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ПƏННІҢ  ОҚУ  БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

 

1. Пəн туралы мəліметтер 

Халықаралық жария құқық пəнi 1 курста, 30 лекция (1 сағат 1 академиалық сағат, яғни, 50 

минут) 15 сағат практика жəне 15 сағат студенттердiң өзiндiк жұмысы. Лекциялық сабақтар 

пəннiң теориялық негiздерiн оқытуға арналған. Практикалық сабақтар тақырыптар бойынша 

сабақтарды талдау, iскерлiк ойындар, пiкiр-талас, тест түрiнде, зерттеу жұмысы жəне есеп шығару 

арқылы жүргiзiледi. Оқытушы қатысуымен өзiндiк жұмысты орындау кезiнде пəнге қатысты 

мəселелер бойынша қажеттi түсiнбеген сұрақтарға кеңес алуға болады. 

2. Пререквизиттер  

Мемлекет жəне құқық теориясы,  

ҚР Конституциялық құқығы,  

ҚР Мемлекет жəне құқық тарихы,  

Мемлекет жəне құқықтың жалпы тарихы  

3. Постреквизиттер 

ҚР отбасы құығы, 

ҚР жер құқығы,  

ҚРкəсіпкерлік  құқығы,  

Халықаралық жеке құқық 

 

 

4. Пəннің қысқаша мазмұны 

 

Халықаралық жария құқығы курсын оқыту барысында суденттерге халықаралық құқықтың 

негiзгi түсiнiктемелерiн, институттары, салалары, категориялары бойынша бiлiм беру. Сонымен 

қатар, Қазақстан Республикасының халықаралық құқықтың субъектiсi ретiнде құқықтық 

жағдайын бiлу. 

 Халықаралық құқықтың пəнi ретiнде халықаралық аренада қалыптасқан халықаралық 

қатынастарды реттейтiн құқық нормалары, сонымен қатар халықаралық құқық ғылымына тəн 

құқықтық категориялар, теориялық тұжырымдар саналады.Халықаралық жария құқығы ғылымы 

пəн ретiнде халықаралық қатынастардағы ұйымдардың құқықтық нормаларын, олардың тарихи 

дамуын ескере отырып құқықтың жалпы теориялық, сонымен қатар халықаралық құқық 

теориясымен қалыптасқан, категориямен дефиницаларды қолдана на отырып зерттейтiн заң 

ғылымының бiр бөлiгi болып табылды. Оқытылатын курс бойынша студенттердiң негiзгi 

бiлiмдерге иемдену жəне халықаралық жария құқық саласында ғылыми-зерттеу жұмыстың 

дағдыларын иемдену қажет. Студенттердi халықаралық құқықтық нормативтiк актiлерiн мəнiн 

түсiнiп, оларды нақты өмiрдегi жағдайларға қолдануға үйрету; 
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5. Дəрістік, практикалық жəне зертханалық сабақтарының   

күнтізбелік-тақырыптық жоспары 
 

5.1. Дəріс сабақтарының мазмұны 

 

А
п
та

 

 

Дəріс тақырыптары  

 

Саға
т 

саны 

Қолданыла- 

тын көрнекі 
құралдар 

жəне  тағы 

басқа 

материалдық
-техникалық 

жабдықтар 

 

Дəріс 

өткізудің 

əдістері 

 

Қолда
ныла
тын  

əдеби
еттер 

1 2 3 4 5 6 

1 Осы заманғы халықаралық құқық 

ұғымы.  

1.Осы заманғы халықаралық 

қатынастардың негiзгi белгiлерi.  

2.Халықаралық құқық-құқықтың 

ерекше жүйесi . 

3.Қазiргi болмыстағы халықаралық 

қатынастардың қызмет ету жағдайы. 

1 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 1,15 

II 

2,3,8,9 

III 

9,11,1

5  

1 Халықаралық жəне ішкі мемлекеттік 

құқықтардың арақатынасы 

1.Халықаралық қатынастардың 

жүйеленуi жəне үдемелi дамуы . 

2.Халықаралық жария жəне 

халықаралық жеке құқық. 

3.Халықаралық жəне iшкi 

мемлекеттiк құқықтардың 

арақатынасы 

1 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 1,2, 

15,16 

II 2,3 

11,20 

III2,9,

19 

2 Халықаралық жария құқықтың 

тарихы 
1.Ежелгi дүниедегi халықаралық 
құқықтың негiзгi институттары 
2.Орта ғасырдағы халықаралық 
құқық 
3.Қазiргi халықаралық құқықтың 

ерекше жүйесi ретiнде жəне оның 

мазмұны 

1 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 

1,16,2

4 

II 

1,8,13, 

19,20 

III 

5,14, 

11,15 

2 Халықаралық жария құқықтың 

қайнар көздері 
1 оқулықтар,  

сөздік 

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

I 16,25 

II 



1.Халықаралық құқықтық нормалар 

ұғымы жəне оның белгiлерi. 

2.Халықаралық құқықтық 

нормалардың жiктелуi. 

3.Халықаралық жария құқықтың 

қайнар көздерi ұғымы жəне түрлерi 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

2,11, 

14,19 

III 2,9, 

10,14 

3 Халықаралық жария құқықтың негізгі 
қағидалары 
1.Халықаралық құқықтың негiзгi 
қағидалар жүйесi 
2.БҰҰ-ның Жарғысының алатын 
орны  
3.1970 жылғы БҰҰ-ның халықаралық 
құқық қағидалары туралы 
декларацисы 
4.1975 Жылғы Хельсинкидегi 
Кеңестiң қортынды актiсiнiң маңызы. 
5.Халықаралық құқықтың негiзгi 

қағидалары жəне мемлекеттiң неiзгi 

құқықтары мен мiндеттерi 

1 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 2, 

19,20,  

II 

4,8,20 

III 

1,9,14 

3 Халықаралық жария құқықтың 

субъектілері 
1.Халықаралық құқық субьектiлерi 

ұғымы жəне түрлерi  

2.Халықаралық құқықтағы тану 

институты. 

3.Халықаралық құқықмирасқорлық 

институты. 

1 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 1, 

16,20 

II 

3,6,9 

III 1,3, 

9,11 

4 Халықаралық шарттары құқығы 

1.Халықаралық жария құқықтың бiр 

саласы-халықаралық шарттар 

құқықтары. 

2.Халықаралық шарттардың 

құқықтық табиғаты. 

3.Халықаралық шарттарды жасаудың 

негiзгi сатылары. 

4.Халықаралық шарттардың əрекет 

етуi жəне тоқтатылуы . 

5.Халықаралық шарттардың 

жарамсыздығы. 

1 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 14,16 

II 9, 

15, 20, 

21 

III 

1,6,11  

4 Халықаралық ұйымдар құқығы. 

1Құқықтын бiр саласы-халықаралық 

ұйым құқығы. 

2.Халықаралық ұйымдар ұғымы жəне 

құықтық табиғат. 

3.Халықаралық ұйымдардың даму 

тарихы. БҰҰ-ның алғашқы бейнесi-

Ұлттар Лигасының құқықтық 

табиғаты. 

1 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 16,21 

II 2,1, 

12,22 

III 1, 

3, 7, 

10 

5-5 БҰҰ халықаралық əмбебап ұйым 

ретінде 

1.БҰҰ-ның құрылу тарихы, БҰҰ-ның 

мақсат-мiндеттерi, қағидалары, оған 

мүшелiкке өту мəселелерi. 

2.Бiрiккен Ұлттар Ұйымының 

2 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 

1,9,12 

15,26 

II 2,6, 

15,20 

III 



құрылымы. 

3.Қазақстан Республикасы-Бiрiккен 

Ұлттар Ұйымының мүшесi. 

4.Тəуелсiз мемлекеттер достастығы 

(ТМД) 

5.Солтүстiк Атлантика Одағының 

(НАТО-ның) стратегиялық 

тұжырымдамасы. 

1,2,9, 

14,18 

6 Халықаралық құқықтағы 

жауапкершілік 

1.Халықаралық -құқықтық 

жауапкершiлiк ұғымы. 

2.Мемлекеттердiң халықаралық-

құқықтық жауапкершiлiгiнiң 

негiздерi.  

3.Мемлекеттердiң халықаралық 

құқық бұзушылығын жүйелеу. 

4.Мемлекеттердiң халықаралық-

құқықтық жауапкершiлiгiнiң түрлерi 

мен нысандары. 

5.Мемлекеттердiң жауапкершiлiгiн 

болғызбайтын жағдаяттар. 

6.Халықаралық ұйымдардың 

жауапкершiлiгi  

7.Жеке тұлғалардың халықаралық 

қылмыстық жауапкершiлiгi. 

1 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 1,4,5, 

8,16, 

II 3,5, 

8, 19 

III 1,6, 

9,11,1

6 

6 Халықаралық жария құқықтағы адам 

құқығы 

1.Халықтар жағдайын халықаралық-

құқықтық реттеу. 

2.Азаматтықтың халықаралық-

құқықтық мəселелерi. 

3.Шетел азаматтарының құқықтық 

жағдайы. 

4.Баспана құқығы жəне 

босқындардың құқықтық жағдайы. 

5.Адам құқықтарын халықаралық-

құқықтық реттеу. 

6.Адамның құқықтары мен 

бостандықтарын қорғау тетiгi. 

1 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 1,6,7, 

11,16,

20 

II 

2,5,8, 

12,19 

III 

1,3,9, 

10,11 

7 Дипломатикалық құқық 

1.Өркениеттi əлемдегi дипломаттия 

ұғымы.Дипломатиялық құқық ұғымы 

жəне қайнар көздерi. 

2.Сыртқы қатынас органдары. 

3.Дипломатиялық өкiлдiктердiң 

мiндеттерi артықшылықтары жəне 

имунитеттерi. 

1 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 1,2, 

14,18 

II 

3,6,9, 

11,23 

III 

2,3,9, 

14,16 

7 Консулдық құқық 

1.Сауда өкiлдiктерiнiң , арнайы 

миссиялардың құқықтық мəселелерi. 

2.Консулдық құқық ұғымы , қайнар 

көздерi. 

3.Консулдық артықшылықтар мен 

1 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 17,24 

II 

4,10, 

16,17,

18 

III2,5,



иммуниттер.  8, 

12,13 

8-8 Халықаралық қылмыстық құқық 

1.Халықаралық қылмыстық құқық 

ұғымы. 

2.Бiрiккен Ұлттар Ұйымының 

халықаралық қылмыстық құқықты 

дамытудағы рөлi. 

3.Халықаралық сипаттағы 

қылмыстық iстер жəне олармен 

күресудегi мемлекеттердiң 

мiндеттемелерi. 

4.Қылмыстық iстермен күрестегi 

халықаралық ынтымақтастық. 

5.Қылмыскерлердi ұстап берудiң 

мəселелерi. 

6.Халықаралық қылмыстық полиция 

ұйымы(Интерпол). 

2 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 1,15 

II 

2,3,8,9 

III 

9,11,1

5  

9 Халықаралық қауіпсіздік құқығы 

1.Халықаралық қауiпсiздiк құқығы 

ұғымы , мақсаттары мен қағидалары.  

2.Ұжымдық қауiпсiздiк ұғымы жəне 

түрлерi. 

3.Қарусыздану жəне қарулануға шек 

қою. 

4.Халықаралық бақылау жəне сенiмдi 

нығайту шаралары. 

5.Блоктарға қосылмау қозғалысы 

жəне халықаралық қауiпсiздiк . 

1 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 1,2, 

15,16 

II 2,3 

11,20 

III2,9,

19 

9 Халықаралық құқықтағы аумақ жəне 

басқа да кеңістік мəселері 
1.Халықаралық құқықтағы аумақ 

ұғымы жəне оның түрлерi. 

2.Мемлекеттiк шекаралар. 

3.Халықаралық өзендер мен бұғаздар. 

4.Антарктика мен Арктиканың 

халықаралық құқықтық режимi. 

5.Аумақтық дауларды шешу əдiстерi. 

1 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 

1,16,2

4 

II 

1,8,13, 

19,20 

III 

5,14, 

11,15 

10 Халықаралық теңіз құқығы 

1.Халықаралық теңіз құқық ұғымы 

жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық теңіз құқықтың 

қайнар көздерi 

3.Халықаралық теңіз құқық 

қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық теңіз құқықтағы 

халықаралық ұйымдар 

1 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 16,25 

II 

2,11, 

14,19 

III 2,9, 

10,14 

10-

11 

Халықаралық ғарыш құқығы 

1.Халықаралық ғарыш құқығы ұғымы 

жəне оның қайнар көздерiнiң жүйесi. 

2.Ғарыш кеңiстiгi мен аспан 

денелерiнiң құқықтық режимi. 

3.Ғарышкерлердiң құқықтық режимi. 

4.Ғарыш обьектiлерiнiң құқықтық 

2 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 2, 

19,20,  

II 

4,8,20 

III 

1,9,14 



режимi. 

5.Экипаж бен ғарыш обьектiсiнiң 

юрисдикция жəне бақылау 

мəселелерi. 

6.Халықаралық ғарыш құқығындағы 

жауапкершiлiк жəне сақтандыру 

институты. 

7.Байқоңыр ғарыш айлағын 

пайдаланудың құқықтық 

проблемалары. 

11 Халықаралық əуе құқығы 

1.Халықаралық əуе құқық ұғымы 

жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық əуе құқықтың қайнар 

көздерi 

3.Халықаралық əуе құқық 

қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық  əуе құқықтағы 

халықаралық ұйымдар 

1 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 1, 

16,20 

II 

3,6,9 

III 1,3, 

9,11 

12 Халықаралық экономикалық құқық 

1.Халықаралық экономикалық құқық 

ұғымы, қалыптасуы жəне қайнар 

көздерi 

2.Халықаралық экономикалық 

құқықтың қағидалары 

3.Халықаралық экономикалық 

шарттар 

4.Мемлекетаралық экономикалық 

қатынастар саласындағы 

халықаралық ұйымдар 

1 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 14,16 

II 9, 

15, 20, 

21 

III 

1,6,11  

12 Халықаралық экологиялық құқық 

1.Халықаралық экологиялық құқық 

ұғымы жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық экологиялық 

құқықтың қайнар көздерi 

3.Халықаралық экологиялық құқық 

қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық экологиялық 

құқықтағы халықаралық ұйымдар 

1 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 16,21 

II 2,1, 

12,22 

III 1, 

3, 7, 

10 

13 Халықаралық гуманитарлық құқық 

1.Халықаралық гуманитарлық құқық 

ұғымы жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық гуманитарлық 

құқықтың қайнар көздерi 

3.Халықаралық гуманитарлық құқық 

қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық гуманитарлық 

құқықтағы халықаралық ұйымдар 

1 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 

1,9,12 

15,26 

II 2,6, 

15,20 

III 

1,2,9, 

14,18 

13 Халықаралық қақтығыстарды бейбіт 

жолмен шешу жолдары 
1.Күш қолданбау жəне қорқытпау 
қағидасы 
2.Шекаралардың мызғымастығы 
қағидасы 
3.Мемлекеттердiң аумақтың 

1 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 1,4,5, 

8,16, 

II 3,5, 

8, 19 

III 1,6, 

9,11,1



тұтастығы қағидасы 
4.Халықаралық дауларды бейбiт 

жолмен шешу қағидасы 

6 

14 Дүниежүзілік діңдер жəне 

халықаралық құқық 

1.Əлемдік діндер жəне олардың 

халықаралық қатынастағы ролі 
2.Халықаралық қатынастарға 

қатысатын діни ұйымдардың заңдық 

ерекшеліктері 
3.Халықаралық аренада қызмет 

атқаратын діни ұйымдарды саралау 

1 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 1,6,7, 

11,16,

20 

II 

2,5,8, 

12,19 

III 

1,3,9, 

10,11 

14 Туризм, ауылшаруашылығы жəне 

мұнай салаларындағы халықаралық 

құқықтық қауымдастықтың  түрлері  
1. Туризм саласындағы халықаралық 

құқықтық ынтымақтастық 

2. Бүкілəлемдік туризм ұйымы 

3.БТҰ ның міндеттері 
4.БТҰ мақсаты мен қызметінің 

бағыттары 

1 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 1,2, 

14,18 

II 

3,6,9, 

11,23 

III 

2,3,9, 

14,16 

15-

15 

Қазақстанның дүниежүзілік 

қауымдастықтың мұшесі жəне қазіргі 
замандағы халықалалық құқықтың 

субъектісі ретінде дамуы  
1.Қазақстандағы халықаралық 
құқықтың дамуы 
2.Қазақстанның тəуелсiздiгi жəне 
халықаралық құқық 
3.Халықаралық-құқықтық iлiмнiң 
Қазақстанда пайда болуы жəне дамуы 
4.Қазақстан тарихындағы 
ынтымақтастықтың халықаралық-
құқықтық нысанының пайда болуы 
5.Қазақстан тарихындағы сыртқы 

сауданың құқықтық мəселелерi 

2 оқулықтар,  

сөздік 

құралдары, 

халықаралық 

конвенциялар   

түсіндіру, 

əңгімелеу, 

конспектілеу, 

оқу 

құралдарымен  

жұмыс жасау  

I 17,24 

II 

4,10, 

16,17,

18 

III2,5,

8, 

12,13 

 Барлығы 30    

 

 

 

 

 

 

Практика /семинар сабақтарының мазмұны 

 

 

А
пт

а практика/семинар 

сабағының  тақырыптары 

Сағат 

саны 

Сабақты өткізуде 

қолданылатын 

инновациялық əдістер мен 

тəсілдер 

Қолданыл
атын  

əдебиетте
р 

1 2 3 4 5 

 Осы заманғы халықаралық құқық 

ұғымы.  

1.Осы заманғы халықаралық 

қатынастардың негiзгi белгiлерi.  

1 

 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

I 1,15 

II 2,3,8,9 

III 9,11,15  



2.Халықаралық құқық-құқықтың 

ерекше жүйесi . 

3.Қазiргi болмыстағы халықаралық 

қатынастардың қызмет ету жағдайы. 

жасау  

 Халықаралық жəне ішкі мемлекеттік 

құқықтардың арақатынасы 

1.Халықаралық қатынастардың 

жүйеленуi жəне үдемелi дамуы . 

2.Халықаралық жария жəне 

халықаралық жеке құқық. 

3.Халықаралық жəне iшкi 

мемлекеттiк құқықтардың 

арақатынасы 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,2, 

15,16 

II 2,3 

11,20 

III2,9,19 

 Халықаралық жария құқықтың 

тарихы 
1.Ежелгi дүниедегi халықаралық 
құқықтың негiзгi институттары 
2.Орта ғасырдағы халықаралық 
құқық 
3.Қазiргi халықаралық құқықтың 

ерекше жүйесi ретiнде жəне оның 

мазмұны 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,16,24 

II 1,8,13, 

19,20 

III 5,14, 

11,15 

 Халықаралық жария құқықтың 

қайнар көздері 
1.Халықаралық құқықтық нормалар 

ұғымы жəне оның белгiлерi. 

2.Халықаралық құқықтық 

нормалардың жiктелуi. 

3.Халықаралық жария құқықтың 

қайнар көздерi ұғымы жəне түрлерi 

1 

 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 16,25 

II 2,11, 

14,19 

III 2,9, 

10,14 

 Халықаралық жария құқықтың 

негізгі қағидалары 
1.Халықаралық құқықтың негiзгi 
қағидалар жүйесi 
2.БҰҰ-ның Жарғысының алатын 
орны  
3.1970 жылғы БҰҰ-ның халықаралық 
құқық қағидалары туралы 
декларацисы 
4.1975 Жылғы Хельсинкидегi 
Кеңестiң қортынды актiсiнiң маңызы. 
5.Халықаралық құқықтың негiзгi 

қағидалары жəне мемлекеттiң неiзгi 

құқықтары мен мiндеттерi 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 2, 19,20,  

II 4,8,20 

III 1,9,14 

 Халықаралық жария құқықтың 

субъектілері 
1.Халықаралық құқық субьектiлерi 

ұғымы жəне түрлерi  

2.Халықаралық құқықтағы тану 

институты. 

3.Халықаралық құқықмирасқорлық 

институты. 

1 

 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1, 16,20 

II 3,6,9 

III 1,3, 

9,11 

 Халықаралық шарттары құқығы 

1.Халықаралық жария құқықтың бiр 

саласы-халықаралық шарттар 

құқықтары. 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

I 14,16 

II 9, 15, 

20, 21 

III 1,6,11  



2.Халықаралық шарттардың 

құқықтық табиғаты. 

3.Халықаралық шарттарды жасаудың 

негiзгi сатылары. 

4.Халықаралық шарттардың əрекет 

етуi жəне тоқтатылуы . 

5.Халықаралық шарттардың 

жарамсыздығы. 

жасау  

 Халықаралық ұйымдар құқығы. 

1Құқықтын бiр саласы-халықаралық 

ұйым құқығы. 

2.Халықаралық ұйымдар ұғымы жəне 

құықтық табиғат. 

3.Халықаралық ұйымдардың даму 

тарихы. БҰҰ-ның алғашқы бейнесi-

Ұлттар Лигасының құқықтық 

табиғаты. 

1 əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 16,21 

II 2,1, 

12,22 

III 1, 3, 7, 

10 

 БҰҰ халықаралық əмбебап ұйым 

ретінде 

1.БҰҰ-ның құрылу тарихы, БҰҰ-ның 

мақсат-мiндеттерi, қағидалары, оған 

мүшелiкке өту мəселелерi. 

2.Бiрiккен Ұлттар Ұйымының 

құрылымы. 

3.Қазақстан Республикасы-Бiрiккен 

Ұлттар Ұйымының мүшесi. 

4.Тəуелсiз мемлекеттер достастығы 

(ТМД) 

5.Солтүстiк Атлантика Одағының 

(НАТО-ның) стратегиялық 

тұжырымдамасы. 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,9,12 

15,26 

II 2,6, 

15,20 

III 1,2,9, 

14,18 

 Халықаралық құқықтағы 

жауапкершілік 

1.Халықаралық -құқықтық 

жауапкершiлiк ұғымы. 

2.Мемлекеттердiң халықаралық-

құқықтық жауапкершiлiгiнiң 

негiздерi.  

3.Мемлекеттердiң халықаралық 

құқық бұзушылығын жүйелеу. 

4.Мемлекеттердiң халықаралық-

құқықтық жауапкершiлiгiнiң түрлерi 

мен нысандары. 

5.Мемлекеттердiң жауапкершiлiгiн 

болғызбайтын жағдаяттар. 

6.Халықаралық ұйымдардың 

жауапкершiлiгi  

7.Жеке тұлғалардың халықаралық 

қылмыстық жауапкершiлiгi. 

1 

 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,4,5, 

8,16, 

II 3,5, 

8, 19 

III 1,6, 

9,11,16 

 Халықаралық жария құқықтағы адам 

құқығы 

1.Халықтар жағдайын халықаралық-

құқықтық реттеу. 

2.Азаматтықтың халықаралық-

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,6,7, 

11,16,20 

II 2,5,8, 

12,19 

III 1,3,9, 



құқықтық мəселелерi. 

3.Шетел азаматтарының құқықтық 

жағдайы. 

4.Баспана құқығы жəне 

босқындардың құқықтық жағдайы. 

5.Адам құқықтарын халықаралық-

құқықтық реттеу. 

6.Адамның құқықтары мен 

бостандықтарын қорғау тетiгi. 

10,11 

 Дипломатикалық құқық 

1.Өркениеттi əлемдегi дипломаттия 

ұғымы.Дипломатиялық құқық ұғымы 

жəне қайнар көздерi. 

2.Сыртқы қатынас органдары. 

3.Дипломатиялық өкiлдiктердiң 

мiндеттерi артықшылықтары жəне 

имунитеттерi. 

1 

 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,2, 

14,18 

II 3,6,9, 

11,23 

III 2,3,9, 

14,16 

 Консулдық құқық 

1.Сауда өкiлдiктерiнiң , арнайы 

миссиялардың құқықтық мəселелерi. 

2.Консулдық құқық ұғымы , қайнар 

көздерi. 

3.Консулдық артықшылықтар мен 

иммуниттер.  

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 17,24 

II 4,10, 

16,17,18 

III2,5,8, 

12,13 

 Халықаралық қылмыстық құқық 

1.Халықаралық қылмыстық құқық 

ұғымы. 

2.Бiрiккен Ұлттар Ұйымының 

халықаралық қылмыстық құқықты 

дамытудағы рөлi. 

3.Халықаралық сипаттағы 

қылмыстық iстер жəне олармен 

күресудегi мемлекеттердiң 

мiндеттемелерi. 

4.Қылмыстық iстермен күрестегi 

халықаралық ынтымақтастық. 

5.Қылмыскерлердi ұстап берудiң 

мəселелерi. 

6.Халықаралық қылмыстық полиция 

ұйымы(Интерпол). 

1 

 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,15 

II 2,3,8,9 

III 9,11,15  

 Халықаралық қауіпсіздік құқығы 

1.Халықаралық қауiпсiздiк құқығы 

ұғымы , мақсаттары мен қағидалары.  

2.Ұжымдық қауiпсiздiк ұғымы жəне 

түрлерi. 

3.Қарусыздану жəне қарулануға шек 

қою. 

4.Халықаралық бақылау жəне сенiмдi 

нығайту шаралары. 

5.Блоктарға қосылмау қозғалысы 

жəне халықаралық қауiпсiздiк . 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,2, 

15,16 

II 2,3 

11,20 

III2,9,19 

 Халықаралық құқықтағы аумақ жəне 

басқа да кеңістік мəселері 
1.Халықаралық құқықтағы аумақ 

1 

 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

I 1,16,24 

II 1,8,13, 

19,20 



ұғымы жəне оның түрлерi. 

2.Мемлекеттiк шекаралар. 

3.Халықаралық өзендер мен 

бұғаздар. 

4.Антарктика мен Арктиканың 

халықаралық құқықтық режимi. 

5.Аумақтық дауларды шешу əдiстерi. 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

III 5,14, 

11,15 

 Халықаралық теңіз құқығы 

1.Халықаралық теңіз құқық ұғымы 

жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық теңіз құқықтың 

қайнар көздерi 

3.Халықаралық теңіз құқық 

қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық теңіз құқықтағы 

халықаралық ұйымдар 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 16,25 

II 2,11, 

14,19 

III 2,9, 

10,14 

 Халықаралық ғарыш құқығы 

1.Халықаралық ғарыш құқығы 

ұғымы жəне оның қайнар көздерiнiң 

жүйесi. 

2.Ғарыш кеңiстiгi мен аспан 

денелерiнiң құқықтық режимi. 

3.Ғарышкерлердiң құқықтық режимi. 

4.Ғарыш обьектiлерiнiң құқықтық 

режимi. 

5.Экипаж бен ғарыш обьектiсiнiң 

юрисдикция жəне бақылау 

мəселелерi. 

6.Халықаралық ғарыш құқығындағы 

жауапкершiлiк жəне сақтандыру 

институты. 

7.Байқоңыр ғарыш айлағын 

пайдаланудың құқықтық 

проблемалары. 

1 

 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 2, 19,20,  

II 4,8,20 

III 1,9,14 

 Халықаралық əуе құқығы 

1.Халықаралық əуе құқық ұғымы 

жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық əуе құқықтың қайнар 

көздерi 

3.Халықаралық əуе құқық 

қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық  əуе құқықтағы 

халықаралық ұйымдар 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1, 16,20 

II 3,6,9 

III 1,3, 

9,11 

 Халықаралық экономикалық құқық 

1.Халықаралық экономикалық құқық 

ұғымы, қалыптасуы жəне қайнар 

көздерi 

2.Халықаралық экономикалық 

құқықтың қағидалары 

3.Халықаралық экономикалық 

шарттар 

4.Мемлекетаралық экономикалық 

қатынастар саласындағы 

халықаралық ұйымдар 

1 əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 14,16 

II 9, 15, 

20, 21 

III 1,6,11  



 Халықаралық экологиялық құқық 

1.Халықаралық экологиялық құқық 

ұғымы жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық экологиялық 

құқықтың қайнар көздерi 

3.Халықаралық экологиялық құқық 

қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық экологиялық 

құқықтағы халықаралық ұйымдар 

1 əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 16,21 

II 2,1, 

12,22 

III 1, 3, 7, 

10 

 Халықаралық гуманитарлық құқық 

1.Халықаралық гуманитарлық құқық 

ұғымы жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық гуманитарлық 

құқықтың қайнар көздерi 

3.Халықаралық гуманитарлық құқық 

қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық гуманитарлық 

құқықтағы халықаралық ұйымдар 

1 

 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,9,12 

15,26 

II 2,6, 

15,20 

III 1,2,9, 

14,18 

 Халықаралық қақтығыстарды бейбіт 

жолмен шешу жолдары 
1.Күш қолданбау жəне қорқытпау 
қағидасы 
2.Шекаралардың мызғымастығы 
қағидасы 
3.Мемлекеттердiң аумақтың 
тұтастығы қағидасы 
4.Халықаралық дауларды бейбiт 

жолмен шешу қағидасы 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,4,5, 

8,16, 

II 3,5, 

8, 19 

III 1,6, 

9,11,16 

 Дүниежүзілік діңдер жəне 

халықаралық құқық 

1.Əлемдік діндер жəне олардың 

халықаралық қатынастағы ролі 
2.Халықаралық қатынастарға 

қатысатын діни ұйымдардың заңдық 

ерекшеліктері 
3.Халықаралық аренада қызмет 

атқаратын діни ұйымдарды саралау 

1 əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,6,7, 

11,16,20 

II 2,5,8, 

12,19 

III 1,3,9, 

10,11 

 Туризм, ауылшаруашылығы жəне 

мұнай салаларындағы халықаралық 

құқықтық қауымдастықтың  түрлері  
1. Туризм саласындағы халықаралық 

құқықтық ынтымақтастық 

2. Бүкілəлемдік туризм ұйымы 

3.БТҰ ның міндеттері 
4.БТҰ мақсаты мен қызметінің 

бағыттары 

1 əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,2, 

14,18 

II 3,6,9, 

11,23 

III 2,3,9, 

14,16 

 Қазақстанның дүниежүзілік 

қауымдастықтың мұшесі жəне қазіргі 
замандағы халықалалық құқықтың 

субъектісі ретінде дамуы  
1.Қазақстандағы халықаралық 
құқықтың дамуы 
2.Қазақстанның тəуелсiздiгi жəне 
халықаралық құқық 
3.Халықаралық-құқықтық iлiмнiң 
Қазақстанда пайда болуы жəне 

1 əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 17,24 

II 4,10, 

16,17,18 

III2,5,8, 

12,13 



дамуы 
4.Қазақстан тарихындағы 
ынтымақтастықтың халықаралық-
құқықтық нысанының пайда болуы 
5.Қазақстан тарихындағы сыртқы 

сауданың құқықтық мəселелерi 

 Барлығы  15   

 

 

 

 

5.4. Білім алушының  оқытушымен бірге орындайтын өзіндік жұмысының жоспары 

 

 

апта 
Тақырыптары 

 

Саға
т 

саны 

 

Өткізілетін 

сабақтың түрі 

Ақпарат 

көздері  
əдебиет, 

ғаламтор 

1 2  3 5 

 Осы заманғы халықаралық құқық ұғымы.  

1.Осы заманғы халықаралық қатынастардың 

негiзгi белгiлерi.  

2.Халықаралық құқық-құқықтың ерекше 

жүйесi . 

3.Қазiргi болмыстағы халықаралық 

қатынастардың қызмет ету жағдайы. 

1 

 

Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару 

I 1,15 

II 2,3,8,9 

III 9,11,15  

 Халықаралық жəне ішкі мемлекеттік 

құқықтардың арақатынасы 

1.Халықаралық қатынастардың жүйеленуi 

жəне үдемелi дамуы . 

2.Халықаралық жария жəне халықаралық 

жеке құқық. 

3.Халықаралық жəне iшкi мемлекеттiк 

құқықтардың арақатынасы 

Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару 

I 1,2, 

15,16 

II 2,3 

11,20 

III2,9,19 

 Халықаралық жария құқықтың тарихы 
1.Ежелгi дүниедегi халықаралық құқықтың 
негiзгi институттары 
2.Орта ғасырдағы халықаралық құқық 
3.Қазiргi халықаралық құқықтың ерекше 

жүйесi ретiнде жəне оның мазмұны 

1 

 

Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару 

I 1,16,24 

II 1,8,13, 

19,20 

III 5,14, 

11,15 

 Халықаралық жария құқықтың қайнар 

көздері 
1.Халықаралық құқықтық нормалар ұғымы 

жəне оның белгiлерi. 

2.Халықаралық құқықтық нормалардың 

жiктелуi. 

3.Халықаралық жария құқықтың қайнар 

көздерi ұғымы жəне түрлерi 

Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару 

I 16,25 

II 2,11, 

14,19 

III 2,9, 

10,14 

 Халықаралық жария құқықтың негізгі 
қағидалары 
1.Халықаралық құқықтың негiзгi қағидалар 
жүйесi 
2.БҰҰ-ның Жарғысының алатын орны  
3.1970 жылғы БҰҰ-ның халықаралық құқық 
қағидалары туралы декларацисы 
4.1975 Жылғы Хельсинкидегi Кеңестiң 

1 Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару, 

слайд жасау 

I 2, 19,20,  

II 4,8,20 

III 1,9,14 



қортынды актiсiнiң маңызы. 
5.Халықаралық құқықтың негiзгi қағидалары 

жəне мемлекеттiң неiзгi құқықтары мен 

мiндеттерi 

 Халықаралық жария құқықтың субъектілері 
1.Халықаралық құқық субьектiлерi ұғымы 

жəне түрлерi  

2.Халықаралық құқықтағы тану институты. 

3.Халықаралық құқықмирасқорлық 

институты. 

1 Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару 

I 1, 16,20 

II 3,6,9 

III 1,3, 

9,11 

 Халықаралық шарттары құқығы 

1.Халықаралық жария құқықтың бiр саласы-

халықаралық шарттар құқықтары. 

2.Халықаралық шарттардың құқықтық 

табиғаты. 

3.Халықаралық шарттарды жасаудың негiзгi 

сатылары. 

4.Халықаралық шарттардың əрекет етуi 

жəне тоқтатылуы . 

5.Халықаралық шарттардың жарамсыздығы. 

1 Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару, 

слайд жасау 

I 14,16 

II 9, 15, 20, 21 

III 1,6,11  

 Халықаралық ұйымдар құқығы. 

1Құқықтын бiр саласы-халықаралық ұйым 

құқығы. 

2.Халықаралық ұйымдар ұғымы жəне 

құықтық табиғат. 

3.Халықаралық ұйымдардың даму тарихы. 

БҰҰ-ның алғашқы бейнесi-Ұлттар 

Лигасының құқықтық табиғаты. 

1 Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару, 

слайд жасау 

I 16,21 

II 2,1, 

12,22 

III 1, 3, 7, 10 

 БҰҰ халықаралық əмбебап ұйым ретінде 

1.БҰҰ-ның құрылу тарихы, БҰҰ-ның 

мақсат-мiндеттерi, қағидалары, оған 

мүшелiкке өту мəселелерi. 

2.Бiрiккен Ұлттар Ұйымының құрылымы. 

3.Қазақстан Республикасы-Бiрiккен Ұлттар 

Ұйымының мүшесi. 

4.Тəуелсiз мемлекеттер достастығы (ТМД) 

5.Солтүстiк Атлантика Одағының (НАТО-

ның) стратегиялық тұжырымдамасы. 

1 Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару, 

слайд жасау 

I 1,9,12 

15,26 

II 2,6, 

15,20 

III 1,2,9, 

14,18 

 Халықаралық құқықтағы жауапкершілік 

1.Халықаралық -құқықтық жауапкершiлiк 

ұғымы. 

2.Мемлекеттердiң халықаралық-құқықтық 

жауапкершiлiгiнiң негiздерi.  

3.Мемлекеттердiң халықаралық құқық 

бұзушылығын жүйелеу. 

4.Мемлекеттердiң халықаралық-құқықтық 

жауапкершiлiгiнiң түрлерi мен нысандары. 

5.Мемлекеттердiң жауапкершiлiгiн 

болғызбайтын жағдаяттар. 

6.Халықаралық ұйымдардың жауапкершiлiгi  

7.Жеке тұлғалардың халықаралық 

қылмыстық жауапкершiлiгi. 

1 Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару 

I 1,4,5, 

8,16, 

II 3,5, 

8, 19 

III 1,6, 

9,11,16 

 Халықаралық жария құқықтағы адам құқығы 

1.Халықтар жағдайын халықаралық-

1 Топтық 

презентация, 

I 1,6,7, 

11,16,20 



құқықтық реттеу. 

2.Азаматтықтың халықаралық-құқықтық 

мəселелерi. 

3.Шетел азаматтарының құқықтық жағдайы. 

4.Баспана құқығы жəне босқындардың 

құқықтық жағдайы. 

5.Адам құқықтарын халықаралық-құқықтық 

реттеу. 

6.Адамның құқықтары мен бостандықтарын 

қорғау тетiгi. 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару 

II 2,5,8, 

12,19 

III 1,3,9, 

10,11 

 Дипломатикалық құқық 

1.Өркениеттi əлемдегi дипломаттия 

ұғымы.Дипломатиялық құқық ұғымы жəне 

қайнар көздерi. 

2.Сыртқы қатынас органдары. 

3.Дипломатиялық өкiлдiктердiң мiндеттерi 

артықшылықтары жəне имунитеттерi. 

1 

 

Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару, 

слайд жасау 

I 1,2, 

14,18 

II 3,6,9, 

11,23 

III 2,3,9, 

14,16 

 Консулдық құқық 

1.Сауда өкiлдiктерiнiң , арнайы 

миссиялардың құқықтық мəселелерi. 

2.Консулдық құқық ұғымы , қайнар көздерi. 

3.Консулдық артықшылықтар мен 

иммуниттер.  

Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару, 

слайд жасау 

I 17,24 

II 4,10, 

16,17,18 

III2,5,8, 

12,13 

 Халықаралық қылмыстық құқық 

1.Халықаралық қылмыстық құқық ұғымы. 

2.Бiрiккен Ұлттар Ұйымының халықаралық 

қылмыстық құқықты дамытудағы рөлi. 

3.Халықаралық сипаттағы қылмыстық iстер 

жəне олармен күресудегi мемлекеттердiң 

мiндеттемелерi. 

4.Қылмыстық iстермен күрестегi 

халықаралық ынтымақтастық. 

5.Қылмыскерлердi ұстап берудiң мəселелерi. 

6.Халықаралық қылмыстық полиция 

ұйымы(Интерпол). 

1 Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару 

I 1,15 

II 2,3,8,9 

III 9,11,15  

 Халықаралық қауіпсіздік құқығы 

1.Халықаралық қауiпсiздiк құқығы ұғымы , 

мақсаттары мен қағидалары.  

2.Ұжымдық қауiпсiздiк ұғымы жəне түрлерi. 

3.Қарусыздану жəне қарулануға шек қою. 

4.Халықаралық бақылау жəне сенiмдi 

нығайту шаралары. 

5.Блоктарға қосылмау қозғалысы жəне 

халықаралық қауiпсiздiк . 

1 Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару 

I 1,2, 

15,16 

II 2,3 

11,20 

III2,9,19 

 Халықаралық құқықтағы аумақ жəне басқа 

да кеңістік мəселері 
1.Халықаралық құқықтағы аумақ ұғымы 

жəне оның түрлерi. 

2.Мемлекеттiк шекаралар. 

3.Халықаралық өзендер мен бұғаздар. 

4.Антарктика мен Арктиканың халықаралық 

құқықтық режимi. 

5.Аумақтық дауларды шешу əдiстерi. 

1 Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару 

I 1,16,24 

II 1,8,13, 

19,20 

III 5,14, 

11,15 

 Халықаралық теңіз құқығы 1 Топтық I 16,25 



1.Халықаралық теңіз құқық ұғымы жəне 

оның мазмұны 

2.Халықаралық теңіз құқықтың қайнар 

көздерi 

3.Халықаралық теңіз құқық қағидаларының 

жүйесi 

4.Халықаралық теңіз құқықтағы 

халықаралық ұйымдар 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару 

II 2,11, 

14,19 

III 2,9, 

10,14 

 Халықаралық ғарыш құқығы 

1.Халықаралық ғарыш құқығы ұғымы жəне 

оның қайнар көздерiнiң жүйесi. 

2.Ғарыш кеңiстiгi мен аспан денелерiнiң 

құқықтық режимi. 

3.Ғарышкерлердiң құқықтық режимi. 

4.Ғарыш обьектiлерiнiң құқықтық режимi. 

5.Экипаж бен ғарыш обьектiсiнiң 

юрисдикция жəне бақылау мəселелерi. 

6.Халықаралық ғарыш құқығындағы 

жауапкершiлiк жəне сақтандыру институты. 

7.Байқоңыр ғарыш айлағын пайдаланудың 

құқықтық проблемалары. 

1 Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару 

I 2, 19,20,  

II 4,8,20 

III 1,9,14 

 Халықаралық əуе құқығы 

1.Халықаралық əуе құқық ұғымы жəне оның 

мазмұны 

2.Халықаралық əуе құқықтың қайнар көздерi 

3.Халықаралық əуе құқық қағидаларының 

жүйесi 

4.Халықаралық  əуе құқықтағы халықаралық 

ұйымдар 

1 Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару, 

слайд жасау 

I 1, 16,20 

II 3,6,9 

III 1,3, 

9,11 

 Халықаралық экономикалық құқық 

1.Халықаралық экономикалық құқық ұғымы, 

қалыптасуы жəне қайнар көздерi 

2.Халықаралық экономикалық құқықтың 

қағидалары 

3.Халықаралық экономикалық шарттар 

4.Мемлекетаралық экономикалық 

қатынастар саласындағы халықаралық 

ұйымдар 

1 Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару, 

слайд жасау 

I 14,16 

II 9, 15, 20, 21 

III 1,6,11  

 Халықаралық экологиялық құқық 

1.Халықаралық экологиялық құқық ұғымы 

жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық экологиялық құқықтың 

қайнар көздерi 

3.Халықаралық экологиялық құқық 

қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық экологиялық құқықтағы 

халықаралық ұйымдар 

1 Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару, 

слайд жасау 

I 16,21 

II 2,1, 

12,22 

III 1, 3, 7, 10 

 Халықаралық гуманитарлық құқық 

1.Халықаралық гуманитарлық құқық ұғымы 

жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық гуманитарлық құқықтың 

қайнар көздерi 

3.Халықаралық гуманитарлық құқық 

қағидаларының жүйесi 

1 

 

Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару, 

слайд жасау 

I 1,9,12 

15,26 

II 2,6, 

15,20 

III 1,2,9, 

14,18 



4.Халықаралық гуманитарлық құқықтағы 

халықаралық ұйымдар 

 Халықаралық қақтығыстарды бейбіт жолмен 

шешу жолдары 
1.Күш қолданбау жəне қорқытпау қағидасы 
2.Шекаралардың мызғымастығы қағидасы 
3.Мемлекеттердiң аумақтың тұтастығы 
қағидасы 
4.Халықаралық дауларды бейбiт жолмен 

шешу қағидасы 

Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару 

I 1,4,5, 

8,16, 

II 3,5, 

8, 19 

III 1,6, 

9,11,16 

 Дүниежүзілік діңдер жəне халықаралық 

құқық 

1.Əлемдік діндер жəне олардың 

халықаралық қатынастағы ролі 
2.Халықаралық қатынастарға қатысатын 

діни ұйымдардың заңдық ерекшеліктері 
3.Халықаралық аренада қызмет атқаратын 

діни ұйымдарды саралау 

1 Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару 

I 1,6,7, 

11,16,20 

II 2,5,8, 

12,19 

III 1,3,9, 

10,11 

 Туризм, ауылшаруашылығы жəне мұнай 

салаларындағы халықаралық құқықтық 

қауымдастықтың  түрлері  
1. Туризм саласындағы халықаралық 

құқықтық ынтымақтастық 

2. Бүкілəлемдік туризм ұйымы 

3.БТҰ ның міндеттері 
4.БТҰ мақсаты мен қызметінің бағыттары 

1 Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару, 

слайд жасау 

I 1,2, 

14,18 

II 3,6,9, 

11,23 

III 2,3,9, 

14,16 

 Қазақстанның дүниежүзілік 

қауымдастықтың мұшесі жəне қазіргі 
замандағы халықалалық құқықтың 

субъектісі ретінде дамуы  
1.Қазақстандағы халықаралық құқықтың 
дамуы 
2.Қазақстанның тəуелсiздiгi жəне 
халықаралық құқық 
3.Халықаралық-құқықтық iлiмнiң 
Қазақстанда пайда болуы жəне дамуы 
4.Қазақстан тарихындағы 
ынтымақтастықтың халықаралық-құқықтық 
нысанының пайда болуы 
5.Қазақстан тарихындағы сыртқы сауданың 

құқықтық мəселелерi 

1 Топтық 

презентация, 

пiкiр-талас, 

сұрақ-жауап, 

есеп шыгару, 

слайд жасау 

I 17,24 

II 4,10, 

16,17,18 

III2,5,8, 

12,13 

 Барлығы  15   

 

 

 

 

Білім алушының өзіндік жұмысы 

 

Апт
а 

БАӨЖ-ның тапсырмалары 

 

Акаде 

миялы
қ сағат 

саны 

Ұсынылаты
н əдебиеттер 

мен өзге де 

ақпарат 

көздері 

Жұмыс
тың 

орында
лу 

мерзімі 

БАӨЖ-дің 

орындалу  

түрлері  

1 2  3 4 5 

1.  Атом энергиясы жөнiндегi 

халықаралық агенттiк (АЭХА) 

2 I 1,15 

II 2,3,8,9 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 



III 9,11,15  жасау жəне 

талқылау   

2.  Ядролық сынақтарға жаппай тыйым 

салу туралы шарт ұйымының 

Дайындық комиссиясы 

(ЯСЖТСШҰДК) 

1 I 1,2,15,16 

II 2,3,11,20 

III2,9,19 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

3.  Əлемдік экологиялық қоры (ƏЭҚ) 1 I 1,16,24 

II 

1,8,13,19,20 

III 5,14,11,15 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

4.  БҰҰ білiм, ғылым жəне мəдениет 

жөнiндегi ұйымы (ЮНЕСКО) 

2 I 16,25 

II 2,11,14,19 

III 2,9,10,14 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

5.  Біріккен Ұлттар Ұйымының азық-

түлік жəне ауыл шаруашылық ұйымы 

(ФАО) 

1 I 2, 19,20,  

II 4,8,20 

III 1,9,14 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

6.  Дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымы (ДДСҰ) 

1 I 1, 16,20 

II 3,6,9 

III 1,3,9,11 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

7.  Дүниежүзілік интеллектуалды меншік 

ұйымы (ДИМҰ) 

1 I 14,16 

II 9, 15, 20, 

21 

III 1,6,11  

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

8.  Халықаралық еңбек ұйымы (ХЕҰ) 1 I 16,21 

II 2,1,12,22 

III 1, 3, 7, 10 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

9.  Дүниежүзілік туристік ұйымы (ДТҰ) 2 I 1,9,12,15,26 

II 2,6,15,20 

III 

1,2,9,14,18 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

10.  Дүниежүзілік пошта одағы (ДПО) 2 I 1,4,5,8,16, 

II 3,5,8, 19 

III 

1,6,9,11,16 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

11.  Халықаралық азаматтық авиация 

ұйымы (ХААҰ) 

2 I 

1,6,7,11,16,2

0 

II 2,5,8,12,19 

III 

1,3,9,10,11 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

12.  Халық аралық көші-қон ұйымы (ХКҰ) 2 I 1,2,14,18 

II 3,6,9,11,23 

III 

2,3,9,14,16 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

13.  БҰҰ балалар қоры (ЮНИСЕФ) 1 I 17,24 

II 

4,10,16,17,18 

III2,5,8,12,13 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

14.  Халықаралық Қызыл Крест комитеті 1 I 1,15 

II 2,3,8,9 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 



III 9,11,15  жасау жəне 

талқылау   

15.  Қуатты жаңартып отыру халықаралық 

агенттігі (ҚЖХА) 

1 I 1,2,15,16 

II 2,3,11,20 

III2,9,19 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

16.  Халықаралық көрмелер бюросы 1 I 1,16,24 

II 

1,8,13,19,20 

III 5,14,11,15 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

17.  Халықаралық сауда орталығы (ХСО) 1 I 16,25 

II 2,11,14,19 

III 2,9,10,14 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

18.  Химиялық қаруға тыйым салу 

жөніндегі ұйым (ХҚТҰ) 

1 I 2, 19,20,  

II 4,8,20 

III 1,9,14 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

19.  Халықаралық азаматтық қорғаныс 

ұйымы (ХАҚҰ) 

1 I 1, 16,20 

II 3,6,9 

III 1,3,9,11 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

20.  Темір жолдар ынтымақтастығы ұйымы 

(ТЖЫҰ) 

1 I 14,16 

II 9, 15, 20, 

21 

III 1,6,11  

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

21.  Халықаралық Олимпиада комитеті 1 I 16,21 

II 2,11,12,22 

III 1, 3, 7, 10 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

22.  Ислам Даму банкі (ИДБ) 1 I 1,9,12,15,26 

II 2,6,15,20 

III 

1,2,9,14,18 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

23.  Ислам Ынтымақтастық Ұйымы (ИЫҰ) 1 I 1,4,5,8,16, 

II 3,5,8, 19 

III 

1,6,9,11,16 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

24.  Азиядағы өзара іс-қимыл жəне сенім 

шаралары жөніндегі кеңес (АӨСШК) 

1 I 1,15 

II 2,3,8,9 

III 9,11,15  

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

25.  Экономикалық ынтымақтастық ұйымы 

(ЭЫҰ) 

1 I 1,2,15,16 

II 2,3,11,20 

III2,9,19 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

26.  Шанхай ынтымақтасты құйымы 

(ШЫҰ) 

1 I 1,16,24 

II 

1,8,13,19,20 

III 5,14,11,15 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

27.  Сыбайлас жемқорлық қарсы 

мемлекеттер тобы (ГРЕКО) 

1 I 16,25 

II 2,11,14,19 

III 2,9,10,14 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   



28.  Қазақстан мен Ресей мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 2, 19,20,  

II 4,8,20 

III 1,9,14 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

29.  Қазақстан мен Қытай мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 1, 16,20 

II 3,6,9 

III 1,3,9,11 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

30.  Қазақстан мен Қырғыстан мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 14,16 

II 9, 15, 20, 

21 

III 1,6,11  

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

31.  Қазақстан мен Жапония  мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 16,21 

II 2,1,12,22 

III 1, 3, 7, 10 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

32.  Қазақстан мен Алмания мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 1,9,12,15,26 

II 2,6,15,20 

III 

1,2,9,14,18 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

33.  Қазақстан мен швейцария мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 1,4,5,8,16, 

II 3,5,8, 19 

III 

1,6,9,11,16 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

34.  Қазақстан мен Канада мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 

1,6,7,11,16,2

0 

II 2,5,8,12,19 

III 

1,3,9,10,11 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

35.  Қазақстан мен Италия мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 1,2,14,18 

II 3,6,9,11,23 

III 

2,3,9,14,16 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

36.  Қазақстан мен Түрік мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 17,24 

II 

4,10,16,17,18 

III2,5,8,12,13 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

37.  Қазақстан мен Үндістан мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 1,15 

II 2,3,8,9 

III 9,11,15  

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

38.  Қазақстан мен Сауд Арабия  

мемлектінің арасындағы қарым 

қаынастарды реттейтін халықаралық 

құқықтық келісім шарттарға талдау 

жасау 

1 I 1,2,15,16 

II 2,3,11,20 

III2,9,19 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

39.  Қазақстан мен Америка құрама 

штаттары арасындағы қарым 

қаынастарды реттейтін халықаралық 

құқықтық келісім шарттарға талдау 

жасау 

1 I 1,16,24 

II 

1,8,13,19,20 

III 5,14,11,15 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

40.  Қазақстан мен Австралия мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

1 I 16,25 

II 2,11,14,19 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 



реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

III 2,9,10,14 анализ жасау 

жəне талқылау   

41.  Қазақстан мен Өзбекстан мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 2, 19,20,  

II 4,8,20 

III 1,9,14 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

42.  Қазақстан мен Түркменстан 

мемлектінің арасындағы қарым 

қаынастарды реттейтін халықаралық 

құқықтық келісім шарттарға талдау 

жасау 

1 I 1, 16,20 

II 3,6,9 

III 1,3,9,11 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

43.  Қазақстан мен Тəжікстан мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 14,16 

II 9, 15, 20, 

21 

III 1,6,11  

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

44.  Қазақстан мен Беларусь мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 16,21 

II 2,11,12,22 

III 1, 3, 7, 10 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

45.  Қазақстан мен Украина мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 1,9,12,15,26 

II 2,6,15,20 

III 

1,2,9,14,18 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

46.  Қазақстан мен Оңтүстік Корей 

мемлектінің арасындағы қарым 

қаынастарды реттейтін халықаралық 

құқықтық келісім шарттарға талдау 

жасау 

1 I 1,4,5,8,16, 

II 3,5,8, 19 

III 

1,6,9,11,16 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

47.  Қазақстан мен Иран мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 1,15 

II 2,3,8,9 

III 9,11,15  

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

48.  Қазақстан мен Ұлыбританяи 

мемлектінің арасындағы қарым 

қаынастарды реттейтін халықаралық 

құқықтық келісім шарттарға талдау 

жасау 

1 I 1,2,15,16 

II 2,3,11,20 

III2,9,19 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

49.  Қазақстан мен Литва мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 1,16,24 

II 

1,8,13,19,20 

III 5,14,11,15 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

50.  Қазақстан мен Латвия мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 16,25 

II 2,11,14,19 

III 2,9,10,14 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

51.  Қазақстан мен мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 2, 19,20,  

II 4,8,20 

III 1,9,14 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

52.  Қазақстан мен мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 1, 16,20 

II 3,6,9 

III 1,3,9,11 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

53.  Қазақстан мен  мемлектінің 1 I 14,16 13 Халықаралық 



арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

II 9, 15, 20, 

21 

III 1,6,11  

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

54.  Қазақстан мен мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 16,21 

II 2,1,12,22 

III 1, 3, 7, 10 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

 Барлығы 75    

 

 

 

6. 1-ші аралық бақылау бойынша бақылау сұрақтары  

 

1. Ежелгі замандағы халықаралық қатынастарды сипаттайтын басты белгі:  
2. Халықаралық құқық өзінің мəні бойынша . . . 

3. Халықаралық құқықты сипаттайтын жəне оны ішкі құқықтан айыруға мүмкіндік беретін белгі 
4. Аталғанның ішінен қайсысы халықаралық жеке құқық субъектілері қатарына жатпайды? 

5. Халықаралық құқық қандай қатынастарды реттемейді 
6. «Жалпы халықаралық құқық» деген термин нені білдіреді? 

7. Ежелгі əлемнің қай аймағында мемлекеттің өзі халықаралық құқық субъектісі болып табылды 

8. Феодализм кезеңінде келісім шарттарды қамтамасыз етудің қандай құралдары қолданылған еді 
9. Халықаралық құқық тарихының қай кезеңінде елшіліктер тұрақты сипатқа ие болған еді 
10. Халықаралық құқық тарихының қай кезеңінде алғашқы рет консулдар институты пайда болған 

еді 
11. Қай конгрессте мемлекеттердің тең құқықтылығы қағидасы бекітілген еді 
12. Аталған ғұламалардың қайсысы халықаралық құқық ғылымының негіз қалаушысы болып 

есептеледі 
13. Қай конгрессте құл сатушылықпен құресуге арналған алғашқы құжат – негірлерді сатуды жою 

туралы Декларация – қабылданған еді 
14. XIX ғасырдың қай конгрессінде (конференциясында) «жаңа аумақтарды» иеленудің құқықтық 

талаптары белгіленген еді 
15. XIX ғасырда пайда болған ең бірінші халықаралық ұйым 

16. Мемлекетаралық  дауларды шешуге арналған аралық соттың Тұрақты Палатасы қай конгрессте 

(конференциясында) құрылған еді 
17. Қай құжатта ең алғашқы рет соғысушы тұлғалар «конбаттант» жəне «конбаттант емес» деген 

категорияларға бөлінген еді 
18. Қазақ қандығы жүздерге бөлінгеннен кейін халықаралық құқық субьектісі ретінде аталғаннын 

қайсысы танылған еді 
19. Орта – азия аймағындағы мемлекеттер тарихындағы халықаралық құқықтың басым болған 

қайнар көзі 
20. Қазақ жүздерінің сыртқы қатынастарды жүзеге асыратын ішкімемлекеттік органы 

21. Қазақстанның БҰҰ-на ресми кірген күні 
22. Мемлекеттер құқықтық міндеттеуші күші жоқ жүріс-тұрыс ережелер 

23. Халықаралық құқық субьектілерінің үнсіз жасалған келісімі 
24. Мемлекеттердің халықаралық қауымдастығымен ауытқуға жол берілмейтін норма ретінде 

қабылданған жəне танылған жалпы халықаралық құқықтың нормасы 

25. Аталған қайнар көздердің қайсысы БҰҰ Халықаралық Соты Статутында көрсетілмеген 

26. Барлық мемлекеттер қатысатын не қатыса алатын жəне барлық халықаралық қауымдастыққа 

міндетті нормаларды қамтитын шарттарды қалай атайды 

27. Аталған элементтердің қайсысы халықаралық құқықтың көмекші қайнар көздері қатарына 

жатпайды 

28. БҰҰ халықаралық соты шешімінің сипаты қандай 

29. Халықаралық құқық субьектілерімен жасалатын халықаралық құқық нормаларын жүйелендіру 



30. Халықаралық құқықтың заңды түрде бекітілген негіздері, қоғамдық тəжірбие ретінде пайда 

болатын субьектілерімен басшылыққа алынатын жүріс-тұрыс ережелері 
31. Халықаралық құқық қағидаларының өздеріне тəн ерекшелігі 
32. Қазіргі халықаралық құқықтың негізгі қағидаларын бекіткен ең алғашқы құжат 

33. Əлеуметтік, эканомикалық, саяси жəне өзге де сипаттағы айырмашылықтарға қатамастан 

барлық мемлекеттердің халықаралық қатынастарға заңды түрде тең қатысуын қамтамасыз ету 

қандай қағиданың негізгі мақсатын құрайды 

34. Мемлекеттік шекаралардың мызғымастығы қағидасы қандай мемлекеттерге қатысты міндетті 
болып табылады 

35. Тиісті рұқсатсыз не белгіленген ережелерді сақтамастан шекарадан өту қандай қағиданы бұзу 

болып есептеледі 
36. Халықтардың өзін-өзі билеуі қағидасының негізінде тарихи қандай қағида жатқан болатын 

37. Аталған элементтердің қайсысы халықтардың өзін-өзі билеу құқын жүзеге асыру нысандарына 

жатады 

38. Халықаралық құқықтың қай қағидасы мемлекеттілік дамуының алғашқы сатыларында «pacta 

sunf servanda» деген халықаралық құқықтың əдеп-ғұрып нысанында пайда болған еді 
39. Аталған субьектілердің қайсысы əмбебаптылық құқық қабілеттілікке ие 

40. Аталған субьектілердің қайсысы арнайы құқық қабілеттікке ие 

41. Мемлекеттің өз еркімен беретін жəне тікелей не жанама түрде басқа мемлекетті халықаралық 

құқық субьектісі ретінде қарастыратынын, сондай-ақ онымен ресми қарым-қатынас орнатуға 

дайын екенін, немесе өзге мемлекетте конституцияға қарсы жолмен орныққан үкіметті осы 

мемлдекеттің халықаралық қатынастардағы өкілі деп есептейтін мəлімдейтін бір жақты актісі – 

ол 

42. Тек тану ғана оның достинаторына (бағытталған субьектісіне) халықаралық құқық субьектісі 
тəн сипат береді деген тұжырымдама танудың қай түрінін не нысанының көрінісі болып 

табылады 

43. Тану оның субьектісіне (дестинаторына) халықаралық құқық субьектісіне тəн сипат бере 

алмайды, тек оның пайда болғаның растап онымен ресми қатынастарға түсуді жеңілдетеді 
деген тұжырымдама танудың қай түрінің не нысанының көрінісі болып табылады 

44. Танудың қай нысанында құқықтық салдар көлемі төмендеу (аздау) 

45. Жаңа үкіметті ресми түрде танудан бас тарту қандай тану теориясының көрінісі болып 

табылады 

46. Бір аумақ шеңберінде бір мемлекетпен екінші мемлекетті ауыстыруы жəне осы кездегі 
құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыруы ненің мəнін құрайды 

47. Мемлекеттік меншікке қатысты құқықтық мирасқорлық туралы ережелер аталғандардың 

қайсысына қолданыла алмайды 

48. Аталған обьектілердің қайсысы 1978 жəне 1983 жлығы құқықтық мирасқорлық туралы Вена 

конвенцияларымен реттелінбеген 

49. Аталған элементтердің қайсысы аумақ түрлеріне жатпайды 

50. Құрлық шельфінің сыртында орналасқан теңіз түбінің тереңсулы аймағы аумақтың қандай 

түріне жатады 

51. Кеңістіктің аталған түрлерінің  қайсысы аралас режимдегі аумақтарға жатады 

52. Аталған кеңістік түрлерінің қайсысы мемлекеттің су аумағы құрамына кіреді 
53. Мемлекеттің аумақтық үстемдігі аталған тұлғалардың қайсысына таратыдады  

54. Мемлекеттің үстемділігі мен юрисдикциясы  

55. Мемлекет аумағындағы  барлық істерге құзіретіне сəйкес қарастыру  жəне шешу бойынша сот 

жəне əкімшілік органдарының құқықтары ненің мазмұнын құрайды 

56. Межгосударстванные границм. Проводимые по меридианама и параллелям 

57. Кеме жүргізетін өзендерде шекаралар қалай белгіленді  
58. Кеме жүргізуге жарамсыз өзендердегі шекаралар қалай белгілі  
59. Мемлекеттің теңіз шекаралары дегеніміз 

60. Мемлекет юрисдикциясы андай объектілерге таратылады 

61. Халықаралық құқық бойынша мемлекеттік шекараларды өзгертудің негізі ретінде нені 
қарастыруға болады 



62. Мемлекет жəне өз əрекеттеріне ізгі де тұрақты болуы, сондай-ақ таныған фактісінен бас 

тартпауы керек деген ереже нені білдіреді 
63. Халықаралық өзендерді кеме жүргізуден тыс мақсатта қолдануға нені жатқызуға болады 

64. Мемлекет халығының құрамына аталғандардың қайсысы кіреді 
65. Белгілі бір аумақ халқының оның тұратын жерін басқа мемлекетке беруіне байланысты бір 

азаматтықтан екінші азаматтыққа өтуі 
66. «Jus sanguinis» термині нені білдіреді 
67. «Jus sole» термині нені білдіреді 
68. Аталғандардың қайсысы азаматтықты алу əдісі ретінде ғана емес, сонымен қатар оны жоғалту 

əдістерінің бірі ретінде қарастырыла алады 

69. Қазақстандағы азаматтығы жоқ тұлғалардың мəртебесі аталғандар ішінен қайсысының 

мəртебесіне теңестіріледі 
70. Шетелдіктердің белгілі бір салалардағы құқықтарын мемлекеттің өз азаматтары құқықтарымен 

теңестірілуі қандай режимнің мазмұнын құрайды 

71. Шетелдіктерге мемлекет аумағындағы құқық тұрғысынан ең қолайлы жағдайдағы кез келген 

үшінші мемлекет азаматтары үшін белгілі бір салаларда белгіленген құқықтар мен міндеттерге 

тең құқықтар беріп тап сондай міндеттер жүктеу қандай режимнің мазмұнын құрайды 

72. Қандай жағдайларға қатысты халықаралық құқық шетелдіктер режиміне өз əсерін тигізеді 
73. Шетелдіктің мемлекеттен шығуына руқсат бермеу қандай жағдайда заңды болып есептеледі 
74. Өз азаматтығы елінде не тұрақты тұратын елінде саяси себептер бойынша қудаланған тұлға не 

тұлғаларға осындай қудалаудан жасырынуға мүмкіндік беру ненің мазмұнын құрайды 

75. Дипломатиялық баспана беру кезінде саяси себептер бойынша қудалаудан қашқан тұлғаға 

қандай жерде жасырынуға мүмкіндік беріледі 
 

7. 2 - аралық бақылау бойынша бақылау сұрақтары. 

 

1. Саяси себептер бойынша қудалау деп нені түсінеді 
2. Саяси  баспана берудің негізгі халықаралық-құқықтық нəтижесі (негізгі салдарының ең 

бастысы) ретінде нені қарастыруға болады 

3. 1969 жылғы халықаралық шарттар құқығы туралы Вена конвенциясы қандай шарттарға 

қатысты қолданылады 

4. 1969жылғы  халықаралық шарттар құқығы туралы  Вена конверенциясымен  реттелмеген 

сауалдар оның ережелері бойынша немен реттелуі тиіс  

5. Халықаралық шарттардың объектісі болып субъектілердің қандай қарым-қатынастары 

табылады 

6. 1986 жылғы шарттар құқығы туралы Вена конвенциясы бойынша халықаралық ұйымның 

ережелері деп нені түсіну керек 

7. Шарттар жасасу аясындағы халықаралық ұйымдар құқық қабілеттілігінің көлемі қандай 

актімен айқындалады 

8. 1969 жылғы халықаралық шарттар құқығы туралы Вена конвенциясының ережелері бойынша 

шарт мəтінінің құрастырылуы мен қабылдануына қатысқан мемлекет қалай аталады 

9. 1969 жылғы Вена конвенциясына сəйкес шарттың күшіне енуін күтпестен оның міндеттілігене 

келіскен мемлекет қалай аталады 

10. Шарттың құрылымына нені жатқызуға болады 

11. Аталған тілдердің қайсысы БҰҰ-ң ресми тілдеріне жатқызуға болады 

12. Аталғандардың қайсыларын шарт жасасудың сатыларына жатқызуға болады 

13. Шарт жасасу өкілеттіліктерін қандай құқық нормаларына сəйкес беріледі 
14. Шарт мəтінің қабылдау нысандарына нені жатқызуға болады 

15. Мемлекеттердің не халықаралық құқықтың өзге де субъектілерінмен шарт міндеттілігіне 

келісімін бері тəсілдеріне нені жатқызуға болады 

16. Егер шарт БҰҰ-ң хатшылығында тіркелмеген болса 

17. Халықаралық шарттар туралы 1969 ж жəне 1986 ж Вена конвенцияларымен мемлекеттердің 

ескертпелеріне (оговорка) қарсылық білдіру үшін қандай мерзім белгіленген 

18. Шартты қатысушылардың өзімен түсіндіруді қалай атайды 



19. Шарт ережелерін өзге шарттармен салыстыру арқылы түсіндіруді қалай атайды 

20. Қатысушылардың келісімі бойынша шарттың құқықтық күшін жоюды қалай атайды 

21. Мемлекеттің шарттан бір жақтық бас тартуын (мысалы, оны екінші қатысушы маңызды болып 

табылатын түрде бұзса) қалай атайды 

22. Жағдайдын өзгерместігі туралы клаузула («rebus sic stantibus») қай кезде қолданылмайды 

23. Аталғандардың қайсысын халықаралық – құқықтық жауапкершілік түрлеріне жатқызуға 

болады 

24. Жəбірленген мемлекетпен жауап ретінде жасалатын əскери емес (қарулы емес) мəжбүрлеу 

əрекеттер қалай аталады 

25. Жауап ретінде қолданылатын əрекеттердің шамаластығы (сай келушілігі) қағидасы 

жауапкершіліктің қай нысанына таратылмайды 

26. Қандай əрекеттің жасалуында құқық бұзушы мемлекетке талаптар кез келген мемлекетпен не 

мемлекеттер тобымен қойыла алады 

27. Іс-əрекетті құқық бұзушылық ретінде дəрежелеуге мүмкіндік бермейтін фактілер мен 

əрекеттерге нені жатқызуға болады 

28. Халықаралық қылмыстар мен олар үшін жауапкершіліктің субъектілеріне аталғандардың 

қайсыларын жатқызуға болады 

29. Халықаралық дау дегеніміз  

30. Халықаралық дауларды шешу тəсілі ретінде қарастырылатын «тексеру» дегеніміз 

31. Халықаралықдауларды шешу тəсілі ретінде қарастырылатын «татуласу» дегеніміз 

32. Даудың іс жүзіндегі мəн-жайларын анықтау ненің мазмұнын құрайды 

33. Даудың іс жүзіндегі мəн-жайларын анықтау жəне нақты ұсыныстар беру ненің мазмұнын 

құрайды 

34. Даудың бейбіт тұрде шешілуіне үшінші тараптың тікелей қатысуына қалай атайды 

35. Шартты түсіндіру не қолдану нəтежесінде пайда болуы мүмкін дауларды арбитражға беруді 
қарастыратын əртүрлі шарттардағы арнайы ереже қалай аталады 

36. Аталған ұйымдардың қайсысы арнайы құзыретке ие 

37. Халықаралық ұйымдағы «өлшемге» дауыс беру дегеніміз  

38. БҰҰ-ң Бас Ассамблеясы дегеніміз 

39. Маңызды сауалдар бойынша БҰҰ Бас Ассамблеясының шешімдері қалай қабылданады 

40. Аталған мемлекеттердің қайсысы БҰҰ мүшесі болып табылмайды 

41. БҰҰ-ң Қауіпсіздік Кеңесінде процедуралық сауалдар бойынша шешімдер қалай қабылданады 

42. БҰҰ Халаықаралық сотының құрамы  

43. БҰҰ Халықаралық сот судьяларының құзіретті мерсімі  
44. ЭКОСОС (Экономикалық жəне Əлеуметтік Кеңіс) құрамы 

45. ФАО дегеңіміз  

46. Еуропа Кеңесі дегеніміз  

47. Қоршаған ортаның халықаралық құқығы ( халықаралық экологиялық құқық ) дегеніміз  

48. «Қоршаған орта» ұғымына нені жатқызуға болады 

49. «Жаратылыс» орта ұғымына аталғандардың қайсысын жатқызуға болады 

50. ЮНЕП дегеніміз 

51. «Экология» дегеніміз  

52. Аталған қағидалардың қайсысы қоршаған орта халықаралық құқығының арнайы қағидаларына 

жатады  

53. Аталған қағидалардың қайсысы мемлекеттерді əскери-саяси жəне экономикалық қызметін 

қоршаған ортаның тиісті жағдайын сақтайтындай жүргізуге міндеттейді 
54. Көрсетілген əрекеттердің қайсысына Антрактика туралы Шарт тиым салмайды 

55. Көрсетілген əрекеттердің қайсысына Антрактика туралы Шарт тиым салмайды 

56. Антрактикада туралы Шарттар жағымды жеке тұлғалар қай юриедикцияға бағынады 

57. Антрактика туралы Шарттың жағымды нəтежелері қай шарттың жасалу кезінде ескерілген еді 
58. Антрактика турал Шарт жүйесіне нені жақызуға болады 

59. Аталған келісімдердің қайсысы қабылдану уақыты бойынша халықаралық ғарыш құқығының 

ең алғашқы шарттық қайнар-көзі болып табылады 



60. Мемлекеттер ғарыш пен əуе кеңістігінің  шекарасы ретінде қандай биіктікті қарастыру 

қажеттігін үсынылған еді. 
61. Аталған элементтердің қайсысы ғарыш құқығының объектісі болып табылмайды 

62. Ғарыш туралы Шарт бойынша құқықтар міңдеттер қандай мемлекеттерге  арналған  

63. Ғарыш туралы шарт қандай əрекеттерег тиым салды 

64. Айып туралы келісім бойынша оның табиғи ресурстары 

65. Жер экваторы үстіртіндегі шамамен 36 мың. км биіктікте орналасқан кеңістіктегі шығыршық 

66. Ғарыш туралы шарт бойынша ғарышкерлер қандай мəртебеге ие 

67. Ғарышқа жіберілетін объектілердің халықаралық тіркелуімен қандай орган айналысады 

68. Жер бетін ғарыштан фотоға түсіруді жəне шығылысып кейін қайтіп келетін сəулелер арқылы 

ол туралы мəліметтер алуды қалай атаймыз 

69. Зонд арқылы барланған (тексерілген) мемлекеттерге қандай мəліметтер беруі тиіс 

70. Энергияның ядролық көздері ғарышта қандай жағдайда қолданылады 

71. Ғарыш боъектілерінің үстінде қарудың қандай түрлерін орналастыруға болады 

72. ИНТЕЛСАТ дегеніміз  

73. ИНМАРСАТ дегеніміз  

74. Ғарыштық қызметпен айналысатын халықаралық ұйым халықаралық ғарыш құқығының 

нормаларын бұзса жауапкершілікке кім тартылады 

75. Халықаралық ғарыш құқығындағы абсалютті жауапкершілік дегеніміз  

 

8 . Пəн бойынша  оқу-əдістемелік материалдар 

 

 

«Халықаралық жария  құқығы» курсы бойынша пайдаланылатын əдебиеттер тізім: 

 

I Нормативтiк-құқықтық актiлер 

 

1. Қазақстан республикасның Конституциясы. Алматы, 2010ж 

2. Указ Президента, и.е.з. “О порядке заключения, исполнения и денонсации международных 

договоров“. Алматы, 1995ж 

3. ҚР-ның азаматтық туралы заңы. Алматы, 2010, (өзгертулер мен толықтырулар). 

4. ҚР-дағы шетел азаматтарының құқықтық жағдайы. 19 маусым 1995ж 

5. Босқындардың құқығы туралы декларация. 1967ж 

6. Адам құқықтары туралы жалпыға бiрдей декларация. 10 желтоқсан 1948ж 

7. Адам құқықтары туралы халықаралық пактiлер. 19 желтоқсан 1966ж 

8. ҚР-ның заңы Дипломатиялық қызмет туралы. 12 қараша 1997ж 

9. Дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясы. 1961ж 

10. БҰҰ-ның жарғысы мен Халықаралық Сот Статусы (Международное публичное право Сб. Док. 

Т 1, М.1996) 

11. Конвенция о неприменимости срока давности а военным преступлениям 1983года  

12. Конвенция против пыток…1984 года 

13. Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества. 2003 

14. Устав Международного военного трибунала 1945 года 

15. Декларация о новом мировом экономическом порядке 1974 года. 

16. Парижская хартия для новой Европы 1990 года. 

17. Соглошения между РК и США о торговых отношениях 1992 года 

18. Документ СБСЕ *Вызов времени перемен* 1992 года 

19. Декларация Рис 1992 года 

20. Венская конвенция об охране озонового слоя Земли 1985 года. 

21. Конвенция о запрещении военного или другого вредного использования средств воздействия 

на природную среду 1976 года 

22. Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств 

1981 года. 

23. Парижский договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики 1928 года 



24. Договор по космосу 1967 года. 

25. Конвенция об ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, 1972 года. 

26. Соглашения л спасении космонавтов 1968 года. 

27. Закон Республики Казахстан *О государственной границе Республики Казахстан* 1995 

28. Конвенция о режиме черноморских проливов 1936 года. 

29. Договор об Антарктике 1959 года. 

30. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении международных договоров 

1978г. 

31. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности 

государственных архивов и государственных долгов 1983г. 

32. 1970 жылғы БҰҰ-ның халықаралық құқық қағидалары туралы декларацисы  

33. 1975 Жылғы Хельсинкидегi Кеңестiң қортынды актiсiнiң маңызы. 

34. Венская конвенция о праве международных договоров 1969г. 

35. Венская конвенция о праве международных договоров между государствами и 

международными организациями 1986г. 

 

II Негізгі əдебиет 

 

1. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқық. Жалпы жəне ерекше бөлiмдер. Алматы,2007ж 

2. Практикум по международному праву/Отв. Ред. Проф. Г.В.Игнатенко, проф, С.Ю.Марочкин, 

проф. О.И.Тиунов.-М, 2002г. 

3. Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное публичное право. Практикум, схемы –М, 2004г. 

4. Ю.М.Колосов, В.И.Кузнецов. Международное право –М, 1998г. 

5. Сорокина А.В. Международное право. П-2005г. 

6. Под. Ред. д.ю.н. проф М.А.Сарсембаев, О.Н. Сафонова. Тематика контрольных  и курсовых 

работ по международному публичному праву А-2008г. 

7. М.А. Сарсембаев Межународное првао. А-2006г. 

8. Курс межународного права. М-2004г. 

9. Бирюков И.Н. Международное право. Воронеж, 2007г. 

10. Международное право в документах. М-2005г. 

11. Словарь международного право. М-2009гг. 

12. Международное право. П/р. Г.И.Тункин. М-2004г. 

13. Международное право. П/р. Г.В.Игнатенко. М-2003г. 

14. Международное право. П/р. И.И.Лукащук. М-2007г. 

15. Международное право Средней Азии и Казахстан. А-2009г. 

16. Сборник документов по междунароному праву. 1,2 т. А-2007г. 

17. Сарсембаев М.А. Международно-правовые отношения государств Центральной Азии. А-2008г. 

18. Черниченко В.С. Международное право: современные теоретические проблемы. М-2006г. 

19. Токаев К.К. Организация Объединенных Наций: полвека служения миру. А-2009г. 

20. Лукашева Е.А. Общая теория прав человека. М-2006г. 

21. Сарсембаев М.А.. Международное право. А-2007г. 

22. М.А.Сарсембаев. Международное право. А-2005г. 

23. Международные экономические организации. А-2001г 

24. А.Игнатенко. Международное право. М-2003г. 

25. В.П.Шатров. Международное экономическое право. М-2005г. 

26. М.М.Богусловский. Международное экономическое право. М-2004г. 

27. Бюллетень международных договоров и соглашенийй Республики Казахстан. А-

2005,2006,2007гг. 

28. Усилия по созданию единого экономического пространства в Центральной Азии начинают 

получать практическое воплощение //Панорама. А-2009г. 

29. Латыпова Е. Президент дал указание внешнеполитическому ведомству усилить экономический 

аспект в своей деятельности//Панорама. А-2008г. 

30. Вавилов А.М. Экологические последствия гонки вооружений. М-2008г. 

31. Виноградов С.В. Медународное право и охрана атмосферы М-2006г 



32. Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды. М-2002г. 

33. Проблема окружающей среды в деятельности ООН. М-2004г. 

34. Тодорова Н. Боль Арал слышна всему миру//Казахстанская правда. А-2009г. 

35. Бобылев Г., Зубков Н. Основы консульской службы. М-2006г. 

36. А.Мусин., Д.Нурумов., М.Сарсембаев. Консульское право и консульская служба. А-2004г. 

 

III Қосымша  əдебиет 

 

1. Ковалев а. Привилегии и иммунитет в современном международном праве. М-2006г. 

2. Каламкарян Р.А. Фактор времени в праве международных договоров. М-2009г. 

3. Талалаев А.И. Право международных договоров. М-2005г. 

4. Шуршалов В.М. Право международных договоров. М-2006. 

5. Ульянова Н.Н. Общие многосторонние договоры в со временных международных отношениях. 

Киев-2001г. 

6. Бараташвили Д.И. Принцип суверенного равенства государств в международном праве. М-

2006г. 

7. Каламкарян Р. Принцип добросовестности в современном международном праве. М-2005г. 

8. Мазов В.А. Принципы Хельсинки и международное право. М-2007г. 

9. Тункин Г.И. Теория международного права. М-2002г. 

10. Василенко В.А. Международно-правовое санкции. Киев-2006г. 

11. Василенко В.А. Ответственность государств за международные правонарушения Киев-2004г. 

12. Каламкарян Р.А. Юридические последствия правомерного поведения М-2003г. 

13. Кожевников Ф.И., Шармазанашвили С.В. Международный суд ООН. М-2001г. 

14. Голицын В.В. Антарктика тенденции развития режима. М-2004г. 

15. Корбут Л.В., Баскин Ю.Л.. Международно-правовой режим рек. М-2002г. 

16. Клименко Б.М. Право прохода через иностранные территории. М-2005г. 

17. Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. М.,2004. 256с. 

18. Манийчук Ю.В. Последствия международного правонарушения. Киев, Вища школа, 2006.-

145с. 

19. ООН, справочник. М., 2009 . 

20. Токаев К. ООН: полвека служения миру. Алматы: Атамура, 2009 года 

21. Бордунов В.Д., Котов А.И., Малеев Ю.И. Правовое регулирование международных полетов 

гражданских воздушных судов. М., 2007. 

22. Международное воздушное право. М., 2006. 

23. Бюллетень  международных договоров и согдашений Республики Казахстан. Алматы, 2008. 

24. Из жизни авиакомпании *Эйр Казахстан* //Казахстанская правда. 2009. 28 августа. С.11. 

25. Богданов О.В. Международно-правовые проблемы разоружения. М., 2006. 

26. Вавилов А.М. Экономические последствия гонки вооруженийй. М., 2008 

27. Закон Республики Казахстан *О государственной границе Республики Казахстан* 1995 

28. Конвенция о режиме черноморских проливов 1936 года. 

29. Договор об Антарктике 1959 года. 

30. Международное космическое право /Под. Ред. А.С.Пирадова М., 2005. 

31. Правовые проблемы полетов человека в косма/ Под. Ред. В.С.Верещетина  М., 2004. 

32. Копылов С. Международное право: Сборник международно-правовых актов. М., 2008. 

33. Тункин Г.И. Теория международного права. М.,2006г. 

34. Лукашук И.И. Нормы международного права. М.,2007г. 

35. Шестаков Л.Н. Императивные нормы в системе современного международного права. 

М.,2008г. 

 

 

 

 

9. Пəн бойынша бағалау жүйесі 
Кесте 1 



 

Əріптік 

жүйе бойынша 

бағасы 

Балдардың 

сандық эквиваленті  
Пайызды
қ 

құрамы, 

%%%% 

Дəстүрлі жүйе 

бойынша бағалар 

А 4,0  95-100 өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 жақсы 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 қанағаттанарлық 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

Ғ 0 0-49 қанағаттанарлықсы
з 

 

9.1. Білім алушылардың оқудағы жетістіктері (білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреті) 1-

кестеге сəйкес 100 балдық шкала бойынша бағаланады (оң бағалар А-дан D-ға дейін азаю арқылы, 

«қанағаттанарлықсыз» - F). 
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9.2. 2-кестедегі дəрісханалық жəне білім алушының өзіндік жұмысындағы тапсырмалардың 

түрлері пəн ерекшеліктеріне байланысты құрылымдалады, сабаққа қатысуға 0,15 салмақтық 

үлес міндетті түрде беріледі, қалған тапсырмалардың тізімі мен салмақтық үлесі оқытушының 

таңдауымен өзгертілуі мүмкін. Дəрісханалық жұмыс бойынша қосынды салмақтық үлес 0,60-тан 

аспауы жəне білім алушының өзіндік жұмысы бойынша қосынды салмақтық үлес 0,40-тан аспауы 

қажет.  

Есептеулерге түсіндірме: 11-бағандағы нəтиже сол тапсырма түрі бойынша əрбір аптадағы 

білім алушының алған бағаларының (100 пайызға дейін) орташа арифметикалық қосындысы 

түрінде анықталады.  

Тиісті тапсырма бойынша 12-бағандағы ағымдық бақылаудың бағасы сəйкес жолдардағы 

11-бағандағы орташа арифметикалық қосындының 3-бағандағы салмақтық үлеске 

көбейтіндісі түрінде анықталады. 

Əрбір тапсырманың 12-бағандағы нəтижелері қосылып, ағымдық бақылаудың нəтижесін 

береді.  
2-ағымдық бақылаудың қорытынды бағасы да осы тəртіппен шығарылады. 

Есептеулер бүтін санға дейінгі дəлдікпен жүргізіледі. 

Осы келтірілген тəртіппен білім алушының кез-келген кезеңдегі (мысалы алғашқы 1-3 

апта аралығындағы) ағымдық бақылауының бағасын есептеуге болады. 

  

9.3. Аралық бақылауды тапсыру кестесі 
Апта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      *       **  

*- 1-ші аралық бақылау,**- 2-ші аралық бақылау 

 

9.4. Жазбаша (ауызша) түріндегі аралық бақылауды жəне емтиханды бағалау 1-кестеде 

көрсетілген əріптік балдық-рейтингтік жүйеге сəйкес 100 балдық (100 пайыздық) шкала бойынша 

бағаланады. 

 

9.5. Тест түрінде өткізілген аралық бақылауда білім алушыға 20 сұрақ беріледі. Аралық 

бақылаудың тест түріндегі бағалау көрсеткіші 3-ші кестеде берілген. 

Кесте 3 

Тест түріндегі аралық бақылау көрсеткіші (20 сұрақ бойынша) 

 

Тест 

балы 

Əріптік жүйе  

бойынша бағасы 

Пайыздық  

құрамы, %%%% 

20 А  100 

19 А- 94 

18 В+ 89 

17 В 84 

16 В- 79 

15 В- 75 

14 С+ 74 

13 С 69 

12 С- 64 

11 D+ 59 

10 D 50-54 

9-0 Ғ 0 

 

 

 

 

 



 

9.6. Тестілеу емтиханында білім алушыға 50 сұрақ беріледі. Бағалау көрсеткіші 4-кестеде 

берілген.  

Кесте 4 

Тест түріндегі қорытынды бақылау көрсеткіші (50 сұрақ бойынша) 

 

Тест 

балы 

Əріптік жүйе 

бойынша бағасы 

Пайыздық  

құрамы, %%%% 

50 А  100 

49 А 98 

48 А 96 

47 А 95 

46 А- 94 

45 А- 92 

44 А- 90 

43 В+ 89 

42 В+ 87 

41 В+ 85 

40 В 84 

39 В 82 

38 В 80 

37 В- 79 

36 В- 77 

35 В- 75 

34 С+ 74 

33 С+ 72 

32 С+ 70 

31 С 69 

30 С 67 

29 С 65 

28 С- 64 

27 С- 62 

26 D+ 59 

25 D 50-54 

24-0 Ғ 0 

 

 9.7. Əрбір аралық бақылаудан кейін осы кезеңдегі білім алушының оқу жетістіктерінің 

рейтингісі шығады (сəйкесінше 1-рейтинг жəне 2-рейтинг). 1-рейтинг осы кезеңдегі білім 

алушының тапсырған ағымдық бақылауын (t1) 0,7 коэфициентке жəне аралық бақылауын (r1) 0,3 

коэфициентке көбейтіп өзара қосындысы түрінде анықталады. 2-рейтинг те осы ретпен есептеледі. 
Рейтингтің толық бағасы келесі формуламен есептеледі: 

3,07,0 111 ⋅+⋅= rtR  ; 3,07,0 222 ⋅+⋅= rtR  

 

мұндағы: R1 – 1-рейтинг, t1 – 1-ағымдық бақылау, r1 – 1-аралық бақылау,  

 R2 – 2-рейтинг, t2 – 2-ағымдық бақылау, r2 – 2-аралық бақылау. 

9.8. Академиялық кезең (семестр) кезіндегі білім алушының Rорт орташа рейтингтік бағасы 

(жіберу рейтингісінің бағасы) екі рейтингтің орташа арифметикалық қосындысы түрінде 

анықталады: 

  
2

21 RR
Rорт

+
= .  

Rорт орташа рейтингтік бағасы (жіберу рейтингісінің бағасы) 35%-дан аз болса, бұл білім 

алушы емтиханға жіберілмейді. 
9.9. Қорытынды бақылауды (емтиханды) өткізу үшін тіркеуші офисі емтихан қабылдайтын 



 

оқытушыға білім алушының академиялық кезең бойында жинақтаған балы мен рейтингтік бағасын 

көрсететін емтихан ведомостін ұсынады.  

Пəн бойынша қорытынды баға келесі формуламен анықталады: 

4,06,0 ⋅+⋅= ЕRI орт  

мұндағы: Е –емтиханның бағасы. 

 

 

10. Курс саясаты 

-сабаққа кешікпеу; 

-сабақ үстінде өзге əңгіме жүргізбеу, ұялы телефонды қоспау; 

-сағыз шайнамау; 

-сабаққа сəйкесінше киініп келу; 

-сабақтан себепсіз қалмау (анықтама болуы тиіс); 

-сабақтан қалған күндерде оқытушы белгіленген мерзімде өтеу; 

-əрбір сабақта белсенділік көрсету; 

-оқытушымен, студент-құрбыларымен достық, ашық қарым-қатынас орнату; 

-барлық сабақтарда оқытушымен кері байланыста болып отыру; 

-ұжымдық жұмысқа араласу, аса ұяң студенттерді пікір таласқа қатысуға тарту; 

-жауапкершілікті, міндеттерді орындай білу; 

-ішкі тəртіп пен ережелерді қадағалау (Корпоративті мəдениет кодексі, студенттердің 

этикалық кодексі жəне т.б.). 
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Есептеулерге түсіндірме: Кестедегі 1-ағымдық бақылау кезінде 1-жолдағы сабаққа қатысу 

тапсырмасында білім алушының 1,2,4,5,6,7 апталарда сабаққа қатысып, 3 аптада сабақ жібергені 
үшін 0 балл қойылған. Сол себепті 11-бағанның нəтижесіндегі орташа арифметикалық қосынды 

85,7 % болады (
7

1001001001000100100
7,85

++++++
= ). 1-жолдың 12-бағандағы 12,8% 11-

бағандағы 85,7 %-ды 3-бағандағы 0,15-ке көбейту арқылы алынады, яғни 15,0%7,85%8,12 ⋅= . Ал 

жеке тапсырма түрі бойынша оқытушының бағалауы білім алушының жауабына, ізденуіне жəне 

т.б. байланысты 0-ден 100% аралығында жатады. Басқа жолдар үшін де осылай есептелінеді. 
Кестеден 2-жолдағы есептер шығару тапсырмасы бойынша сызықша (-) таңбасы 1,3,5 апталарда 

бақылау түрі қарастырылмағандығын жəне білім алушының 2-аптада осы тапсырма түрі бойынша 

білімі 100%-ға, 4-аптада 75 %-ға, 6-аптада 0-ге (есеп шығара алмаған), 7-аптада 85 %-ға 

бағаланғандығы көрініп тұр. Осы жолдың 11-бағанындағы 
4

85075100
%65

+++
=  тең жəне 12-

бағандағы 10,0%65%5,6 ⋅=  тең болады. 1-ағымдық бақылаудың толық бағасы 

%5,6%8,12%45,82 += +4,25%+17%+5,9%+10%+10%+16% 

2-ағымдық бақылаудың қорытынды бағасы да осы тəртіппен шығарылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Білім алушыға арналған пəн бойынша оқу бағдарламасы (Sуllabus) 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

 

 

«БЕКІТЕМІН» 

Жұмыс оқу жоспарлары жəне оқу 

бағдарламалары комитетінің төрайымы 

_____________________________________

«_______ » ___________________2014ж. 

 

 

 

 

 

 

«Халықаралық жария құқық» пəні бойынша 

білім алушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы 

(Sуllabus) 

Мамандығы  «5В030100-Құқықтану»   2 курс, оқу тобы Ю-13-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қызылорда, 2014  жыл 



 

 

Жұмыс  оқу бағдарламасы Республикалық жоғары жəне жоғарғы оқу орындарына кейінгі 
білім беру оқу-əдістемелік кеңесінің 2006 жылдың 22-маусымындағы хаттамалық шешімімен 

БЕКІТІЛГЕН ЖƏНЕ КҮШІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН «Халықаралық жария құқық» курсының типтік оқу 

бағдарламасы негізінде жасалынды 

 

Жұмыс оқу бағдарламаны дайындаған: з.ғ.к. аға оқытушы: Л.М. Каржаубаева, оқытушы: 

Э.О. Тойлыбекова  

 

Білім алушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы (Sуllabus) «Құқықтану» кафедрасының 

мəжілісінде талқыланды. 

 

хаттама № ___ ''____'' ___________ 2014ж.  

  

 

Кафедра меңгерушісі: _________________з.ғ.к. Алтаев Е.А.  

 

 

Білім алушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы (Sуllabus) «Тарих, құқық жəне 

экономика» факультетінің жұмыс оқу жоспарлары жəне оқу бағдарламалары комитеті мəжілісінде 

қаралып, бекітілді. 
 

           хаттама № ___ ''____'' ___________ 2014ж. 

 

 

            Комитет төрайымы: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Негізгі мəліметтер 

Факультет Тарих жəне құқық 

Мамандық (шифры, аты) 5В030100-Құқықтану   

Курс, семестр 3 курс, 2 семестр 

Пəн статусы (міндетті, таңдау) міндетті 
Кредит саны  3 

Сабақ өтетін дəрісхана 1 оқу ғимараты,  308 дəрісхана 

Оқытушы – лектор  Қаржабаева Лəззат Майлыбайқызы 

з.ғ.к., аға оқытушы, 27-68-76  

lyazzat_karz@mail.ru 

 кеңес беру мерзімі сағ:15.00-16.00 

Практика, семинардан сабақ 

беретін оқытушы  

Тойлыбекова Эльмира Орынтайқызы 

оқытушы, elmira-01-1981@mail.ru. 27-68-76 

кеңес беру мерзімі сағ:15.00-16.00  

2. Пререквизиттер жəне постреквизиттер 

Пререквизиттер  Мемлекет жəне құқық теориясы, ҚР Конституциялық 

құқығы, ҚР Мемлекет жəне құқық тарихы, Мемлекет 

жəне құқықтың жалпы тарихы 

постреквизиттер ҚР отбасы құығы, ҚР жер құқығы, ҚРкəсіпкерлік  

құқығы, Халықаралық жеке құқық 

 

3. Пəннің мақсаты мен міндеттері 
Мақсаты: Халықаралық жария құқығы курсын оқыту барысында суденттерге халықаралық 

құқықтың негiзгi түсiнiктемелерiн, институттары, салалары, категориялары бойынша бiлiм 

беру. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының халықаралық құқықтың субъектiсi 

ретiнде құқықтық жағдайын бiлу. Халықаралық құқықтың пəнi ретiнде халықаралық 

аренада қалыптасқан халықаралық қатынастарды реттейтiн құқық нормалары, сонымен 

қатар халықаралық құқық ғылымына тəн құқықтық категориялар, теориялық тұжырымдар 

саналады. 

Міндеттері: Халықаралық жария құқығы ғылымы пəн ретiнде халықаралық 

қатынастардағы ұйымдардың құқықтық нормаларын, олардың тарихи дамуын ескере 

отырып құқықтың жалпы теориялық, сонымен қатар халықаралық құқық теориясымен 

қалыптасқан, категориямен дефиницаларды қолдана на отырып зерттейтiн заң ғылымының 

бiр бөлiгi болып табылды. Оқытылатын курс бойынша студенттердiң негiзгi бiлiмдерге 

иемдену жəне халықаралық жария құқық саласында ғылыми-зерттеу жұмыстың 

дағдыларын иемдену қажет. Студенттердi халықаралық құқықтық нормативтiк актiлерiн 

мəнiн түсiнiп, оларды нақты өмiрдегi жағдайларға қолдануға үйрету. 

 

4. Пəннің мазмұны 

 

Білім алушының сабақ түріне байланысты жұмыс уақытының бөлінісі 
 

Жалпы 

сағаты 

Академиялық сағат саны 

Дəріс Практикалық/ 

семинар 

Зертханалық БАОӨЖ БАӨЖ 

135 30 15 - 15 75 

 

Дəріс сабақтарының тақырыптары мен мазмұны 

 

1. Осы заманғы халықаралық құқық ұғымы.  

1.Осы заманғы халықаралық қатынастардың негiзгi белгiлерi.  

2.Халықаралық құқық-құқықтың ерекше жүйесi . 



 

3.Қазiргi болмыстағы халықаралық қатынастардың қызмет ету жағдайы. 

 

2. Халықаралық жəне ішкі мемлекеттік құқықтардың арақатынасы 

1.Халықаралық қатынастардың жүйеленуi жəне үдемелi дамуы . 

2.Халықаралық жария жəне халықаралық жеке құқық. 

3.Халықаралық жəне iшкi мемлекеттiк құқықтардың арақатынасы 

 

3. Халықаралық жария құқықтың тарихы 

1.Ежелгi дүниедегi халықаралық құқықтың негiзгi институттары 

2.Орта ғасырдағы халықаралық құқық 

3.Қазiргi халықаралық құқықтың ерекше жүйесi ретiнде жəне оның мазмұны 

 

4. Халықаралық жария құқықтың қайнар көздері 
1.Халықаралық құқықтық нормалар ұғымы жəне оның белгiлерi. 

2.Халықаралық құқықтық нормалардың жiктелуi. 

3.Халықаралық жария құқықтың қайнар көздерi ұғымы жəне түрлерi 

 

5. Халықаралық жария құқықтың негізгі қағидалары 

1.Халықаралық құқықтың негiзгi қағидалар жүйесi 

2.БҰҰ-ның Жарғысының алатын орны  

3.1970 жылғы БҰҰ-ның халықаралық құқық қағидалары туралы декларацисы 

4.1975 Жылғы Хельсинкидегi Кеңестiң қортынды актiсiнiң маңызы. 

5.Халықаралық құқықтың негiзгi қағидалары жəне мемлекеттiң неiзгi құқықтары мен мiндеттерi 

 

6. Халықаралық жария құқықтың субъектілері 
1.Халықаралық құқық субьектiлерi ұғымы жəне түрлерi  

2.Халықаралық құқықтағы тану институты. 

3.Халықаралық құқықмирасқорлық институты. 

 

7. Халықаралық шарттары құқығы 

1.Халықаралық жария құқықтың бiр саласы-халықаралық шарттар құқықтары. 

2.Халықаралық шарттардың құқықтық табиғаты. 

3.Халықаралық шарттарды жасаудың негiзгi сатылары. 

4.Халықаралық шарттардың əрекет етуi жəне тоқтатылуы . 

5.Халықаралық шарттардың жарамсыздығы 

 

8. Халықаралық ұйымдар құқығы. 

1Құқықтын бiр саласы-халықаралық ұйым құқығы. 

2.Халықаралық ұйымдар ұғымы жəне құықтық табиғат. 

3.Халықаралық ұйымдардың даму тарихы. БҰҰ-ның алғашқы бейнесi-Ұлттар Лигасының 

құқықтық табиғаты. 

 

9. БҰҰ халықаралық əмбебап ұйым ретінде 

1.БҰҰ-ның құрылу тарихы, БҰҰ-ның мақсат-мiндеттерi, қағидалары, оған мүшелiкке өту 

мəселелерi. 

2.Бiрiккен Ұлттар Ұйымының құрылымы. 

3.Қазақстан Республикасы-Бiрiккен Ұлттар Ұйымының мүшесi. 

4.Тəуелсiз мемлекеттер достастығы (ТМД) 

5.Солтүстiк Атлантика Одағының (НАТО-ның) стратегиялық тұжырымдамасы. 

 

10. Халықаралық құқықтағы жауапкершілік 

1.Халықаралық -құқықтық жауапкершiлiк ұғымы. 

2.Мемлекеттердiң халықаралық-құқықтық жауапкершiлiгiнiң негiздерi.  

3.Мемлекеттердiң халықаралық құқық бұзушылығын жүйелеу. 



 

4.Мемлекеттердiң халықаралық-құқықтық жауапкершiлiгiнiң түрлерi мен нысандары. 

5.Мемлекеттердiң жауапкершiлiгiн болғызбайтын жағдаяттар. 

6.Халықаралық ұйымдардың жауапкершiлiгi  

7.Жеке тұлғалардың халықаралық қылмыстық жауапкершiлiгi. 

 

11. Халықаралық жария құқықтағы адам құқығы 

1.Халықтар жағдайын халықаралық-құқықтық реттеу. 

2.Азаматтықтың халықаралық-құқықтық мəселелерi. 

3.Шетел азаматтарының құқықтық жағдайы. 

4.Баспана құқығы жəне босқындардың құқықтық жағдайы. 

5.Адам құқықтарын халықаралық-құқықтық реттеу. 

6.Адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау тетiгi. 

 

12. Дипломатикалық құқық 

1.Өркениеттi əлемдегi дипломаттия ұғымы.Дипломатиялық құқық ұғымы жəне қайнар көздерi. 

2.Сыртқы қатынас органдары. 

3.Дипломатиялық өкiлдiктердiң мiндеттерi артықшылықтары жəне имунитеттерi. 

 

13. Консулдық құқық 

1.Сауда өкiлдiктерiнiң , арнайы миссиялардың құқықтық мəселелерi. 

2.Консулдық құқық ұғымы , қайнар көздерi. 

3.Консулдық артықшылықтар мен иммуниттер. 

 

14. Халықаралық қылмыстық құқық 

1.Халықаралық қылмыстық құқық ұғымы. 

2.Бiрiккен Ұлттар Ұйымының халықаралық қылмыстық құқықты дамытудағы рөлi. 

3.Халықаралық сипаттағы қылмыстық iстер жəне олармен күресудегi мемлекеттердiң 

мiндеттемелерi. 

4.Қылмыстық iстермен күрестегi халықаралық ынтымақтастық. 

5.Қылмыскерлердi ұстап берудiң мəселелерi. 

6.Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы(Интерпол). 

 

15. Халықаралық қауіпсіздік құқығы 

1.Халықаралық қауiпсiздiк құқығы ұғымы , мақсаттары мен қағидалары.  

2.Ұжымдық қауiпсiздiк ұғымы жəне түрлерi. 

3.Қарусыздану жəне қарулануға шек қою. 

4.Халықаралық бақылау жəне сенiмдi нығайту шаралары. 

5.Блоктарға қосылмау қозғалысы жəне халықаралық қауiпсiздiк . 

 

16. Халықаралық құқықтағы аумақ жəне басқа да кеңістік мəселері 
1.Халықаралық құқықтағы аумақ ұғымы жəне оның түрлерi. 

2.Мемлекеттiк шекаралар. 

3.Халықаралық өзендер мен бұғаздар. 

4.Антарктика мен Арктиканың халықаралық құқықтық режимi. 

5.Аумақтық дауларды шешу əдiстерi. 

 

17. Халықаралық теңіз құқығы 

1.Халықаралық теңіз құқық ұғымы жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық теңіз құқықтың қайнар көздерi 

3.Халықаралық теңіз құқық қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық теңіз құқықтағы халықаралық ұйымдар 

 

18. Халықаралық ғарыш құқығы 

1.Халықаралық ғарыш құқығы ұғымы жəне оның қайнар көздерiнiң жүйесi. 



 

2.Ғарыш кеңiстiгi мен аспан денелерiнiң құқықтық режимi. 

3.Ғарышкерлердiң құқықтық режимi. 

4.Ғарыш обьектiлерiнiң құқықтық режимi. 

5.Экипаж бен ғарыш обьектiсiнiң юрисдикция жəне бақылау мəселелерi. 

6.Халықаралық ғарыш құқығындағы жауапкершiлiк жəне сақтандыру институты. 

7.Байқоңыр ғарыш айлағын пайдаланудың құқықтық проблемалары. 

 

19. Халықаралық əуе құқығы 

1.Халықаралық əуе құқық ұғымы жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық əуе құқықтың қайнар көздерi 

3.Халықаралық əуе құқық қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық  əуе құқықтағы халықаралық ұйымдар 

 

20. Халықаралық экономикалық құқық 

1.Халықаралық экономикалық құқық ұғымы, қалыптасуы жəне қайнар көздерi 

2.Халықаралық экономикалық құқықтың қағидалары 

3.Халықаралық экономикалық шарттар 

4.Мемлекетаралық экономикалық қатынастар саласындағы халықаралық ұйымдар 

 

21. Халықаралық экологиялық құқық 

1.Халықаралық экологиялық құқық ұғымы жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық экологиялық құқықтың қайнар көздерi 

3.Халықаралық экологиялық құқық қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық экологиялық құқықтағы халықаралық ұйымдар 

 

22. Халықаралық гуманитарлық құқық 

1.Халықаралық гуманитарлық құқық ұғымы жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық гуманитарлық құқықтың қайнар көздерi 

3.Халықаралық гуманитарлық құқық қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық гуманитарлық құқықтағы халықаралық ұйымдар 

 

23. Халықаралық қақтығыстарды бейбіт жолмен шешу жолдары 

1.Күш қолданбау жəне қорқытпау қағидасы 

2.Шекаралардың мызғымастығы қағидасы 

3.Мемлекеттердiң аумақтың тұтастығы қағидасы 

4.Халықаралық дауларды бейбiт жолмен шешу қағидасы 

 

24. Дүниежүзілік діңдер жəне халықаралық құқық 

1.Əлемдік діндер жəне олардың халықаралық қатынастағы ролі 
2.Халықаралық қатынастарға қатысатын діни ұйымдардың заңдық ерекшеліктері 
3.Халықаралық аренада қызмет атқаратын діни ұйымдарды саралау 

 

25. Туризм, ауылшаруашылығы жəне мұнай салаларындағы халықаралық құқықтық 

қауымдастықтың түрлері  
1. Туризм саласындағы халықаралық құқықтық ынтымақтастық 

2. Бүкілəлемдік туризм ұйымы 

3.БТҰ ның міндеттері 
4.БТҰ мақсаты мен қызметінің бағыттары 

 

26. Қазақстанның дүниежүзілік қауымдастықтың мұшесі жəне қазіргі замандағы 

халықалалық құқықтың субъектісі ретінде дамуы  

1.Қазақстандағы халықаралық құқықтың дамуы 

2.Қазақстанның тəуелсiздiгi жəне халықаралық құқық 

3.Халықаралық-құқықтық iлiмнiң Қазақстанда пайда болуы жəне дамуы 



 

4.Қазақстан тарихындағы ынтымақтастықтың халықаралық-құқықтық нысанының пайда болуы 

5.Қазақстан тарихындағы сыртқы сауданың құқықтық мəселелерi 

 

 

Практикалық /семинар сабақтарының тақырыптары мен мазмұны 

 

1. Осы заманғы халықаралық құқық ұғымы.  

1.Осы заманғы халықаралық қатынастардың негiзгi белгiлерi.  

2.Халықаралық құқық-құқықтың ерекше жүйесi . 

3.Қазiргi болмыстағы халықаралық қатынастардың қызмет ету жағдайы. 

 

2. Халықаралық жəне ішкі мемлекеттік құқықтардың арақатынасы 

1.Халықаралық қатынастардың жүйеленуi жəне үдемелi дамуы . 

2.Халықаралық жария жəне халықаралық жеке құқық. 

3.Халықаралық жəне iшкi мемлекеттiк құқықтардың арақатынасы 

 

3. Халықаралық жария құқықтың тарихы 

1.Ежелгi дүниедегi халықаралық құқықтың негiзгi институттары 

2.Орта ғасырдағы халықаралық құқық 

3.Қазiргi халықаралық құқықтың ерекше жүйесi ретiнде жəне оның мазмұны 

 

4. Халықаралық жария құқықтың қайнар көздері 
1.Халықаралық құқықтық нормалар ұғымы жəне оның белгiлерi. 

2.Халықаралық құқықтық нормалардың жiктелуi. 

3.Халықаралық жария құқықтың қайнар көздерi ұғымы жəне түрлерi 

 

5. Халықаралық жария құқықтың негізгі қағидалары 

1.Халықаралық құқықтың негiзгi қағидалар жүйесi 

2.БҰҰ-ның Жарғысының алатын орны  

3.1970 жылғы БҰҰ-ның халықаралық құқық қағидалары туралы декларацисы 

4.1975 Жылғы Хельсинкидегi Кеңестiң қортынды актiсiнiң маңызы. 

5.Халықаралық құқықтың негiзгi қағидалары жəне мемлекеттiң неiзгi құқықтары мен мiндеттерi 

 

6. Халықаралық жария құқықтың субъектілері 
1.Халықаралық құқық субьектiлерi ұғымы жəне түрлерi  

2.Халықаралық құқықтағы тану институты. 

3.Халықаралық құқықмирасқорлық институты. 

 

7. Халықаралық шарттары құқығы 

1.Халықаралық жария құқықтың бiр саласы-халықаралық шарттар құқықтары. 

2.Халықаралық шарттардың құқықтық табиғаты. 

3.Халықаралық шарттарды жасаудың негiзгi сатылары. 

4.Халықаралық шарттардың əрекет етуi жəне тоқтатылуы . 

5.Халықаралық шарттардың жарамсыздығы 

 

8. Халықаралық ұйымдар құқығы. 

1Құқықтын бiр саласы-халықаралық ұйым құқығы. 

2.Халықаралық ұйымдар ұғымы жəне құықтық табиғат. 

3.Халықаралық ұйымдардың даму тарихы. БҰҰ-ның алғашқы бейнесi-Ұлттар Лигасының 

құқықтық табиғаты. 

 

9. БҰҰ халықаралық əмбебап ұйым ретінде 

1.БҰҰ-ның құрылу тарихы, БҰҰ-ның мақсат-мiндеттерi, қағидалары, оған мүшелiкке өту 

мəселелерi. 



 

2.Бiрiккен Ұлттар Ұйымының құрылымы. 

3.Қазақстан Республикасы-Бiрiккен Ұлттар Ұйымының мүшесi. 

4.Тəуелсiз мемлекеттер достастығы (ТМД) 

5.Солтүстiк Атлантика Одағының (НАТО-ның) стратегиялық тұжырымдамасы. 

 

10. Халықаралық құқықтағы жауапкершілік 

1.Халықаралық -құқықтық жауапкершiлiк ұғымы. 

2.Мемлекеттердiң халықаралық-құқықтық жауапкершiлiгiнiң негiздерi.  

3.Мемлекеттердiң халықаралық құқық бұзушылығын жүйелеу. 

4.Мемлекеттердiң халықаралық-құқықтық жауапкершiлiгiнiң түрлерi мен нысандары. 

5.Мемлекеттердiң жауапкершiлiгiн болғызбайтын жағдаяттар. 

6.Халықаралық ұйымдардың жауапкершiлiгi  

7.Жеке тұлғалардың халықаралық қылмыстық жауапкершiлiгi. 

 

11. Халықаралық жария құқықтағы адам құқығы 

1.Халықтар жағдайын халықаралық-құқықтық реттеу. 

2.Азаматтықтың халықаралық-құқықтық мəселелерi. 

3.Шетел азаматтарының құқықтық жағдайы. 

4.Баспана құқығы жəне босқындардың құқықтық жағдайы. 

5.Адам құқықтарын халықаралық-құқықтық реттеу. 

6.Адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау тетiгi. 

 

12. Дипломатикалық құқық 

1.Өркениеттi əлемдегi дипломаттия ұғымы.Дипломатиялық құқық ұғымы жəне қайнар көздерi. 

2.Сыртқы қатынас органдары. 

3.Дипломатиялық өкiлдiктердiң мiндеттерi артықшылықтары жəне имунитеттерi. 

 

13. Консулдық құқық 

1.Сауда өкiлдiктерiнiң , арнайы миссиялардың құқықтық мəселелерi. 

2.Консулдық құқық ұғымы , қайнар көздерi. 

3.Консулдық артықшылықтар мен иммуниттер. 

 

14. Халықаралық қылмыстық құқық 

1.Халықаралық қылмыстық құқық ұғымы. 

2.Бiрiккен Ұлттар Ұйымының халықаралық қылмыстық құқықты дамытудағы рөлi. 

3.Халықаралық сипаттағы қылмыстық iстер жəне олармен күресудегi мемлекеттердiң 

мiндеттемелерi. 

4.Қылмыстық iстермен күрестегi халықаралық ынтымақтастық. 

5.Қылмыскерлердi ұстап берудiң мəселелерi. 

6.Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы(Интерпол). 

 

15. Халықаралық қауіпсіздік құқығы 

1.Халықаралық қауiпсiздiк құқығы ұғымы , мақсаттары мен қағидалары.  

2.Ұжымдық қауiпсiздiк ұғымы жəне түрлерi. 

3.Қарусыздану жəне қарулануға шек қою. 

4.Халықаралық бақылау жəне сенiмдi нығайту шаралары. 

5.Блоктарға қосылмау қозғалысы жəне халықаралық қауiпсiздiк . 

 

16. Халықаралық құқықтағы аумақ жəне басқа да кеңістік мəселері 
1.Халықаралық құқықтағы аумақ ұғымы жəне оның түрлерi. 

2.Мемлекеттiк шекаралар. 

3.Халықаралық өзендер мен бұғаздар. 

4.Антарктика мен Арктиканың халықаралық құқықтық режимi. 

5.Аумақтық дауларды шешу əдiстерi. 



 

 

17. Халықаралық теңіз құқығы 

1.Халықаралық теңіз құқық ұғымы жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық теңіз құқықтың қайнар көздерi 

3.Халықаралық теңіз құқық қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық теңіз құқықтағы халықаралық ұйымдар 

 

18. Халықаралық ғарыш құқығы 

1.Халықаралық ғарыш құқығы ұғымы жəне оның қайнар көздерiнiң жүйесi. 

2.Ғарыш кеңiстiгi мен аспан денелерiнiң құқықтық режимi. 

3.Ғарышкерлердiң құқықтық режимi. 

4.Ғарыш обьектiлерiнiң құқықтық режимi. 

5.Экипаж бен ғарыш обьектiсiнiң юрисдикция жəне бақылау мəселелерi. 

6.Халықаралық ғарыш құқығындағы жауапкершiлiк жəне сақтандыру институты. 

7.Байқоңыр ғарыш айлағын пайдаланудың құқықтық проблемалары. 

 

19. Халықаралық əуе құқығы 

1.Халықаралық əуе құқық ұғымы жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық əуе құқықтың қайнар көздерi 

3.Халықаралық əуе құқық қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық  əуе құқықтағы халықаралық ұйымдар 

 

20. Халықаралық экономикалық құқық 

1.Халықаралық экономикалық құқық ұғымы, қалыптасуы жəне қайнар көздерi 

2.Халықаралық экономикалық құқықтың қағидалары 

3.Халықаралық экономикалық шарттар 

4.Мемлекетаралық экономикалық қатынастар саласындағы халықаралық ұйымдар 

 

21. Халықаралық экологиялық құқық 

1.Халықаралық экологиялық құқық ұғымы жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық экологиялық құқықтың қайнар көздерi 

3.Халықаралық экологиялық құқық қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық экологиялық құқықтағы халықаралық ұйымдар 

 

22. Халықаралық гуманитарлық құқық 

1.Халықаралық гуманитарлық құқық ұғымы жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық гуманитарлық құқықтың қайнар көздерi 

3.Халықаралық гуманитарлық құқық қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық гуманитарлық құқықтағы халықаралық ұйымдар 

 

23. Халықаралық қақтығыстарды бейбіт жолмен шешу жолдары 

1.Күш қолданбау жəне қорқытпау қағидасы 

2.Шекаралардың мызғымастығы қағидасы 

3.Мемлекеттердiң аумақтың тұтастығы қағидасы 

4.Халықаралық дауларды бейбiт жолмен шешу қағидасы 

 

24. Дүниежүзілік діңдер жəне халықаралық құқық 

1.Əлемдік діндер жəне олардың халықаралық қатынастағы ролі 
2.Халықаралық қатынастарға қатысатын діни ұйымдардың заңдық ерекшеліктері 
3.Халықаралық аренада қызмет атқаратын діни ұйымдарды саралау 

 

25. Туризм, ауылшаруашылығы жəне мұнай салаларындағы халықаралық құқықтық 

қауымдастықтың түрлері  
1. Туризм саласындағы халықаралық құқықтық ынтымақтастық 



 

2. Бүкілəлемдік туризм ұйымы 

3.БТҰ ның міндеттері 
4.БТҰ мақсаты мен қызметінің бағыттары 

 

26. Қазақстанның дүниежүзілік қауымдастықтың мұшесі жəне қазіргі замандағы 

халықалалық құқықтың субъектісі ретінде дамуы  

1.Қазақстандағы халықаралық құқықтың дамуы 

2.Қазақстанның тəуелсiздiгi жəне халықаралық құқық 

3.Халықаралық-құқықтық iлiмнiң Қазақстанда пайда болуы жəне дамуы 

4.Қазақстан тарихындағы ынтымақтастықтың халықаралық-құқықтық нысанының пайда болуы 

5.Қазақстан тарихындағы сыртқы сауданың құқықтық мəселелерi 

 

 

 

Білім алушының  оқытушымен бірге орындайтын өзіндік жұмысының жоспары 

 

1. Осы заманғы халықаралық құқық ұғымы.  

1.Осы заманғы халықаралық қатынастардың негiзгi белгiлерi.  

2.Халықаралық құқық-құқықтың ерекше жүйесi . 

3.Қазiргi болмыстағы халықаралық қатынастардың қызмет ету жағдайы. 

 

2. Халықаралық жəне ішкі мемлекеттік құқықтардың арақатынасы 

1.Халықаралық қатынастардың жүйеленуi жəне үдемелi дамуы . 

2.Халықаралық жария жəне халықаралық жеке құқық. 

3.Халықаралық жəне iшкi мемлекеттiк құқықтардың арақатынасы 

 

3. Халықаралық жария құқықтың тарихы 

1.Ежелгi дүниедегi халықаралық құқықтың негiзгi институттары 

2.Орта ғасырдағы халықаралық құқық 

3.Қазiргi халықаралық құқықтың ерекше жүйесi ретiнде жəне оның мазмұны 

 

4. Халықаралық жария құқықтың қайнар көздері 
1.Халықаралық құқықтық нормалар ұғымы жəне оның белгiлерi. 

2.Халықаралық құқықтық нормалардың жiктелуi. 

3.Халықаралық жария құқықтың қайнар көздерi ұғымы жəне түрлерi 

 

5. Халықаралық жария құқықтың негізгі қағидалары 

1.Халықаралық құқықтың негiзгi қағидалар жүйесi 

2.БҰҰ-ның Жарғысының алатын орны  

3.1970 жылғы БҰҰ-ның халықаралық құқық қағидалары туралы декларацисы 

4.1975 Жылғы Хельсинкидегi Кеңестiң қортынды актiсiнiң маңызы. 

5.Халықаралық құқықтың негiзгi қағидалары жəне мемлекеттiң неiзгi құқықтары мен мiндеттерi 

 

6. Халықаралық жария құқықтың субъектілері 
1.Халықаралық құқық субьектiлерi ұғымы жəне түрлерi  

2.Халықаралық құқықтағы тану институты. 

3.Халықаралық құқықмирасқорлық институты. 

 

7. Халықаралық шарттары құқығы 

1.Халықаралық жария құқықтың бiр саласы-халықаралық шарттар құқықтары. 

2.Халықаралық шарттардың құқықтық табиғаты. 

3.Халықаралық шарттарды жасаудың негiзгi сатылары. 

4.Халықаралық шарттардың əрекет етуi жəне тоқтатылуы . 

5.Халықаралық шарттардың жарамсыздығы 



 

 

8. Халықаралық ұйымдар құқығы. 

1Құқықтын бiр саласы-халықаралық ұйым құқығы. 

2.Халықаралық ұйымдар ұғымы жəне құықтық табиғат. 

3.Халықаралық ұйымдардың даму тарихы. БҰҰ-ның алғашқы бейнесi-Ұлттар Лигасының 

құқықтық табиғаты. 

 

9. БҰҰ халықаралық əмбебап ұйым ретінде 

1.БҰҰ-ның құрылу тарихы, БҰҰ-ның мақсат-мiндеттерi, қағидалары, оған мүшелiкке өту 

мəселелерi. 

2.Бiрiккен Ұлттар Ұйымының құрылымы. 

3.Қазақстан Республикасы-Бiрiккен Ұлттар Ұйымының мүшесi. 

4.Тəуелсiз мемлекеттер достастығы (ТМД) 

5.Солтүстiк Атлантика Одағының (НАТО-ның) стратегиялық тұжырымдамасы. 

 

10. Халықаралық құқықтағы жауапкершілік 

1.Халықаралық -құқықтық жауапкершiлiк ұғымы. 

2.Мемлекеттердiң халықаралық-құқықтық жауапкершiлiгiнiң негiздерi.  

3.Мемлекеттердiң халықаралық құқық бұзушылығын жүйелеу. 

4.Мемлекеттердiң халықаралық-құқықтық жауапкершiлiгiнiң түрлерi мен нысандары. 

5.Мемлекеттердiң жауапкершiлiгiн болғызбайтын жағдаяттар. 

6.Халықаралық ұйымдардың жауапкершiлiгi  

7.Жеке тұлғалардың халықаралық қылмыстық жауапкершiлiгi. 

 

11. Халықаралық жария құқықтағы адам құқығы 

1.Халықтар жағдайын халықаралық-құқықтық реттеу. 

2.Азаматтықтың халықаралық-құқықтық мəселелерi. 

3.Шетел азаматтарының құқықтық жағдайы. 

4.Баспана құқығы жəне босқындардың құқықтық жағдайы. 

5.Адам құқықтарын халықаралық-құқықтық реттеу. 

6.Адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау тетiгi. 

 

12. Дипломатикалық құқық 

1.Өркениеттi əлемдегi дипломаттия ұғымы.Дипломатиялық құқық ұғымы жəне қайнар көздерi. 

2.Сыртқы қатынас органдары. 

3.Дипломатиялық өкiлдiктердiң мiндеттерi артықшылықтары жəне имунитеттерi. 

 

13. Консулдық құқық 

1.Сауда өкiлдiктерiнiң , арнайы миссиялардың құқықтық мəселелерi. 

2.Консулдық құқық ұғымы , қайнар көздерi. 

3.Консулдық артықшылықтар мен иммуниттер. 

 

14. Халықаралық қылмыстық құқық 

1.Халықаралық қылмыстық құқық ұғымы. 

2.Бiрiккен Ұлттар Ұйымының халықаралық қылмыстық құқықты дамытудағы рөлi. 

3.Халықаралық сипаттағы қылмыстық iстер жəне олармен күресудегi мемлекеттердiң 

мiндеттемелерi. 

4.Қылмыстық iстермен күрестегi халықаралық ынтымақтастық. 

5.Қылмыскерлердi ұстап берудiң мəселелерi. 

6.Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы(Интерпол). 

 

15. Халықаралық қауіпсіздік құқығы 

1.Халықаралық қауiпсiздiк құқығы ұғымы , мақсаттары мен қағидалары.  

2.Ұжымдық қауiпсiздiк ұғымы жəне түрлерi. 



 

3.Қарусыздану жəне қарулануға шек қою. 

4.Халықаралық бақылау жəне сенiмдi нығайту шаралары. 

5.Блоктарға қосылмау қозғалысы жəне халықаралық қауiпсiздiк . 

 

16. Халықаралық құқықтағы аумақ жəне басқа да кеңістік мəселері 
1.Халықаралық құқықтағы аумақ ұғымы жəне оның түрлерi. 

2.Мемлекеттiк шекаралар. 

3.Халықаралық өзендер мен бұғаздар. 

4.Антарктика мен Арктиканың халықаралық құқықтық режимi. 

5.Аумақтық дауларды шешу əдiстерi. 

 

17. Халықаралық теңіз құқығы 

1.Халықаралық теңіз құқық ұғымы жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық теңіз құқықтың қайнар көздерi 

3.Халықаралық теңіз құқық қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық теңіз құқықтағы халықаралық ұйымдар 

 

18. Халықаралық ғарыш құқығы 

1.Халықаралық ғарыш құқығы ұғымы жəне оның қайнар көздерiнiң жүйесi. 

2.Ғарыш кеңiстiгi мен аспан денелерiнiң құқықтық режимi. 

3.Ғарышкерлердiң құқықтық режимi. 

4.Ғарыш обьектiлерiнiң құқықтық режимi. 

5.Экипаж бен ғарыш обьектiсiнiң юрисдикция жəне бақылау мəселелерi. 

6.Халықаралық ғарыш құқығындағы жауапкершiлiк жəне сақтандыру институты. 

7.Байқоңыр ғарыш айлағын пайдаланудың құқықтық проблемалары. 

 

19. Халықаралық əуе құқығы 

1.Халықаралық əуе құқық ұғымы жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық əуе құқықтың қайнар көздерi 

3.Халықаралық əуе құқық қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық  əуе құқықтағы халықаралық ұйымдар 

 

20. Халықаралық экономикалық құқық 

1.Халықаралық экономикалық құқық ұғымы, қалыптасуы жəне қайнар көздерi 

2.Халықаралық экономикалық құқықтың қағидалары 

3.Халықаралық экономикалық шарттар 

4.Мемлекетаралық экономикалық қатынастар саласындағы халықаралық ұйымдар 

 

21. Халықаралық экологиялық құқық 

1.Халықаралық экологиялық құқық ұғымы жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық экологиялық құқықтың қайнар көздерi 

3.Халықаралық экологиялық құқық қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық экологиялық құқықтағы халықаралық ұйымдар 

 

22. Халықаралық гуманитарлық құқық 

1.Халықаралық гуманитарлық құқық ұғымы жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық гуманитарлық құқықтың қайнар көздерi 

3.Халықаралық гуманитарлық құқық қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық гуманитарлық құқықтағы халықаралық ұйымдар 

 

23. Халықаралық қақтығыстарды бейбіт жолмен шешу жолдары 

1.Күш қолданбау жəне қорқытпау қағидасы 

2.Шекаралардың мызғымастығы қағидасы 

3.Мемлекеттердiң аумақтың тұтастығы қағидасы 



 

4.Халықаралық дауларды бейбiт жолмен шешу қағидасы 

 

24. Дүниежүзілік діңдер жəне халықаралық құқық 

1.Əлемдік діндер жəне олардың халықаралық қатынастағы ролі 
2.Халықаралық қатынастарға қатысатын діни ұйымдардың заңдық ерекшеліктері 
3.Халықаралық аренада қызмет атқаратын діни ұйымдарды саралау 

 

25. Туризм, ауылшаруашылығы жəне мұнай салаларындағы халықаралық құқықтық 

қауымдастықтың түрлері  
1. Туризм саласындағы халықаралық құқықтық ынтымақтастық 

2. Бүкілəлемдік туризм ұйымы 

3.БТҰ ның міндеттері 
4.БТҰ мақсаты мен қызметінің бағыттары 

 

26. Қазақстанның дүниежүзілік қауымдастықтың мұшесі жəне қазіргі замандағы 

халықалалық құқықтың субъектісі ретінде дамуы  

1.Қазақстандағы халықаралық құқықтың дамуы 

2.Қазақстанның тəуелсiздiгi жəне халықаралық құқық 

3.Халықаралық-құқықтық iлiмнiң Қазақстанда пайда болуы жəне дамуы 

4.Қазақстан тарихындағы ынтымақтастықтың халықаралық-құқықтық нысанының пайда болуы 

5.Қазақстан тарихындағы сыртқы сауданың құқықтық мəселелерi 

 

Білім алушының өзіндік жұмысы 

 

Апт
а 

БАӨЖ-ның тапсырмалары 

 

Акаде 

миялы
қ сағат 

саны 

Ұсынылаты
н əдебиеттер 

мен өзге де 

ақпарат 

көздері 

Жұмыс
тың 

орында
лу 

мерзімі 

БАӨЖ-дің 

орындалу  

түрлері  

1 2  3 4 5 

55.  Атом энергиясы жөнiндегi 

халықаралық агенттiк (АЭХА) 

2 I 1,15 

II 2,3,8,9 

III 9,11,15  

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

56.  Ядролық сынақтарға жаппай тыйым 

салу туралы шарт ұйымының 

Дайындық комиссиясы 

(ЯСЖТСШҰДК) 

1 I 1,2,15,16 

II 2,3,11,20 

III2,9,19 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

57.  Əлемдік экологиялық қоры (ƏЭҚ) 1 I 1,16,24 

II 

1,8,13,19,20 

III 5,14,11,15 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

58.  БҰҰ білiм, ғылым жəне мəдениет 

жөнiндегi ұйымы (ЮНЕСКО) 

2 I 16,25 

II 2,11,14,19 

III 2,9,10,14 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

59.  Біріккен Ұлттар Ұйымының азық-

түлік жəне ауыл шаруашылық ұйымы 

(ФАО) 

1 I 2, 19,20,  

II 4,8,20 

III 1,9,14 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

60.  Дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымы (ДДСҰ) 

1 I 1, 16,20 

II 3,6,9 

III 1,3,9,11 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   



 

61.  Дүниежүзілік интеллектуалды меншік 

ұйымы (ДИМҰ) 

1 I 14,16 

II 9, 15, 20, 

21 

III 1,6,11  

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

62.  Халықаралық еңбек ұйымы (ХЕҰ) 1 I 16,21 

II 2,1,12,22 

III 1, 3, 7, 10 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

63.  Дүниежүзілік туристік ұйымы (ДТҰ) 2 I 1,9,12,15,26 

II 2,6,15,20 

III 

1,2,9,14,18 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

64.  Дүниежүзілік пошта одағы (ДПО) 2 I 1,4,5,8,16, 

II 3,5,8, 19 

III 

1,6,9,11,16 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

65.  Халықаралық азаматтық авиация 

ұйымы (ХААҰ) 

2 I 

1,6,7,11,16,2

0 

II 2,5,8,12,19 

III 

1,3,9,10,11 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

66.  Халық аралық көші-қон ұйымы (ХКҰ) 2 I 1,2,14,18 

II 3,6,9,11,23 

III 

2,3,9,14,16 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

67.  БҰҰ балалар қоры (ЮНИСЕФ) 1 I 17,24 

II 

4,10,16,17,18 

III2,5,8,12,13 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

68.  Халықаралық Қызыл Крест комитеті 1 I 1,15 

II 2,3,8,9 

III 9,11,15  

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

69.  Қуатты жаңартып отыру халықаралық 

агенттігі (ҚЖХА) 

1 I 1,2,15,16 

II 2,3,11,20 

III2,9,19 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

70.  Халықаралық көрмелер бюросы 1 I 1,16,24 

II 

1,8,13,19,20 

III 5,14,11,15 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

71.  Халықаралық сауда орталығы (ХСО) 1 I 16,25 

II 2,11,14,19 

III 2,9,10,14 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

72.  Химиялық қаруға тыйым салу 

жөніндегі ұйым (ХҚТҰ) 

1 I 2, 19,20,  

II 4,8,20 

III 1,9,14 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

73.  Халықаралық азаматтық қорғаныс 

ұйымы (ХАҚҰ) 

1 I 1, 16,20 

II 3,6,9 

III 1,3,9,11 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   



 

74.  Темір жолдар ынтымақтастығы ұйымы 

(ТЖЫҰ) 

1 I 14,16 

II 9, 15, 20, 

21 

III 1,6,11  

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

75.  Халықаралық Олимпиада комитеті 1 I 16,21 

II 2,11,12,22 

III 1, 3, 7, 10 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

76.  Ислам Даму банкі (ИДБ) 1 I 1,9,12,15,26 

II 2,6,15,20 

III 

1,2,9,14,18 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

77.  Ислам Ынтымақтастық Ұйымы (ИЫҰ) 1 I 1,4,5,8,16, 

II 3,5,8, 19 

III 

1,6,9,11,16 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

78.  Азиядағы өзара іс-қимыл жəне сенім 

шаралары жөніндегі кеңес (АӨСШК) 

1 I 1,15 

II 2,3,8,9 

III 9,11,15  

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

79.  Экономикалық ынтымақтастық ұйымы 

(ЭЫҰ) 

1 I 1,2,15,16 

II 2,3,11,20 

III2,9,19 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

80.  Шанхай ынтымақтасты құйымы 

(ШЫҰ) 

1 I 1,16,24 

II 

1,8,13,19,20 

III 5,14,11,15 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

81.  Сыбайлас жемқорлық қарсы 

мемлекеттер тобы (ГРЕКО) 

1 I 16,25 

II 2,11,14,19 

III 2,9,10,14 

6 Халықаралық 

ұйымға анализ 

жасау жəне 

талқылау   

82.  Қазақстан мен Ресей мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 2, 19,20,  

II 4,8,20 

III 1,9,14 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

83.  Қазақстан мен Қытай мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 1, 16,20 

II 3,6,9 

III 1,3,9,11 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

84.  Қазақстан мен Қырғыстан мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 14,16 

II 9, 15, 20, 

21 

III 1,6,11  

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

85.  Қазақстан мен Жапония  мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 16,21 

II 2,1,12,22 

III 1, 3, 7, 10 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

86.  Қазақстан мен Алмания мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 1,9,12,15,26 

II 2,6,15,20 

III 

1,2,9,14,18 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

87.  Қазақстан мен швейцария мемлектінің 1 I 1,4,5,8,16, 13 Халықаралық 



 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

II 3,5,8, 19 

III 

1,6,9,11,16 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

88.  Қазақстан мен Канада мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 

1,6,7,11,16,2

0 

II 2,5,8,12,19 

III 

1,3,9,10,11 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

89.  Қазақстан мен Италия мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 1,2,14,18 

II 3,6,9,11,23 

III 

2,3,9,14,16 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

90.  Қазақстан мен Түрік мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 17,24 

II 

4,10,16,17,18 

III2,5,8,12,13 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

91.  Қазақстан мен Үндістан мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 1,15 

II 2,3,8,9 

III 9,11,15  

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

92.  Қазақстан мен Сауд Арабия  

мемлектінің арасындағы қарым 

қаынастарды реттейтін халықаралық 

құқықтық келісім шарттарға талдау 

жасау 

1 I 1,2,15,16 

II 2,3,11,20 

III2,9,19 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

93.  Қазақстан мен Америка құрама 

штаттары арасындағы қарым 

қаынастарды реттейтін халықаралық 

құқықтық келісім шарттарға талдау 

жасау 

1 I 1,16,24 

II 

1,8,13,19,20 

III 5,14,11,15 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

94.  Қазақстан мен Австралия мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 16,25 

II 2,11,14,19 

III 2,9,10,14 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

95.  Қазақстан мен Өзбекстан мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 2, 19,20,  

II 4,8,20 

III 1,9,14 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

96.  Қазақстан мен Түркменстан 

мемлектінің арасындағы қарым 

қаынастарды реттейтін халықаралық 

құқықтық келісім шарттарға талдау 

жасау 

1 I 1, 16,20 

II 3,6,9 

III 1,3,9,11 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

97.  Қазақстан мен Тəжікстан мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 14,16 

II 9, 15, 20, 

21 

III 1,6,11  

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

98.  Қазақстан мен Беларусь мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 16,21 

II 2,11,12,22 

III 1, 3, 7, 10 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

99.  Қазақстан мен Украина мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

1 I 1,9,12,15,26 

II 2,6,15,20 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 



 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

III 

1,2,9,14,18 

анализ жасау 

жəне талқылау   

100. Қазақстан мен Оңтүстік Корей 

мемлектінің арасындағы қарым 

қаынастарды реттейтін халықаралық 

құқықтық келісім шарттарға талдау 

жасау 

1 I 1,4,5,8,16, 

II 3,5,8, 19 

III 

1,6,9,11,16 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

101. Қазақстан мен Иран мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 1,15 

II 2,3,8,9 

III 9,11,15  

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

102. Қазақстан мен Ұлыбританяи 

мемлектінің арасындағы қарым 

қаынастарды реттейтін халықаралық 

құқықтық келісім шарттарға талдау 

жасау 

1 I 1,2,15,16 

II 2,3,11,20 

III2,9,19 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

103. Қазақстан мен Литва мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 1,16,24 

II 

1,8,13,19,20 

III 5,14,11,15 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

104. Қазақстан мен Латвия мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 16,25 

II 2,11,14,19 

III 2,9,10,14 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

105. Қазақстан мен мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 2, 19,20,  

II 4,8,20 

III 1,9,14 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

106. Қазақстан мен мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 1, 16,20 

II 3,6,9 

III 1,3,9,11 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

107. Қазақстан мен  мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 14,16 

II 9, 15, 20, 

21 

III 1,6,11  

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

108. Қазақстан мен мемлектінің 

арасындағы қарым қаынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

келісім шарттарға талдау жасау 

1 I 16,21 

II 2,1,12,22 

III 1, 3, 7, 10 

13 Халықаралық 

конвенцияларге 

анализ жасау 

жəне талқылау   

 Барлығы 75    

 

 

5. БАӨЖ-на қойылатын талаптар жəне курстық жұмыстарын/жобаларын орындау 

бойынша əдістемелік нұсқаулар 

 

Курс талаптары 

 

1. Дəрісханалық уақыт-лекция, оқылған материалдарды талдау жəне əртүрлі жазба 

жұмыстары мен оқытушы тарапынан берілген тапсырмаларды орындаудан құралады. Негізгі 
ұғымдарға əр лекция барысында түсініктер беріліп тұрады. Лекция барысында берілген 

түсініктердің мəні мен маңызын игеру əрбір студенттің міндеті. 
Сабаққа қатысу үлгірімі: Əрбір сабаққа қатысқаныңа балл қосылады, сабақтан қалғаны 

үшін «0» балл қойылады. 



 

Сабақ үстіндегі белсенділік: Білім алушының жұмыстың əгбір түріне қатысу белсенділігі, 
берілген тапсырманы сапалы орындауы ескеріледі. 

Аралық жəне қорытынды тест: Белгіленген аралық жəне қорытынды бағалау жүйесіне сай 

жүргізіледі. 
Айыппұлдық санкциялар: Əрбір білім алушының этикасы мен өзін өзі ұстау ережесін 

бұзғаны үшін 5 балл айыппұл салынады жəне сонымен қатар берілген тапсырманың көрсетілген 

мерзімде орындалмауына байланысты кешіккен əр күніне 2 балл көлемінде айыппұлдық 

санкциялар қолданылады. 

2. Əрбір сабақтың барысында өтілген лекция мазмұнының негізгі түсініктері бойынша 

бақылау сұрақтары беріледі. Студенттер уақытылы зерттеу жұмыстарын орындап отыруы тиіс. 

Лекция тақырыптары оқытылған соң əр тарау бойынша коллоквиум өткізіліп тұрады. 

Коллоквиум өткізу тəртібі: Коллоквиум мақсаты – сабақ барымында игерген білімдерін 

жинақтау, курстың əр тарауы қосымша сұрақтар бойынша теориялық білімдерін жинақтау, 

студент оқытушы тарапынан берілген қосымша əдебиеттарді қолдана отырып, берілген сұрақтар 

бойынша жазбаша нысанда оқытушыға жеткізуі тиіс.  

Жоғарыдағы тапсырмаларды орындаған жағдайда оқытушы əр аптаның соныңда 

студенттерге берілген тапсырмалар бойынша қорытынды бағаларын айтады.Студенттер алынған 

бағасы бойынша дауласуға құқығы бар. Студенттердін пікірін есепке алып, оқытушы соңғы 

шешімді өзі қабылдайды.  

Коллоквиум тапсыру студенттердің міндеті. 
3. Студенттер əрбір сабақта болатын материалдық талдауларға белсенді қатысуы қажет. 

Белсенділік сабақтастығы сапалы жауап берумен тығыз байланысты. Жеке шығып жауап беруге 

жəне топтық пікірлер жасауға жол беріледі. 
4. Студенттер əрбір сабақта негізгі жəне қосымша əдебиеттер, сондай-ақ нормативтік 

құқықтық актілер тізімі бойынша дайындалады. Ол үшін студент кітапханадағы оқу залында 

немесе оқулықты өз атына жаздырып үйден дайындалуы қажет. 

5. Берілген тапсырмаға сəйкес реферат жұмысын қорғау 10 минут аралығында жүзеге 

асырылуы тиіс. Жауап беру барысында кесте, сызба, нормативтік құқықтық актілер, арнайы 

əдебиеттер жəне көрнекті құралдар пайдалануға болады. 

6. Тыңдаушылар, яғни студенттер түсінбеген мəселелер бойынша оқытушыдан қосымша 

кеңес алуға болады. 

Курс бойынша заңдар жинағын жасау: Барлық курс барысында өткізілген материалдарға 

сай нормативтік актілер жиналып, арнайы папкаға тігіледі, жинағының көлемі бағаланады. 

Сонымен қатар, материалдардың сыртқы көрінісі мен безендірілуі ескеріледі. 
Мамандарды шақыру ережелері: Семестр бойынша оқу топтары шағын топтарға бөлінеді. 

Əрбір шағын топ БАӨЖ тақырыптарына сай арнайы мамандық иесін шақырып кездесу өткізеді. 
Тақырыпты алдымен оқулықтың тарауындағы жəне сөз таптары бойынша тыңдаған бір 

материалды сызба, кесте, сурет немесе т.б. өзіндік жұмыс тапсырмалары бойынша реферат 

түрінде конспектілеп, ауызша баяндау түрінде мағлұматтар бере отырып жүргізіледі. Белсенділік 

көрсеткен студенттерге баға қойылады.  

БАҚ-на сүйеніп, жеке дара ақпараттық хабарлама жасау: Əрбір студент мерзімді 
басылымдар беттерінде жарияланған қысқа мақала бойынша 5 минуттық хабарлама жасауы қажет. 

(Егемен Қазақстан, Құқықтық Қазақстан, Заң газеттері, Заң жəне Заман, Правовая реформа в 

Казахстане, Фемида, Тура би, Мысль, Юрист т.б.). Баспасөз бетінде жарияланған мақалаларға 

талдау жасалынып, баға берілуі тиіс, ақпараттық хабарламаға балл қойылады. Бұл үй тапсырмасы 

ретінде қосымша беріледі. 
 

Зерттеу жұмыстарын орындау бойынша əдістемелік нұсқаулар 

 

Зерттеу жұмысы: Зерттеу жұмысы жасалынған жеке жоспар бойынша зерттеудің өзіндік 

мақсатына сай жəне дара орындалады. Жеке жұмыстың мазмұны мен көркемділігіне төмендегідей 

талаптар қойылады: 

1. Зерттеу жұмысын орындаудың міндетті шарты тəжірибелік материалдарды пайдалану; 

2. Зерттеу жұмысының мазмұны оның жоспарына сай болып, тақырыптың мəнін ашуы 



 

қажет; 

3. Бірінші тарау зерттеудің негіздемесін айқындауға арналған теориялық мазмұнды болуы 

қажет. Онда проблема, мақсаты мен міндеті жəне зерттеудің əдістемесі айқындаудалуы қажет. 

Теориялық сұрақтарды баяндау əдебиеттерге шолу сипатында болады.  

Мəні жəне көлемі жөнінен негізгі болып табылатын екінші тəжірибелік бөлімде зерттеуге 

талдау жасалынып, баға беріледі. Үшінші бөлімде ұсыныстар мен қорытынды пікірлер жазылады: 

1. Зерттеу жұмысында кесте, сызба диаграммалар қолданылады. 

2. Алғашқы бетіне оқу орнының атауы, тақырыбы, студенттің аты-жөні, оқытушының аты-

жөні, оқу тобы жəне тапсыру мерзімі жазылады (жылы). 

3. Зерттеу жұмысы сауатты, таза, анық жазылуы тиіс. 

4. Зерттеу жұмысының соңында қолданылған əдебиеттер тізімі берілуі қажет. 

5. Зерттеу жұмысы белгіленген мерзімде орындалып, өткізілуі тиіс. 

6. Кешіктірілген зерттеу жұмысының бағасы төмендетіледі 
7. Сапасыз зерттеу жұмысын орындау есепке алынбайды. 

8. Зерттеу жұмысында міндетті түрде сілтемелер көрсетілуі қажет. 

 

Рефератты орындау бойынша нұсқаулар: 

 

- реферат студентке бекітілген тақырыпқа сəйкес орындалуы тиіс; 

- Алғашқы бетіне оқу орнының атауы, тақырыбы, студенттің аты-жөні,  оқытушының аты-

жөні, оқу тобы жəне тапсыру мерзімі жазылады (жылы). 

- рефераттың көлемі 10-13 бет болуы тиіс; 

- рефератта 3-тен кем емес əдебиет қолданылуы тиіс; 

- рефераттың соңғы бетінде тақырып бойынша схема берілуі тиіс. 

- Зерттеу жұмысы белгіленген мерзімде орындалып, өткізілуі тиіс. 

- Кешіктірілген зерттеу жұмысының бағасы төмендетіледі 
Сапасыз зерттеу жұмысын орындау есепке алынбайды 

 

 

 

8. 1-ші аралық бақылау бойынша бақылау сұрақтары  

 

76. Ежелгі замандағы халықаралық қатынастарды сипаттайтын басты белгі:  
77. Халықаралық құқық өзінің мəні бойынша . . . 

78. Халықаралық құқықты сипаттайтын жəне оны ішкі құқықтан айыруға мүмкіндік беретін белгі 
79. Аталғанның ішінен қайсысы халықаралық жеке құқық субъектілері қатарына жатпайды? 

80. Халықаралық құқық қандай қатынастарды реттемейді 
81. «Жалпы халықаралық құқық» деген термин нені білдіреді? 

82. Ежелгі əлемнің қай аймағында мемлекеттің өзі халықаралық құқық субъектісі болып табылды 

83. Феодализм кезеңінде келісім шарттарды қамтамасыз етудің қандай құралдары қолданылған еді 
84. Халықаралық құқық тарихының қай кезеңінде елшіліктер тұрақты сипатқа ие болған еді 
85. Халықаралық құқық тарихының қай кезеңінде алғашқы рет консулдар институты пайда болған 

еді 
86. Қай конгрессте мемлекеттердің тең құқықтылығы қағидасы бекітілген еді 
87. Аталған ғұламалардың қайсысы халықаралық құқық ғылымының негіз қалаушысы болып 

есептеледі 
88. Қай конгрессте құл сатушылықпен құресуге арналған алғашқы құжат – негірлерді сатуды жою 

туралы Декларация – қабылданған еді 
89. XIX ғасырдың қай конгрессінде (конференциясында) «жаңа аумақтарды» иеленудің құқықтық 

талаптары белгіленген еді 
90. XIX ғасырда пайда болған ең бірінші халықаралық ұйым 

91. Мемлекетаралық  дауларды шешуге арналған аралық соттың Тұрақты Палатасы қай конгрессте 

(конференциясында) құрылған еді 



 

92. Қай құжатта ең алғашқы рет соғысушы тұлғалар «конбаттант» жəне «конбаттант емес» деген 

категорияларға бөлінген еді 
93. Қазақ қандығы жүздерге бөлінгеннен кейін халықаралық құқық субьектісі ретінде аталғаннын 

қайсысы танылған еді 
94. Орта – азия аймағындағы мемлекеттер тарихындағы халықаралық құқықтың басым болған 

қайнар көзі 
95. Қазақ жүздерінің сыртқы қатынастарды жүзеге асыратын ішкімемлекеттік органы 

96. Қазақстанның БҰҰ-на ресми кірген күні 
97. Мемлекеттер құқықтық міндеттеуші күші жоқ жүріс-тұрыс ережелер 

98. Халықаралық құқық субьектілерінің үнсіз жасалған келісімі 
99. Мемлекеттердің халықаралық қауымдастығымен ауытқуға жол берілмейтін норма ретінде 

қабылданған жəне танылған жалпы халықаралық құқықтың нормасы 

100. Аталған қайнар көздердің қайсысы БҰҰ Халықаралық Соты Статутында көрсетілмеген 

101. Барлық мемлекеттер қатысатын не қатыса алатын жəне барлық халықаралық 

қауымдастыққа міндетті нормаларды қамтитын шарттарды қалай атайды 

102. Аталған элементтердің қайсысы халықаралық құқықтың көмекші қайнар көздері қатарына 

жатпайды 

103. БҰҰ халықаралық соты шешімінің сипаты қандай 

104. Халықаралық құқық субьектілерімен жасалатын халықаралық құқық нормаларын 

жүйелендіру 

105. Халықаралық құқықтың заңды түрде бекітілген негіздері, қоғамдық тəжірбие ретінде пайда 

болатын субьектілерімен басшылыққа алынатын жүріс-тұрыс ережелері 
106. Халықаралық құқық қағидаларының өздеріне тəн ерекшелігі 
107. Қазіргі халықаралық құқықтың негізгі қағидаларын бекіткен ең алғашқы құжат 

108. Əлеуметтік, эканомикалық, саяси жəне өзге де сипаттағы айырмашылықтарға қатамастан 

барлық мемлекеттердің халықаралық қатынастарға заңды түрде тең қатысуын қамтамасыз ету 

қандай қағиданың негізгі мақсатын құрайды 

109. Мемлекеттік шекаралардың мызғымастығы қағидасы қандай мемлекеттерге қатысты 

міндетті болып табылады 

110. Тиісті рұқсатсыз не белгіленген ережелерді сақтамастан шекарадан өту қандай қағиданы 

бұзу болып есептеледі 
111. Халықтардың өзін-өзі билеуі қағидасының негізінде тарихи қандай қағида жатқан болатын 

112. Аталған элементтердің қайсысы халықтардың өзін-өзі билеу құқын жүзеге асыру 

нысандарына жатады 

113. Халықаралық құқықтың қай қағидасы мемлекеттілік дамуының алғашқы сатыларында 

«pacta sunf servanda» деген халықаралық құқықтың əдеп-ғұрып нысанында пайда болған еді 
114. Аталған субьектілердің қайсысы əмбебаптылық құқық қабілеттілікке ие 

115. Аталған субьектілердің қайсысы арнайы құқық қабілеттікке ие 

116. Мемлекеттің өз еркімен беретін жəне тікелей не жанама түрде басқа мемлекетті 
халықаралық құқық субьектісі ретінде қарастыратынын, сондай-ақ онымен ресми қарым-

қатынас орнатуға дайын екенін, немесе өзге мемлекетте конституцияға қарсы жолмен 

орныққан үкіметті осы мемлдекеттің халықаралық қатынастардағы өкілі деп есептейтін 

мəлімдейтін бір жақты актісі – ол 

117. Тек тану ғана оның достинаторына (бағытталған субьектісіне) халықаралық құқық 

субьектісі тəн сипат береді деген тұжырымдама танудың қай түрінін не нысанының көрінісі 
болып табылады 

118. Тану оның субьектісіне (дестинаторына) халықаралық құқық субьектісіне тəн сипат бере 

алмайды, тек оның пайда болғаның растап онымен ресми қатынастарға түсуді жеңілдетеді 
деген тұжырымдама танудың қай түрінің не нысанының көрінісі болып табылады 

119. Танудың қай нысанында құқықтық салдар көлемі төмендеу (аздау) 

120. Жаңа үкіметті ресми түрде танудан бас тарту қандай тану теориясының көрінісі болып 

табылады 

121. Бір аумақ шеңберінде бір мемлекетпен екінші мемлекетті ауыстыруы жəне осы кездегі 
құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыруы ненің мəнін құрайды 



 

122. Мемлекеттік меншікке қатысты құқықтық мирасқорлық туралы ережелер аталғандардың 

қайсысына қолданыла алмайды 

123. Аталған обьектілердің қайсысы 1978 жəне 1983 жлығы құқықтық мирасқорлық туралы 

Вена конвенцияларымен реттелінбеген 

124. Аталған элементтердің қайсысы аумақ түрлеріне жатпайды 

125. Құрлық шельфінің сыртында орналасқан теңіз түбінің тереңсулы аймағы аумақтың қандай 

түріне жатады 

126. Кеңістіктің аталған түрлерінің  қайсысы аралас режимдегі аумақтарға жатады 

127. Аталған кеңістік түрлерінің қайсысы мемлекеттің су аумағы құрамына кіреді 
128. Мемлекеттің аумақтық үстемдігі аталған тұлғалардың қайсысына таратыдады  

129. Мемлекеттің үстемділігі мен юрисдикциясы  

130. Мемлекет аумағындағы  барлық істерге құзіретіне сəйкес қарастыру  жəне шешу бойынша 

сот жəне əкімшілік органдарының құқықтары ненің мазмұнын құрайды 

131. Межгосударстванные границм. Проводимые по меридианама и параллелям 

132. Кеме жүргізетін өзендерде шекаралар қалай белгіленді  
133. Кеме жүргізуге жарамсыз өзендердегі шекаралар қалай белгілі  
134. Мемлекеттің теңіз шекаралары дегеніміз 

135. Мемлекет юрисдикциясы андай объектілерге таратылады 

136. Халықаралық құқық бойынша мемлекеттік шекараларды өзгертудің негізі ретінде нені 
қарастыруға болады 

137. Мемлекет жəне өз əрекеттеріне ізгі де тұрақты болуы, сондай-ақ таныған фактісінен бас 

тартпауы керек деген ереже нені білдіреді 
138. Халықаралық өзендерді кеме жүргізуден тыс мақсатта қолдануға нені жатқызуға болады 

139. Мемлекет халығының құрамына аталғандардың қайсысы кіреді 
140. Белгілі бір аумақ халқының оның тұратын жерін басқа мемлекетке беруіне байланысты бір 

азаматтықтан екінші азаматтыққа өтуі 
141. «Jus sanguinis» термині нені білдіреді 
142. «Jus sole» термині нені білдіреді 
143. Аталғандардың қайсысы азаматтықты алу əдісі ретінде ғана емес, сонымен қатар оны 

жоғалту əдістерінің бірі ретінде қарастырыла алады 

144. Қазақстандағы азаматтығы жоқ тұлғалардың мəртебесі аталғандар ішінен қайсысының 

мəртебесіне теңестіріледі 
145. Шетелдіктердің белгілі бір салалардағы құқықтарын мемлекеттің өз азаматтары 

құқықтарымен теңестірілуі қандай режимнің мазмұнын құрайды 

146. Шетелдіктерге мемлекет аумағындағы құқық тұрғысынан ең қолайлы жағдайдағы кез 

келген үшінші мемлекет азаматтары үшін белгілі бір салаларда белгіленген құқықтар мен 

міндеттерге тең құқықтар беріп тап сондай міндеттер жүктеу қандай режимнің мазмұнын 

құрайды 

147. Қандай жағдайларға қатысты халықаралық құқық шетелдіктер режиміне өз əсерін тигізеді 
148. Шетелдіктің мемлекеттен шығуына руқсат бермеу қандай жағдайда заңды болып 

есептеледі 
149. Өз азаматтығы елінде не тұрақты тұратын елінде саяси себептер бойынша қудаланған тұлға 

не тұлғаларға осындай қудалаудан жасырынуға мүмкіндік беру ненің мазмұнын құрайды 

150. Дипломатиялық баспана беру кезінде саяси себептер бойынша қудалаудан қашқан тұлғаға 

қандай жерде жасырынуға мүмкіндік беріледі 
 

9. 2 - аралық бақылау бойынша бақылау сұрақтары. 

 

76. Саяси себептер бойынша қудалау деп нені түсінеді 
77. Саяси  баспана берудің негізгі халықаралық-құқықтық нəтижесі (негізгі салдарының ең 

бастысы) ретінде нені қарастыруға болады 

78. 1969 жылғы халықаралық шарттар құқығы туралы Вена конвенциясы қандай шарттарға 

қатысты қолданылады 



 

79. 1969жылғы  халықаралық шарттар құқығы туралы  Вена конверенциясымен  реттелмеген 

сауалдар оның ережелері бойынша немен реттелуі тиіс  

80. Халықаралық шарттардың объектісі болып субъектілердің қандай қарым-қатынастары 

табылады 

81. 1986 жылғы шарттар құқығы туралы Вена конвенциясы бойынша халықаралық ұйымның 

ережелері деп нені түсіну керек 

82. Шарттар жасасу аясындағы халықаралық ұйымдар құқық қабілеттілігінің көлемі қандай 

актімен айқындалады 

83. 1969 жылғы халықаралық шарттар құқығы туралы Вена конвенциясының ережелері бойынша 

шарт мəтінінің құрастырылуы мен қабылдануына қатысқан мемлекет қалай аталады 

84. 1969 жылғы Вена конвенциясына сəйкес шарттың күшіне енуін күтпестен оның міндеттілігене 

келіскен мемлекет қалай аталады 

85. Шарттың құрылымына нені жатқызуға болады 

86. Аталған тілдердің қайсысы БҰҰ-ң ресми тілдеріне жатқызуға болады 

87. Аталғандардың қайсыларын шарт жасасудың сатыларына жатқызуға болады 

88. Шарт жасасу өкілеттіліктерін қандай құқық нормаларына сəйкес беріледі 
89. Шарт мəтінің қабылдау нысандарына нені жатқызуға болады 

90. Мемлекеттердің не халықаралық құқықтың өзге де субъектілерінмен шарт міндеттілігіне 

келісімін бері тəсілдеріне нені жатқызуға болады 

91. Егер шарт БҰҰ-ң хатшылығында тіркелмеген болса 

92. Халықаралық шарттар туралы 1969 ж жəне 1986 ж Вена конвенцияларымен мемлекеттердің 

ескертпелеріне (оговорка) қарсылық білдіру үшін қандай мерзім белгіленген 

93. Шартты қатысушылардың өзімен түсіндіруді қалай атайды 

94. Шарт ережелерін өзге шарттармен салыстыру арқылы түсіндіруді қалай атайды 

95. Қатысушылардың келісімі бойынша шарттың құқықтық күшін жоюды қалай атайды 

96. Мемлекеттің шарттан бір жақтық бас тартуын (мысалы, оны екінші қатысушы маңызды болып 

табылатын түрде бұзса) қалай атайды 

97. Жағдайдын өзгерместігі туралы клаузула («rebus sic stantibus») қай кезде қолданылмайды 

98. Аталғандардың қайсысын халықаралық – құқықтық жауапкершілік түрлеріне жатқызуға 

болады 

99. Жəбірленген мемлекетпен жауап ретінде жасалатын əскери емес (қарулы емес) мəжбүрлеу 

əрекеттер қалай аталады 

100. Жауап ретінде қолданылатын əрекеттердің шамаластығы (сай келушілігі) қағидасы 

жауапкершіліктің қай нысанына таратылмайды 

101. Қандай əрекеттің жасалуында құқық бұзушы мемлекетке талаптар кез келген мемлекетпен 

не мемлекеттер тобымен қойыла алады 

102. Іс-əрекетті құқық бұзушылық ретінде дəрежелеуге мүмкіндік бермейтін фактілер мен 

əрекеттерге нені жатқызуға болады 

103. Халықаралық қылмыстар мен олар үшін жауапкершіліктің субъектілеріне аталғандардың 

қайсыларын жатқызуға болады 

104. Халықаралық дау дегеніміз  

105. Халықаралық дауларды шешу тəсілі ретінде қарастырылатын «тексеру» дегеніміз 

106. Халықаралықдауларды шешу тəсілі ретінде қарастырылатын «татуласу» дегеніміз 

107. Даудың іс жүзіндегі мəн-жайларын анықтау ненің мазмұнын құрайды 

108. Даудың іс жүзіндегі мəн-жайларын анықтау жəне нақты ұсыныстар беру ненің мазмұнын 

құрайды 

109. Даудың бейбіт тұрде шешілуіне үшінші тараптың тікелей қатысуына қалай атайды 

110. Шартты түсіндіру не қолдану нəтежесінде пайда болуы мүмкін дауларды арбитражға 

беруді қарастыратын əртүрлі шарттардағы арнайы ереже қалай аталады 

111. Аталған ұйымдардың қайсысы арнайы құзыретке ие 

112. Халықаралық ұйымдағы «өлшемге» дауыс беру дегеніміз  

113. БҰҰ-ң Бас Ассамблеясы дегеніміз 

114. Маңызды сауалдар бойынша БҰҰ Бас Ассамблеясының шешімдері қалай қабылданады 

115. Аталған мемлекеттердің қайсысы БҰҰ мүшесі болып табылмайды 



 

116. БҰҰ-ң Қауіпсіздік Кеңесінде процедуралық сауалдар бойынша шешімдер қалай 

қабылданады 

117. БҰҰ Халаықаралық сотының құрамы  

118. БҰҰ Халықаралық сот судьяларының құзіретті мерсімі  
119. ЭКОСОС (Экономикалық жəне Əлеуметтік Кеңіс) құрамы 

120. ФАО дегеңіміз  

121. Еуропа Кеңесі дегеніміз  

122. Қоршаған ортаның халықаралық құқығы ( халықаралық экологиялық құқық ) дегеніміз  

123. «Қоршаған орта» ұғымына нені жатқызуға болады 

124. «Жаратылыс» орта ұғымына аталғандардың қайсысын жатқызуға болады 

125. ЮНЕП дегеніміз 

126. «Экология» дегеніміз  

127. Аталған қағидалардың қайсысы қоршаған орта халықаралық құқығының арнайы 

қағидаларына жатады  

128. Аталған қағидалардың қайсысы мемлекеттерді əскери-саяси жəне экономикалық қызметін 

қоршаған ортаның тиісті жағдайын сақтайтындай жүргізуге міндеттейді 
129. Көрсетілген əрекеттердің қайсысына Антрактика туралы Шарт тиым салмайды 

130. Көрсетілген əрекеттердің қайсысына Антрактика туралы Шарт тиым салмайды 

131. Антрактикада туралы Шарттар жағымды жеке тұлғалар қай юриедикцияға бағынады 

132. Антрактика туралы Шарттың жағымды нəтежелері қай шарттың жасалу кезінде ескерілген 

еді 
133. Антрактика турал Шарт жүйесіне нені жақызуға болады 

134. Аталған келісімдердің қайсысы қабылдану уақыты бойынша халықаралық ғарыш 

құқығының ең алғашқы шарттық қайнар-көзі болып табылады 

135. Мемлекеттер ғарыш пен əуе кеңістігінің  шекарасы ретінде қандай биіктікті қарастыру 

қажеттігін үсынылған еді. 
136. Аталған элементтердің қайсысы ғарыш құқығының объектісі болып табылмайды 

137. Ғарыш туралы Шарт бойынша құқықтар міңдеттер қандай мемлекеттерге  арналған  

138. Ғарыш туралы шарт қандай əрекеттерег тиым салды 

139. Айып туралы келісім бойынша оның табиғи ресурстары 

140. Жер экваторы үстіртіндегі шамамен 36 мың. км биіктікте орналасқан кеңістіктегі 
шығыршық 

141. Ғарыш туралы шарт бойынша ғарышкерлер қандай мəртебеге ие 

142. Ғарышқа жіберілетін объектілердің халықаралық тіркелуімен қандай орган айналысады 

143. Жер бетін ғарыштан фотоға түсіруді жəне шығылысып кейін қайтіп келетін сəулелер 

арқылы ол туралы мəліметтер алуды қалай атаймыз 

144. Зонд арқылы барланған (тексерілген) мемлекеттерге қандай мəліметтер беруі тиіс 

145. Энергияның ядролық көздері ғарышта қандай жағдайда қолданылады 

146. Ғарыш боъектілерінің үстінде қарудың қандай түрлерін орналастыруға болады 

147. ИНТЕЛСАТ дегеніміз  

148. ИНМАРСАТ дегеніміз  

149. Ғарыштық қызметпен айналысатын халықаралық ұйым халықаралық ғарыш құқығының 

нормаларын бұзса жауапкершілікке кім тартылады 

150. Халықаралық ғарыш құқығындағы абсалютті жауапкершілік дегеніміз  

 

8 . Пəн бойынша  оқу-əдістемелік материалдар 

 

 

«Халықаралық жария  құқығы» курсы бойынша пайдаланылатын əдебиеттер тізім: 

 

I Нормативтiк-құқықтық актiлер 

 

36. Қазақстан республикасның Конституциясы. Алматы, 2010ж 



 

37. Указ Президента, и.е.з. “О порядке заключения, исполнения и денонсации международных 

договоров“. Алматы, 1995ж 

38. ҚР-ның азаматтық туралы заңы. Алматы, 2010, (өзгертулер мен толықтырулар). 

39. ҚР-дағы шетел азаматтарының құқықтық жағдайы. 19 маусым 1995ж 

40. Босқындардың құқығы туралы декларация. 1967ж 

41. Адам құқықтары туралы жалпыға бiрдей декларация. 10 желтоқсан 1948ж 

42. Адам құқықтары туралы халықаралық пактiлер. 19 желтоқсан 1966ж 

43. ҚР-ның заңы Дипломатиялық қызмет туралы. 12 қараша 1997ж 

44. Дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясы. 1961ж 

45. БҰҰ-ның жарғысы мен Халықаралық Сот Статусы (Международное публичное право Сб. Док. 

Т 1, М.1996) 

46. Конвенция о неприменимости срока давности а военным преступлениям 1983года  

47. Конвенция против пыток…1984 года 

48. Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества. 2003 

49. Устав Международного военного трибунала 1945 года 

50. Декларация о новом мировом экономическом порядке 1974 года. 

51. Парижская хартия для новой Европы 1990 года. 

52. Соглошения между РК и США о торговых отношениях 1992 года 

53. Документ СБСЕ *Вызов времени перемен* 1992 года 

54. Декларация Рис 1992 года 

55. Венская конвенция об охране озонового слоя Земли 1985 года. 

56. Конвенция о запрещении военного или другого вредного использования средств воздействия 

на природную среду 1976 года 

57. Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств 

1981 года. 

58. Парижский договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики 1928 года 

59. Договор по космосу 1967 года. 

60. Конвенция об ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, 1972 года. 

61. Соглашения л спасении космонавтов 1968 года. 

62. Закон Республики Казахстан *О государственной границе Республики Казахстан* 1995 

63. Конвенция о режиме черноморских проливов 1936 года. 

64. Договор об Антарктике 1959 года. 

65. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении международных договоров 

1978г. 

66. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности 

государственных архивов и государственных долгов 1983г. 

67. 1970 жылғы БҰҰ-ның халықаралық құқық қағидалары туралы декларацисы  

68. 1975 Жылғы Хельсинкидегi Кеңестiң қортынды актiсiнiң маңызы. 

69. Венская конвенция о праве международных договоров 1969г. 

70. Венская конвенция о праве международных договоров между государствами и 

международными организациями 1986г. 

 

II Негізгі əдебиет 

 

37. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқық. Жалпы жəне ерекше бөлiмдер. Алматы,2007ж 

38. Практикум по международному праву/Отв. Ред. Проф. Г.В.Игнатенко, проф, С.Ю.Марочкин, 

проф. О.И.Тиунов.-М, 2002г. 

39. Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное публичное право. Практикум, схемы –М, 2004г. 
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9. Пəн бойынша бағалау жүйесі 
Кесте 1 

 

Əріптік 

жүйе бойынша 

бағасы 

Балдардың 

сандық эквиваленті  
Пайызды
қ 

құрамы, 

%%%% 

Дəстүрлі жүйе 

бойынша бағалар 

А 4,0  95-100 өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 жақсы 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 қанағаттанарлық 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

Ғ 0 0-49 қанағаттанарлықсы
з 

 

9.1. Білім алушылардың оқудағы жетістіктері (білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреті) 1-

кестеге сəйкес 100 балдық шкала бойынша бағаланады (оң бағалар А-дан D-ға дейін азаю арқылы, 

«қанағаттанарлықсыз» - F). 
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9.2. 2-кестедегі дəрісханалық жəне білім алушының өзіндік жұмысындағы тапсырмалардың 

түрлері пəн ерекшеліктеріне байланысты құрылымдалады, сабаққа қатысуға 0,15 салмақтық 

үлес міндетті түрде беріледі, қалған тапсырмалардың тізімі мен салмақтық үлесі оқытушының 

таңдауымен өзгертілуі мүмкін. Дəрісханалық жұмыс бойынша қосынды салмақтық үлес 0,60-тан 

аспауы жəне білім алушының өзіндік жұмысы бойынша қосынды салмақтық үлес 0,40-тан аспауы 

қажет.  

Есептеулерге түсіндірме: 11-бағандағы нəтиже сол тапсырма түрі бойынша əрбір аптадағы 

білім алушының алған бағаларының (100 пайызға дейін) орташа арифметикалық қосындысы 

түрінде анықталады.  

Тиісті тапсырма бойынша 12-бағандағы ағымдық бақылаудың бағасы сəйкес жолдардағы 

11-бағандағы орташа арифметикалық қосындының 3-бағандағы салмақтық үлеске 

көбейтіндісі түрінде анықталады. 

Əрбір тапсырманың 12-бағандағы нəтижелері қосылып, ағымдық бақылаудың нəтижесін 

береді.  
2-ағымдық бақылаудың қорытынды бағасы да осы тəртіппен шығарылады. 

Есептеулер бүтін санға дейінгі дəлдікпен жүргізіледі. 

Осы келтірілген тəртіппен білім алушының кез-келген кезеңдегі (мысалы алғашқы 1-3 

апта аралығындағы) ағымдық бақылауының бағасын есептеуге болады. 

  

9.3. Аралық бақылауды тапсыру кестесі 
 

Апта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      *       **  

*- 1-ші аралық бақылау,**- 2-ші аралық бақылау 

 

9.4. Жазбаша (ауызша) түріндегі аралық бақылауды жəне емтиханды бағалау 1-кестеде 

көрсетілген əріптік балдық-рейтингтік жүйеге сəйкес 100 балдық (100 пайыздық) шкала бойынша 

бағаланады. 

 

9.5. Тест түрінде өткізілген аралық бақылауда білім алушыға 20 сұрақ беріледі. Аралық 

бақылаудың тест түріндегі бағалау көрсеткіші 3-ші кестеде берілген. 

Кесте 3 

Тест түріндегі аралық бақылау көрсеткіші (20 сұрақ бойынша) 

 

Тест 

балы 

Əріптік жүйе  

бойынша бағасы 

Пайыздық  

құрамы, %%%% 

20 А  100 

19 А- 94 

18 В+ 89 

17 В 84 

16 В- 79 

15 В- 75 

14 С+ 74 

13 С 69 

12 С- 64 

11 D+ 59 

10 D 50-54 

9-0 Ғ 0 

 

 

 

 



 

9.6. Тестілеу емтиханында білім алушыға 50 сұрақ беріледі. Бағалау көрсеткіші 4-кестеде 

берілген.  

Кесте 4 

Тест түріндегі қорытынды бақылау көрсеткіші (50 сұрақ бойынша) 

 

Тест 

балы 

Əріптік жүйе 

бойынша бағасы 

Пайыздық  

құрамы, %%%% 

50 А  100 

49 А 98 

48 А 96 

47 А 95 

46 А- 94 

45 А- 92 

44 А- 90 

43 В+ 89 

42 В+ 87 

41 В+ 85 

40 В 84 

39 В 82 

38 В 80 

37 В- 79 

36 В- 77 

35 В- 75 

34 С+ 74 

33 С+ 72 

32 С+ 70 

31 С 69 

30 С 67 

29 С 65 

28 С- 64 

27 С- 62 

26 D+ 59 

25 D 50-54 

24-0 Ғ 0 

 

 9.7. Əрбір аралық бақылаудан кейін осы кезеңдегі білім алушының оқу жетістіктерінің 

рейтингісі шығады (сəйкесінше 1-рейтинг жəне 2-рейтинг). 1-рейтинг осы кезеңдегі білім 

алушының тапсырған ағымдық бақылауын (t1) 0,7 коэфициентке жəне аралық бақылауын (r1) 0,3 

коэфициентке көбейтіп өзара қосындысы түрінде анықталады. 2-рейтинг те осы ретпен есептеледі. 
Рейтингтің толық бағасы келесі формуламен есептеледі: 

3,07,0 111 ⋅+⋅= rtR  ; 3,07,0 222 ⋅+⋅= rtR  

 

мұндағы: R1 – 1-рейтинг, t1 – 1-ағымдық бақылау, r1 – 1-аралық бақылау,  

 R2 – 2-рейтинг, t2 – 2-ағымдық бақылау, r2 – 2-аралық бақылау. 

 

9.8. Академиялық кезең (семестр) кезіндегі білім алушының Rорт орташа рейтингтік бағасы 

(жіберу рейтингісінің бағасы) екі рейтингтің орташа арифметикалық қосындысы түрінде 

анықталады: 

  
2

21 RR
Rорт

+
= .  

Rорт орташа рейтингтік бағасы (жіберу рейтингісінің бағасы) 35%-дан аз болса, бұл білім 

алушы емтиханға жіберілмейді. 



 

9.9. Қорытынды бақылауды (емтиханды) өткізу үшін тіркеуші офисі емтихан қабылдайтын 

оқытушыға білім алушының академиялық кезең бойында жинақтаған балы мен рейтингтік бағасын 

көрсететін емтихан ведомостін ұсынады.  

Пəн бойынша қорытынды баға келесі формуламен анықталады: 

4,06,0 ⋅+⋅= ЕRI орт  

мұндағы: Е –емтиханның бағасы. 

 

 

10. Курс саясаты 

-сабаққа кешікпеу; 

-сабақ үстінде өзге əңгіме жүргізбеу, ұялы телефонды қоспау; 

-сағыз шайнамау; 

-сабаққа сəйкесінше киініп келу; 

-сабақтан себепсіз қалмау (анықтама болуы тиіс); 

-сабақтан қалған күндерде оқытушы белгіленген мерзімде өтеу; 

-əрбір сабақта белсенділік көрсету; 

-оқытушымен, студент-құрбыларымен достық, ашық қарым-қатынас орнату; 

-барлық сабақтарда оқытушымен кері байланыста болып отыру; 

-ұжымдық жұмысқа араласу, аса ұяң студенттерді пікір таласқа қатысуға тарту; 

-жауапкершілікті, міндеттерді орындай білу; 

-ішкі тəртіп пен ережелерді қадағалау (Корпоративті мəдениет кодексі, студенттердің 

этикалық кодексі жəне т.б.). 
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4. ПƏН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ 
 

р/с Тапсырма атауы  Тапсырма 

беру мерзімі 
Тапсыру 

мерзімі  
Түрі  Балл түрінде 

бағалау (əр 

тапсыруға) 

1 Теориялық 

білімдері бойынша 

кесте жасау / 

қорғау 

1 апта 6-10 апта  Слайд  20 балл 

2 БАОӨЖ қорғау 1 апта 12-15 

апталар 

Мамандармен 

кездесу  

50 балл 

3 БАӨЖ қорғау 1 апта 2-15 апталар  Арнайы 

тапсырмаларды 

уақытында 

жоспар бойынша 

орындау  

50 балл 

4 Заңдар жинағын 

дайындау  

1 апта 11 апта  Кейс папка 

тапсыру  

30 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. ДƏРІСТІК КЕШЕН 

1-тақырып. Осы заманғы  халықаралық құқық ұғымы 

Мақсаты: ”Халықаралық жария құқығы’’ курсын оқытудың мақсаты, студенттерге 

мемлекет аралық, халықаралық қатынастарды реттейтін халықаралық - құқық нормалары маңызын 

түсіну, халықаралық құқық нормаларын қолдануды, сонымен қаттар халықаралық құқық 

теорияларын меңгеруге бағытталады. Осы аталған курсты оқытудың басты тапсырмаларының бірі 
керекті құқықтың қайнар көздері мен, халықаралық құқықтың тұжырымдамалық мəселелері мен 

танысу, маңызды халықаралық келісімдер мен конвенциялар жəне шарттарды оқып меңгеру 

болып табылады. 

   Кілттік сөз: «Халықаралық құқық», «Ратификация», «Халықаралық жария құқық» 

 

    Қаралатын сұрақтар: 

    1. Осы заманғы халықаралық құқық ұғымы 

    1.1.Осы заманғы халықаралық қатынастардың негiзгi белгiлерi 

    1.2.Халықаралық құқық-құқықтың ерекше жүйесi  

    1.3.Қазiргi болмыстағы халықаралық қатынастардың қызмет ету жағдайы 

               Осы заманғы  халықаралық құқық ұғымы 

Халықаралық құқық нормалары мен мемлекеттердің тəуелсіздік  құқықтарын құрметтеу  

мемлекеттер арасындағы сапалы өзара  қатынастардың негізгі  алғышарты  болып табылады. 

Халықаралық  құқық нормалары халықаралық қатынастардың пайда  болуынан туындайды.  

Халықаралық қатынастарды халықаралық құқық реттеп отырады, сонымен  бірге оның 

нормаларына өз əсерін тигізеді. Халықаралық құқық кез  келген қоғам өмірінде маңызды орныға 

ие  болатын жан-жақты жəне  дамыған халықаралық қатынастарды реттейді. Халықаралық 

қатынастар  халықаралық  құқық  нормаларының мазмұның айқындайды.  

Жеке зерттеулерді қажет ететін  іргелі  проблемаларға ең бірінші  халықаралық жүйедегі 
халықаралық құқық пен халықаралық  қатынастардың орны  туралыпроблеманы жатқызуға 

болады. Мəселен халықаралық қатынастарды зерттеушілер халықаралық қатынастарды  маңызды 

жəне  анықтаушы деп есептейді, оларды жүйе ретінде  қарастырады (Г.А.Арбатов, Н.И. Лебедев, 

Ш. Г. Санакоев , Д.Г. Томашевский,  т.б.). 

 Халықаралық құқықтар мағынасында алғанда мыналарды: біріншіден, мемлекеттер мен 

мемлекет тəріздес  құрылымдарды;  екіншіден, өз тəуелсіздіктері үшін күресуші халықтар мен 

ұлттардың,  мемлекеттік құрылымдардың орнығу процесін; үшіншіден, халықаралық  ұйымдарды; 

төртіншіден, мемлекеттер  тобын; бесіншіден, осы  белгілердің арасындағы байланысты білдіреді. 
 Жоғарыда аталғандардан басқа, халықаралық жүйенің құрамына  сондай-ақ халықаралық  

қатынастарда əрекет ететін халықаралық-құқықтық жəне өзге де əлеуметтік  нормалар кіреді. 
Халықаралық жүйеге айқын тұтастық, басқа  компоненттерден салыстырмалы оқшаулық сипаты  

тəн. Халықаралық жүйенің ерекшелігі-оның  негізгі белгісі, мемлекеттің  біріншіден, халықаралық 

жүйенің бір бөлігі юолып  табылатындығы,  екіншіден, одан тыс та өмір сүре  алатындығы.  

 Сонымен, халықаралық құқықтың  даму жəне  қызмет  ету  проблемаларын айқындағанда, 

осы заманғы халықаралық  қатынастардың  ерекшелігін, халықаралық жүйе ұғымы мен 

компоненттерін анықтауға тура  келеді.  
 Жоғарыда аталғандарды ескере отырып, халықаралық қатынастар ұғымы мен олардың 

құқықтық табиғаты туралы жалпы қорытынды  жасауға болады.  

 Халықаралық қатынастар-бұл  мемлекеттердің  арасындағы саяси, экономикалық, құықтық, 

дипломатиялық, əскери , мəдени, ғылыми,  идеологиялық жəне өзге де байланыстар жүйесі.  



 

 Халықаралық қатынастарға мемлекеттер арасындағы өзара  ынтымақтастық нығайту жəне  

кеңейту, халықаралық ұйымдар рольінің  артуы, бейбітшілік пен халықаралық қауіпсіздіктің  жаңа  

проблемаларының  туындауы, ядролық соғыстың  алдын алу, халықаралық құқық рөлінің өсуі  
сияқты сипаттар тəн. 

Халықаралық құқық-мемлекеттер арасындағы əр түрлі  саяси,  экономикалық жəне  өзге де 

қатынастарды, сондай-ақ  халықаралық  қатынастраға  қатысушы басқа да құрылымдарды 

реттейтін құқықтың  бір бөлімі. Ол құқықтың ерекше жүйесі ғана емес, ішкі мемлекеттік  

құқықтың  барлық өзге салаларынан едəуір  айырмашылығы  бар.  Халықаралық  құықық 

халықаралық қатынастарды реттейтін шарттық жəне  нормалар мен қағидалар жүйесін жəне 

мемлекеттің  салыстырмалы келісілген еркін көрсетеді. 
 Халықаралық құқықтың ұстану халықаралық  құқықтың шеңбері мен  нысандарында 

мемлекеттің  жеке, сондай-ақ  ұжымдық шаралар  арқылы  қамтамасыз етіледі.  
 Құқыққа берілетін анықтама халықаралық құқықты да қамтиды,  тек анықтаманың əрбір 

белгілерінің халықаралық құқықта өзіндік  ерекшеліктері болуы керек. Мəселен, халықаралық 

құқыққа əдеттегі құқықтың  белгілері тəн болып келеді: мемлекеттік-еріктік сипаттағы  құбылыс; 

белгілі бір қоғамдық  қатынастарды заң нормалары реттейді; мəжбүрлеу арқылы; халықаралық 

құқықтық нормаларды ұстануды  қамтамасыз етеді. Сөйте тұра, халықаралық құқықтың  өзіне тəн  

ерекшеліктері бар.  

 Реттеу пəні. Халықаралық құқық өзінің генетикалық жəне  мəні жағынан мемлекетпен 

байланысты болғанына қарамастан, жеке бір  мемлекеттің құқығы болып есептелмейді, сондай-ақ  

мемлекеттегі жоғары  құқық болып та табылмайды. Ол  мемлекеттердің  өзара қатынасын  

бекітуші жəне қамтамасыз етуші мемлекетаралық құқық болып  табылады.  

 Мұндай қатынас белгілі болғанындай, мемлекеттер арасындағы  саяси, экономикалық  жəне 

өзге де  қатынастарды  жанап өтеді, олар  өздерінің таптық табиғатына, саяси сипатына, ішкі 
құрылымдарына,  аумағының құрамына, халқының санына қарай əр түрлі болады. Халықаралық 

құқықтың пəнін қалықаралық  құқықтың  қатынастардан  айыра білу  қажет. Халықаралық-

құқықтық қатынастардың объектісі-бұл халықаралық қатынастың жалыға  белгілі қағидалары  мен 

нормаларының негізінде  құқықтық  қатынастарға түсуі. Объектілердің 3 түрі бар: аумақ, əрекет  

жəне əрекет  етуден тартыну. Мəселен,  аумақ объект ретінде өте көп қолданылады,  əсіресе 

əскери  сипаттағы мəселелерде.  Ал əрекет  мемлекеттердің  арасындағы əр түрлі  құқықтық 

қатынастардың объектісі  ретінде  көрінеді: бейтараптық  мəселелері, соғыс жүргізу заңы  мен 

салттары соңғы  объектінің  түрлеріне  жатады. Халықаралық құқықтың  объектісі  халықаралық 

құқықтың қағидалары мен  нормаларына қайшы келмеуі  тиіс.  

 Халықаралық  ынтымақтастық  аясы  кеңейген сайын объектілер  аумағы да кеңейе береді. 
Мысалы, осы заманғы спутниктік  байланыс құқықғы атом энергиясын  бейбіт  мақсаттарда  

пайдалану,  құрлық ішіндегі  мемлекеттердің  мəртебесі  жаңа объектілер жүйесін 

қалыптастырады.  

 Халықаралық құқық ішкі мемлекеттік  құқықтан құқықтық  нормаларды қамтамасыз ету 

əдістеріне  қарай ерекшеленеді, Құқық  субъектілерінің еріктерін келістіру мен халықаралық 

құқықтық  мəжбүрлеуді де қолданылады. Ол ұжымдық  сипатта да, жеке сипатта да  болуы 

мүмкін. 

 Халықаралық құқық нормасы мемлекеттер арасындағы келісім  процесінде орнай бастайды. 

Басқаша  айтқанда, халықаралық құқық   құқықтың  барлық  басқа  салалары  мен жүйелернен « 

келсімді сипатының» болуы арқылы ерекшеленеді. Осындай қысқаша сипаттамамен  халықаралық 

құқықтың негізгі ерекшелігін аз да  болса  нарықтық көрсетіп  беруге болады. 

Егер  ішкі мемлекеттік  құқықтың барлық салаларында субъектілер  ретінде, яғни құқықтар  

мен міндеттемелерді иемдеушілер  жеке жəне  заңды  тұлғалар болса, халықаралық құқықта 

субьектілер екі топқа  бөлінеді: 1-топ –негізгі субъектілер: а)тəуелсіз мемлкеттер; ə) өз  

тəуелсіздіктері үшін күресуші ұлттар мен халықтар;2- то-қосымша  суъектілер: а) халықаралық 

ұйымдар; ə) мемлекетке ұқсас құрылымдар.  

Халықаралық құқықтың  соңғы жылдардағы дамуынан индивидтің  халықаралық құқықтың 

субъективтілік теориясы көпшілік алдында  таныла бастады. 



 

Халықаралық құқық нормасының құрылуы тəсілі оның  елеулі  ерекшелігі болып табылады. 

Ішкі  мемлкеттік  құқықты мемлекеттің арнайы органымен құрады жəне  ол ұлттық құқықтың 

тікелей  субъектілерінің басым тұрады. Ал халықаралық құқықта норманың  пайда болу  процесі 
өзгешелеу. Халықаралық құқықтың нормаларын жасау  тəсілі мемлкеттердің  еріктерінің сəйкесу  

теориясы –бұл процестің  арқауы болады. Осы теория, халықаралық  құқықтың  көрнекті тұлғасы 

Г.И. Тункиннің еңбектерінде терең зерттелген жəне  ол теория мен  тəжірибенің негізі болып 

есептеледі.  
Осы теорияға сəйкес, шарттық жəне  жай халықаралық норма  мемлекеттердің өзара 

келісуінің  негізінде жасалады жəне олардың  мүдделерінің  келісілуі  нəтижесінде пайда болады. 

Халықаралық  құқықтық норма екі жəне бірнеше немесе  көптеген мемлекеттердің  еркінің 

сəйкесу жолымен пайда болады. Мұндай келісім нені көрсету  мүмкін? Ішкі  мемлекеттік  құқық 

нормасының  нақты  күшінің  негізінен  еріктің  ерекшелігі –индивидтерден жоғары тұратын 

мемлекеттің еркі  болуында; халықаралық  құқық нормасының  нақты күшінің негізі болып  

табылатын келісім, екі жəне  бірнеше немес көптеген мемлкеттердің  ерекшеліктері  сəйкесуінің  

нəтижесі. Бұл заңдық аспект болып табылады.  Халықаралық қарым-қатынас  қатысушыларынң 

маңызды жəне жалпы  ережелері  болғандықтан, халықаралық құқыққа негізгі қағидалардың  

ерекше жүйесі тəн. 

Халықаралық  құқықтың  негізгі қағидалары халықаралық  қатынастардың  жəне  

халықаралық құқықтың осы заманғы жүйенің  маңызды заңдылықтарын көрсетеді. Қағидалар 

жүйесіне  мынадай  сипаттар тəн: 1) əмбебаптық ; 2)  көпшілік мойындағандықтан; 3) жалпыға  

міндеттілік; 4) тұрақтылық. 

Бұл жағдай олардың халықаралық құқық жүйесіндегі  орны мен құрылымының 

ерекшеліктерін айқын  көрсетеді. Егер «жалпы  халықаралық  құқықтың  императивтік нормасы 

норма болып есептелсе,  мемлекеттердің халықаралық  бірлестігі оны толық қабылдайды жəне  

мойындайды. Сөйтіп негізгі қағидалар құқықтық нысан ретінде  ресімделеді...» БҰҰ жарғысының 

2-бабында негізгі қағидалар мен  оларды қамтамасыз ет ушаралары айқындалады. Мұнан басқа, 

негізгі  қағидалар мазмұны 1970 ж. Халықаралық құқықтардың қағидалары  туралы Декларацияда 

ашып көрсетілген. Ал 1975 ж. Хельсинкидегі  кеңес негізі қағидалар мəні Еуропа Одағымен 

ынтымақтастық жəне қауіпсіздік  жөніндегі  кеңестік  қорытынды актісінде əрі қарай  дамытылған. 

Негізі қағиданың нақтылығы мемлекеттің шарттық  тəжірибесінде бар. Мəселен, 1994 ж. 15 

сəуірдегі ТМД қатысушы  мемлекеттердің  тəуелсіздік сақтау, аумақтың тұтастығы  жəне  

шекараларға қол сұқпау  туралы Декларациясын, ҚР мен АҚШ  арасындағы  1994  ж. 14 ақпандағы 

декларациялық əріптестік туралы  Хартия; 1994 ж. 23 наурыздағы ҚР мен Испания  карольдігі  
арасындағы өзара  қатынастардың  негізгі  туралы Декларацияны айтуға  болады.  

Қағидалар жүйесінде бейбіт қатар өмір сүру қағидасы біздің  көзқарасымыз  бойынша 

жалпылама сипатқа ие. Бейбітшілік пен  халықаралық қауіпсіздікті қолдау  негіздерін сипаттайтын 

қғидаларға  мыналар жатады: аумақтық  тұрақтылық  қағидасы; күш қолдану жəне  күш 

қолданамын деп қоқан-лоққы жасауға тыйым сала отырып, пайда  болған халықаралық дауларды 

бейбіт түрде  шешу қоғидасы;  шекалардың мызғымастығы қағидасы. Халықаралық 

ынтымақтастық  қағидасы, біріншіден, мемлекеттердің тəуелсіз  теңдіктерімен; екіншіден,  ішкі 
істерге қол сұқпаушылық; үшіншіден, мемлекеттердің түрлі  салаларда  ынтымақтасуымен;  

төртіншіден, мемлекеттік тəуелсіздікті  құрметтеумен; бесіншіден, өздеріне  жүктелген 

міндеттерді адал  орындауымен сипатталады.  

Адам құқықтарын  қорғау  тетігін  анықтау үшін адам құқықтары  мен негізі 
бостандықтарын құрметтеу  қағидасының, халықтар мен  ұлттардың өзін-өзі билеу қағидасы 

сияқты қағиданың маңызы зор.  

Халықаралық  жалпы  құқықтың арнаулы  белгілерін анықтай отырып,  оның  қайнар 

көздерінің жүйесіне, халықаралық жария құқықтың  субъектілік  құрамына,  жауапкершілік  

институтының  ерекшелігіен  арнайы тоқталып  өту қажет. Бұл мəселелер  дəрістер құрсының жеке 

тарауларында  қарастырылатын болады. Сөйтіп, халықаралық құқыққа барлық  негізі белгілері 
тəн, олар : 

1) Құқық-бұл мемлекеттің еркіне құбылыс; 

2) Қоғамдық қатынастарды реттейтін заң  нормаларының жүйесі;  



 

3) Тəртіп стандартын ұстау  үшін мемлекеттік мəжбүрлеуді  қолдану. 

Дегенмен, халықаралық құқықтың өзіндік  белгілері де бар, сол арқылы халықаралық құқықтық 

ерекше жүйесіне  жатқызуға  мүмкіндік туады. Мұндай ерекшеліктерге мыналар жатады: 

1. Реттеу пəні; 
2. Ерекше субъективтік құрам, атап айтқанда, тəуелсіз мемлекеттің болуы; 

3. Қайнар көздерінің ерекше жүйесі халықаралық  құқықтарға норма құру процесінің 

нəтижесі болып  табылады; 

4. Заң шығару, атқарушы  жəне  сот органдары  жүйесінің болмауы; 

5. Жауапкершілік институты. 

Халықаралық жария құқық-бұл құқық субъектілернің еріктерін үйлестіру  жолымен жасалатын, 

əрі заңдық  тұрғыдан міндетті  деп танылатын жəне қажетті жағдайларда мəжбірлеу жолымен 

қамтамасыз  етілетін заң нормаларының жүйесі. 
 Халықаралық құқықтың қызмет етуі – бұл халықаралық құқық жүйесі мен құқықтық  

ортаның, яғни халықаралық құқық жүйесі  компоненттері əрекеттесуі болып табылады. Мəселеге 

бұл тұрғыдан  қарау халықаралық құқықтың рөлін, оның дамуын бағдарлауға, оның  əрекеттілігін 

бейбітшілік жəне халықаралық ынтымақты арттыру  құралы ретінде одан əрі танылуына септігін 

тигізеді. Сонымен бірге,  қызмет ету дегеніміз халықаралық құқықтың мақсат-міндеттерін жүзеге  

асыру процесі болады.  

 Халықаралық құқық адамзат  қоғамы  дамуының  əр түрлі  сатыларында  түрлі  рөл 

атқарған. Белгілі халықаралық  заңгерлердің  бірі Ф.Лист  халықаралық құқықтың  көбіне аяқ  

асты болып келгенін атап көрсеткен. Алайда мемлекеттер жəне халықаралық  қатынастың басқа 

субъектілері  халықаралық жария  құқық нормаларының міндетті  күшін жоққа шығара  алмайды.  

 Халықаралық  құқықтың  басты қызметі –оның мемлекетаралық қатынасының негізі 
қатысушылары мен арақатынасына көрінеді.  Мұнда құқықтық қатынас субъектілері түрлі 
құралдарды қолдануы  мүмкін. 

 Халықаралық құқықтың қызмет етуі үшін, бір жағынан, халықаралық  құқықтың жəне 

сыптқы саясаттың, екіншісі жағынан, халықаралық құқық пен дипломатиялық арақатынасы  

мəселелері өзекті  мəселі болып  табылады. Халықаралық  жария  құқық туралы  монографиялық 

еңбектерде  осы мəселе кеңінен талқыланған. Осы қаралатын проблема құқық пен  саясаттың  

арақатынасы туралы жалпы мəселенің бір бөлшегі. Ішкі  саясатпен  салыстырғанда, сыртқы 

саясаттың  өзіндік ерекшелігі бар.  Сонымен бірге, ішкі жəне сыртқы сасатты мемлекеттің  бір 

жоғары органы бағыттап, бақылап отырады. Дипломатия жөнінде «Дипломатиялық сөздікте» 

берілген анықтама мынадай: «Мемлекеттің  сыртқы саясатының мақсаттары мен  міндеттерін 

жүзеге асыруға, сондай-ақ мемлекеттің шетелдердегі құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі  
мемлекет басшыларының,  үкіметінің жəне арнайы органдарының сыртқы  қатынастағы ресми  

қызметтері» деліген. Дипломатия-сыртқы саясат  құралы, сондай-ақ экономикалық,  мəдени, 

əскери жəне  өзге сыртқы  байланыс  құралдарының диплотиясымен іргелес тұратындығы  сөзсіз. 

 Халықаралық жария құықтың қызмет етуі  үшін мынадай  мəселелр  өзекті  болып  

табылады: біріншіден, халықаралық құқық мемлекеттің  көпшілік таныған нормалары  мен  

қағидаларын сақтауын  міндеттей  келе,  олардың сыртқы саясаты  мен  дипломатиясын шектеп 

отырады;  екіншіден, халықаралық құқық сонымен бірге сыртқы саясат пен  дипломатияның  

дамуы  үшін  негіз  бола  алады; үшіншіден, халықаралық  құқық сыртқы қызметін  реттейді. 
Мəселен, халықаралық жария  құқық өзінің жүйесінде дипломатиялық  жəне  елшілік құқық 

салаларын зерттейді. Оған халықаралық  болсын, сондай-ақ ішкі мемлекеттік  сипатта болсын, 

жетерліктей нормативтік база бар, мəселен, 1961 ж.  Дипломатиялық  қатынас туралы Вена 

конвенциясы һ, 1963 ж. Елшілік  қатынас туралы Вена конвенциясы 2002 ж. «Дипломатиялық 

қызмет  туралы» Қазақстан республикасының Заңы. 

 Бұл саланың мазмұны сыртқы қатынас органдарының  ерекшелігін, құқықтық мəселелер  

жəне  агреман, сенім жəне агреман салдары, сенім  жəне кері шақыру грамоталарын тапсыру, 

дипломатиялық өкілдіктін құқықтық мəртебесін жəне т.б. зерттеу  құрайды. Қауіпсіздік құқығын 

зерттеген кезде, халықаралық құқық мемлекеттің сыртқы саясатының негізі  элементтеріне 

сүйенеді, мысалы, ұжымдықғ аймақтық қауіпсіздікті анықтаған кезде; халықаралық қауіпсіздікті 



 

қамтамасыз ету үшін халықаралық кезде; халықаралық қауіпсіздікті  қамтамасыз ету үшін 

халықаралық  құқық құралдары. 

 Бүгін жағдайда, мемлекеттердің өзара тиімді антымақтастықты  дамытуға бірлесе  күш 

салуы артып келеді. Көпшілік мақұлдаған  халықаралық құқық қағидалары мен нормаларын 

қолдау  əмбебаптық  құбылысқа айналуда. БҰҰ Бас Ассамблеясы халықаралық қатынастардағы 

құқық басымдылығы мəселелеріне халықаралық  бірлестіктердің көңілі аудару мақсатында 1990-

1999 жж. Аралығын  БҰҰ Бас Ассамблеясының 1989 ж. 17 қарашадағы 44/23 жəне 1990 ж.  28 

қарашадағы 45/40 қарарларына сəйкес, халықаралық құқықтың онжылдығы деп жариялады. Оның 

негізі мақсаттары мынадай: 

А) халықаралық құқық қағидаларын қабылдауға жəне құрметтеуге  көмектесіге; 

Б) Халықаралық Сотқа жүгіну  мен оны құрметтеуді қоса алғанда,  мемлекеттер арасындағы 

дауларды бейбіт жолмен шешу құралдары  мен  əдістеріне көмектесуге; 

В) халықаралық құқықтың үдемелі дамуы мен оның жүйеленуін  ынталандыру; 

Г) халықаралық құқықты оқыту , зерттеу, тарату  жəне оның кеңінен танылуын ынталандыру.  

 Халықаралық құқықтың онжылдығы шаралары ретінде мынадай  ұсыныстар ұсынылды: 

1)Халықаралық құқық оқытылатын жəне  кəсіби  мекемелерге көмек көрсету; 

2)Студенттерге халықаралық құқық дəрістерін оқытуды оқу  бағдарламасына енгізетін оқу 

орындарын ынталандыру; бастауыш жəне  орта мектептердің оқу жоспарларына құқық 

тақырыптарын  енгізу мүмкіндігі; 
3)Үлгі  оқу жоспарын жасау, халықаралық құқық курсы бойынша  материалдар дайындау, 

оқулықтарды құрастыру; 

4)Дамушы елдер арасындағы, сондай-ақ дамыған жəне дамып келе  жатқан елдер арасындағы 

ынтымақтастықты қолдау.  

 Бұл  қарарлардың мəні  олардың  əлемдік тəжірибеде халықаралық  құқыққа тұтастай 

арналған уақытша кезеңнің алғаш рет орын  алғандығына байланысты емес. Аталған онжылдықты 

Жалпыға бірдей  адам құқықтарының қабылдауына 50 жыл толуына орай, БҰҰ Жарғысына қол 

қойылғанына 50 жыл (1945), Халықаралық құқықтың  негізі қағидалары туралы Декларацияның  

қабылдауына 25 жыл толуы (1974), гуманитарлық құқықтың Женева Конвенциясына 50 жыл 

(1949)  толуына орай, оларды атап өту сияқты маңызды даталарға да көңіл бөлінді.  
 Халықаралық жария құқықтың қызмет етуінің онды жақтарымен қатар, халықаралық 

ынтымақтастықтың бірлестік  субъектілернің уақыт өткізбей назарын аударатын шараларды да 

айта кету керек. Ол, біріншіден,  қараусыздану мəселелері, оның ішінде,  ядролық қарусыздану; 

экоцид проблемалары-қоршаған ортаны қорғау; халықаралық қылмыстық құқық мəселелері; 
жауапкершілік  институтының жүйеленуі; есірткі саудасымен күрес  проблемалары; адам 

құқықтарын қорғаудың халықаралық құқықтық  мəселелері. Халықаралық құқық дамуының 

аталған бағыттары мұнымен  шектелмейді.  
 2002 ж. 2 қыркүйек БҰҰ Бас Ассамблеясының 55/2 қарарымен  бекітілген Мынжылдық 

декларациясы қаьылданады. Онда өркениетті адамзаттың басшылыққа алатын құндылықтары мен 

қағидалары көрсетілген, оның ішінде, халықаралық бірлестік, халықаралық құқықтың негізі 
қағидаларын орындалудағы өзінің міндеттемелерін нақтылайды. Мұнан басқа, əмбебап 

халықаралық ұйымның мүшелері ХХІ ғ. Іргелі құндылықтарына бостандық, теңдік, 

ынтымақтастық,  төзімділік, табиғатты аялау, ғаламдық экономикалық жəне əлеуметтік  дамуда 

басқарудағы міндеттерді жатқызады. Халықаралық бірлестік  қазіргі заманның басты мақсаты-

жаһандасудың əлемнің барлық халқына  орнықты факторлар болуын қамтамасыз ету деп есптейді. 
Мынжылдық  декларациясы нақты əрекеттерді көрсетті, мақсатқа жетер жолда  айқындады жəне 

оған ерекше мəн беруде. Оларған мыналар жатады: бейбітшілік, қауіпсіздік пен қараусыздану; 

кедейшілікпен күресу  мəселелері, қоршаған ортаны қорғау; адам құқықтары, демократия мен  

игілікті басқару; əлсіздерді қорғау мəселелері; Африканың ереше сұранысқа  қанағаттандыру. 

Халықаралық бірлестік БҰҰ-ның бүкіл кезек күттірмес  мəселелерді  тиімді шешу құралына 

айналуына барлық күш-жігерін жұмылдыру.  

Шетел сөздерінің осы заманғы  сөздерінде жүйелеуді былайша түсіндіреді.  
 Жүйелеу (лат. codification)-құқықтың жеке салалары бойынша мемлекет заңдарының 

жүйеленуі, əдетте ол, əрекеттегі заңдарда қайта  қарап, ескірген заңдардың күшін жою арқылы 



 

жасалады. Аталған  анықтамаға сүйене отырып, біз жүйеленудің негізі бағыттарын айқындай  

аламыз: 

1. Əрекет етуші нормаларды, институттарды, қағидаларды,  халықаралық құқық 

салаларының тура жəне нақты мазмұны белгілеу;  

2. Ескірген нормаларды өзгерту немесе қайта қарай; 

3. Халықаралық құқықтың үдемелі дамуын ескере отырып, жаңа  нормаларды, 

инститттуттарды, қағидаларды, салаларды анықтау; 

4. Халықаралық құқық нормаларын, институттарын, қағидаларын, салаларын нормативтік 

бекіту. 

Халықаралық құқықты жүйелеу жөніндегі алғашқы конференция 1927 ж. Ұлттар Лигасының 

басшылығымен  өткізілді. ХХ ғасырдың 20-жылдарында халықаралық құқық доктринасы 

жүйеленуді шектеулі етіп анықтады, яғни халықаралық   құқықтың өмір сүретін нормаларын 

тіркеу арқылы ғана. Мұнан басқа, жүйелеу ұғымы əрекеттегі нормаларды атап шығумен жəне  

жаңартумен ғана шектелді; ХХ ғасырдың 30-жылдары  жүйелеудің  халықаралық құқықтың 

дамуында белсенді рөл атқаратынын мойындаумен сипатталды. БҰҰ –ның құрылу тарихи  

жүйелеу аумағында алға жылжыудың бар екенін сипаттайды, себебі БҰҰ Жарғысында БҰҰ Бас 

Ассамблеясы халықаралық құқықтың жəне оның жүйеленуін үдемелі  дамытуды қолдау  

мақсатында зерттеулер  ұйымдастыру  мен ұсыныстар  жасауды туралы ережесі бар (БҰҰ 

Жарғысының 13-бабы). Сөйтіп, Сан-Францискодағы Конференция жүйелеуді халықаралық  

құқықтық  нормалардың үдемелі даму элементі  ретінде қарастыруды ұсынады. 1946 ж. Бас 

Ассамблея  үдемелі даму  мен оның жүйеленуі жөніндегі Комитетті  құрды. БҰҰ Жарғысының 

аталған бабын орындау үшін бұл Комитет БҰҰ-ның халықаралық құқық комитеті болып қайта 

құрылды.  Халықаралық құқық теориясы жүйелеу процесінің 2 түрін зерттейді : 
1. ad hoc- халықаралық ұйымның (үкіметаралық)  қатысуынсыз; 

2. Халықаралық ұйымның аясында өткізілетін жүйелеу. 

 Мəселен  ad hoc 1815 ж. Вена  конгресінде, 1898 жəне 1907 ж. Гаага конференцияларында 

согыс  жүргізу дəстүрі мен заңдары мəселері  бойынша қолданылады. Бүгінгі таңда, жүйелеу жəне 

халықаралық  құқықтың  үдемелі  дамуы халықаралық ұйымдар аясында өткізіледі.  Мысалы, 

халықаралық теңіз  құқығы мəселелері  халықаралық теңіз  ұйымының (ИНО) қатысуымен 

жасалды жəне қабылданды, теңіздегі  адам өмірін қорғау жөніндегі  1974 ж. Конвенция, теңіздерде  

кемелердің  соқтығысып  қалуының алдын алудың 1972 ж. Халықтарлық ережелері,  теңіздерді  
кемелердің ластауынан сақтау жөніндегі 1973 ж. Халықаралық конвециясы, азаматтық 

авиациянының Ұйымы (ИКАО)  халықаралық əуе қатынастарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету  

мəселелері Конвенцияның  бастауышысы болды, атом энергиясының  халықаралық агенттігі 
(МАГАТЭ) ядролық қаруды таратпау туралы 1968 ж. Шарт жасауға жəне ережелерін қолдануға  

жауапты болды. «Латын Америкасында ядролық қарауға тыйым салу туралы шарт» -1967 ж. 

ТЛАТЕЛОЛКО шарты, Тынық мұхиттың Онтүстік бөлігіндегі  ядросыз  аймақ туралы Шарт -1985 

ж. РАР ОТОНГА  Шарты, халықаралық еңбек ұйымы-МОТ-еңбек, білім беру, еңбекпен қамту 

саласындағыы  кемісітушілікке тыйым салу, жалақыны  қорғау, мəжбүрлі еңбекке тыйым  салу 

туралы конвенцияны қабылдады. 

 Осы заманғы халықаралық құқыққа  əмбебап ұйым БҰҰ-ның жүйелеу  процестеріне қатысу 

сипаты тəн. БҰҰ аумағында халықаралық құқықтың  жүйеленуі  бойынша едəуір жұмыстар 

істеледі. Осы заманғы халықаралық  құқықтық  жүйеленуі  үдемелі өзгерістерді белгілеу мен 

бекітудің маңызды  құралы  болып табылады. Жүйелеу  нəтижесінде халықаралық құқық  

субъектілерінің міндеттемелері  айқындалған  жəне  бекітілген. Жүйелеу   халықаралық 

қатынастағы мемлекеттердің құқыққа сай іс-əрекетін айқындайды.  

 Бұл аталғандар ресми жүйелеуді сипаттайды. Ал бейресми жүйелеу едəуір икемделу, ол 

жеке ғалымдардың, халықаралқы ғылыми  мекемелердің жəне қоғамдық ұйымдардың тиісті 
жобаларында  көрсетіледі. Бейресми жүйелеуге халықаралық құқықтың көрнекті өкілдері 
В.Грабарь, Е.А.Коровин, В.Н.Дурденевский, С.Б.Крылов, В.М.Корецкий, Ф.И.Кожевников, Г.И. 

Тункин, Н.А. Ушаков, Р.А.Ушаков, Р.А. Тузмухамедов сынды ғалымдардың сіңірген еңбегі зор. 



 

 Халықаралық құқықты жүйелеумен айналысатын халықаралық ұйымдардың ішінен 

Халықаралық құқық Иституты Штаб-пəтері-Брюссель мен  халықаралық құқық Ассоциациясы-

штаб пəтері-Лондон айырықша орын алады, олар 1873 ж. Құрылған болатын.  

Осы заманғы халықаралық жария жəне халықаралық жеке құқық болып екіге  бөлінеді. Бұл 

оқу құралында  халықаралық жеке құқыққа қатысты мəселелер қамтылған, сондықтан олардың 

арақатынасы туралы мəселелерді айтып өткеніміз жөн болар. 

Аталған мəселе көпке  дейін  халықаралық құқықтың теориясы  мен тəжірибесінде талас 

тудырып келді, бұл  проблеманың генетизі былайша сипатталады. Бұл мəселеге байланысты 

мынадай үш түрлі негізі  көзқарастар өмір сүріп келді: 
1) Халықаралық жеке құқық құқықтың бір бөлігі жəне құқық ретінде өз бетінше өмір сүре 

алмайды. Ол азаматтық құқық жүйесіне жатады. Мұндай пікір алғаш 1926 ж.  И.С. Петерскийдің 

еңбектерінде  айтылды; 

2) Интернационалдық позиция, Халықаралық жеке құқық- халықаралық құқықтың бір 

бөлігі, яғни Халықаралық жеке құқық+ Халықаралық жария  құқық-халықаралық құқық. 

3) Халықаралық жеке  құқық кейде азаматтық құқықтың арнайы салалаоының бірі құрайды, 

бірақ негізінен Халықаралық жария құқықпен тығыз байланысты.  

Халықаралық жеке құқық пен Халықаралық жария құқықтың ішкі байланысын белгілейтін 

соңғы позициясы істің мəн жайына жақын келетін сияқты. Сызба арқылы көрсетсек, ол мынадай 

болмақ:  

 

 

 
               Халықаралық жария құқық негізінен мемлекетаралық қатынастарды  реттейді. Ал 

халықаралық жеке құқық шетелдік элементтермен  байланысты азаматтық-құқықтық 

қатынастарды реттейді. Жеке құқықтың  əрине, халықаралық жария құқықпен өзара байланысты 

екенң  сөзсіз, сонай-ақ мемлекеттің  ұлттық  құқығының бір бөлігі азаматтық  құқықпен де 

байланысты. Халықаралық жеке құқық ішкі мемлекеттік құқықтың  бір бөлімі, бірақ дербес 

орынды иеленеді, сөйтіп  арнаулы  пəні мен реттеу əдісінің ерекшелігіне байланысты оның дербес 

саласы болып табылады. 

 Халықаралық жария  құқықпен халықаралық жеке құқық арасындағы  өзара əрекеттестікті 
мына кестеден анық көруге болады (21-беттегі  Қосымшаны қараңыз).  

 Халықаралық жария құқық пен халықаралық жеке  құқықтың  мемлекетаралық қатынастар 

емес, халықаралық емес, халықаралық өмірді сипаттайтындығына  байланысты болады. Осыдан 

келіп, халықаралық жария құқықтың  кейбір бастама негіздері халықаралық жеке құқық үшін  де 

белгілі  бір мəнге ие болады. 

 Мемлекет шетел элементтері бар азаматтық –құқықтық қатынастарға  қатысты бар 

мəселелерді өзінің ішкі заңдармен немесе халықаралық  келсімдермен шешкенде халықаралық 

ынтымақтастық  мəселелеріне  өз көзқарасын белгілейді, халықаралық жеке құқықтың осы  

ынтымақтастықты ұйымдастыруға қатысатынан, мемлекеттердің  халықаралық жеке құқық 

көлемдегі актілері  оның  сыртқы саясатын  білдіреді. 
Халықаралық құқық ғылымында халықаралық жəне 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. Мюллерсонның 

еңбектерінде бұл проблемалардың маңызды мəселелері қарастырылған Дегенмен, оны мүлде 



 

шешіліп  болды деуге келмейді.Қоғамдық өмір аумағында болып жатқан өзгерістер құқыққа да өз 

ізін қалдырады. Сөйтіп, қоғамдық қатынастар құқықтың түрлі жүйелеріне  қатысты көптеген 

мəселелрді жаңаша қоя бастады.  

Мемлекеттің пайда болуына байланысты ұлттық құқық пайда болды. Халықаралық құқық 

халықаралық  қатынастың алғашқы даму  сатыларына қалыптасқан. Олардың арақатынасы 

проблемалары кейінірек пайда болды. Бұл проблема ны қамтитын алғашқы  еңбектер  ХІХ ғ. 

Аяғында  ғана жариялана  бастады. Дегенмен, мұндай  проблемалардың пайда болуының  

алғышарттары бұдан əлдеқайда бұрын өмір сүріп келген еді. Мысалы, XIV ғ. өзінде Литовский 

князьдігінің  ішкі құқығы мен Ш.Иванның Ұлы  князь Литовский жасаған  шартының арасындағы 

дау  пайда болды. Дау князь Литовскийдің православие шіркеуі салудан бас тартуынан шыққан 

болатын.  

«Халықаралық жіне ішкі мемлекеттік құқықты » зерттеудегі алғашқы арнайы еңбек белгілі 
неміс заңгері Г.Трипельге тəн. Бұл еңбек 1899 ж.басылып шыққан.  

Халықаралық жəне мемлекеттік құқықтардың арақатынасы проблемасын айта отырып, 

мына мəселеге назар аударамыз қажет: 

1) Халықаралық жəне  ішкі мемлекеттік құқықтың  нақтылы өзара  əрекетін анықтау.  

2) Халықаралық құқықпен норманың, ішкі мемлекеттік құқықтың кейбір нормаларының 

заңдық күші қандай? Басқаша айтқанда,  мемлекеттің аумағында халықаралық құқық 

нормасын қолдану  тəсілдері мен ішкі мемлекеттік құқық нормаларын мемлекет 

аумағынан тыс  қолдану тəсілдері қандай? 

3) Ішкі мемлекеттік  жəне халықаралық құқықтар құқықтың дербес жүйесі бола ала ма 

немесе қандай да бір басымдықтар бар ма? 

Халықаралық жəне ұлттық құқықтың арақатынасы теориясы үш негізгі бағытты өмірге 

əкелді. Дуалистік жəне екі монистік-халықаралық құқықтың ұлттық құқықтан басым тұру 

теориясы жəне ұлттық құқықтың халықаралық құқықтан басым тұру теориясы.  

Бірінші бағыт –дуалистік теория  ХІХ ғ.аяғына пайда болды. Оның өкілдері Трипель, 

Анцилотти, Холл, Штрупп, Ульман жəне басқалары. Дуализмнің мəні халықаралық жəне 

құқықтардың  екі түрлі құқықтық  қаралуында. Трипель бұл екі  шеңбердің  жанасатынын, алайда 

ешқашан  қиылыспайтын туралы жазған болатын.Ал екінші белгілі дуалист Д.Анцилотти 

халықаралық жəне ішкі  мемлекеттік құқықтар мен құқықтық тəртіптерді көрсететінін атап айтты. 

Сөйтіп,  Дуалистер халықаралық жəне ішкі мемлекеттік құқықтардың  əр түрлі құқықтық 

жүйесінің түрлері деген көзқарасты ұсынады. Онан басқа, осы бағыттың өкілдері екі жүйенің 

тұтастай заңдық бір мағыналықты көсететінің атап, бір жүйенің екінші  жүйеден  басымдығын 

жоққа шығарады.  

Екінші бағыт-халықаралық құқықтан басымды  теориясы. Аталмыш теорияны Кельзен, 

Гуггенхейм, Ссель, Руссо жақстаған. Бұл теорияның  мəні халықаралық ұлттық құқықтан 

басымдығын қолдауда, сол арқылы мемлекеттік тəуелсіздік жоққа  шығарылады. Тіпті Кельзен 

мен Ссель осы көзқарасты мен Ссель көзқарасты жақтап,  тəуелсіздіктің «көнергеннен» жəне оның 

«құқықтың дамуына» кедергі  келтірілгенін дəлелдегілері келді. 
Үшінші бағыт-ұлттық құқықтың халықаралық құқықтан басымдық теориясы. Аталған 

теориясы. Аталған теорияны қолданушылар (Гегель, Цорн, Кауфман) халықаралық құқықты түрлі 
мемелекеттердің сыртқы мемлекеттік  құқықтарының жиынтығы деп қарастырады. Гегель 

мемлекет жер бетіндегі  абсолюттік билікті сипаттайды деп дəлелдемек болды. Сөйтіп, ішкі  
мемлекеттік нормаларды, сондай-ақ халықаралық құқық нормаларын өзгертуге құқылы болды. 

Гегельдің бұл көзқарасы фазшизм теориясында халықаралық қатынастардың тəлікке ұшырауын 

ақтау үшін  пайдаланылады. Ұлттық  құқықтың халықаралық құыққа мұндай  бағымдығын 

мақұлдау  құықтық немқұрайлыққа əкеліп соғады.  

Халықаралық құқық ғылыми халықаралық  жəне ішкі мемлекеттік  құқықтардың 

арақатынасына  баса назар аударады. Осы проблемаларға арнайы монграфиялық  зерттеулер , 

сондай-ақ халықаралық құқық теориясының мəселелері жөніндегі еңбектерде тұтастай бөлімдер 

арналған. Осы  зерттелген  мəселелеге қарай  осы заманғы тенденциялар мыналарға келіп  саяды: 

халықаралық жəне ұлттық құқық-құқықтың дербес  екі жүйесі, олар бір-бірімен тығыз байланысты  

жəне бір-бірімен өзара əрекеттеседі.  



 

Мемлекеттердің зерттелген мəселеге қатынасының тəжірибесі  мемлекеттік тəуелсіздік 

жəне мемлекеттің ішкі құзыретін құрметтеу қағидаларынан келіп шығады. Халықаралық құқық 

нормалары мен ішкі  мемлекеттік құық нормаларының арасында  өзара байланысы болса  игі, 
тиіпті қажет-ақ. Нормалар арасындағы коллизиялық жағдайда мемлекет өзіне жүктелген 

халықаралық міндеттелерді  орындау керек, Мұндай  жағдайда ішкі заңдарға сілтеме жасау оны  

бұл міндеттерді  орындаудан босата алмайды. Мысалы, Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 4-бабында Республиканың бекіткен шарттары оның  заңдарынан басым 

тұрады жəне халықаралық  шарт бойынша  оны  қолдау  үшін заң шығару қажет деп  көрсетілген 

жағдайлардан басқа  реттерде тікелей қолданылады, -делінген. 
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Бақылау сұрақтары: 

1. Халықаралық құқық ұғымы, оның халықаралық қарым-қатынастағы, саясаттағы жəне 

дипломатиядағы мəні мен рөлі 
2. Халықаралық құқық пен халықаралық-құқық ғылымының тарихы 

3. Халықаралық құқықтың қайнар көздері, жүйесі жəне ғылымы 

4. Халықаралық құқық ұғымы, оның халықаралық қарым-қатынастағы, саясаттағы жəне 

дипломатиядағы мəні мен рөлі 
5. Халықаралық құқы пен халықаралық-құқық ғылымының тарихы 

 

      2-тақырып. Халықаралық жəне ішкі мемлекеттік құқықтардың арақатынасы 

 

Мақсаты: «Халықаралық жария құқығы» курсын оқудың қисыны, біріншіден, жоғары 

білікті маманды қазіргі талаптарға сəйкес оқыту мен, екінші ден, халықаралық құқықтың теория 

жүзіндегі арнайы білімін тəжірибиеге қолдана білуге студенттердің құқықтық қабілеттерін 

дамытуды айқындайды. 

Кілттік сөз: «Халықаралық қатынастар»  

Қаралатын сұрақтар: 

     1.Халықаралық қатынастардың жүйеленуi жəне үдемелi дамуы  

     2.Халықаралық жария жəне халықаралық жеке құқық 

     3.Халықаралық жəне iшкi мемлекеттiк құқықтардың арақатынасы 

Халықаралық құқықтың дамуындағы маңызды  белгілердің маңызды белгілердің бірі, оның 

негізгі қағидалары рөлінің  үдемелі дамуында, басқаша айтқанда, ол  белгілі бір қатынастардағы 

халықаралық құқық субъектілерінің  тəртіптеріне негізделген, заңи оқшауланған нормалары 

болып шығады. Халықаралық құқықтың белгілі бір объектісіне қатысты нақты құқықтық 

қатынастарды реттеуге арналған нормаларға қарағанда, қағидалар өз  əрекетін  құқықтық 

қатынастардың тұтас аумағына таратады. Құқықтық нормамен салыстырғанда, қағида ұзақ 

мерзімді, əрі өзгеріп тұратын мəн-жайлардың əсеріне көп ұшырамайды. Сонымен бірге, 

нормаларға  қарағанда қағидалар ұзақ мерзім ішінде қалыптасады. 

Қағидалар дегеніміз-қандай да бір жүйенің негізін қалайтын идеялар, нақты жүйенің 

барлық нормалары бағытын, əрекеті көлемді нормалар болып табылады. 



 

Халықаралық құқықтың негізгі қағидалары-халықаралық құқықтың  өзінің  пайда болуы  

кезеңімен сəйкес келмейтін санатқа жатады. Мұндай сипаттағы қағидалар осы құқық дамуының 

белгілі бір сатысында пайда  болыды. Халықаралық құқықтың негізгі қағидалары –бұл 

халықаралық-құқықтық салада болып жатқан түбегейлі өзгерістерді айқын бейнелейтін  негізгі 
бастаулар. Халықаралық құқықтың қағидалары оның басты  ережелері болып табылады, оның 

халықаралық-құқықтық толық  нормалары  мен арақатынасын заңдағы нормалардың 

конституциялық  қағидаларының арақатынасымен салыстыруға болады.  

Халықаралық құқықтың негізгі қағидалары – өзіндік сипаттамасы бар дербес құқықтық 

санатқа жатады. Біріншіден, қағидалар барлық құқықтық  жүйеге таралады. Екіншіден, олар 

міндетті (императивті ) сипатта jus cogens.Үшіншіден, қағидаларға жүйе құраушы рөл сипаты  тəн. 

Төтіншіден, қағидаларға заңдылық өлшемі тəн болады. 

Халықаралық құқықта қағидалардың екі түрлі санаты бар: жалпы,  негізі қағидалар; жəне 

тар мағынадағы тəртіп  ережелерін бекітетін арнаулы қағидалар.  

Осы заманғы халықаралық құқықтың негізі қағидалары, біріншіден, БҰҰ Жарғысында 

бекітілген. Бірақ, БҰҰ Жарғысы халықаралық құқық қағидаларын тұжырымдау жөнінде арнайы 

мақсатта  көздемегендіктен,  олардың  кейбіреулері өте қысқа мазмұндалған. Сондықтан, бірқатар  

мемлекеттердің бастамасымен, бірнеше негізгі қағидалардың мазмұнын айқындау үшін БҰҰ-да  

бірсыпара жұмыстар атқарылды. Бұл жұмыс  1970 ж.БҰҰ Бас Ассамблеясының БҰҰ Жарғысына 

сай (мұнан былай, халықаралық құқықтық негізгі қағидалары туралы Декларация) мемлекеттер 

арасындағы достық арасындағы достық қатынастар мен ынтымақтастыққа қатысты халықаралқы 

құқықтың қағидалары туралы Декларацияны  қабылдаумен аяқталады. 

1970 ж. Декларацияда халықаралық құқықтың 7 қағидасы мазмұндалған: 

1. Күш қолданбау немесе қолданамын деп қоқан-лоққы жасамау қағидасы; 

2. Ішкі істерге арласпау қағидасы;  

3. Халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу қағидасы; 

4. Мемлекеттердің өзара міндетті ынтымақтасу қағидасы; 

5. Халықтардың теңдік жəне өзін-өзі басқару қағидасы; 

6. Мемлекеттердің дербес теңдік қағидасы; 

7. Міндеттемелерді адал орындау қағидасы. 

Дегенмен, бұдан халықаралық  құқықта тек осы 7 қағида бар екен  деген ой турмауы керек. 

1975ж. Хельсинки Кеңесінің қорытынды  Актісінде 10 қағида бар. 1970ж. Декларациядағы тізімге 

мыналар қосымша енгізілді: шекаралардың мызғымастық қағидасы; аумақтық тұтастық қағидасы ; 

адам құқықтары мен негізгі міндеттерін  құрметтеу қағидасы. Айтып өтетін бір жайт, халықаралық 

құқық халықаралық құқық субъектісінің басшылыққа алатын 0а5идаларының  барлығын 

белгілеуді өзіне мақсат тұтпайды. Əрбір жеке тарихи кезенде қолданыстағы қағидалар жаңаланып, 

эволюция жүріп тұрады. Мысалы,  халықаралық экологиялық құқықта қоршаған ортаға залал 

тигізбеу  сияқты; қоршаған орта мен оның компоненттерін еркін зерттеу жəне  пайдалану 

қағидасы; қоршаған ортаны тиімді пайдалану қағидасы жəне т.б. бар. Халықаралық əуе 

құқықғында халықаралық əуе қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидасы; əуе кемелерін 

заңсыз қол сұғу актісінің қорғау жəне т.б. қағидалар негізгі қағидалар болып  табылады. 

Халықаралық құқық доктринасы халықаралық жария құқықтың негізгі  қағидаларын 

былайша жіктейді. 
Мемлекеттердің экономикалық, əлеуметтік  жəне саяси жүйелерінен  тəуелсіз, бейбіт  қатар 

өмір сүру қағидасы басты орын алады.  

Келесі топқа халықаралық бейбітшілік  пен қауіпсіздікті тікелей  қолдайтын қағидалар 

кіреді. Мұндай қағидаларға күш қолданбау немесе күш қолданамын деп қоқан-лоққы жасамау 

қағидасы; халықаралық дауларды бейбіт жолдармен шешу қағидасы; мемлекеттердің аумақтық  

тұтастық қағидасы; шекаралардың мызғымастық қағидасы жатады. 

Халықаралық ынтымақтастықты айқындайтын қағидалар тобына  мыналар жатады: 

мемлекеттердің дербес теңдік қағидасы; қол сұқпау қағидасы; халықтардың теңқұқылық жəне 

өзін-өзі басқару қағидасы; мемлекеттердің ынтымақтасу қағидасы;  халықаралық міндеттемелерді 
адал  орындау қағидасы. 



 

Мемлекеттердің экономикалық, əлеуметтік, жəне саяси  жүйелерінен тəуелсіз бейбіт 

қатар өмір  сүру қағидасы. Осы қағидаға  сəйкес, мемлекеттер, халықаралық бейбітшілік пен 

қауіпсіздікті  қолдауға,  сондай-ақ өзара тиімді ынтымақтастықты дамытуға міндетті. Бұл  

қағиданың мипаттамалық белгісі-ол халықаралық құқықтың  көптеген негізгі қағидаларының мəн-

маңыздарының үйлесуі. Сондықтан осы заманғы халықаралық құқықтың негізгі  қағидаларының 

барлық жүйесі бейбіт қатар өмір сүру қағидаларының жүйесі  деп атала алады. БҰҰ Жарғысында 

«бейбіт қатар өмір сүру» нақты терминмен негізделмегеніне қарамастан, оның мазмұны  Кіріспені 
толықтай қамтитын жəне өзге де жарғылық ережелерде  мəні ашылады. Бейбіт қатар өмір сүру 

қағидасы бейбітшілікті  сүйетін кез келген мемлекеттің сыртқы саясаттағы конституциялық  

қағидаларының негізін қалайды.  

Күш қолданбау немесе күш қолданымын деп қоқан-лоққы жасамау қағидасы. Алғаш рет 

бейбітшілік туралы Декретте  жарияланған басшылық соғысқа тыйым салу қағидасы, 1935- 1939 

жж.жасалған шабуыл жəне бейтараптық туралы шарттарда заңи бекітілген болатын. Осы қағида 

1933 ж.агрессияны айқындау жөніндегі Лондон Конвенциясында; басшылық соғысқа тыйым  салу 

қағидасын халықаралық құқықтық жалпыға міндетті нормасына  айналдырған 1928ж.Паоиж 

шартында онан əрі бекітіле түсті. БҰҰ Жарғысының қабылдануы  күш 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 басшылық соғысқа тыйым  салу қағидасына қарағанда екі елеулі ерекшелігі бар. 

Біріншіден, тек  қаулы күштерді ғана емес, сондай-ақ, түрлі əскери емес мəжбүрлеу  нысанындағы, 

яғни саяси экономикалық мəжбүрлеуге де тыйым  салынады. Екіншіден, күш қолдану ғана емес, 

кез келген күшпен қорқытуға да тыйым салынады.  БҰҰ Бас Ассамблеясының  «басқыншылықты 

айқындау туралы» 1974 ж.14 желтоқсандағы 3314 қарары күш қолданбау қағидасының бекітілген 

жəне жүйеленген маңызды халықаралық нормативтік актісі болып табылады. Аталмыш  қарардың 

1-бабына сəйкес, басқыншылық-бұл бір мемлекеттің келесі  мемлекеттің тəуелсіздігіне, аумақтық 

мызғымастығына, саяси дербестігіне  қарсы қараулы күш қолдануы. Қараулы күшті бірінші, 
себепсіз қолдану  басшылық актісіне тəн. 3-бапта мемлекеттің соғыс жариялануына қарамастан, 

басқыншылық актісі  ретінде санаулы мүмкін əрекеттердің тізімі  берілген. Оларға мыналар 

жатады: 

1. Аумаққа қараулы күштердің күшпен кіруі жəне шабуыл жасауы,  кез келген əскери 

басқыншылық,; 

2. Басқа мемлекеттің аумағына бомбалау немесе кез келген қарауды қолдану; 

3. Мемлекеттің порттарын немесе жағалауларын басқа мемлекеттің қараулы 

күштерінің қоршауға алуы; 

4. Мемлекеттің қараулы күштерінің теңіз , əуе,  құқылық немесе  əуе  флоттарына 

шабуыл жасауы; 

5. Келсімнің талаптарын бұзғаны үшін басқа мемлекеттің аумағында  тұрған қараулы 

күштердің    қолдану немесе бітуіне қармастан, осы аумақтағы əскери күштердің 

кетуін  талап етуді жалғастыру; 

6. Үшінші мемлекетке қатысты басқыншылық актісін жүзеге  асыру үшін өз 

аумақтарын пайдалануға беретін мемлекеттердің  əрекеттері; 
7. Мемлекеттің атынан қарауланған бандыларды, жалдамалыларды, реттеу күштерін 

жіберу. 

Əрекеттердің жоғарыда аталған тізбесі толық емес. Басқыншылық актісін саяси, 

экономикалық сипаттағы ешқандай  ақтаулар ақтай  алмайды. Басқыншылық актісі-бұл 

халықаралық қылмыс, ол үшін халықаралық жауапкершілік жүктеледі. Тəуелсіздік үшін күрес 

басқыншылық актісі болып есептелмейді. 
Көпшілік мойындаған қағида-консенсус негізінде жасақталған басқыншылық анықтамасын 

мақұлдай отырып, БҰҰ Бас Ассамблеясы барлық мемлекеттерді түрлі басқыншылық актілерінен 

жəне БҰҰ Жарғысының ережелері мен халықаралық құқықтың негізгі қағидалары туралы 1970 ж. 

Декларацияға қайшы келетін күш қолданудың басқа да түрлерінен тартынуға  шақырды. 

Халықаралық дауларды ейбіт жолмен шешу қағидасы. Г.И. Тункин шабуыл жасамау жəне 

халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу  қағидасының арақатынасын қозғай отырып, бұл екі 



 

қағида  бір медальдың екі жағы іспеттес деп атап өтті. Егер мемлекет өзінің  басқа бір 

мемлекеттермен қатынасныда күш қолдануға тыйым салатын болса, тиісінше мұндай 

мемлекеттермен туындаған дауларды да бейбіт  жолмен ғана шешу тиіс. Сонда дауларды бейбіт 

жолмен шешу  қағидасы осы дауларды реттеу үшін күш қолданбау керек дегенді  білдіреді.  
Халықаралық дауларды бейбіт жолдмен шешу, халықаралық құқық  қағидасы ретінде 

алғаш рет  соғыстан бас турады 1928 ж. Париж  шартында  бекітілген еді. 1928 ж. Париж 

шартынан кейін  туындаған  дауларды бейбіт жолмен шешу басқа да  бірқатар мемлекетаралық 

келісімдерге, сондай-ақ Ұлттар Лигасының қарарларында да  халықаралық құқықтың қағидасы 

ретінде танылды. Екінші дүниежүзілік  соғыс аяқталғаннан кейін осы қағида осы қағида  БҰҰ 

Жарғысында, атап айтқанда, 2-баптың  3-тармағында бекітілді: «БҰҰ-ның барлық мүшелері 
халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке жəне ақиқатқа  қауіп  төмендеу үшін өз дауларын 

бейбіт құралдар арқылы шешеді». 

Дауларды бейбіт жолмен шешу қағидасын  дұрыс  түсіну үшін  «халықаралық дау» 

түсінігін айқындаудың  маңызы зор. Халықаралық дау деп қандай да бір мемлекеттерді 
арақатынастарында реттелмеген мəселелердің, алауыздықтың болу, халықаралық өмірдегі  түрлі  
проблемалар бойынша  келісе алмаушылық, сондай-ақ халықаралық  шарттарғ  келсімдер жəне 

өзге де актілерді талдау негіздегі  қайшылықтардың болуын атаймыз. 

БҰҰ Жарғысында даулар халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке  қауіп төдіретін 

даулар жəне қауіп төндірмейтін  даулар деп екіге  бөлінген. 

Дауларды бейбіт жолмен шешу қағидасы дауды бейбіт жолмен  шешудің белгілі бір рəсімін 

алдын ала бекітпейді. Дауларды бейбіт  жолмен реттеу құралдарының көлемді тізімі БҰҰ 

Жарғысының 6-тарауында мазмұндалған. БҰҰ Жарғысының 33-бабының 1-тармағына  сəйкес: 

«Кез келген қатысушы тараптар, егер дау халықаралық  бейбітшілік пен қауіпсіздікке қатер 

төндіретін болса, онда дауды ең  біріншіден келіссөздер, зерттеулер жүргізу арқылы, 

жарастырушылық, татуласу, төрелік, сот талқылауды, аймақтық органдарға жəне келісімдерге 

жүгіну арқылы немесе өз таңдаулары бойынша басқа да бейбіт  құралдар арқылы шешуге 

тырысулары қажет». Мұнан басқа БҰҰ Жарғысында  даулы мəселелерді Бас Ассамблея мен 

Қауіпсіздік Кеңесінің шешу  мүмкіндігі көзделген. 

Мемлекеттердің аумақтық тұтастығы қағидасы.  1970 ж. Декларацияда осы қағида осы 

қағида күш қолданбау немесе күш немесе күш қолданымын деп қоқан-лоққы жасамау 

қағидасының бір бөлігі ретінде баяндалған.  Мемлекттердің аумақтық тұтастығына қарсы 

бағытталған əрекеттердің  ішінде күш немесе қауіп-қатер күшін қолдану ерекше орын алады.  

Қарастырып отырған қағиданың тұжырымдамасында мемлекеттердің  кез келген мемлекеттің 

саяси тəуелсіздігі мен бірлігіне қарсы бағытталуы  мүмкін кез келген əрекеттерден тартынуы 

жөнінде  сөз бар. Сөйтіп,  кез келген мемлекеттің саяси тəуелсіздігі мен белгілі оның аумақтық  

тұтастығымен  тығыз  байланысты. 

Басқаның аумағын жаулап алудан бас тарту алғаш рет француз революциясында 

жарияланған болатын. Мемлекеттік аумақтың мызғымастығы мен тұтастық қағидасының 

қалыптасуы тарихында  халықаралық дауларды шешу құралы ретінде  соғысқа  халықаралық –

құқықтық тыйым салу маңызды оқиғаның бірі болды. 1975ж. Хельсинкидегі Қорытынды Актіге 

қол қойған  барлық мемлекеттер үшін мемлекеттердің аумақтық тұтастық қағидасы міндетті 
болып табылады, мұндай міндеттілік екі себеппен түсіндіріледі: 

1. 1970ж.Декларацияның тиісті  ережелері  өздерінің негіздеулерінде барлық 

мемлекеттер үшін міндетті  болып табылатын жалпы  халықаралық құқық қағидасын 

бейнелейді.  
2. Мемлекеттер «осы қағидаларды өзара арақатынас пен  ынтымақтастықтың барлық 

аспектілерінде қолдануға, əрбір қатысушы –мемлекетке осы қағидаларды барлығының 

құрметтеуі мен қолдануынан келіп шығатын артықшылықтарды қамтамасыз ету үшін 

толықтай  құрметтеуге» өздерінің дайын екендіктерін білдіреді. 
   Шекаралардың мызғымастығы қағидасы. Шекалалардың  мызғымастығы қағидасының 

мəні бұл қағиданың соғыс пен бейбітшілік мəселелерін шешудегі ұзақ мерзімді тəжірибемен 

қамтамасыз  етілгенімен айқындалады. Бұл қағиданы қолдау əлемдік тəжірибеде  қалыптасқан 



 

саяси жəне аумақтық  болмыс шарт-жағдайларындағы барлық мемлекеттер үшін ақиқатты  

қауіпсіздікті бекіту сұранысының жинақталған көрінісі болып табылады. 

   Бұрындары шекалардың мызғымастығы қағидасы халықаралық  құқықтық жаңа қағидасы 

деп аталып келді. Біріккен Ұлттар Ұйымның  жарғылық ережелері кез келген мемлекеттің 

аумақтық мызғымастығына немесе саяси тəуелсіздігіне күшпен қол сұғуға тыйым салады. 

Осылайша  мемлекеттердің  аумақтық мызғымастығын қорғай отырып жəне оны  бұзу үшін күш  

қолдануға тыйым сала отырып, БҰҰ Жарғысы  шекалардың мызғымастығы қағидасын 

басшылыққа алады. 

    Мемлекеттердің дербес теңдігі қағдасы. 1975 ж. Еуропаның даму  жолдары туралы 

пікірталасына белгілі бір қорытынды жасалды. Хельсинки Кеңесі мемлекеттердің қарым-

қатынасы 

    Дербес теңдік,  дербестікке тəн құқықтарды қорғау қағидаларына негізделулері қажет  

екендіктерін растап берді.  
            Дербес теңдік қағидасы қарама-қайшы қоғамдық жүйелері бар мемлекеттердің 

теңқұқықтарын мойындауды білдіреді. 1975ж. Қорытынды Актіде дербестікке тəн құқықтардың 

толық тізімі берілмеген. Құжатта əлемдік бірлестіктің қауіпсіздігі үшін аса маңызы бар бірнешуі 
ғана көрсетіледі. 

   Ең алдымен, дербес теңдік элементтерінің бірі-əрбір мемлекеттің заңи теңдік құқығы аталған. 

Дербес теңдікті мойындау, мемлекеттердің тəуелсіздігін құрметтеу-мемлекеттердің əлемдік 

аренда бейбіт қатар өмір  сүру  саясатының басты элементі  болып табылады. Осы қағиданы  

халықаралық құқықтың негізгі қағидалар жүйесіне енгізу бейбітшілікті  сүйетін күштердің 

халықаралық қауіпсіздікті үшін үлкен  жетістігі болып есептеледі. Қазіргі заманның басты 

мақсаты –осы  қағидалардың халықаралық проблемаларды шешу барысында сақталуын 

қамтамасыз ету. 

   Ішкі істерге қол сұқпаушылық қағидасы. Мемлекеттердің бір-бірінің ішкі істеріне 

арласпауы туралы мəселе феодализм дəуірінде  пайда болған еді. Бұл кезеңде қол сұқпаушылықты 

құқықтық норма ретінде шарттық рəсімдеу-өте сирек кездесетін құбылыс болатын. Ол  

халықаралық құқықтың жалпы қағидасы ретінде буржуазиялық революция кезеңінде қалыптасты. 

Бұл қағида кез келген мемлекеттің құзыретіне қол сұғатын барлық əрекеттерден тартыну міндетін 

білдіреді. Қағиданың заңдық мазмұны 1970ж.халықаралық құықтық негізгі қағидалары туралы 

Декларацияда баяндалған. «Бірде-бір мемлекет өзінің дербес құқықтарын жүзеге асыру барысында 

жəне одан қандай да бір  артықшылықтарға ие болу үшін басқа мемлекетті өзіне бағындыру  

мақсатында экономикалық, саяси шараларды немесе кез келген басқа  сипаттағы шараларды 

қолданады да, көтермелей де алмайды. 

  Бірде-бір мемлекет басқа мемлекеттің құрылымын зорлық-зомбылық жолмен өзгертіге 

бағытталған қараулы, зиянкес немесе террорлық əрекеттерді ұйымдастырмауы, көмектеспеуі, 
шағыстырмауы, қолдамауы тиіс».Бұл нысанның маңызды құндылығы-оның сипатының қатаңдығы  

мен үзілді-кесілді екендігінде. Кез келген тікелей немесе жанама қол  сұғушылыққа тыйым  

салынады. Қол сұғушылық ешқандай себептермен  ақтала алмайды. Халықаралық құқықтық жəне 

саяси əдебиеттерді  мемлекеттердің пайдаланатын қол сұғу шараларына байланысты əскери, 

экономикалық, саяси  дипломатиялық жəне қол сұғушылықты өзге  де нысандары  қарастырылған, 

дегенмен олар іс жүзінде бір-бірімен байланысты болып келеді. 
  Халықтардың теңқұқылық жəне өзін-өзі билеу қағидасы. Бұл қағида 

орталықтандырылған абсолютті монархияның орнаған кезеңде, ХV-ХVI ғасырда  пайда болды. 

Хельсинки құжаты  осы қағиданы  бейбітшілік, қауіпсіздік жəне ынтымақтастықтың маңызды 

шарт-жағдайы деп таниды. Бұл байланыс алғаш рет бейбітшілік туралы тарихи Декретте жəне 

Қазақ социалистік революциясының өзге де маңызды  актілерінде көрініс тапқан болатын. 

Халықтардың теңқұқылық жəне  өзін –өзі билеу қағидасының тұжырымдамасында халықтардың 

өздерінің саяси мəртебесін айқындауы туралы  былай делінген: 

• Басқару нысанын  еркін  таңдау; 

• Өздерінің  мемлекеттік құрылымын айқындау; 

• Өзінің саяси, əлеуметтік жəне мəдени дамуын өз қалауынша жүзеге  асыру; 

• Мемлекеттің аумақтық тұтастығын қорғау. 



 

Осындай құқықтардың жүзеге асыру халықаралық құықтың қорғауында болады. Халықтардың 

өздерінің ішкі саяси мəртебісін еркін  айқындауларына кедергі мақсатында мемлекеттердің ішкі 
істеріне қол сұғу басқыншы мемлекеттерге тəн сипат. 

 Мемлекеттердің ынтымақтасуы қағидасы. Осы қағидасы. Осы қағидаға сəйкес, 

мемлекеттер өздерінің ынтымақтастықтарын барлық салалар бойынша дамытуға міндеттенеді. 
1975ж. Қорытынды Актімен 1970 ж.Декларациядағы осы қағиданың тұжырымдамасын салыстыра 

қарағанда,  мемлекеттердің бұл  қағиданы материалдық мазмұн жағынан  толықтыруға 

тырысқанын байқауға болады. 1970 ж. Декларацияда ынтымақтасудың бір мақсаты ретінде 

«халықтардың жалпы əл-ауқатын» жақсарту үшін жəрдемдесу көзделсе, Қорытынды Актіде бұл 

ереже нақтылана түседі: мемлекеттер өздерінің ынтымақтасуын дамыта отырып, халықтардың 

тұрмысын көтеруге, оның ішінде экономикалық, ғылыми, техникалық,  əлеуметтік, мəдени жəне 

гуманитарлық салаларда таралып келе жатқан  өзара таныстықтардан келіп шығатын пайданы 

қолдануға тырысады.  

 Адам құқықтарын құрметтеу қағидасы. Осы қағиданың мазмұнына сəйкес, мемлекеттер 

азаматтық жəне саяси ғана емес,  сонымен бірге əлеуметтік-экономикалық құқықтарды да  

сақтауды өздеріне міндет етіп жүктейді. Сөйтіп, тəуелсіздік тəн дербес теңдік жəне құқықтарды 

құрметтеу қағидаларын орындай отырып, мемлекеттер бір-бірінің өздерінің саяси əлеуметтік, 

экономикалық жəне мəдени  жүйелерін еркін таңдау жəне дамыту құқықтарын құрметтеуге  

міндеттенеді. 
 Осы заманғы  халықаралық қатынастарда, баяғы қалпынша адамның негізгі құқықтары мен 

бостандықтарын апартеид, геноцид, нəсілшілдік сипаттарында  дөрекі жəне жаппай бұзу əлі де 

орын алып келеді. 
 Халықаралық міндеттемелерді адал орындау қағидасы. Халықаралық құқықта ертеден-

ақ,  шарттар орындалуы тиіс-pacta sunt  servanda-деген қағида бар. Ол кей БҰҰ Жарғысының 

Кіріспесінде көрініс тапты. Олар БҰҰ мүшелерінің «халықаралық құқықтың шарттарынан жəне 

басқа да қайнар көздерінің туындайтын  міндеттемелердің əділдігі мен құрметтеуінің сақталуына  

шарт-жағдайлар қалыптастыруға » бел байлағандары атап көрсетілген. БҰҰ Жарғысының  2-

бабының 2-тармағына сəйкес, барлық  мүше мемлекеттер Жарғы бойынша қабылданған  

халықаралық міндеттемелерді адал  орындауға міндетті. Мемлекеттер өздерінің ішкі құқықтарына 

қарамастан, шарттың мақсаты, мазмұны, мерзімі жəне  орындалу орны  бойынша өздерінің 

міндеттемелерін адал  орындаулары тиіс. 

 Кейінгі  жылдарда  мемлекеттер арасында жасалып жатқан шарттар  мен келісімдер 

адамзатты жаңа дүниежүзілік соғыс қауіпінен арашалауға  бағытталған. Олар мемлекеттер 

арасындағы түрлі ынтымақтастық жүйесін қалыптастыруды мақсат тұтады. Сондықтан шарттық  

ережелердің орындалуы халықаралық бірлестіктегі бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

мақсатында жаңа халықаралық келісімдерге қол қойылуының кепілі бола алады. 
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3-тақырып. Халықаралық жария құқықтың қайнар көздері 
Мақсаты: «Халықаралық жария құқығы» курсын оқу нəтижесінде студент халықаралық – 

құқықтық қатынастар жөнінде түсінік оның қағидалары, құрылымы мен міндеттері; халықаралық - 

құқықтық қатынастарды дамыту диалектикасын жəне оның тарихын сонымен қатар оны 



 

жетілдірудің болашағы туралы үғымды оқитын болады, халықаралық шарттардың бекітудің 

ерекшеліктерін, халықаралық құқықтың нормаларын бұзғаны үшін заңды жауапкершіліктің 

түрлерін; Қазақстанда оның аумағынан тыс жерлерде халықаралық - құқықтық прктикалық 

аспектілерде халықаралық құқық білімін жəне халақаралық құқықтың нормаларын болашақта 

заңды қызметтерге қолдана білуді меңгереді.   
              Кілттік сөз: Де – юре Де-факто - ad hoc –Мемлекеттік территория   

   Қаралатын сұрақтар: 

1.Халықаралық құқықтық нормалар ұғымы жəне оның белгiлерi. 

2.Халықаралық құқықтық нормалардың жiктелуi. 

3.Халықаралық жария құқықтың қайнар көздерi ұғымы жəне түрлерi 

Халықаралық жария құқықтың қайнар көздерін сараламай тұрып,  ең алдымен норма жасау 

проблемаларымен танысып шығу қажет. Норма  жасау процесі кезінде құқық субъектілері 
өздерінің қызметтерінің басым бағыттарын айқындайды, яғни халықаралық құқықтың мəнін 

тұтастай алғанда.  

 Латын тілінен аударғанда норма сөзі (латын. norma) міндетті деп  танылған 

заңдастырылған заң, тəртіп, құрылым деген мағынаны білдіреді. 
Кейбір құқықтық номалардың мазмұны мен əрекет ету тетігі құқықтық емес нормалармен 

ұқсас болады, мысалы, халықаралық  сыпайгершілік (өнеге) нормасына ұқсайды. Аталған соңғы  

норма заң  тұрғысынан міндетті емес, оларсыз халықаралық теңіз жəне  дипломатиялық құқық 

өмір сүре алмайды. Мəселен, ашық теңіздегі кемелердің өзара салют беруі, дипломатиялық  

салтанат  рəсімі. 
Халықаралық сыпайгершілік-меймандостық, тату  көршілік актілерін, мемлекеттердің өз 

еріктерімен ерекше көңіл аударып,  құрметтесуін көрсетеді.  
Алайда халықаралық  сыпайгершілік ережелері халықаралық-құқықтық қатынастың 

қатысушылары үшін заңдық тұрғыда  міндетті болуы да мүмкін. Мұндай жағдай халықаралық 

шартта  да  (құқықтың шарттық нормасы), сондай-ақ халықаралық құқықтық дəстүрде де 

(құқықтың əдеттегі нормасы) бекітілуі мүмкін. 

Халықаралық құықықтық нормалар ұлттық-құқықтық нормалармен тығыз байланысты , 

бұл тезистің   дəлелі ретінде өзара  əрекеттесу процесін айтуға болады (нақтырақ 1-тараудың 1.6-

тармақтарында) 

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

Ондай  нормаларға мынадай сипат тəн: 

1.біріншіден, халықаралық құқық субъектілерінің арасындағы  қатынастарды реттеуі; 
2.екіншіден, міндетті сипаты, яғни құқықтық нормалардың заңдық күші, себебі, құқықтық 

емес нормалардың 3.өзіндік міндетті күші болады; 

үшіншіден, жалпы сипаты, яғни норманың əрекет етуі көптеген жағдайларды ескере 

қарастырылған. 

Осы заманғы халықаралық-құқық ғылымының маңызды мақсаттарының бірі халықаралық 

құқық нормалырының тиімділігі проблемалары болып отыр. Бұл проблеманың қолданбалы 

сипатта екені сөзсіз. Ол тиімділік объектілермен жəне реттеу əдістерімен қамтамасыз  етіледі. 
Себебі, сараптау объектісі ретінде халықаралық  субъектілердің  əрекеттері, олардың құқыққа сай 

немесе қайшы тəртіптерін анықтау болса, зерттеудің негізі əдітері болып əлеуметтік əдістер  

табылады. Халықаралық құқықтық реттеудің соңғы нəтижесі тек субъектінің  тəртібімен емес, 

сонымен қатар халықаралық қатынастардың  белгілі бір түрлерінің қалыптасуынан да көрінеді. 
Сол себепті, халықаралық жария құқықтың тиімділігін арттырудың маңызды   шартының бірі 
норма құру процесін жетілдіру болып табылады. Бұған,  халықаралық құқықтық нормаларды 

халықаралық қатынастардың дамуының объективті заңдылықтары көрінгенде, нормативтік  

ережелердің айқындығы мен нақтылығы болғанда, құқықтағы олқылықтарды зерттегенде ғана қол 

жеткізуге болады. Халықаралық  құқық нормаларының тиімділігін анықтағанда осы жүйенің 

ерекшеліктерін ескеру қажет. 

Г.И.Тункин «маңызды ерекшеліктердің бірі ...деп норманы» бұл құқық жүйесі 
субъектілернің өзара жасайтындығын əділ атап өткен. Осындай ерекшеліктеріне байланысты 



 

халықаралық құқықтағы норма құру  процесін жеке мемлекеттердің ұлттық құқықтарындағы 

норма құру процесімен салыстырғанда əлдеқайда күрделі болып шыға келеді. 
Халықаралық құқықтық нормалар санының артуы оларды жіктеу  қажеттілігіне əкеледі. 

Оның ішінде көп таралған бұл нормалардың шарттық жəне əдеттегі болып бөлінуі. Дегенмен, 

оның күрделілігіне жəне көп қырлылығына байланысты басқа дамаңызды белгілерді ескеру  

қажеттілігін туындайды: 

А)əрекет ету өрісі бойынша-əмбебаптық, аумақтық, партикулярлы (бытыраңқы). 

Əмбебаптық нормалардың болуы халықаралық  əмбебап актілерімен қамтамасыз етіледі, 
олар халықаралық құқықтық көпшілік мақұлдаған 

Тункин Г.И.Теория международного права.-М: Международное отношение, 1970, 101-бет 

 Нормалары деген атқа ие. Əмбебап нормалар БҰҰ Жарғысында, 1970 ж. Халықаралық 

құқық қағидаларының Декларациясында бар, БҰҰ Бас Ассамблеясының көптеген қарарлары 

көпшілік мемлекеттердің оның  заңдық күшін  қабылдағаннан кейін  халықаралық құқықтың 

көпшілік таныған нормасына айналады. Əмбебеп нормалардың негізі  айырмашылық белгісі  
олардың əрекет етуінің əмбебаптығы жалпыға бірдей  міндетті күші болып табылады. Əмбебап 

норма ғана императивті бола  алады жəне ерекше жəне əмбебап міндеттемелерді жасай алады. 

Əмбебап жəне аумақтық құқықтық нормалар өзара байланысты жəне олардың тиімділігінің 

маңызды мəні болып табылады.  БҰҰ Жарғысында «Аймақтық келісімдер» деген арнайы VIII 

тарау бар. Халықаралық құқықтық аймақтық нормаларының көбейюіне  отарлау  нəтижесінде  

тəуелсіз мемлекеттердің құрылуы себеп болды. Аймақтың себебі  əлеуметтік жəне саяси 

факторларға ғана емес, сонымен қатар жаңа   факторларға да байланысты. Жаңа құқықтық 

нормалар аймақтық  деңгейде жеңілірек жасалады. Осы деңгейде, сондай-ақ əмбебап  нормаларды  

жүзеге асыру да анағұрлым тиімді.  
Доктринада тəжірибесінде партикулярлық (быраңқы) құықтық нормалар  белгілі. 

Партикулярлық термині ( латынша particularize- ішінара, жеке) оқшауланған жергілікті деген 

мағына береді, яғни  жалпы мемлекеттікке қарама-қарсы деген сөз. Қарастырылып жатқан  

контексте бұл əмбебап нормаларға қарағанда  шектелген сипатта əрекет ететін нормаларды 

білдіреді. Құқықтық нормалардың мұндай түрлері  белгілі бір географиялық орынмен,  

шекарамен, арналармен байланысты  нақтылықты қажет еткен  жағдайларда қолданылады. Ұлттар 

Лигасының  халықаралық  əділ сотының Тұрақты Палатасының  тəжірибесі, кейінірек  БҰҰ 

Халықаралық Сотының тəжірибелі  партикулярлық əдеттегі  нормаларда  жалпылық сипаты жоқ, 

дегенмен құқықпен тығыз байланысты болады.  Партикулярлық нормалар жалпы  халықаралық 

құқықтан пайда болған жəне халықаралық құықық негізінде қызмет етеді.  
Б) заңи күші бойынша –императивтік жəне диспозитивтік.  

Халықаралық құқық доктринасы «императивтік норма» жəне «jus cogens» терминдерін тең  

дəрижеде қолданады. Императивтік  нормалардың  пайда болуның алғышарттары БҰҰ Жарғысы 

жасады, мəселен, 2-баптың 6-тармағы, 106-бап. Онан əрі бұл тұжырымдаманы халықаралық 

шарттардың құқықтары туралы Вена Коневнциясы дамытты. Халықаралық құықық комиссиясы 

императивтік нормалардың  құықтық табиғатын егжей-тегжейлі талқылады. Жалпы, халықаралық  

құқықтың  негізі  қағидаларын; əлемдік бірлестіктердің  халықаралық  құқықтың  қол жеткізген  

адамгершілік стандарттарын – əділдік, адал  ниет  қағидаларын тарихи түрде бекітетін құқықтар 

мен нормалар; қол жеткізген гумандық деңгейді бекітетін – адамзат құқығы, халықтар, аз ұлттар 

құқығы жөніндегі, соғыс құрбандарын қорғау жөніндегі қағидалар; атмосфераны  жалпылай  

ластауға, жер бетін, теңіздерді былғауға тыйым салатын қағидалар мен нормалар; халықаралық 

кеңістіктердің, ашық теңіздердің  ғарыштың, Антрактиканың режимін айқындайтын қағидалар 

мен  нормаларды жатқызуға болады. 

Диспозитивтік нормалар халықаралық  құықық субъектілерінің арасындағы келісім 

нəтижесінде тəртіп  ережелерінен  ауытқуға мүмкіндік  береді. Дипозитивтік нормалар мынадай 

болып көрінуі мүмкін: «тараптар келісімімен өзгеше көзделмесе,  тараптардың ... мүмкіндігі  бар»-

дегендей. Нормалардың диспозитігі шектелген міндетті   күшімен емес  субъектілердің өздерінің 

арақатынасын жалпы нормада бекітілгеннен басқаша реттеу құқығын көрсетеді. Мəселен, 

халықаралық экономикалық қатынастар аумағында 1980 ж. халықаралық сатып алу-сату шарттары 

туралы Конвенцияның 6-бабында диспозитивтік норма бар: тараптар Конвенцияны қолданбауы да 



 

мүмкін немесе 12-баптың талаптарын сақтағанда, оның кез келген ережелерінен брс тартуға 

немесе оның əрекет етуін өзгертуге құқылы,-делінген. 

в) халықаралық құқықтық реттеу тетігі қызметі бойынша – материалдық жəне іс 

жүргізушілік. 

Халықаралық құқықтағы іс жүргізу нормаларының мəні ұлттық жүйеден өзгешелеу. Ондай   

нормаларды  арнайы заң шығарушы жəне құқықты қолданушы мекемелер шығарады жəне іске 

асырады. 

Ал халықаралық құқықтың іс жүргізу нормаларын негізінен  алғанда, құқық субьектілерінің 

өздері шығарады жəне іске асырады, яғни материалдық жəне іс жүргізу нормаларының елеулі 
ерекшеліктері  жоқ. 

Халықаралық құқық Комиссиясы құқық қолдану процесін қажет ететін қандай да бір 

Конвенцияны дайындау барысында іс жүргізу нормаларының проблемалары туындайды. Сонымен 

қатар материалдық нормаларды қолдану мəселелері де бір мезгілде шешіле береді. 
Басқаша айтқанда, іс жүргізу нормаларынан туындайды жəне олардың əрекет етуіне қызмет 

етеді. Халықаралық жария құқықта іс жүргізу     нормалары ұлттық құқықтың саласы-мемлекеттік, 

əкімшілік  салалры сияқты жеке салаға бөлінбейді. Олар  құқықтың  жалпы  жүйесінде де,  сондай-

ақ нақты  халықаралық-құқықтық актілерде де  материалдық  нормалармен өзара  байланысты.  

Г) халықаралық-құықықтық нормалардың басқа түрлері.  
Нормалар  жүйелеуге  байланысты  көптеген негіздер бар. Мəселен,  олар   тыйым 

салынатын, міндеттейтін, құқық беретін нормалар. Бұлай бөлуге заңи тəртіптің  деңгеі негіз 

болады. Мысал ретінде,  халықаралық қатынастардың қатысушылары бекіткен, оларға қосылған 

немесе қабылдаған халықаралық шарттарды айтуға болады.  

Сілтемелік (бланкеттік) халықаралық-құықықтық нормалар басқа нормаларда көзделген  

ережелерді басшылыққа алуға міндеттейді. Мұнан басқа, құқықтық емес нормаларға да  

сілтемелер жасалуы мүмкін. Мысалы, Халықаралық Сот Статустының 38-бабында, тараптар 

келіскен жағдайда дауларды əділдік бастамасымен қарау қарастырылған. 

 «Құқықтың қайнар көздері» деген термин материалдық жəнересми (заңдық) екі аспектіде 

қолданылады. 

Халықаралық  құқықтың материалдық қайнар көздері ретінде  халықаралық еңбек бөлінісі 
нəтижесінде дамитын жəне халықаралық құқық нормаларын түзетін бүкілəлемдік экономикалық 

қатынастарды айтамыз. Осы заманғы халықаралық құқықтың мағынасындағы қайнар  көздері –бұл 

оның нормалары мен қағидаларының көрінуі мен бекітілуінің ерекше, арнаулы нысаны. Осы 

заманғы  халықаралық құқықтың заңдық қайнар көздері халықаралық құқық шығармашылықта  

ерекше орынға ие, атап айтқанда халықаралық құқықтың  нормалары мен қағидаларының 

қалыптасуы жəне пайда болу процесін  қорытындылайды.  

Сөйтіп, халықаралық құқықтың қайнар  көздерінің –заңи мағынасы –бұл, оның 

субъектілерінің  келісілген еркін білдіретін  халықаралық құқық нормаларына айналған нысандар.  

Қайнар  көздердің  жүйесі негізі жəне көмекші болып екіге  бөлінеді. 
Негізгіге мыналар жатады: 

• Халықаралық шарт 

• Халықаралық дəстүр 

Халықаралық құқықтың  көмекші қайнар  көздеріне  мыналар жатады: 

• Халықаралық ұйымдардың  шешімдері, қарарлары 

• Халықаралық Соттың жəне Төрелік соттың шешімдері 
• Мемлекетшілік заңдар, ұлттық соттардың шешімдері 
• Халықаралық құқықтағы ғалымдар доктринасы 

• «өркениетті ұлттар таныған құқықтың жалпы  қағидалары» 

Халықаралық құықықтың өзіндік қайнар көздері болып  табылмағанымен де, бұл қайнар 

көздер, біріншіден, халықаралық-құқықтық нормалардың жасалу процесінде  белгілі бір сатылары 

болып  табылады; екіншіден, заң шығару  процесі барысында əсерін  тигізеді; үшіншіден, 

халықаралық құқық нормаларының бар болуын немесе  мазмұнын бекітеді. 
Халықаралық шарт шарттасушы тараптар үшін құқықтар мен міндеттер түзеді, бұлар оның 

заңнормаларында бекітіледі. Осы қайнар көз халықаралық құқықтың негізі қағидаларына сəйкес 



 

келетін заң  нормаларын жасайды. Халықаралық құқық нормаларын жасайтын  мемлекеттердің 

келісілетін еріктері аяқталған нысанды болғанда шарт  жасалады. Соңғы жағдайда біз мемлекеттер 

арасында  жасалатын келісімдерді де айта аламыз. Ол үшін  ереже бойынша   жазбаша бекітілген 

немесе ауызша  айтылатын белгілі бір  мəтін болу керек. Халықаралық  құқық  доктринасы 

халықаралық шарттардың құқыққа сай болуының  басты белгісі ретінде оларды жасау 

барысындағы еріктілікті айтады.  Сондай-ақ, шарт тиісті  мемлекеттердің тең құқылы ерік білдіруі 
болып  табылған жағдайда құқықтың қайнар көзі болып  саналуы мүмкін. Халықаралық шартта 

мəрте  қолдануға есептелген  жалпы нормалар немесе бір ғана жағдайда  қолданылатын жеке 

нормалар да болуы мемкін.  Халықаралық шарттың  құқықтық табиғатына, жасалу сатыларына 

«Халықаралық шарттар құқығы » деген  тарауда  кеңінен тоқталатын боламыз.  

Халықаралық дəстүр  шарттан екінші орынға ие, бұрындары ол басым  дəрижеге ие 

болатын. Əдеттегі  нормалар ұзақ мерзімді  тəжірибенің  нəтижесінде, құқық субъектілерінің 

ондай норманың  заңи міндетті  сипатын мойындағанынан кейін пайда болады. Шарттық жəне 

əдеттегі нормалар  халықаралық  құқықтың  жалпы жүйесін құрайды,  олар бір-біріне қайшы 

келмейді, керісінше, халықаралық құқық нормаларын тиімді қолдануды қамтамасыз етеді.  
Халықаралық дəстүр дегеніміз халықаралық  тəжірибеде қалыптасқан тəртіп ережесі,  

халықаралық құқық субъектілері оның заңи міндетті  сипатын мойындайды. Дəстүрдің шарттық 

нормадан  айырмашылығы  тиісті  ережелерді нақты көрсететін заңдық құжат  еместігінде. Дəстүр  

барлық немесе  бірнеше мемлекеттердің халықаралық  əрекеттерінің ұқсастықтарының  күші 
бойынша  жинақталады. Ол ұзақ мерзім бойында  қолданылады жəне заңдық міндеттілігіне сенім  

сипатында болады. Сонымен, мемлекет тəжірибелерінің ұзақтығы салыстырмалы сипатта.  Бүгінгі 
таңдағы халықаралық қатынастарда  əдеттегі  нормалардың қысқа  мерзімде жасалуы да кездеседі, 
мысалы, ғарыш құқығында, теңіз құқығында.  

Сөйтіп, халықаралық дəстүрге мыналар тəн: 

• Қолданылу мерзімінің ұзақтығы.  

• Мойындалуының жалпылығы. 

• Заңдық міндеттілігінің сенімділігі. 
Халықаралық дəстүрдің пайда болуы үшін қайталанба тəжибе керек. Халықаралық – 

құқықтық əдебиеттерде  кез келген   қайталанудың   əдеттегі  нормалары  жасалмайтыны жөнінде 

аз айтылып  жүрген жоқ. Қандай да бір  əрекеттердің қайталануы тəртіп  нормасын  жасауға   

əкелмеуі  де мүмкін, ол əдетке  айналып кетеді. Халықаралық əдет  деп  мемлекеттердің  заңдық 

міндеттілігі бар деп есептелінбейтін жалпы  тəжірибелерін айтады.  

Халықаралық  қатынастарда, əсіресе дипломатиялық  қатынастар мен  теңіз  кеме  

қатынасында көп уақыттан бері əрекет етіп келе жатқан,  дегенмен халықаралық құқық нормасы 

болып табылмайтын нормалар  аз емес. Мəселен, дипломаттардың  жүктерін  кеден  бақылауынан  

тексермей өткізуге, үшінші мемлекеттің аумағында  дипломаттардың  кейбір  

артықшылықтарының болауныа, əдетте  көптеген  мемлекеттер рұқсат етеді. Алайда 1961 ж. 

дипломатиялық қатынас туралы Вена  Конвенциясы өз күшіне енгенге дейін мұндай нормалар 

халықаралық  құқықтық деп емес, халықаралық сыпагершілік  нормалары  деп  есептелінетін.  

Халықаралық дəстүр  мен халықаралық құқық нормаларын жасаудың екі  түрлі болып  

табылады. Сөйтіп, халықаралық құқықтың əдеттегі  нормаларын шарттық жолмен өзгерті  көп  

кездесетінің, əсіресе  халықаралық құқықты ң жүйеленуінде  кездесетінін баса айтқан жөн.  Ал 

шарттық нормаларды əдеттегі  нормаларға ауыстыру  жағдайлары сирек кездеседі, яғни  шарттық  

тəжірибе əдетте оларды өзгерті  ережелерін немесе  күшін жоюды қарастырады.  

Халықаралық ұйымдардың шешімдері, қарарлары. Халықарлық  құқықтың аталмыш 

қайнар  көзінің  маңызы халықаралық құқық субъектісі ретіндегі халықаралық  ұйымдардың  

рөлімен бірге  түседі. Аталған  қайнар көз өз бетінше халықаралық құқық нормаларын жасай 

алмайды.  Халықаралық ұйымдардың қаулылары, ең бірінші Бас Ассамблея мен  Қауіпсіздік  

Кеңесінің қарарлары норма жасау   процесіне  қатысады.  Мəселен, БҰҰ Жарғысының 11-бабында 

Бас Ассамблеяның «БҰҰ немесе Қауіпсіздік Кеңесіне мүше-мемлекеттерге ұсыныстар беру» 

құқығы ғана  бар  екендігі  көрсетілген. БҰҰ-ның барлық органдарының ішінде  Қауіпсіздік 

Кеңесіне ғана бейбітшілік қолдау  мəселелері бойынша,  барлық мүше мемлекеттерге міндетті  
шешімдер қабылдау мүмкіндігі берілген жəне ол БҰҰ Жарғысының 25-бабында бекітілген. 



 

Халықаралық соттың жəне төрелік  соттың сот шешімдері. Халықаралық Сот пен 

төрелік  сот қолданыстағы құқықтарды қолданады,  талдайды, алайда құқық  нормаларын  

шыңғармайды. Халықаралық Сот  Статутының 38-бабы, d тармағында олардың  шешімдерін 

«құқық нормаларды анықтау үшін  көмекші құралдар» ретінде  бейнелейді.  Сот  шешімдерінің 

маңызды рөлі  мемлекеттердің соттағы  тəжірибелерін көтеруінен  шығып отыр. Оның  

халықаралық құқықтың жүйеленуіне  көмегін  тигізері сөзсіз.  

Халықаралық құқық нормаларының  қалыптасуына  ұлттық заңдар  зор  əсерін 

тигізеді. Дегенмен, ұлттар заңдар  халықаралық-құқықтық норма  санатында танылған кезде  ғана 

халықаралық құқықтың  қайнар  көзі болып есептеле алады (халықаралық шарт арқылы немесе 

халықаралық дəстүр арқылы). 

Халықаралық Сот  Статутының 38-бабында Соттың істерді шешу  барысында «құқықтық  

нормаларды анықтау  үшін  қосымша  құралдар  ретінде түрлі  ұлттардың жария 

құқықтары  бойынша  ең білікті мамандарының доктриналарын» қолдау  мүмкіндігі 
қарастырылған.  

Мұндай  доктриналардың маңызы  қолданыстағы  халықаралық құқықтың қандай да бір 

нақты қағидалары, нормалары мен институттарының мазмұнын айқындау үшін  мамандардың 

ғылыми  пікірлерінің  қосымша материалдар  ретінде  қызмет етуінен  көрінеді.  Доктриналар 

халықаралық қатынастың  жаңа  ережелерін  дайындай  алады.  Жəне қалыптастыра алады. Бірақ 

олар заңдық  тұрғыда міндетті  болуы  үшін халықаралық тұрғыда  танылуы  керек, яғни   бұл 

ғылыми  көзқарастар  халықаралық қатынас қатысушыларының ерік  білдіруін  келісімге  

келтіруге негіз болулары қажет.  

«Құқықтың жалпы қағидаларын» проблемасын Ұлттар  Лигасы  қозған болатын, 

алғашында халықаралық əділ соттың Тұрақты  Палатасы Статусының 38-бабында, кейін  БҰҰ-

ның Халықаралық Сот  Статутында орын алды. «Құқықтың жалпы   қағидалары» деген ұғым  

«құққықтың негізі қағидалары» деген  ұғымнан өзгешелеу.  Мəселен,  «құқықтың жалпы  

қағидаларына» ұлттық құқықтық жүйелерде, сондай-ақхалықаралық құқықта да қолданатын 

құқықтық нормаларды түсіндіру   жəне  қолдану  процесіндегі заңдық түсініктер, заң 

логикасының, техникасының ережелері жатады.  

Халықаралық жария құқықтың  қайнар көздерінің жүйесіне сəйкес,  əдебиеттерде «қатаң 

құқық» жəне «жұмсақ құқық» деген ұйымдар қолданылады. 

«Қатаң құқық» санатына халықаралық шарттарды жəне  үкіметаралық ұйымдардың  

міндеттейтін  шешімдерін жатқызса, «жұмсақ құқыққа»- ұсыныстық қарарларды жатқызады.  

Ұсынылатын əдебиеттер: 

1. Лукашук И.И. Современное право международных договоров. Москва: 2004. 

2. Г.Б Хан, Қ.А. Маханова, Л.Б. Нысанбекова, Г.М. Жарасбаева, Халықаралық құқық 

Алматы: 2003.  

3. «Біріккен Ұлттық Ұйым» Жарғысы. 1945ж. 

4. ҚР Конституциясы 30.08.1995ж Алматы (соңғы өзгерістер 2007ж 21 мамыр ҚР заңымен 

енгізілді).  
5. Лукашук И.И. Право междунароной ответственности. Москва: 2004. 

6. Құдайбергенов М.Б. Международная уголовная ответственность физических лиц. – 

Алматы. 2000 

Бақылау сұрақтары: 

1. Халықаралық құқықтың қайнар көздері, жүйесі жəне ғылымы 

2. Мемлекетішілік жəне халықаралық құқықтың арақатынасы 

3. Қазіргі кездегі халықаралық құқықтың негізгі қағидалары 

4. Қазіргі кездегі халықаралық құқық субъектілері 
5. Халықаралық шарттар құқығы 

6. Халықаралық ұйымдар құқығы 

7. Халықаралық құқықтағы жауапкершілік 

 

 



 

4-тақырып. Халықаралық құқықтың негiзгi қағидалары жəне мемлекеттiң неiзгi 

құқықтары мен мiндеттерi 

             Мақсаты: Халықаралық құқықтық институттарды оқыту барысында студенттерге осы 

институттарды оқытуда қазақстандық заңдарға арқасүйеуін, тəжірибиеде сыртқы саяси жəне 

сыртқы экономикалық қызметін реттейтін мəселелері бойынша ҚР-сы аумағында жəне одан тыс 

жерлерде, құжаттық бағдарламаларда Қазақстанда халықаралық мəселелер бойынша да 

халықаралық аренада белгілі бір заңдылықтарға сүйене отырып ҚР-ң мүддесін көздеуге 

бітірушілерді тəрбиелеу бағытын ұстану керек. 

 Кілттік сөз: «Мемлекеттік территория» «Аралас режимдегі территория» «Халықаралық 

режимдегі территория». 

 

 Қаралатын сұрақтар: 

     1.Халықаралық жария құқықтың субъектілері 
     2.Халықаралық құқық субьектiлерi ұғымы жəне түрлерi  

     3.Халықаралық құқықтағы тану институты 

     4.Халықаралық құқықмирасқорлық институты 

 

Халықаралық  құқықтың  кейбір ерекшеліктеріне қарамастан,  теориядағы құқық 

субъектілеріне  берілген  түсінік оған да бірдей болып  келеді. Субъективті заңдық құқықтары мен 

міндеттері бар халықаралық  құқық қатынасы қатысушылары халықаралық құқық субъектілері 
болып табылады. Олар халықаралық қатынастарға дербес күйде қатысуға : басқа субъектілермен 

заңдық  əрекеттестікке тікелей түсуге  қабілетті жəне тəуелсіз болады. Халықаралық құқық 

субъектілері екі топқа  бөлінеді: алғашқы жəне  туынды. Алғашқы топқа  тəуелсіздігі бар  

мемлекеттер: өз  тəуелсіздіктері үшін күресуші халықтар мен ұлттар  кіреді. Соңғылары өзінің  

мемлекеттік құрылысын өзі шешу құқығын  жүзеге асырады. Субъектілерінің бұл екі тобы 

алғашқы топқа жалпы  белгілері-тəуелсіздігі арқылы біріккен. Мемлекетте ол белгі- мемлекеттік 

болса, өз тəуелсіздігі үшін күресуші ұлттар мен халықтарда –ұлттық белгі болады. Екінші топқа 

халықаралық  ұйымдар мен  мемлекет тəріздес  құрылымдар кіреді. Жеке тұлғалар халықаралық 

құқық субъектілерінің ерекше тобын құрайды.  

Мемлекеттер –халықаралық құқықтың негізі субъектілері. Қазақстан Республикасы –

халықаралық құқық субъектісі.  Халықаралық құқық субъектісі ретіндегі мемлекеттер үшін 

ерекше  саяси –заңдық сипат, өз аумағындағы үстемдігі жəне халықаралық  қатынастардағы 

тəуелсіздігі тəн. Мемлекет өз  тəуелсіздігінің күші  бойынша құқық субъектілікке  ipso-facto  ие, 

яғни өзінің өмір сүру  фактісінің  нəтижесінде ие болады. Мемлекеттердің əрекет  қабілеттігі  
оның халықаралық шарттық  тəжірибелерге  қатысуынан, дипломатиялық  жəне елшілік 

қатынастарды орнату  нəтижесінен, халықаралық  ұйымдарға мүше болу  мəселелерінен көрінеді. 
Мемлекеттің халықаралық құқық субъектісі ретінде болу халықаралық жүйенің өзгешілігін 

құрайды. Мемлекет, бір  жағынан алғанда, халықаралық жүйенің бір  жағынан, одан тыс та дами 

береді. Мысалы, ХХ ғ.  60-жылдарының басында Албания халықаралық ұйымдардың  құрамынан 

шығып, басқа мемлекеттермен дипломатиялық жəне елшілік қатынастардың бəрін тоқтатып, 

дербес дамуға  бел байлады. Дгенмен,  халықаралық құқықтың даму  тарихында  мемлекеттердің 

өз ішкі  мүмкіндіктерін  түгелдей  тауысқан  кездері  сияқты  мысалдар да аз емес.  Халықарлық  

ынтымақтастықты қажет  ететін  объективті  сұраныс туындайды. Осындай тариха  кезеңнен 

Албания  да өтті, ол  бүгінгі  таңда  халықаралық құқықтың  тең  субъектісінің бірі.  
Құқық субъектілік мəселелрі халықаралық  құқық ғылымында  əрқашан іргелі орын алып 

келеді. Олай  болуы  табиғи да , себебі халықаралық құқық  субъектілер  арасындағы  қатнастарды 

реттейді, ал  субъектілер шеңбері халықаралық өмірдің  маңызды құбылыстарына байланысты 

өзгеріске  ұшырап отыратыны белгілі. 
Кеңес Одағының  соңғы  кезеңінде  одақтас  республикада, оның  ішінде Қазақ кСР-інде 

нақты  тəуелсіздік  үрдісі  мен халықаралық құқық  субъектілік ұмытылу байқалды. Ол одақ пен 

одақтас  республикалардың  құзыретін  шектейтін бірқатар  норматитік актілер мен заңдарды  

қабылдаудан көрінеді. Дəл осы  кезеңде Одақтас республикалардың «КСТРО құрамынан  

шығуынан байланысты  мəселелерді  шешу  тəртібі  туралы» 1990 ж. 3 сəуірде Заң қабылданған 



 

болатын. Біздің республикамызда  бұл түрді  мемлекеттің  сыртқы экономикалық  қызметін 

реттейтін бірқатар заң актілерін қабылдау дан, нақтырақ айтқанда, 1990 ж. 15 желтоқсанындағы 

«Қазақ КСР-інің мыртқы экономикалық қызметінің негізі қағидалар туралы», 1990ж. 30 

қарашасында «Қазақ  КСР-індегі еркін экономикалық аймақтар туралы», 1991 ж. 14 

маусымындағы «Қазақ кСР-індегі валюталық  реттеу туралы» қабылданған заңдардан,  Қазақ КСР 

Президенті шығарған Жарлықтар мен  Министрлер Кабинетінің кейбір ережелерінен көрінеді. 
Жоғарыда аталған заңдар мемлекеттің сыртқы экономикалық  дербестігін қуаттайды. Бірақ,  

республикамыздың Жоғарғы Кеңесінің  1990 ж. 25 қарашасында Қазақ КСР-інің мемлекеттік 

тəуелсіздігі туралы Декларациясын қабылдағаннан кейін Қазақстанның дербес жəне тəуелсіз 

мемлекетке айналғысы келетінің,  халықаралық қатынастың теңқұқықты  субъектісі 
болатындығын растап берді. Одақ федерациясының барлық  субъектілері  осыған ұқсас актілер  

қабылданған болатын, яғни одақтық  басшылықтың дағдарысқа  ұшырағаны айқын көрінеді.  1991 

ж. 16  желтоқсанда «Қазақстан Республикасының мемлекеттік  тəуелсіздігі  туралы» 

конституциялық заң қабылданды, сөйтіп Қазақстан тəуелсіз, дербес мемлекет болғанын жария 

етті.  
Қазақстан Республикасы  əлемдік  қауымдастыққа кірген соң, өзінің  халықаралық құқық 

субъектілігін дамытып жəне жүзеге асыра отырып,  оның нақты мүшесінің бірі болуы қажет еді. 
Халықаралық құқыққа  субъектілерінің объективті қасиеті  мыналардан  көрінеді: біріншіден,  

халықаралық құқықтың негізі субъектілеріне тəн  тəуелсіздік: екіншіден дербес шарттық  

тəжірибесі; үшіншіден, дипломатиялық жəне елшілік  өкілдіктермен шетелдік мемлекеттермен 

алмасу; төртіншіден,  халықаралық ұйымдардың қызметіне тəуелсіз мемлекеттің қатысуы.  

Мұндай  қасиеттер  Қазақ КСР-інде де болғанын, алайда оның жанама  халықаралық құқық 

субъектіліктен ғана көрінгенін айтып өткен жөн. Тəуелсіз Қазақстан тек 1991 ж. бастап  тікелей  

құқықсубъектілікке ие  болды. Соның  нəтижесінде Қазақстан Республикасы дербес  халықаралық-

құқықтық мəртебе алуға, халықаралық құқықтың негізінде құқықтар мен міндеттерді иеленуге,  

халықаралық құқық  шығармашылықтың қатысушысы болуға мүмкіндік алды. 

Қазақстан Республикасы халықаралық  құқықсубъектілік үшін өзінің  мемлекеттік құрылысн өзі 
шешу құқығы нысанындағы тəуелсіздікке  ие болуы қажет еді. Егемендік – мемлекеттің сыртқы 

жəне ішкі  қатынастарда тəуелсіз саяси ұйым  болуына мүмкіндік береді.  Халықаралық  құқық 

позициясынан мемлекет жағдайын  белгілегенде,  біз оның таптық  мəнін ғана емес, сонымен 

қатар халықаралық құқықтық  негізін жəне билік, аумақ, халық сияқты  элементтерін  де 

айқындаймыз.  ҚР Конституциясының 2-бабының 2-тармағында «Республиканың егемендігі оның 

бүкіл аумағын қамтиды.  МЕмлекет өз аумағының тұтастығын, қол сұғылмауын жəне бөлінбеуін 

қамтамасыз  етеді» деп  бекітілген. Аталған контитуциялық нормаларды қабылданған бірқатар  

заңдар растайды, 1993 ж.13қаңтардағы «Қазақстан республикасының  мемлекеттік шекарасы 

туралы » Заң, мемлекеттердің , олардың  сыртқы шекаларындағы тұрақты жағдайда қамтамасыз 

етудегі  ынтымақтастығы туралы ТМД шеңберіндегі 1992 ж. 9 қарашасындағы  Келісімге қол қою, 

1994 ж. 15 сəуіріндегі тəуелсіздікті, аумақтық  тұтастықты сақтау жəне  шекалардың қол 

сұғылмастығы туралы декларациялар, Қазақстан –Қытай мемлекеттік шекалары туралы  1994 ж. 

26 сəуіріндегі шарттық ереже, Ресей Федерациясымен  ынтымақтастық жəне сыртқы шекаларды 

қорғау туралы 1994 ж. 21 қарашадағы шарттық ереже. Бүгінгі таңда Қазақстан-Қытай шекарасын 

делимитациялау туралы мəселе онда шешімін табуда. Қазақстан Республикасы өзінің шекарасын 

қайта қарау  мəселесінде сенімді қауіпсіздіктің орнауына мүдделі болып отыр.  Бейбітшілік 

жақтайтын кез келген мемлекетте атқарушы, заң  шығарушы жəне сот органдарының дербес 

жүйесі  бар. Бұл  Конституцияның 3-бабы, 4-тармағымен; ҚР Президентінің «Қазақстан  

Республикасы Парламенті жəне оның депутаттарының  мəртебесі туралы», «Қазақстан 

Республикасының Призиденті туралы», «Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі 
туралы», «Қазақстан  Республикасындағы соттар мен судьялардың  мəртебесі туралы» 

Конституциялық заң  күші бар жарлықтарымен айқындалады. Сөйтіп, Қазақстанда тепе-тендік 

жəне тежеу жүйесін қолдану арқылы биліктің барлық тармақтарының өзара əрекеттестігі жəне 

бөлінісінің маңызды қағидасы бекітілген. Жас, тəуелсіз мемлекет шетелдік мемлекеттік 

құрылымдардың тəжрбесін кеңінен пайдаланады. Мəселен олар Мемлекет басшысының қызметін, 

Парламенттің екі палаталық құрылымын, Конституциялық Кеңестің  мəртебесін, сот əділдігінің 



 

құқықтық негізін айқындағанда  қолданылады. Əрине, əр түрлі мемлекеттердің коституциясында 

конституциясында атқарушы, заң шығарушы жəне сот биліктерінің өкілеттерінің көлемі де əр 

түрлі . 
Бейбітшілікті  жақтайтын кез келген мемлекеттің адам құқықтары мен бостандықтарын  

қамтамасыз етуі –оның сөзсіз басымдығы. Халықаралық құқықта мемлекет халқын өз 

азамматтары, шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ  тұлғалар құрайды. Халықтың осы тобының 

заңнамалық бекітілуіне жəне адам кұкықтарын  қорғаудағы  ұлттық стандарттардың халықаралық  

стандарттармен сəйкес келуіне байланысты халықаралы құқық субьектілітің  нақтылығын айтуға 

мүмкіндік туады.  

Ұлттық заңнамадағы жеке тұлғаның мəртебесі жөніндегі мəселелер конституциялық 

ережелермен, оның ішінде Қазақстан Республикасы  Конституциясының  бөлімімен; Азаматтық 

туралы  1991 ж. 20 желтоқсандағы  Заңмен, Президенттің 1995 ж. 19 маусымындағы   Шетел 

азаматтарының құқықтық жағдайы туралы  заң күші бар Жарлығымен;шетел мемлекеттерімен екі 
жақты жəне көп тарапты шарттар жүйесімен қамтамасыз етіледі.Мұнда айта кететін бір мəселе, 

ұлттық стадарттың халықаралық нормалармен сəйкес келуі мəселелерінде  тəуелсіз, жас 

мемлекеттің революция  жəне эволюция  жасауы керек. Мұны айтып отырған себебіміз, біздің 

мемлекетіміз, өкінішке орай жеке тұлғаның құқықтарын  қорғау жөніндегі маңызды халықаралық 

– құқықтық актілерді бекітпеді  жəне көбіне қосылмады. 

Қазақстанда мемлекеттіліктің  алғашқы сатыларында  бипатризм  институты  коп талас 

тудырды. Біздің қоғамда екі азаматтықтың болуы  мемлекеттік – құқықтық  институтқа 

сəйкеспейді. Конституциялық нормаларда басқа мемлекеттің  азаматтығын мойындау  

көзделмеген. 1995 ж. жоғарыда аталған  Азаматтық туралы заңға өзгерістер  еңгізілген кезде, 1995 

ж. 20 қантарындағы  Ресей  Федерациясына тұрақты тұруға келген  Қазақстан  Республикасына 

тұрақты келген  Ресей  Федерациясы  азаматтарының  азаматтық алуын жеңілдету  тəртібі туралы  

Келісімге Ресей Федерациясымен  бірге қол қойылды. Одан бір жыл өткен соң, Қазақстан 

Республикасы Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттер азаматтарының 

азаматтық алуының жеңілдетілен тəртібі туралы Конвенцияны бекітті. 
Қазақстан  Республикасының Халықаралық құқық субъектілігінің мұндай объективті  

қасиеті оның дербес шарттық тəжірибесінің болуы.  

Қазақстан тəуелсіздік  алған жылдардан бері көлемді  шарттық – құқықтық базасын 

қалыптастырды, сол арқылы мемлекеттің барлық елдермен шаруашылық байланыстарының 

интеграциялық процесі жеделдетіліп, сыртқы саяси қызметінің басым бағыттарында белсенді 
қатысуы қамтамасыз етілуде.Бугінгі таңда Қазақстан қол жеткізген екі тарапты жəне көптарапты 

халықаралық шарттарды іс жүзінде жүзеге асыруда. Халықаралық келісімдер халықаралық 

құқықтың нормалары мен қағидаларына негізделген даму міндеттерін ескере отырып, 

ынтымақтастықтың түрлі салаларын нығайтуға арналған. Қазақстанның шарттық тəжірибесі 
мемлекеттермен арақатынастарды реттеуде сенімді құрал ретінде пайдалануда, оның ішінде даулы 

мəселелерді реттеу, туындауы мүмкін жанжалдардың алдын алу құралы ретінде. Шарттық –

құқықтық базаны нығайту, дамыту жəне жаңарту мəселелеріне ұдайы көңіл бөлініп 

келеді.Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің шарттық-құқықтық басқармасы 

жалпы даму мақсаттарын,басым бағыттарды айқындайды, олар ұзақ мерзімді сенімді құқықтық 

базаға негізделуі тиіс. Бұл, біздің пікірімізше,Қазақстан Республикасының халықаралық шарттың 

құқықтары туралы 1969 ж. Вена Конвенциясына қосылуымен;ҚР Президентінің 1995 ж. 12 

желтосанында қабылдаған  Халықаралық құқықтарды жасау, орындау жəне күшін жою тəртбі 
туралы заң күші бар жарлығымен қамтамасыз етілуде.Қазақстанның шетел мемлекеттерімен 

шарттық ережелерін сараптау құқықтық реттеудің объектілердің анықтауға мүмкіндік береді. Бұл, 

біріншіден қауіпсіздікті біртіндеп нығайту, мемлекеттің тұрақтылығы, оның саяси жəне 

экономикалық дербестігі мен тəуелсіздігі, шетел инвестицияларын таратуға жағдай жасау, 

салықтық жəне кедендік бақылау маселелері. Қазақстан қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында 

ТМД шеңберінде жəне əлемдік деңгейде ұжымдық қауіпсіздік туралы шарттарға қол қойды, 

Мəселен, ТМД қатысушы –елдер 1991 ж. ядролық қаруға қатысты бірлескен шаралар туралы 

келісімге, 1992 ж. қарусыздану мəселелері  бойынша Бірлескен Консультациялық  комиссия құру 

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. Сойтіп, қауіпсіздік мəселелері ұзақ 

мерзімге шарттық тұрғыдан қамтамасыз етілді.Ресей, Қытай, ТМД елдермен қатынасты одан əрі 
нығайтудың маңызды стратегиялық мəні бар. Шарттық қатынастар тату көршілік,теңқұқылық , 

тəуелсіздікті       құрметтеу, өзара сенім  негіздеріне сүйеніп жасалады. Шарттық саясатта  басым 

бағыт АҚШ-пен өзара-қатынастарды, демократиялық əріптестікті нығайтуды алып жатыр. Қазіргі 
таңда жəне жақын  болашақта Америка  жағымен қол жеткізілген келісімдерді жүзеге асыру жəне 

қазіргі  қатынастардың деңгеіне жауап беретін  жаңа ережелер жасау қажет.  

Қазақстан Республикасы экономикалық ынтымақтастық  мəселелерінде инвестицияларды 

қолдау жəне өзара қорғау  жөніндегі келісімдерді бірінші орынға  қояды. Соңғы кезде Қазақстан  

еселенген салық салудан бас тарту үшін Конвенцияға  қосылмақшы. Мұның  нəтижесінде, сауда-

экономикалық  қатынастардың  сапасын  арттыруға,  шаруашылық субъектілерінің жолындағы 

заңнамалық «Кедергілерді » алып  тастаудың  қамтамасыз етуге қол жеткізеді. Бүкіл əлемдік жəне  

Еуропалық даму жəне қайта құру  банкілерінен несиелер мен гранттар алу, қаржылық  көмек 

көрсету туралы  келісімдерді жасау  тəжірибесін  жалғастыру мақсатқа сай келеді. Шетел 

мемлекеттермен, халықаралық  ұйымдармен  шарттық құқықтық базаны қалыптастыру өзара  

тиімді ынтымақтастық үшін  оң  жағдай туғызуға себеп болады.  Дегенмен, , қол жеткізген  

келісімдерді жүзеге  асырғанда ғана жақсы  нəтижелердің  болатыны сөзсіз. Ондай нəтижелерді  
жəне  келісімдерді жүзеге асыру мəселелері бойынша барлық  министрліктер мен 

вежомстволардың, шетелдердегі дипломатилық жəне  елшілік өкілдіктердің барынша  күш  

салғанында жəне  тараптардың  өз міндеттемелерін орындау барысында мониторингті  қамтамасыз 

еткенде қол жетеді.  
Қазақстан Республикасы тəуелсіздігін жариялап, дербестікке ие  болғаннан кейін шетел 

мемлекеттермен саяси, экономикалық, ғылыми –техникалық, мəдени жəне басқа қатынастарды 

дами қатынастары дами бастады. Сөйтіп,  халықаралық қаумдастықпен қатынасудың нысандары 

мен əдістерін  жаңалау қажеттігі  туындады. Халықаралық  қатынастардың ұлғаюы, шетелдердегі 
қазақстандық өкілдіктердің жəне қазақстандық азаматтар санының артуы дипломатиялық жəне 

елшілік қызметтердің  сапалық өзгеруіне əкеледі. 1993 ж. көктемінде Қазақстан сыртқы саясатты  

жүргізуде халықаралық стандарттағы қосылды. 1961 ж.  дипломатиялық  байланыс туралы Вена 

Конвенциясына, 1963 ж.елшілік байланыс туралы  Вена Конвенциясына сəйкес, Қазақстан 

Республикасы елшілік, миссия  немесе елшілік аймақ деңгейінде қатынастар орнатады. Ал  

дипломатиялық қатынастарда біз түрлі нысандарды қолдандық. Мəселен,  дипломатиялық 

қатынастарды орнату нысаны  ретінде мемлекет  басшыларының (АҚШ, Жаңа Зеландия ) 

Қазақстан Республикасы  Президентіне жеке жолдаулары, дипломатиялық қатынастарды орнат у 

туралы сыртқы істер  министрлігінің біріккен  мазмұндамалары (ҚХР, испания, Австрия), 

дипломатиялық     қатынастрды орнату туралы хаттама(Монғолия, Франция, Үндістан), ноталар 

алмау (ОАР, Египет, Израйыл) болып келеді. Елшілік қатынастар үшін кең таралған нысан, 

елшілік конвенцияларға қол қою(Ресей Федерациясы, Венгр Республикасы ), визаларды өзара 

мойындау туралы келісімдер (Грузия  Республикасы, ТМД елдері), азаматтардың өзара барыс 

келістері жəне  виза беру жөніндегі өзара түсініктер туралы меморандумдар (Пəкістан Ислам 

Республикасы, Иран Ислам Республикасы), елшілік шарттар (Украина, Түркіменстан). 

Қазақстан шетелдердің тəжірибелерін отырып, дипломатиялық жəне елшілік қызметтерді 
ұйымдастарды туралы өз заңдарын қабылдады, сыртқы саяси ведомство-Сыртқы істер 

министрлігінің жұмысын жетілдіреді, елшілік заңдастыру туралы  арнаулы нұсқаулық  

материалдар дайындайды; Қазақстан  Республикасы  азаматтарының  құқықтары мен заңды  

мүдделеріне қатысты  құжаттарды,  шетелдік тұлғалардың жəне азаматтығ жоқ тұлғалардың 

құжаттарын  Сыртқы істер  министрлігінің мекемелері арқылы сұрату тəртіптері  туралы; 

қазақстандық азаматтарды шетелдерде есепке алу жəне тіркеу  тəртібі  туралы; Қазақстан  

азаматтарының шетелдерде тұрақты  тұруына  рұқсат  беруді  рəсімдеу тəртібі жəне басқа да 

мəселелер жөнінде жұмыс істейді.  
Қазақстан  Республикасындағы қызмет  бұл мемлекеттік органдардағы азаматтардың кəсіби 

қызметі, олар ұлттық  заңдар мен халықаралық  шарттарға сəкес сыртқы саяси  қызметті жүзеге  



 

асырады. Біздегі дипломатиялық лауазымға  тағайындау тəртібі  халықаралық стандарттарға сай 

келеді. Мысалы, дипломатиялық қызметке жоғары білімі бар, шетел тілдерін білетін, жұмысқа 

қажетті  арнайы білімдері бар. Қазақстан азаматтары қабылданады. Біздің  ойымызша, жақын 

болашақта  арнайы жоғары білімі  мен мемлекеттік  тілді білуі керек деген  шартты  қоюға 

міндетті болармыз деп ойлаймыз.  Мұндай өзгерістер уақыттың талап  етуінен  туындамақшы. 

СЫртқы істер  министрін тағайындау  тəртібі, дипломатиялық қызметтің өтуі мен  тоқтатылуының 

ерекшеліктері, қамтамасыз ету, кепілдік пен өтемақылар,  құқықтар мен міндеттер көлемі,  
дипломатиялық қызмет  қызметкерлерінің жауапкершіліктері мемлекеттік қызметтің мемлекеттік 

қызметтің бұл түріне  ерекше  жағдайларды қамтамасыз етеді.  
Біздің мемлекетіміздің дипломатиялық жəне елшілік қатынастары  шетелдік мемлекеттер мен 

халықаралық ұйымдардың өкілдерін;БҰҰ қызметіне  Қазақстанның қатысуын, мемлекеттің 

мүддесін түрлі  сыртқы саясат  мəселелерінде қамтамасыз етеді. Дипломатиялық құралдар мен  

əдістер арқылы мемлекеттің халықаралық бейбітшілікті, ұжымдық жəне аймақтық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етудегі əрекуеттері  жүзеге  асырылады.     Қазақстан дипломатиялық жəне елшілік 

қатынастардың дамып отыруына байланысты тұрақты жəне уақытша халықаралық ұйымдардың 

жұмысына қатысып отырады. Құқық субъектіліктің мұндай қасиетін сыртқы мойындау мен 

мемлееттің тəуелсіздігін қамтамасыз ету анық көрсетеді. Қазақстан Республикасы 1992 ж. 2 

наурызында Біріккен Ұлттар Ұйымына мүшелікке алынды. Оған Қазақстан республикасын БҰҰ-

ға мүшелікке алу жөніндегі Қауіпсіздік Кеңесінің қарарын Бас Ассамблеяның дауыс бермей ақ 

мақұлдағаны  себеп болғанын айта кеткен жөн. БҰҰ-ға мүше болғаннан кейінгі алғашқы күндері-
ақ Қазақстан бірқатар озық ойлы бастамалар көтерді. Мəселен, Қазақстан тайталасудан кейінгі 
кезең проблемаларын талқылау үшін Бас Ассамблеяның арнайы сессиясын өткізуді; БҰҰ-ның 

бейбітшілікті жақтау қорын құруды ұсынды. Қазақстан делегациясының Азиядағы əрекеттестік 

жəне сенəі шаралары жөніндегі кеңесті сатылап өткізу туралы ұсынысты бүгінгі таңда орындалу 

үстінде. БҰҰ-ның құрылымдық өзгерістері туралы, оның ішінде Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты 

мүшлеріне байланысты мəселелер жөніндегі  ұсыныстар əлі күнге өзекті күйінде қалуда. 

Қазақстан БҰҰ-ның Қакіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелерінің санын 5-тен –ге дейін көтеруді 
ұсынға болатын, нақтырақ айтқанда, Германия, Жапония жəне дамушы мемлекеттердің біреуін 

мүшелікке алу мəселесі қойылған болатын. Қазақстан ұсынған «1+1»  формуласы мемлекеттердің 

жылдық əскери бюджеттерін  1 пайызға қысқыртуға мүмкіндік береді жəне ол БҰҰ-ның 

бейбітшілікті орнықтыру, қолдау, нығайту қорының пайдасына қалыптасатын болады.  

Біріккен Ұлттар Ұйымы Қазақстандағы қықметіне 1993ж. Кірісті, өзінің агенттіктеінің 

кеңселерін қүрды, атап айтқанда: БҰҰДБ- БҰҰ-ның даму бағдарламасы; Бүкілəлемдік Банк- БДҰ- 

Букілəлемдік Денсаулық Сақтау Ұйымы, ЮНЕСКО- БҰҰ білім, ғылым жəне мəденит мəселелері 
бойынша БҰҰ бағдарламасы бойынша БҰҰ бағдарламасы, ЮНИСЕФ- БҰҰ-ның балалар қоры, 

БЖКБ-БҰҰ-ның босқындар мəселесі бойынша Жоғарға Комиссялар Басқармасы, ЮНДКП-

есірткіні бақылау жөніндегі Бұұ бағдарламасы, БҰҰ/ҚАД –Қоғамдық Ақпарат Департаменті, 
ЮНИДО-БҰҰ-өндірістік даму бойынша, БҰҰ/СЛИД, ХЕҰ-Халықаралық еңбек ұйымы жəне 

басқалары. Бұұ-ның жоғарыда аталған бөлімшелерінің қызметі Қазақстанның əлеуметтік-

экономикалық мығымдығы мен тұрақты дамуына көмектесуге бағытталған . Мəслен, қаржылық 

көмек көрсетудің үш бағдарламасы жұмыс істейді, оны жүзеге асыруға 460млн. АҚШ доллары 

жұмсалды. Қазақстан Үкіметі Бүкілəлемдік Банк, халықаралық Валюта қорының көмегінен 450 

млн. АҚШ доллары тұратын үш жылдық бағдарламаны іске асыруда. Халықаралық Валюта қоры 

Васшингтон жəне Вена қалаларында арнайы курстар ұйымдастыруда. Бүгінгі таңда БҰҰ 

шеңберінде 1500 ауған босқындары этникалық қазақтарды Оңтүстік қазақстанда орналастыру 

сияқты, Қызыл крест жəне қызыл жарты ай қоғамы арқылы босқындардың ең аз қорғалған 

топтарына материалдық көмек көрсету сияқты жлбалары жүзеге асырылуда. Халықаралық 

ұйымдарға қатысты саясатта өзіміздің ұлттық тұжырымдамаңызды  жасау  қажеттілігін айқындау 

дұрыс болар.  Одан басқа, мақсаттықлық пен  тиімділігін ескере отырып, мемлекетке көп пайда 

келтіретін халықаралық  ұйымдарға мүше болу үшін олардың қажетті жəне  керектігін таңдауда  

мақсаттар, міндеттер жəне негізгі  басымдықтарды белгілеп  алуымыз  қажет деп ойлаймыз.  

 Халықаралық құқық субъектілік кез келген  тəуелсіз  мемлекетке  тəн жəне өзінің шығу тегі 
мен сипатына қарай алғашқы жəне негізгі  болып табылады. Ол мезгіл жағынан да, кеңістіктен де, 



 

құқықтық реттеудің пəнінен де шектелмейді. Құқық субъектілік халықаралық  құқықтық 

қатынастарға қатысудың жалпы алғышарты болады, ал мемлекеттер құқықтық мəртебені өзара 

айқындайды, құқықтар мен  міндеттерді нақтылайды. Қазақстан рЕспубликасы ашық еуразиялық  

мемлекет жəне басқа мемлекеттермен өзара тиімді негіздерде  ынтымақтасуға дайын. Мұнда, 

мүдделерді өзара ескерту, өзара түсіністік,  ынтымақтасудың мақсатқа сай болуы,  əріптесінің ішкі  
істеріне қол  сұқпау біздің сыртқы  саясатымыздың мазмұны болады.  

 Өз  тəуелсіздіктері үшұін  күресуші халықатр мен ұлттардың  халықаралық құқық 

субъектілігі. Бұл бастапқы субъектінің болуы  халықаралық құқықтың негізі қағидалары –

халықатардың теңдігі мен  өз тағдырын өзі шешу қағидаларының  мазмұнына байланысты, мұндай  

қағиданың генезисі əлем халықтарының ұлт-азаттық күресімен  айқындалады. БҰҰ Жарғысы 

халықтардың өз тағдырларын өзі шешу  құқығын халықаралық құықықтың көпшілік  мойындаған 

нормасы деп  таныды (1баптың 2 тармағы, 55 бап). Кейінірек, өз  шешу  құықығы тəуелсіздікті 
беру туралы мəселелерде, бірқатар  халықаралық-құқықтық құжаттарда нақтылана түсті. 
Мемлекеттер  арасындағы достық  қатынастар мен ынтымақтастыққа  қатысты халықаралық 

құқықтың  қағидалары тураы Декларацияда, БҰҰ-ның 1970 ж. 24 қарашадағы  жарғысына сəйкес, 

«Жарғыда бекітілген халықтардың тең құқықтығы  мен өз тағдырын өзі шешу қағидаларының 

күші  бойынша барлық  халықтардың өзінің саяси  мəртебесін бақалардың  қол сұғуынсыз  

айқындауына жəне экономикалық, əлеуметтік жəне мəдени дамуын.... жүзеге асыруға құқығы бар» 

деп жарияланған. Халықтардың теңқұқылық  жəне өз тағдырын өзі шешу қағидалары оларға саяси 

тəуелсіздік беру  жолымен іске асады. Оған күрестің барлық құралдарын, ұлт-азаттық  күресті  
қоса алғанда қол  жеткізілуі мүмкін. Азат етілген мемлекеттегі тəуелсіздік алған халықтың өзінің 

саяси  мəртебесін  өзгертуге құқығы  бар. Қарастырып отырған қағида осы  заманғы жағдайда, 

халықтарға  басқаның  қол сұғуынсыз, еркін, дербес күйде өзінің саяси, экономикалық,  мəдени, 

əлеуметтік дамуын айқындауға мүмкіндік береді. 
Халықаралық ұйымдардың құқық субъектілері. Мемлекеттер мен халықаралық 

ұйымдардың арасындағы немесе халықаралық  ұйымдардың  арасындағы  шарттардың құқығы 

туралы 1986 ж. Вена  Конвенциясының 3-бабына  сəйкес, халықаралық ұйымдар халықаралық 

құқықтың субъектілері болып табылады. Оларды негізі субъектілер  болып табылатын 

мемлекеттер əр түрлі аумағында ынтымақтастық үшін   құрады. Сондықтан да қарастырып 

отырған субъект  туынды топқа  жатқызылады. Халықаралық ұйымдар  санының өсуі жəне 

халықаралық  қауымдастықта маңызды мəселелерді шешудегі рөлінің артуы оларды нормативтік 

тұрғыдан бекіту қажеттігін туғызады. Мысалы, əмбебап сипаттағы халықаралық ұйымдардың 

қатынасындағы мемлекеттердің өкілдері туралы 1975 ж.Вена Конвенциясы, мемлекеттер мен  

халықаралық ұйымдар немесе халықаралық ұйымдар немесе халықаралық ұйымдар арасындағы  

шарттардың құқықтары туралы 1986ж. Вена  конвенциясы.  

Біз Е.А. Шибаеваның «халықаралық ұйымдар алғашқы кезде  құқық субъекттілік қасиетке 

ие болмаған. Ол ұйымдардың, халықаралық  құқықтың жəне  халықаралық қатынастрадың 

дамуының белгілі бір  сатыларында пайда болады...» деген көзқарасымен келісіміз. 

Халықаралық ұйымдардың тəуелсіздігі жоқ, олар мемлекетке  тəуелді, яғни халықаралық 

ұйымдардың  өмір сүруі үшін мемлекеттер ерік білдіруі  керек. Сөйтіп, құрылтайшы мемлекеттер 

халықаралық  ұйымдарға құқық субъектілікті береді. Халықаралық ұйымдарда құқық субъектілік 

ХХ ғасырдың 20-жылдарында ғана пайда болды. Ұйымдардың  халықаралық  құқық субъектілігі 
құрылтай актісінде (жарғысында ) бекітіледі. Егер мұндай жағдай жарғыда  нақтырақ 

көрсетілмесе, онда  жобаланған құзырет тұжырымдамасы қолданылады. Мысалы,  халықаралық 

Соттың консультациялық қорытындысы 1949ж. БҰҰ-ны  халықаралық құқықтың туынды 

субъектісі ретінде  таныды.  

Сөйтіп, қазіргі  кезең  жағдайында халықаралық ұйымдар рөнінің өскеніне байланысты 

өзінің құқықтық табиғаты бойынша ұйымдар халықаралық құқықтың субъектілері болып 

табылады. Олардың құқық қабілеттілігінің  көлемі – субъектілік құрамы, қызмет  көлемі , реттеу 

пəніне байланысты əр түрлі. Мемлекетаралық,  бүкілəлемдік  жəне  əмбебап ұйым – БҰҰ –ның 

қазіргі кезеңнің маңызды ұйымы  екендігіне талас жоқ. Халықаралық құқықтың негізі субъектісі 
ретінде  мемлекет құзыретінің көлемі қандай да бір халықаралық ұйым  құрамындағы  

мемлекеттің құзіретіне  əлдеқайда кең болатынын атап  өткен жөн.  



 

Мемлекет тəрізді құрылымдардың  халықаралық  құқық субъектілігі. Халықарлық  

құқықтың  тарихы арнайы  шарттар арқылы  ерекше саяси-аумақтық құрылымдардың  мəртебесін 

айқындап берді.  Оларға «еркін қалалар »,Батыс Берлин мен қазіргі кезде Ватикан  жатқызылып 

жүр.  

«Еркін қалалар». 1815 ж. Вена трактатына сəйкес, мұндай  қалаларға 1846 ж. дейін өмір  

сүрген Краков қаласы, 1919 ж. Версаль бейбітшілік шарты  бойынша –Данцинг (1920-1939) қаласы 

жатқызылды,  сондай-ақ «Триест бос аумағын  құруға талпыныстар жасалды, бірақ  олар жүзеге 

аспады. Кейінірек, осы аумақ Италия мен Югославияның  құрамына кірді.  
Батыс Берлин  мəртебесі  1971 ж.төрт   тарапты келісіммен реттейледі,  ол КСРО, АҚШ, 

Ұлыбритания жəне Франция арасында болды. Мұндай  мемлекет тəрізді құрылымның болуы ГДР 

мен ФРГ-нің өмір сүруімен  байланыстырылып  түсіндіріледі. Жоғарыда аталған 1971 ж. 

Келісімнің  ережелеріне  сəйкес, Батыс Берлин дербес  саяси  біртұтастықты көрсетеді. Германия 

біріккен соң халықаралық құқықтың аталмыш  субъектісі  тартылады.  

Ватикан. Халықаралық актілерді Ватикан «əулие тақ » деп  аталады. Халықаралық  құқық  

субъектісі Ватиканның  ерекше  мəртебесі  1984 ж. Италиямен жасасқан  келісім арқылы  

белгіленген. Ватикан халықаралық  қатынастарға  белсенді түрде  қатысады, ол көптеген  

мемлекеттермен  сыртқы байланыс орнатқан. Оны қала-мемлекет деп атайды. Ватикан  БҰҰ 

мүшесі емес, өйткені Біріккен Ұлттар ҰЙымының құрамына  мемлекеттер ғана кіреді, дегенмен  

бұл  əмбебап  ұйымда оның  тұрақты  бақылаушылары бар. Халықаралық құқықтың аталмыш  

субъектісі  көптеген  халықаралық  конференцияларға қатысады, көптарапты  конвенциялардың  

қатысушы, католиктік елдерде тұрақты  дипломатиялық өкілдіктер құрады.  

Жеке тұлғалардың  халықаралық құқық субъектілігі. Халықаралық шарттарға сəйкес жеке  

тұлғаға берілетін құқықтар көлемінің  халықаралық жəне аймақтық  деңгейінің кеңеюіне 

байланысты ол  халықаралық құқық субъектісінің бірі болды. Көпке дейін халықаралық-

құықықтық əдебиеттерде  индивидтің құқық  субъектілігі жоққа  шығарылып келді. Ал 

халықаралық құқық  бойынша ғылыми  əдебиеттерде индивидтің халықаралық құқық субъектілігі 
жоққа шығарылды (мысалы, А.П. Мовчан, С.В Черниченконың  еңбектерінде). ХХғ. 80-

жылдарының аяғында индивидтің халықаралық құқық субъектілігінің жеке  элементтерін  

мойындайтын отандық еңбектер  

алғаш рет жариялана бастады. Батыстық заңгерлер индивидтің халықаралық құқық субьектілік 

теориясын аз-кем мойындайтын. Қоғамның халықаралық өміріндегі обьективті өзгерістер осы 

заманғы халықаралық құқықтағы адамның құқық субьектілігі жөніндегі мəселеден «тыйым 

салуды» алып тастады.  

Индивидтер халықаралық құқықтың шектелген құқық субьектілігі бар субьектісі екенін 

айтып өткен жөн, өйткені оның халықаралық құқықтың нормалары мен қағидаларын құруға 

қатысу құқығы жоқ. Алайда халықаралық-құқықтық нормалары қолданудың тиімділігі индевидтің 

құқықтары мен міндеттерінің көлемі көбеюде. Тиісінше, халықаралық қатынаста жеке тұлғаның 

рөлі де ұлғаюда. Мұнда, біз «индивид» жəне «жеке тұлға» ұғымдарын теңдей қолданатынымызды 

айтып өтсек, себебі жеке тұлға – бұл əлеуметтік маңызды белгілерінің тұрақты жүйесі бар 

индивид болса; индивид – бұл жеке адам, жеке өмір сүретін ірі тіршілік.  

Халықаралық құқық нормалары халықаралық құқықтың негізгі субьектілері болатын 

мелекеттерінің арасындағы өзара қатынастарды реттеуге бағытталған, ол индивидтердің 

орындауына бағытталған. Мұнан басқа, жеке тұлғаның құқықтық жағдайына əсер ете отырып, 

аталған құқықтық нормалар мемлекетті индивидтерге белгілі бір мəртебені қамтамасыз етуге 

міндеттейді. Қазіргі жағдайларда индивидтің халықаралық органдарға қолдану мүмкіндігі жоқ 

екені талас тудырмайды, кейбір жағдайларды ескермегенде. Халықаралық құқық индивидтердің 

құқықтарын  бұзған жағдайларды қарастыру іс-жосығын айқындайды. Онымен адам құқықтары 

жөніндегі Комитет, азаптауға қарсы Комитет жəне еркін қамауға алу бойынша жұмыс тобы 

айналысады. 

Индивидтер құқықтарының орындарының бақылау  мақсатында БҰҰ шеңберінде қосымша 

институттар құрылуда. Мысалы, 1996 ж. 20 желтоқсандағы Бас Ассемблеяның 48/141 қарарына 

сəйкес, адамның барлық құқықтарын қолдану жеке қорғау бойынша Жоғарғы Комиссар қызметі 
құрылды. Бірінші Жоғарғы Камиссар  жұмысына 1994 ж. 5 сəуірінде кірісті. 1997 ж. оның 



 

отставкаға шығаруына байланысты Мери Робинсон жаңа Жоғарғы Комиссар болып 

тағайындалды.БҰҰ-ның бұл лауазымды тұлғасына адам құқықтары жөніндегі қызметтің негізгі 
жауапкершілігі жүктелген. Жоғарғы Комиссардың өкілеттілігі адамның барлық құқықтарын 

қорғаудан жəне оны тиімді жүзеге аысруды қолдаудан тұрады.  

Сөйтіп индивидтің халықаралық құқық субьектілігін үзілді-кесілді жоққа шығару қазіргі 
кезде ескірді деуге болады. Халықаралық қатынастарды ізгілендіруу адамның құқықтары мен 

бостандықтарын қамтамасыз ету ісіндегі жеке тұлғаның белсенді рөлін мойындайды. Бүгінгі 
таңдағы  халықаралық қатынастарда индивидтің халықаралық құқық субьектілерінің көлемі 
көбеюде. 

Бейбітшілікті жақтайтын кез келген мемлекеттің адам құқықтары мен бостандықтарын 

қамтамасыз етуі басым орында болатыны талас тудырмас. Халықаралық құқықта мемлекеттің 

халқына өзінің азаматтарын, шетел азаматтарын жəне азаматтығы жоқ тұлғаларды жатқызады. 

Халықтың осы топтарының заңдарда бекітілу дəрежесіне қарай адам құқықтарын қорғау туралы 

ұлттық стандарттың халықаралық стандарттарға қаншалықты сəйкес келетініне қарай 

халықаралық құқық субьектіліктің нақтылы жайын да айтуға болады.  

Біздің республикамызда адам құқықтарын қорғау жөнінде əр түрлі бағыттағы процестерді 
жүріп жатқанына куəміз.  Бір жағынан алғанда, осыдан аз уақыт бұрын ешкім де қазіргі оқып  

жатқандары туралы, қазіргі кезде сөз сөйлеулері туралы армандай да алмайтын. Дегенмен, біздің 

ойымызша нақ осы мəселелерде мəліметтермен, көзқарастармен пікір алмасу жетпей жатқан 

сияқты.   XX ғасырдың тарихынан белгілі болғандай,ұжымдық құқық жеке құқықты басып 

тастаған. Біздің сеніміміз бойынша жее құқықтан кез келген барлық құқық, оның ішінде ұжымдық 

құқық та туындай алады.  Алайда, ұжымдық құқықтан жеке құқық, жеке адам құқығы шыға 

алмайды. Бұл мəн жайларды адам құқығының бірінші орында тұру қағидасын жүзеге асырғанда 

ескеру қажет. Бұл жалпыға мəлім, көпшілік қабылдаған көзқарас екенімен келісу керек. Біздің 

барлығымыз мұнымен келісеміз, сондай – ақ халықаралық қатынастар жеке тұлғаның құқықтарын 

қатаң сақтағанда  ғана тииімді болатынымен де келісеміз. Бұл БҰҰ жарғысында бекітілген жəне 

ол туралы біздің тамаша замандасымыз- академик  А.Д.Сахаров айтқан болатын. Бұл жазылған 

ақиқат секілді. Десек те, бұл туралы дəл қазір, біз құқықтық мемлеет құру жолында екендігімізді 
жариялағанда еске сала кетуіміз қажет. Жеке құқықтар мен ұлттар құқығының арақатынасы 

мəселелерінде гормониялық үйлесім қажет, бірде-бірудің бірінен – бірінің басымдығына жол 

бермеуге болмайды. Соңғы тезисті талқылауда арандату мақсатында бұл мəселеде халықаралық-

құқықтық құжаттарға сүйенуге болмайтынын айтып өткіміз келеді.  
Өкінішке қарай, ұжымдық құқықтар мен жее тұлғаның құқықтары арасындағы арақатынас 

мəселесінде халықаралық құқық нормалары қайшылықты болып келеді.  
Адам құқықтарының халықтар мен ұлттар  құқықтарынан басым  тұруын қалай 

түсінуге болады? Адам құқықтарын қорғаудың келісілген тетігін қалай жасауға болады...деген 

мəселелерде біз шешім табуға қиналамыз. Адам құқықтары проблемаларында жалпы адамзаттық 

құндылықтарға негізделген жалпы өлшемдер мен амалдар жасау қажет. Мұндай күрделі 
мəселелерді қарастырағанда, біз барлық азаматтардың теңдігі мемлекеттердің нақты саяси,  

құқықтық, экономикалық мүмкіндіктерін есептегенде ғана мүмкін болатынын ескеруіміз қажет.  

Тұлғаның мəртебесі жөніндегі ұлттық заңдар конститутциялық ережелермен қамтамасыз 

етіледі: Қазақстан Республикасы Конститутциясының ІІ бөлімінен; 1991 ж. 20 желтоқсандағы 

азаматтық туралы Заңмен; Президенттің «шетел азаматтарының құқықтың жағдайы туралы» 1995 

ж. 19 маусымдағы заң күші бар жарлығымен; шетел мемлекеттерінің екі тарапты жəне көп 

тарапты шарттарымен қамтамасыз етіледі.  Мұнда айта кететін бір мəселе, халықаралық 

нормаларға ұлттық стандарттың сəйкес келу мəселелерінде тəуелсіз жас мемлекеттің  революция 

жəне эволюция жасауы керек. Мұны айтып отырған себебіміз, біздің мемлекетіміз, өкінішке 

қарай, жеке тұлғаның құқықтарын қорғау жөніндегі маңызды халықаралық құқықтық актілерді 
бекітпеді жəне көбіне қосылған жоқ. 

Қазақстанда мемлекеттеің алғашқы қалыптасу сатыларында бипатризм институты қызу 

пікірталас туғызды. Біздің қоғамда екі азаматтың болуы мемлекеттік-құқықтық институтқа сəйкес 

келмейді.  Басқа мемлекеттерді азаматтығын мойындау конститутциялық нормаларда 

көрсетілмеген. 1995 ж. жоғарыда аталған Азаматтық туралы заңға өзгерістер енгізілген кезде, 1995 



 

ж. 20 қаңтарда «Ресей Федерациясына тұрақты тұруға келген Қазақстан Республикасы 

азаматтарының азаматтық алулары жəне  Қазақстан Республикасына тұрақты тұруға келген Ресей 

Федерациясы азаматтарының азаматтық алуы жеңілдетутəртібі туралы» Келісімге Ресей 

Федерациясымен бірге  қол қойылды. Бір жыл өткен соң Қазақстан Республикасы қатысушы  

мемлекеттер азаматтарының азаматтық алуының жеңілдетілген тəртібі  туралы Конверенцияны 

бекітті.  
Индивидтердің халықаралық құқық субьектілігі мəселелерін қолданудың келесі саласы 

халықаралық қылмыстық сот туралы мəселе, онда индивидтер Нюрнберг жəне Индивидтердің 

халықаралық сот органдарына арыздану құқығы 1907 ж. 18 қарашасында халықаралық шақыру 

сотын құру туралы Конверенцияда қарастырылғанын атап айтқанымыз жөн болар. Аталмыш 

Конверенция бекітілмеді, ал халықаралық шақыру соты сол күйде құрылмай қалды.  Индивидке 

сот талқылауын қозғау құқығын беру туралы мəселені дұрыс шешу адам құқықтарын 

халықаралық қорғау  мəселесінен келіп шығады.  

Халықаралық құқықтың жауапкершілік институты теориясында жауапкершіліктің екі түрі 
бар: абсолюттік жəне салыстырмалы. Абсолюттік жауапкершілікте  мемлкеттің атқарушы, заң 

шығарушы жəне сот органдары арқылы жауапкершілігі көзделген. Салыстырмалы 

жауапкершілікте халықаралық қатынастарда мемлекет атынан түсетін лауазымды тұлғаның 

жауапкершілігі қарастырылған. Бұл жағдайда мемлекет жауапкершіліг жүзеге асыру мемлекет 

өкілдерін мəжбүрлеу шараларын қолдану арқылы болуы мүмкін. Теориялық көзқарас жағынан 

алғанда индивидтердің қылмыстық жауапкершілік институтының дербестігі жайында айтуға 

болар еді. Алайда ндивидтің жауапкершілігін жүзеге асыру  процесінде оның мемлекңетпен 

байланысты екендігін сөзсіз, атап айтқанда ол қылмыскерге қатысты  билік қолдану мүмкіндігі. 
Қазіргі таңда индивидтің қылмыстық  жауапкершілігі туралы мəселе  халықаралық құқықта 

көпшілік МОЙЫНДАҒАН МƏСЕЛЕ БОЛЫП ЕСЕПТЕЛЕДІ. Сонымен бірге осыған байланысты 

əр түрлі көзқарастардың барын айту да керек. Мұнда, мемлекеттің халықаралық қылмыс жасауы 

арқылы халықаралық құқық нормалары мен қағидаларын бұзатыны талас тудармас. Индивид өз 

кезегінде хаплықаралық құқық нормалары мен қағидаларын тікелей мемлекет арқылы бұзады. 

Мұнан басқа, жеке тұлғалардың халоықаралық құқық нормаларын бұзғаны үшін жауапкершілігі 
ұлттық қылмыстық заңдар бойынша ғана жүреді.  

Халықаралық құқықтың тұлғаның мəртебесін сараптауды  халықаралық қылмыстық 

процесс саласында  одан əрі жалғастырамыз. Халықаралық қылмыстық құқықтық нормалары 

бейбітшілікке жəне адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар туралы Кодекс Жобасында, 

Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы – ИНТЕРПОЛ Жарғысында, БҰҰ-ның  ең төменгі 
стандарт ережелерінде, кəмелетке толдмағандарға қатысты сот əділдігін жүзеге асыруға қатысты 

1985ж. Ең төменгі стандарт ережелерінде, өлім жазасына келісілгендердің құқығын қорғауды 

кепілдейтін 1984 ж. іс-шараларда кездеседі. Жоғарыда аталған халықаралық құжаттарда 

мемлекеттердің қылмыскер ұлттық сотқа беруі немесе басқа мемлекетке  қылмыстық қудалауды 

жүзеге асыруы үшін беру міндеттері: бейбітшілік пен қауіпсіздікке қарсы қылмыс жасаған 

тұлғаларға ескірку мерзімін қолданбау; кінəсіздік презумпиясы, сот талқылауының əділдігі жəне 

т.б. қарастырылған. Біріккен Ұлттар Ұйымы мемлекеттердің қылмыстар бойынша сот əділдігін 

атқаруға өзара көмектесу шаралары туралы, қылмыскерді беру туралы үлгі шарты жөнінде 

ұсыныстар жасады, іздеп табуға, ұстауға қатысты халықаралық ынтымақтастық  қағидаларын 

əскери өқылмыстар мен  адамзатқа қарсы қылмыстар жасаған кінəлі тұлғаларды беру жəне 

жазалауды айқындайды. Тараудың басында жеке адамның конститутциялық тəртібі туралы мəселе 

қозғаған болатынбыз. Соңғы айтылған тезис біздің ойымызша тұлғаның халықаралық құқықтығы 

мəртебесін айқындап бере алады. Азаматтық адамға оның тұлғасын мойындауға оның кепілдік 

берері сөзсіз. Мұнан басқа, азаматтық адамның қоғамдағы материялдық жəне рухани жағдайын 

көрсетеді. Азаматтық реттелмеген мəселелері саяси қайшылықтар мен дауларды туындатады, 

халықаралық –құқықтық нормаларда азаматтың болмауын қысқартатын мəселелерге шешімдер 

табылған. Мəселен, Халықаралық Стандартқа сəйкес, мемлекет осы мемлекеттің аумағында 

дүниеге келген кез келген азаматтық береді. Адамды қандай да бір мəн жайға байланысты ұлты, 

этникалық тобы, діни жəне саяси сенімдері үшін азаматтығынан айырпуға жол берілмейді. 
Адамның мəртебесіне қатысты конститутциялық ережелер адам құқықтары жөнідегі Халықаралық 



 

биллге  толық сəйкес келеді.  Дегенмен, мұның жеткіліксіз екені де айту керек.  Демократиялық, 

құқықтық мемлекетке  ұмтылған кез келген мемлекет өзіне жүктелген міндеттерді орындауы үшін 

нақты экономикалық , əлеуметтік мүмкіндіктеррі болуы керек. Қазақстан Республикасы өлім 

жазасына мораторий жариялағаны белгілі. 1998ж. 1 қаңтарынан бастап күшіне енген Қылмыстық 

кодекстің  49-бабы өлім жазасынан ең жоғарғы жаза деп бекіткен. Егер біз бұрын өлім жазасын 

кəмелетке толмағандар мен екіқабат əйелдерге қолданыбасақ , қылмыстық заңның жаңа 

редакциясында өлім жазщасы кəмелетке толмағандарға, екіқабат əйелдерге тағайындалмайды;  

еркектер сот үкімі шыққан кезлде 65 жасқа толған жағдайда бұл жаза тағайындалмайды.  Сөйтіп, 

біздің мемлекетіміз 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  

сотталушылар қамауда ұстаудың ең аз алаңы біздің қарапайым адамдарға берілетін алаңнан 

көбірек! ҚР ІІМ пениценциарлық мекеме бөлімшесінің басшысы  оның департаментінің бір 

сотталушыны асырауға бөлінген 130 теңгенің орнына 15 теңге алатынын айтып өтті. 
Қарастырылған проблемада барлық азаматтар құқықтардың теңдігін мемлекеттің нақты 

мүмкіндіктерін ескере отырып айқындау дұрыс болар деп есептейміз. Адамның халықаралық 

құқықтағы мəртебесін айқындай отырып, біз қазақстандық тəжірибедегі əйелдер мен балалар 

мəртебесі мəселелерін де сөз етсек. Кейінгі кезде əйелдер мен əлемде болып жатқан барлық 

өзгерістердің негізгі субьектісі мен обьектісіне айналуды. Əйелдердің қызметі жалпы сипат алуды. 

Бірақ біз бұл өзгерістердің бəрі қоғамның гендерлік құрылымында сыртқы сипатқа ғана ие екенін 

айтуымыз керек. Əйелдердің обьективті қоғамдық жағдайының өзгеретіні шамалы. Мұны кəсіби 

қызметпен айналысудан, əйелдің саяси өмірге қатысуынан, оның отбасылық мəрбтебесінің 

айқындалуынан көре аламыз.  

Қазақстан Республикасы əйелдер теңсіздігін жоюға оң нəтижеге жете қойған жөн. Мəселен, 

мемлекеттік құрылымдарға əйелдер саны 5-6%  құрайды, ал төмен кəсіби еңбекпен айналысатын 

əйелдер деңгейі  ерлерге қарағанда екі есе аз, дегенмен əйелдердің білім деңгейі 8-10 %  жоғары 

болғанымен, жұмассыздардың 70 %-ын əйелдер құрап отыр. Жоғарыда аталған цифрлар біздің 

қоғамда əйелдер мəртебесіне жете көңіл бөлмегеннен айғақ болады. Əйел проблемасы əрқашан 

отбасының, балалар мен жастардың проблемаларымен бірге жүретіні белгілі. Əйелдер 

проблемасымен айналысатын жалғыз мемлекеттік құрылым. Отбасы, əйелдер жəне 

демографиялық саясат проблемалар бойынша кеңес деп аталады. Президенттің «Қазақстан 

əйелдері мен балалары» атты бағдарламасы аяқталған жоқ. 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарын саралағанда, нормативтік актілер, 

сексизмдер бар екенін яғни олардың мəтінінің ерлерге байланысты құрылғаны белгілі болады. 

Неке жəне отбасы туралы кодексте əйелдер мен еркектер тең құқықтағы көзделген; ескі дəстүрге 

орай мəжбүрленіп жасалған некенің жарамсыздығы көрсетілген. Отбасы заңдарында сондай-ақ ең 

төменгі неке жасы бекітілген, некңе шарты институты некеге отырғанда міндетті болып 

саналмайды, ол баламалы сипатта, сондай-ақ неке шартының талаптары тек мүліктік қатынастарға 

байланысты. Өкінішке орай, заңдарда ресми тіркелмеген азаматтық некелерді реттеу мəселелері 
қарастырылмаған. Еңбекпен түзеу туралы заңдарда əйелдерге қатысты  өлім жазасын қолданбау, 

жазаны өтеудің түрлі режимдері қарастырылған. Қылмыстық заңнама нормаларына сəйкес, 53- 

бапта екіқабат күйде қылмыскер жауапкершілік пен жазаны жеңілдететін мəн жайларға жатады. 

Еңбек заңдарына əйелдер мен еркектердің еңбекқақысвы төлеуде теңсіздіктер бар. Жалпы 

жұмыссыздық жағдайында əйелдер еңбегін қорғау жөніндегі  көптеген заңдар əрекетсіз күйде. 

   Өмірдің түрлі салаларында əйелдер құқығын баян ету мақсатында ұлттық заңдарды жетілдірудің 

обьективті қаждеттілігі туындап отыр. Əртүрлі салаларға əйелдер құқығын реттейтін құқықтар 

туралы заң қабылдау қажет, отбасы, қызмет немесе, жұмыстағы əйелдер мен балалар мəселелері 
бойынщша мемлекеттік негіздерді айқындапу керек. Осыған байланысты əйел мəртебесі 
мəселелері жөніндегі қазақстандық заңдарға енгізу қажет деп ойлайтын ұсыныстарымыз: 

- Қол астындағы əйелдерге қатысты жыныстық күштей көрсететін  лауазымды адамдар 

əкімшілік жəнге қылмыстық жауапкершілікке тарту мəселесін қайта қарау; 

- Əйелдер құқығын қорғау мəселелеріндегі халықаралық ынтымақтастық белсенділігін арттыру; 



 

- Əйелдерге балалардың саны мен жалақысчының көлеміне қарамастан, жəрдемақы бероу 

институтын  қалпына келтіруді қамтамасыз ету; 

- Жұмысқа қабылдағанда жынысына байланысты кемсітушілік жіберген жұмыс берушілердің 

жауапкершілік шараларын бекіту; 

- Мемлекеттік басқару саласына əйелдер тарту мəселесіне мемлекғеттің көңіл бөлуінің 

белсенділігін арттыруды жандандыру; 

- Əйелдер денсаулығын реподукциялау туралы заң қабылдау; 

- Адам құқықтары мəселесінде əйелдердің білімін көтеру кешешнін қамтамасыз ету. 

    Қазақстан Республикасындағы  əйелдер жағдайын жақсартудың 1997 ж. 5 наурыздағы 

мемлекеттік саясат тұжырымдамасының «Əйелдерге қатысты күш көрсету проблемалары» атты 

бөлімінде Қазақстан күш көрсетудің кең таралған нысандарына бірге тұруға мəжбүрлдеу жəне 

жезөкшелік, зорлау, тұрмыстық жағдайда кісі өлтірулер, ұдайы ұрып-соғу мен психологиялық 

зорлау түрлері жатқызылған. Күш қолданумен күрестегі əлемдік тəжірибеден ең тиімді шара 

кінəліні əкімшілік қамауға алу екені белгілі болды. Бұл қайталануы мүмкін күш көрсетуді 
қысқартудың ең тиімді құралы болып отыр. Мұнан тыс үй жағдайында күш қолдану, ерлі – 

зайыптылық  зорлау смяқты ұғымдар енгізудің обьективтік қажеттігі туындайды. Аталған 

мəселелер ғылымы-пікірталаста  аз айтылып жүрген жоқ. Əрине, жоғарыда аталған ұсыныстарды 

мемлекеттің дереу қарап, шешім қабылдау мүмкіндігі жқ. Бұл біздің көзқарасымыз бойынша жіті 
қарауды қажет ететін жағдай. 

    Қазақстан Республикасының неке жəне отбасы заңында 1998ж. енгізілген өзгерістер 

халықаралық құқықтың ұлттық құқықтан басымдығын қолдануды дəленлдейді.  Мысалы, 

Қазақстан Респукбликасы 1989ж. Бала құқығы туралы Конвенцияны бекітті. Бұл адам құқықтарын 

қорғау  

Жөніндегі алғаш бекітілген зхалықаралық құқықтық акт екенін айту керек. Бірақ біздің 

мемлекетімізге ұлттық заңдарды халықаралық стандартқа сəйкестендіру үшін аттай төрт жыл 

керек болды. Мысалы, бүгінгі таңда неке-отбасы заңнамасы халықаралық бала асырап алуға 

рұқсат береді, ал бұрын оған тыйым салынған кезде мемлекеттің балаларын ұрлауға байланысты 

проблемалары көбейіп кеткен болар еді. Сонымен қатар,  1993 ж. «Балаларды қорғау жəне 

мемлекетаралық бала асырап алудағы халықаралық ынтымақтастық туралы» Гаага конвенциясы 

бекіту қажеттігі туындады. Қазақстан Республикасында халықаралық бала асырап алудағы сот 

тəжірибесі материалдық жəне іс жүргізу тəртібінде қиыншылықтарға кенздесуде. Адамның өмір 

сүру құқығын жүзеге асыру шеңберінде, атап айтқанда, жасанды ұрықтандыруды пайдаландыру 

мен эмбрионды имплантациялау мүмкіндігіне жаңа неке жəне отбасы заңдары халықаралық 

стандартты қолданады. Заңды əкелік институтына арналған конститутциялық нормаларды əрі 
қарай мұқият шешу мəселесі қарастырылған.  

    Адам құқықтарын зерттеу халықаралық құқықтың дамуының маңызды бағыты мен қазіргі 
таңдағы тиімділігі болып табылады. Аталған саланың жеткілікті бай нормативтік базасы 

болғандығына қарамастан, осы мақалада бірқатар проблемаларды айтып өтуге тырыстық. Мұнда 

айтып өтетін бір мəселе, біріншіден, нормативтік актілердің көпшілігі жеке адамға қолдану 

мəселелерінде жалпылама мəселелерге тəн; екіншіден, олардың қолданылу жəне орындалу 

тиімділігі  жеткілдіксіз; үшіншіден, олардың орындалуын бақылау тетігін жетілдіру қажет. Бүгінгі 
таңда адамның тұлға ретінде проблемасы күннен-күнге халықаралық сипат алып келеді. 
  Тану институтының даму тарихы құқық субьектілік мəселелермен тығыз байланысты. 

Аталмыш институтта халықаралық қатынастардағы барлық өзгерістер тікелей бейнеленеді.  
   Халықаралық құқық доктринасы тану деп халықаралық құқық субьектісінің біржақты актісін 

түсінеді, оның көмегімен белгілі бір заң фактісі белгіленеді, бір-бірімен түрлі қатынастар бекітуге 

келісімді көрсетеді. Халықаралық құқық сөздігінде мұндай актінің мақсаты айқындалған: 

«олармен ресми немесе бейресми, толық немес ажртылай толық, тұрақты немесе уақытша 

қатынастарды орнату мақсатында...». 

   Халықаралық құқық комиссиясы осы институтты жүйелеу туралы мəселені бірнеше мəрте 

қозғаған болатын. 1949 ж. мемлекеттер мен үкіметтерді тану мəселесі бірінші кезекте жүйелеу 

тізіміне енді. Халықаралық құқық субьектілерінің арасындағы қатынастар тəжірмибесі танудың 

басты мəселелерін айқындап берді. Мысалы, танудың заңды салалары, танудың түрлдері мен 



 

нысандары, шартты тануға жол берілуі жəне басқалары. Осы институтты халықаралық-құқықтық 

реттеу халықаралық құқықтың əдеттегі норпмаларымен, жеке көп жақты  жəне екіжақты 

шарттарымен, дипломатиялық жəне елшілік ынтымақтастықтиың қалыптасқан тəжірибесінің 

бейнеленуісмен сипатталады.  

    Зерттеліп отырған институтты доктриналық талдау танылу тьеориясының екі негізгі 
теориясының болуымен сипатталады: негізгі жəне ресми. Бірінші теория XІX ғасырдың басында 

пайда болған. Оның кейбір қағидалары кейбір мемлкеттердің дипломатиялық жəне сот 

тəжірибелерінің негізін қалады. Бұл теорияның мəні тану актісіне шешуші рөл бөлетіндігінде. 

Сөйтіп, қарастырып отырған жағдайға сəйкес, халықаралық құқықтың негізгі субьектісі – 

мемлекет-оны басқа мемлекеттер мойындаған кезден бастап сондай дəрежеге ие болады. Оның 

мəні- тану арқылы халықаралық құқықтың жаңа субьектиісінің пайда болу фактісін белгілеу ғана. 

Мұндай көзқарасты көптеген халықаралық заңгерлер ғана ұсынады. Қарастырыа отырған теория 

жаңа субьектінің басқа тараптарының тануына тəуелді болуын жоққа шығарады, яғни 

халықаралық құқық субьектілері танылмай-ақ өмір сүре алады дегенге саяды. Бұл жағдайда 

əрекеттестік саласына,  дипломатиялық жəне елшілік қатынастарды орнату тəжірибесіне, 

жасалатын саяси, экономикалық жəне басқа қатынастардың көлеміне өз əсеріəн тигізеді.  
    Танудың бірнеше тəсілі бар. Оның ішінде көп таралғаны бір жақты деклорация немесе 

мəлімдеме. Ол танылатын мемлекеттің үкіміне немесе басшысына арнайы нота немесе жолдау 

арқылы бейнеленеді. Екінші, онша көп таралмаған бір түрі қол қойылған жəне жаңартылған ресми 

мазмұндама. Мұнан басқа, дипломатиялық қатынастар орнатуға, ноталар алмасуға т.б. 

байланысты біріккен өкініштер де болуы мүмкін.  

    Танудың түрлері мен нысандлары да болады. Оның түрлеріне мыналар жатады: 

мемлекеттерді тану, жаңа үкіметтерді тану, қарсылау органдарын тану, ұл азаттық қозғалыстарын 

оның органдары түрінде тану, соғысшы тараптың мəртебесін тану. 

    Мемлекетті тану. Танудың бұл түрі негізгі жəне ресми теориялар өкілдерінің арасында 

даулы талас тудырып тұр. Мелекеттің халықаралық құқық субьективтілігі халықаралық 

бірлдестіктің басқа қатысушыларына тəуелді емес. Оның жақсы нұсқасы мынадай үлгіде болуы 

тиіс: жаңа мемлекеттің пайда болуы – жаңа субьектінің пайда болуы. Мұнда қарапайым 

арифметикалық формулалардың салдары тану актісі болуы тиіс, себебі бұл мемлекеттер 

арасындағы өзара қатынастар үшін заң басын жасайды. 

   Қазақстан Республиканыңы сыртқы саясатының құрылу жəне даму тарихы тəжірибеде тану 

институтының теориялық ережелерінің қолданылуына куə. Мəселен, біздің мемлекеттілігіміздің 

қалыптасуының алғашқы жылдарында екі жақты көп жақты негіздерде ынтымақтастықтың 

халықаралық-құқықтық базасы құрылды. Сыртқы саясаттың құқықтық негізін қалыптастырғаннан 

кейін Қазақстан Республикасы шетелдердегі ұлттық мүдделерін қамтамасыз ететін болды. Оған 

елшіліктер, өкілдіектер, дипломатиялық миссиялар құру арқылы қол жеткізіледі. Қазақстан 1993 

ж. аяғына тааман халықаралық бірлестіктерге кеңінен таныла бастады. Оған ірі халықаралық 

ұйымдар қатарына мүше болу, əлем мемлекеттерімен дипломатиялық қатынастар орнату дəленл 

бола алады.  

      Жаңа үкіметтерді тану. Мемлекетті таныған кезде үкіметтің де танылатыны сөзсіз.  Бірақ 

халықаралық құқықта үкіметті тану туралы мəселе үкіметтің билікке конститутциялық емес 

жолмен келген мемлекеттерді тану өлшемдерінен басқашалау. Ондапй өлшемдерге үкіметтің 

тиімділігі жатқызылаады, яғни ол үкіметтің мемлекеттің барлық немесе көпшілік аумағында илік 

жүргізе алуы жəне халықтың негізгі бөлігі үкіметтің сааясатын қолдай ма деген мəселе. Бұрын 

халықаралық құқықта үкімет заңыдылығы деген өлшем кеңінен таралмаған болатын. Бірақ бұл 

өлшемді, осы заманғы халықаралық құқық қол сұқпаушылық қағидасына қайшы келеді деп алып 

тастайды. Біріккен Ұлттар Ұйəымына үкіметті тану туралы мəселе, Чанкайши немесе Қытай 

үкіметіне қатысты; Пиночет немесе С.Альенде үкіметтерін мойындамау; Ауғанстан үкіментін 

немесе тəлибтер үкіметін мойындауға қатысты шешілген болатын. Екінші дүниежүзілік соғыс 

кезінде эмигранттық үкіметтің тану немесе қудалаудағы үкіметті мойындамау тəжірибесі кең 

таралған еді.  
    Тану кезінде халықаралық конференцияға жаңа мемлекееттің немесе жаңа үкіметтің 

қатысуы міндетті емес. Халықаралық ұйымдарда өкілдік жəне үкіметті тану мəселелері 



 

халықаралық құқықтың екі дербес институттары. Оның айырмашылығы мынады: халықаралық 

ұйымға өкілдік туралы мəселеде ұйымның өзі шешім қабылдайды жəне ол оны тануға байланысты 

емес жəне оған негізделмейді. Ал жаңа үкіметтерді тану жеке мемлекеттердің ерекше 

құзіреттеріне жатады. Егер халықаралық ұйым жэаңа үкіметтің өкілдігі туралы оң шешім 

қабылдаса, ол аталған үкіметті халықаралық ұйымның мүшелері міндетті түрде таниды деген сөз 

емес.  

    Қарсыласу оргарндарын тан, ұлт-азаттық қозғалыстарын олардың органдары түрінде тану, 

соғысушы жақтың мəртебесін тану.   

    Қарсыласу органдарын тану мəселесі екінші дүниежүзілік соғыс тарихын ан белгілі. Олар 

халықаралық құқықтың жалпыға танлған субьектісі деп есептелетін мемлекеттердің ішінде 

құрылды. Танудың мұндай түрінің тəжірижбесі олардың үкіметтің де тануына жатқызбайтын.  Ол 

көбіне-көп билікті тану түрінде қарастырылды. Югославиялың ұлттық азаттық комитеті (1941-

1943жж.), «Шайқасушы Франция» (осы жылдары) қарсыласу органдары ретінде танылған 

болатын. Аталған органдар құрылған соң эмиграция немесе басып алынған мемлекеттердің 

аумағында тікелей пайда болып жатты. Мысалы, Дат Бостандық Кеңесі немесе Польша ұлт-

азаттық Комитеті. Танудың бұл түрінің заңды салдары қарсыласу органдарының 

қатысушыларының соғыс құрбандарын қорғау туралы 1949 ж. Женева Конвенциясының 

қамқорлығын жəне 1977 ж. қосымша хаттамаларды пайдаланады, ал қарсыласу органдары 

соғысушы жақ болып танылады. 

  Ұлт-азаттық қозғалыстарын тану ұлт-азаттық революци барысында пайда болды. Танудың 

мұндай түрінің болуы өз тəуелсіздіктері үшін күресуші ұлттар мен халықтардың құқық субьектісін 

растайды. Танудың мұндай түрінің үлгі мысалы ретінде Палестинаны азат ету ұйымы – ПАҰ, 

Оңтүстік-Батыс Африканың Халықтық ұйымы – СВАПО-ны айтуы болады. 

    Бас көрген жақты тану туралды мəселе елдің ішінде азаматтық соғыс немесе оның бір 

бөлігі үшін соғыс туындаған жағдайда шешіледі. Танудың мұндай түрін қолдану тəжірибесі өте 

сирек кездеседі жəне XIX Ғ. аяғы  мен   XX ғ. басында болған.  

    Танудың-дəстүрлі түрлеріне de-jure, de-facto, ad hoc жатады. Танудың мұндай нысандары 

халықаралық құқық субьектілерін танығаннан кейін туындайтын заңды салдарды айқындайды. 

De-jure – бұл толық көлемдік заңдық салдар туындағанда, құқық бойынша, тұтастай ресми тану. 

Мысалы, толық түпкілікті тану дипломатиялық өкілдер алмасу, кең көлемдегі екі жақты шарттар 

жасау, танылатын мемлекеттің мүлікке жіне басқа құндылықтарға билік ету құқығын тану, 

танылатын мемлкеттің иммунитетін тану сияқты əрекеттерді жасауға міндеттейді. De-facto тануы 

көпжылдық қатынастар орнатуға; экономикалық жəне əкімшілік сипаттағы шарттар жасауға 

міндеттейді. Халықаралық қатынастар тəжірибесінде танудың бұл нысаны субьектінің мұнан да 

ресми қатынастар орнату қажеттілігіне сенімсіз болған жағдайларда қолданылады. de-facto – 

танудың маңызды сипатының бірі оның қайта қайтарылуы мүмкіндігі немесе кейін de-jure 

тануына айналуы. 

    Аd hoc мойындауы фактілік сипатта. Мұндай жағдайда субьектінің танылуы жоқ, алайда, 

мысалы, мемлекетке туындайтын мəселелерді реттеу  үшін белгілі бір қатынастарға түсу қажет. 

Мысалы, бір реттік қатынастар – спорт жарысына, ғылыми семинарларға, конференцияларға  т.б. 

қатысу. Мұндай шаралар аяқталған соң қандай да бір қатынастардың пайдап болғанына 

қарамастан, субьектінің құқығын танымау жөнінде  жариялануы мүмкін.  

    Сөйтіп, тану институтының дамуына халықаралық құқық субьектілерінің арасындағы 

қатынастарда болатын халықаралық өмірдегі өзгерістер үлкен əсерін тигізеді. Қазірге дейін тану 

институты жүйеленбеген. Халықаралық тəжірибеде тануды қолдану тиімділігі көптеген 

факторларға тəуелді. Мемлекеттер мен ұйымдардың халықаралық ынтымақтастығының 

тəжірибесі аталған институтты одан əрі қолдануды қамтамасыз етеді. 
        Аталған институттың дамуына соңғы кезде халықаралық аренада болып жатқан тарихи 

оқиғалар үлкен əсерін тигізеді. 
   Құқықмирасқорлық – бұл бір субьектінің құқықтары мен міндеттерінің белгілі бір 

оқиғалар мен жағдайлардың туындауы  нəтижесінде екінші біреуге өтуі. Халықаралық құқықта 

қарастырылып отырған институт азаматтық құқықтағы құқықмирасқорлықтан өзгешерек екені 
сөзсіз. Мұндай айырмашылықтардың болуы халықаралық құқықтың ерекшеліктеріне байланысты. 



 

Мысалы, субьектілік құрам, құқықтар мен міндеттер көлемі, құқықмирасқорлық мəселелерін 

құқықтық реттеу сияқты болып келеді.  
    Халықаралық құқық тарихынан екі диаметриялық қарама-қайшы теориялар белгілі. 
Əмбебап құқықмирасқорлық теориясы XVII-XIX ғасырларда пайда болған. Бұл теорияның мəні 
субьект-мирасқордың барлық құқықтары мен міндеттері толық көлемде мұраға алуынан көрінеді. 
Бұл теорияны Г.Гроций  енгізген болатын. Ал келеңсіз теория XX ғасырдың басында пайда болды. 

Оның өкілі А.Кейтс болды, ол халықаралық құқықтың жаңа субьектісінің бұрынғы субьектісіне 

ешқандай қатысы жоқ деп есептейді. Осы теорияның бірқатар жүйесі де болды. Ол: tabula rasa 

теориясы – «таза тап теориясы» мен «мінсіз бедел теориясы» еді. Құқықмирасқорлықтың қазіргі 
жағдайында қарастырылып отырған теориялардың бірде бірі дəлел таппай отыр. 

    Халықаралық бірлестік 1961 ж. осы институтты жүйелеу əрекетін жасап көрді. БҰҰ Бас 

Ассамблеясының 1961ж. 18 желтоқсандағы 1686 қарары құқықмирасқорлық туралы мəселені 
біршама бірінші кезектегі тізімге енгізді. Құқықмирасқорлықтың негізгі мəселелері мынадай 

əмбебаптық жəне аумақтық көпжақты шарттармен реттеледі: 1971 ж. 23 тамызындағы 

мемлекеттердің шарттарға қатысты құқықмирасқорлығы туралы Вена Конвенциясы, 1983ж. 8 

сəуіріндегі мемлекеттік меншік, мемлекеттік қарыздарға қатысты құқықмирасқорлық жөніндегі 
Вена Конвенциясы, КСРО-ның сыртқы мемлекеттік қарыздары мен мұрағаттарының 

құқықмирасқорлығы туралы 1991ж. 4 желтоқсандағы Шарт. КСРО таратылып, тəуелсіз 

мемлекеттер құрылғаннан кейін , ТМД құқықмирасқорлық институтына қатысы бар мынадай 

шарттарға қол қойды: 

• ТМД мемлекет басшыларының  «Бұрынғы КСРО-ның шетелдердегі меншігі туралы» 

1991ж. 30 желтоқсандағы келісімі. 
• КСРО-ның сыртқы мемлекеттік қарыздары мен активтеріне қатысты құқықмирасқорлыфқ 

туралы шартын толықтыру жөніндегі 1993ж. 13 наурыздағы Келісім. 

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

шілдесіндегі келісім. 

• Бұрынғы КСРО-ның мемлекеттік мұрағатына қатысты құқықмирасқорлық  туралы 1992 ж. 

6 шілдедегі Келісім. 

• Бұрынғы КСРО-ның шарттарына өқатысты өзара мүдделерді көрсететін құқықмирасқорлық 

мəселелері жөнінде өзара түсіну туралы Меморандум. 

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

қазандағы келісім. 

• Бұранғы КСРО-ның сыртқы мемлекеттік қарыздары мен активтеріне қатысты 

құқықмирасқорлық мəселелерін реттеу жөнінде Қазақстан Республиккасы мен Ресей 

Федерациясы 1993 ж. 6 қыркүйектегі Келімі жəне басқалары. 

       Халықаралық құқықта мемлекеттердің құқықмирасқорлығы туралы мəселелері мынадай 

жағдайдап туындайды: а) əлеуметтік революцияларда; б) отарлардан мемлекеттердің бір бөлігінің 

бөлек шығуы; в) мемлекеттрінің бір бөлігінің бөлек шығуы; г) мемлекет аумағының бір бөлігінің 

басқа мемлекетке өтуі кезінде. 

 а) Əлеуметтік революциялар кезінде. 

• Мұндай тарихи мəн жайлар кензіндегі құқықмирасқорлық мағынасы əлеуметтік 

революциялар нəтижесінде пайда болған жаңа мемлекетке бұрынғы мемлекеттің бірқатар 

халықаралық құқықтары мен міндеттерінің өтуімен түсіндіріледі. Мұндай 

құқықмирасқорлыққа мысал ретінде XVIII ғ. аяғында Ұлы француз революциясын, 1917 ж 

Ұлы Қазан социалистік  революциясын айтып өтуге болады. Əлеуметтік революциялар 

кезінде құқықмирасқорлық мынадай мəселелерді қозғайды: 

• Аумақтық-жаңа мемлекет бұрынғы мемлекеттің аумағында қалады: 

• Халыққа қатысты мəселелер – мемлееттің қол астындағы бұрынғы азаматтар жаңа 

мемлекеттеің азааматтары болып қалады; ал шетелдегі адамдар мұндай жағдайда өздері 
туралы хабарлауы тиіс; 

• Шарттық міндеттемелер – жаңа мемлеет, əдетте бұрынғы əділетсіз шарттар жүйесін қайта 

қарайды; 



 

• Меншік мəселелері – бұрынғы мемлееттің активтері мен пассивтері жаңа мемлекетке 

берілуі тиіс; 

• халықаралық ұйымдарға мүшелік мəселелері – əлеуметтік революциялар халықаралық 

ұйымдардағы мүшелікке əсер етпейді – мысалы, Куба бұранғыдай БҰҰ-ның мүшесі болып 

қала берді. 
б) мемлекеттердің отарлардан бірігуі кезінде 

• жаңа мемлекетбұрынғы отыр аумағында қалыптасады. 

• шарттық міндеттемелердің, əдетте, кейбір ескертпелері болады. Бұл бұрынғы 

метрополийлардың халықаралық міндеттемелерді өздеріне толық көлемде ала алмауына 

байланысты. Мысалы, Танганьика мемлекетті 1961 ж., ал Уганда 1962 ж. БҰҰ бас 

хатшысына екі жыл көлемінде бұрынғы есептеп келгендері туралы хабарлайды. Осы кезең 

ішінде жаңа тəуелсіз мемлееттер шарттық негіздердің тиімділігі мен қажеттілігін 

айқындаған болып шығады. 

б) мемлекеттің бір бөлігінің бөлек шығуы;  

• аумақтық ұмтылыстар шарттық тəртіпте келісіледі; 
• халыққа таңдау құқығы жəне өздері жататын ұлтқа қосылу  құқығы беріледі.; 
•  меншік мəселелері шарттық тəртіпте шешіледі; 
• мүшелікке өту мəселелері əр жағдайларда жеке дара шешіледі. Мысалы, 1963 ж. Малайзия 

Федерациясы құрылды. 1965ж. Сингапур Малайзия Федерациясының құрамынан бөлек 

шығып, БҰҰ-ның құрамына дербес мемлекет ретінде қабылданды. 

г) Мемлекет аумағының бір бөлігінің басқа бір мемлеетке өтуі кезінде 

• аумақтық ұмтылыстар шарттық тəртіпте келісіледі; 
• халыққа таңдау құқығы жəне өздері жататын ұлтқа қосылу құқығы беріледі; 
• меншік мəсеелелері шарттық тəртіпте шешіледі; 
• мүшелікке өту мəселелері əр нақты жағдайларда жеке дара шешіледі.  1958 жылы Египед 

жəне Сирия бірігіп, Біріккен Араб Республикасын құрды. 1961 ж. 29 қыркүйегіндегі Сирия 

БАР құрамынан шығып, қайтадан БҰҰ-ның дербес мүшесі болды. 1990ж Солтүстік жəне  

Оңтүстік Йемен біріккен кезде мүшелікке өту осыған ұқсас жағдайда өткен болатын.  

               Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығын құру кезіндегі құқықмирасқорлық  мəселелер. 

    КСРО-ның бұрынғы субьектілері – мемлекеттер-өздерінің арасындағы бұрынғы барлық 

қатынастарды барлық қатынастарды түбегейлі қайта қарау керек деп шешті. Ең алдымен, ТМД-ға 

мүше-мемлекеттер үшін КСРО-ның халықарарық құқық субьектісі ретінде өмір сүруін тоқтатқаны 

аян болды. Соған сəйкес, халықаралық құқықтың жаңа субьектілерінде де, сондай-ақ мирасқор 

мемлекет Ресей Федерациясында да көптеп проблемаларды жеделдете реттеу қажеттігі туралы 

мəселе пайда болды. Бұл проблемалар, жоғарыда айтылып өткеніміздей, аумақ, халық, меншік, 

шарттық тəжірибелерге, тұрақты жəне уақытша халықаралық ұйымдарға мүшелік мəселелеріне 

қатысты болатын. ТМД-ның барлық мүше мемлекеттері өздерінің құрылтай құжаттарында сыртқа 

саясаттың іс жүзіндегі мəселелерін жүзеге асыру үшін тиісті шарт-жағдайлар қалыптастыру 

туралы жариялап, бұрынғы одақтың мүліктерінен тиісті, бекітілген əділ үлестеріне ТМД-ның 

əрбір мүше-мемлекеттерінің иелену, пайдалану, билік ету құқығын бекітіп жатты. ТМД-ның 

барлық мүшелері халықаралық шарттардың барлық мемлекеттер арасындағы қатынастарды одан 

əрі дамыту жəне нығайту ісіндегі рөл туралы мəселені шешуге ортақ мəмілемен келу қажеттілігі 
жөнінде мəлімдеді. 
  ТМД-ныңіс жүзіндегі тəжірибесі көптеген проблемалардың əлі күнге дейін шешімін таппай  

келе жатқанын көрсетеді. Ол біріншіден, Каспий теңізінің мəртебесмін айқындай алмаудан; 

Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасының сыртқы саясатындағы даулы аумақтық 

мəселелерден; Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы  арасындағы «Байқоңыр» ғарыш 

кешенін ұзақ мерзімге жалға алу мəселесінің толық көлемде шешілмеуінен байқалады жəне біздің 

ұлы отандастарымыз Ш.Уəлиханов пен Ə.Бөкейхановтың қаламдарынан шыққан Мəскеу, Санк-

Петербург, Омбы, Томск, қалаларының кітапхана қорларында жатқан мұрағаттық құжатитардың 

бірқатарын беру мəселесі шешілу сатысында тұр.  



 

  1991 ж. 8 желтоқсандағы ТМД-ны құру туралы келісімде, 1991 ж. 21 желтоқсандағы 

Алматы Декларациясында, 1993 ж. 22 қаңтардағы ТМД жарғысында жалпы экономикалық 

кеңістікті, жалпы еуропалық жəне еуразиялық нарықты қалыптастыру жəне дамыту; жұрт таныған 

нормалары мен халықаралық құқық қағидалары негізінде демократиялық құққықтық мемлекеттер 

құруға ұмтылу; ТМД мүше-мемлекеттерінің азаматтық бейбітшілік пен ұлтаралық келісімді сақтау 

жауапкершілігін сезіну мəселелерінде ынтымақтастықтың жолын қуу бірнеше мəрте бекітілді. 
  ТМД аясында құқықмирасқорлықты жүзеге асыру ТМД-ға мүше-мемлекеттердің  

мүдделерін, сондай-ақ ТМД мемлекеттерінің басқа мемлекеттермен, халықаралық ұйымдармен 

қатьынастарын келістіру үшін уақыт талап ететін күрделі процесс. 

   Сонымен, құқықмирасқорлық дегеніміз – дамуына əлемдік аренада болып жатқан тарихи 

өзгерістер үлкен əсерін тигізетін халықаралық жария құқықтың бір институты болып табылады. 

 

5-тақырып. Халықаралық шарттар құқықтары 

 Мақсаты: Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы" 2005 жылғы 30 

мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының  1-бабы 8) тармақшасына сəйкес, Қазақстан 

Республикасының халықаралық шарты деп Қазақстан Республикасы шетелдiк мемлекетпен 

(немесе шетелдiк мемлекеттермен) не халықаралық ұйыммен (немесе халықаралық ұйымдармен) 

жазбаша нысанда жасасқан халықаралық келiсiмдi түсiну керек, мұндай келiсiм бiр құжатта 

немесе өзара байланысты бiрнеше құжатта жасалғанына, сондай-ақ нақты атауына (мысалы, 

конвенция, пакт, келiсiм жəне т.с.с.) қатыссыз халықаралық құқықпен реттеледі. 
Кілттік сөз: «Халықаралық шарт».«Жер қойнауы». «Шартты мемлекеттік территория».  

Қаралатын сұрақтар: 

1.Халықаралық жария құқықтың бiр саласы-халықаралық шарттар құқықтары 

2.Халықаралық шарттардың құқықтық табиғаты 

3.Халықаралық шарттарды жасаудың негiзгi сатылары 

4.Халықаралық шарттардың əрекет етуi жəне тоқтатылуы  

5.Халықаралық шарттардың жарамсыздығы 

           Халықаралық шарттар құқығы – шарттық-құқықтық нормалар жиынтығын құрайтын, 

халықаралық шарттардың жасау тəртібін, жарамдылықшарттарын, əрекет етуі мен тоқталуын 

айқындайтын халықаралық жария құқықтың бір саласы. Халықаралық шарттардың құқығы осы 

заманға халықаралық құқықтың негізгі салаларының бірі, ол халықаралық құқықтың барлық 

құқықтық нормаларымен, институттарымен жəне салаларымен тығыз байланысты болып 

табылады. Бұл сала осы заманғы халықаралық құқықтың қызмет тəртібін, шарттық нормаларды 

жасау тəртібін, олардың жарамдылығын, əрекет ету, тоқтау рəсімдерін, өзіне жүктелген 

міндеттемелерді орындамаудың құқықтық салаларын айқындайды. Шарттық құқықтың мұндай 

басымдылық рөлі оның реттеу обьектісінің ерекшелігімен, осы заманғы халықаралық 

қатынастардағы маңызымен, сондай-ақ халықаралық шарттар құқықтарының қайнар көздерінің 

өзгешелігімен айқындалады. Халықаралық шарттың өзі халықаралық шарттар құқығының 

обьектісі болып табылады, ол халықаралық құқықтың негізгі қайнар көзі; əдеттегі ғана емес, 

сонымен бірге шарттық ережелелерді де өзгеру құралы; халықаралық жария құқықтың барлық 

салаларында халықаралық құқықтың маңызды жаңа нормаларының жасалуына мүмкіндік береді. 
Құқықтың осы саласының құрылымында,мазмұнында болып жатқан өзгерістердің халықаралық 

құқықтық басқа салаларының мазмұнынан көрініс табары сөзсіз. Жоғарыда ата өтілгендер 

халықаралық жария құқықтың осы заманғы жүйесінде халықаралық шарттар құқығының ерекше 

орын алатынын көрсетеді. 
  Халықаралық шарт – бұл халықаралық құқық субьектілерінің, ең алдымен жəне негізгі 
орайда мемлекеттер еріктерінің келісілген көрінісі, ол тараптардың өзара мүдделері мəселелері 
бойынша жасалады жəне қатынастарды хадлықаралық құқықтың негізгі қағидаларына сай, өзара 

құқықтар мен міндеттерді жасау жолымен реттейтін шарттық ережелер болып табылады. Мұнда 

айта кететін бір жайт, халықаралық құқықтағы шарт шарттық процесс қатысушыларының ерікті 
ғана емес, сонымен бірге бір-біріне маңызы бірденй жол берушілік нəтижесінде пайда болады. 

Халықаралық шарт құқығының теориясы шарттарды тең құқықты жəне құқықсыз деп екіге бөледі. 
Халықапралық жария құқық субьектілерінің сапалы шарттық тəжірибелері үшін  тең құқықты 



 

шартардың алар орны ерекше екені дау тудырмайды, олар шарттық процесс қатысушыларының 

тəуелсіздігі мен дербестігін өзара мойындауға негізделген.  

   Ал, өкінішке орай іс жүзінде кездесетін теңқұқықсыз шарттарды не сипаттайды?  

шарттық процестің негізгі субьеектілері – мемлекеттердің тəуелсіздігін сыртқы жағынан 

шектеу; 

халықаралық құқық субьектілерінің ішкі құзіреттерін құрайтын мəселелерге қол сұғу; 

Өз мемлекеттерінің заңдарына бағыну əрекеті. 
Келісуші мемлекеттердің құқықтары мен міндеттерді бөлісудегі əжептəуір 

үйлеспеушіліктердің болуы. 

Қаржылық міндеттемелердің сəйкессіздігі, өзара тиімділіктің болмауы, жол беруде 

бірдейліктің, теңдіктің жоқ болуы. 

            Халықаралық шарт мемлекеттер арасында туынадйтын дауларды бейбіт жолмен шешудің 

жалғыз құралы, тиісінше халықаралық келісімдер мемлекетаралық қатынастармен бір мезгілде 

пайда болған деуге болады. Мемлекетаралық ынтымақтастықтың даму тарихы мұндай 

шарттардың көптігі мен түрлі-түрлі болғандығын дəлелдейді. Əлемдік бірлестіктің дамуына қарай, 

шарттық процесс қатысушыларының міндеттемелері нақтыланып, заңи сипат ала бастады. 

Мысалы, алғашында шарттық міндеттемелер діни моральға негізделсе, XVII-XVIII ғғ. шарттар 

монархтардың саяси моралыне сүйене бастады; халықаралық шарттар құқығында XІX ғ. саяси 

шарттардың тек құқықтық нысанда ғана емес, сондай-ақ дін мен моральға сүйенген кезеңі ретінде 

сипатталады. Сөйтіп, халықаралық саяси шарттар құқықтық шарттардан келіп шыққан еді. 
Мемлекеттер олардың заңдық күшін мойындай отырып, шарттардың моральдық саясимаңызын да 

жоққа шығармайды.  

    Халықаралық шарттар құқығының қалыптасу процесі рим құқығының əсерінен, оның 

ішінде міндеттемелік құқық нормаларының əсеріне көп ұшырады. Мəселен, «pacta sunt servanda» - 

«шарттар орындалуы тиіс» деген шарттар құқығының негізгі ережесі рим құқығынан алынған. 

Шарттық құқықтың жиеленуі тұтастай алғандағы халықаралық құқық жүйеленуінің ажырамас 

бөлігі болып табылады. 1935 ж. Гарвард университетінің негізінде бір топ заңгерлердің Гарвард 

Жобасы деп аталатын еңбектері жарыққа шықты. Халықаралық жарияқұқықтың осы саласының 

ресми жүйесінің 1924ж.  Ұлттар Лигасы қабылдады.Алайды, сарапшылардың дайындаған 

баяндамасы сол күйі талқыланбаған күйде қалды.  

               Халықаралық шарттар туралы 1928 ж. америкалық конвенция жүйелген алғашқы 

халықаралық-құқықтық акт болып табылады. Шарттар құқығы туралы мəселе 1950 ж. бастап, 

халықаралық құқық комиссиясының жүйелеу жұмыстарының тізіміне енгізілді. 1968ж. 

шақырылған халықаралық шарттар құқығы жөніндегі Вена Конвенциясы 1969ж халықаралық 

шарттар құқығы туралы Вена Конвенцитясына қабылдаумен аяқталды. Конвенция 1980ж. 27 

қңтарда күшіне енді, себебі 1969ж. Конвенцияның 84-бабына сəйкес, ол «қосылу туралы отыз 

бесінші бекіту грамотасын немесе отыз бесінші құжатты сақтауға бергеннен кейін отыз күн 

өткенде » күшіне енеді деп көрсетілген. Қазақстан Республикасы оған  1963ж. 31 наурызында 

қосылды.  

    Бұл жүйелеу құжаты 85 баптан жəне қосымшадан тұрады. Оның кіріспесінде, халықаралық 

шарттар құқықтарының жүйеленуі жəне үдемелі дамуы халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті 
қолдауға, халықтар арасындағы достық қатынасты дамытуға жəне бір-бірімен ынтымақтастықты 

жүзеге асыру жолындағы алға қойған мақсаттарға қол жеткізуге көмектеседі деп қол қойылған. 

Кейінірек халықаралық құқық Комиссиясы халықаралық ұйымдардың қатысуымен жасалған 

шарттардың əрекетін реттейтін нормалардың жүйеленуін жүзеге асыражды. 1986ж. халықаралық 

қауымдастық мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың арасындағы халықаралық шарттардың 

құқықтары туралы  Вена Конвенциясын қабылдайды. Осы нормативтік актілерді қолдану  тиімді 
болу үшін екі  Конвенция баптарының номерлері сəйкес келінеді.  1978ж.  тағы бір маңызды 

жүйелеу акті – мемлекеттердің шарттарға қатысты құқықмирасқорлығы жайлы Вена Конвенциясы 

қабылданды. Сонымен, халықаралық құқық комиссиясының  жоғарыда аталған жүйелеу 

жұмыстары халықаралық құқық қызметінің маңызды сатысы болып табылады. 

    Халықаралық жария құқықтыңң барлық субьектілері халықаралық шартта құқығының 

субьектілері бола алады.  Халықаралық-құқықтық əдебиеттерде шарттық процестің субьектілік 



 

құрымаын айқындау үшін: «субьектілер», «қатысушылар», «контрагент», «халықаралық шарттың 

тараптары», сияқты түрлі терминдер қолданылады. Осындай жалпы санаттан басқа, 1969ж. Вена 

Конвенциясының 78-бабында,  1986ж. Конвенцияның 80-бабында «шартқа қол қоюшылар»  

термині қолданылды. Шарттық еределерді қолдануға қатыспаған, бірақ шартқа қол қойған 

мемлекет  халықаралық-құқықтық міндеттердің теңқұқықтық қатысушылары болып есептелетінін 

айтып өту керек.  

    Барлық мемлекеттердің халықаралық шарт жасау құқығы бар.  Мұндай ереже халықаралық 

шарттардың құқығы туралды  1969ж. Вена Конвенциясының 6- бабында: «Əрбір мемлекеттің шарт 

жасау құқығы қабілеттілігі бар» деп бекітілген. Сонымен бірге, мемлекеттердің шарттардың 

белгілі бір түрлерін жасау құқығы  шектелуі мүмкін. Мысалы, халықаралық келісімдерге сəйкес, 

ұдайы бейтарап мемлекеттердің  қорғану сипатындағы одақтық шартарды жасау, əскери одақтар, 

əскери көмектер туралы келісімдер жасау  құқығы жоқ. Бұл ұдайы бейтарап мемлекеттердің 

құқықтық табиғатына байланысты.  

    Өздерінің тəуелсіздігі үшін көрсету ұлттардың шарттық құқық қабілеттілігі олардың 

халықаралық құқық субьектілерінің бір бөлігін құрайды. Мысалы, Иорданиядағы жағдайды 

қалпына келтіру туралы  1970 ж. Каир Келісімі; Тəуелсіздік үшін қарулы күрес  кезеңіндегі Алжир 

Республикасы құрылғанға дейін өздерінің қарулы күштері ғана емес, сонымен бірге өз үкіметі де 

бар болатын. Ұлттардың орталық режимін қандай да бір нысаннан тəуелсіз жəне басқа 

мемлекеттердің, оның ішінде метрополиялардың тануынан да тəуелсіз күйде халықаралық 

шарттық қатынастарға түсе алатын халықаралық құқық тəжірибесі дəлелдеуде. 

   Халықаралық ұйымдардың шарттық құқық қабілеттілік сипаты халықаралық құқықтың негізгі 
субьектілері мемлекеттердің шарттық құқық қабілеттілігінен өзгешерек. Халықаралық ұйымдар, 

егер олардың құрылтай құжаттарында осындай рəсім  көзделген жағдайда немесе мүше-

мемлекеттердің ерекше өкілеттеріне негізделген жағдайда ғана шарттық процеске қатыса алады. 

    Халықаралық қатынастар іс тəжірибесінде түрлі сипаттағы субьектілер қатынасын көп 

жақты шарттар кездеседі. Бұл шарттарды өздерінің заңдық табиғаты жағынан «аралыс» немесе 

күрделі деп атауға болады. Мысалы, халықаралық ұйымдардығң теңіз спутниктік байланысты 

пайдалану туралы 1976 ж. келісімнің (ИНМАРСАТ) қатысушылары мемлекеттер, жария жəне 

жеке сипаттағы ұлттық ұйымдар болған.  Эквадор, Юнеско, жəне Чарльз Дарвин  Федерациясы 

арасындағы Галапагосс архипелагының биологиялық бірлестігін қорғау шаралары туралы 1964 ж. 

үш жақты келісімде, Ч.Дарвин Федерациясы үкіметті ұйым болып табылмайтындықтан, 

халықаралық құқықтың субьектісі бола алмайды. 

    Халықаралық құқыққ субьектілерінің арасында өзара келісілетіннің барлығы халықаралық 

шарттың обьектісі немесе заты болып табылады. Ол материалдық жəне материалдық емес 

құндылықтар, əрекет немесе əрекетсіздік болуы мүмкін. Халықаралық,с онымен қатар ішкі 
мəселелер де халықаралық шарттардыі обьектілері болуы мүмкін, олардың шешу шарттық 

процестің барлық қатысушылары үшін мүдде болады. Шарттық тəжірибеде халықаралық 

құқықтың барлық негізгі қағидаларының орындалуы міндетті.  Мысалы, егер халықаралық құқық 

субьектілері мемлекеттік шекараларды делимитациялау жəне демократиялау туралы шартқа қол 

қойсақ, онда мұндай жағдайда аумақтық тұтастық қағидасы мен шекаралардыңқол 

сұғылмайтындығы қағидаларын орындау басты орында болады. Шарттық процесте қатысушылар 

экономикалық келісім ережелерін талқылаған кеззде, олардың назары өздеріне жүктелген 

міндеттемелерді адал орындау  қағидасына туындаға дауларды бейбіт түрде реттеу қағидасын, 

мемлекеттердің ынтымақтасу қағидасына аударылады. Егер шарттық ережелер адамның  

құқықтары мен бостандықтарын қорғау мəселелеріне қатысты болса, онда мемлекеттер өздеріне 

адамның  құқықтары мен негізгі бостандықтарын  құрметтеу қағидасын, халықтардың тең 

құқықтылығы мен өзін өзі басқару қағидасына сəйкес міндеттемелерді алады.  

    Халықаралық шарт обьектісінен оның мақсатн айыра білу керек, яғни ол осындай 

шарттардың  əрекет ету нітижесінде мемлекеттердің қол жеткізгілері келетін мақсаттары болып 

табылады. Мақсат əқашан да нақты сипатта, ол көбіне-көп халықаралық шарттың Кіріспесінде, 

кейде оның негізгі бөлігінде көрсетіледі. Басқаша айтқанда халықаралық шарт обьектісі дегеніміз 

оның мақсатқа жету жолындағы құралы болып табылады.  Халықаралық шартты жасай отырып, 



 

онда біріккен мақсатты көрсете отырып, келісуші тараптың əрқайсысының жеке мақсаттары да 

болуы мүмкін. 

Кез келген халықаралық шарттың ажырамас қасиеті жəне оның халықаралық дəстүрден 

ерекшелігі, мұнда субьектілердің еркі анық көрсетілетіндігінде. Халықаралық құқық 

субьектілерінің еріктерінің айқын сипат алуына көмектесетін құралдар мен тəсілдер халықарлық 

шарттың нысанын құрайды. Оларға ауызша тұжырымдар жəне анықтамалар, сондай-ақ шарттың 

əр түрлі бөліктерінің  орналасу арақатынасы  мен рөлі, оның құрылымы мен атауы жатқызылады. 

Белгілі болғанындай, халықаралық шарттар жазбаша, кейде ауызша нысанда жасалады. Мысалы, 

халықаралық шарттардың құқықтары туралы Вена Конвенциясыныіы шарттық ережелері сауда 

шарттарының жазбаша да, ауызша да жасалу нысандарын қарастырады. 

Халықаралық шарт нысанының  маңызды элементтерінің бірі жəне оның көмегімен 

субьектілерінің ниеттерін айқын көрсететін нəрсе – ол шарттық процесінің қатысушылары 

қолданылатын тіл болып табылады.  Халықаралық шарт мəтінделген, сөзбен,  бекітлген келісім 

түрінде болуы мүмкін. Халықаралық шарттың қандай да бір міндетті тілі жоқ екенін  айтуымыз 

керек. Белгілі болғандай, екі тарапты шарттар келісуші екі тараптың білетін тілдерінде жасалады. 

Екі тараптың тілдерінде жасалған мітңннңғ бірдей заңдылық күші болады, яғни олар тең.ы 

баптарында жиі көрсетіледі.  Кейбір жағдайларда екі тарапты шарттар екі тілде еме, үш тілде 

нұсқасы жазылуы мүмкін. Оны тараптың серіктестерінің тілін білмегендіктерін, екі тарапқа ба 

белгілі тілге жүгінумен  түсіндіруге болады. Мұндайжағдайларда қарама-қайшылықтар 

туындайтын болса,  бір мемлекеттің тілі келесі тарапқа түсініксіз болса, үшінші тілдегі мəтін 

түпнұсқалық  болып есептеледі. Мысалы, Қазақстан Республикасының Балтық елдерімен шарт 

жасасу тəжірибесінде шарттарды үш тілде жасау кездеседі: қазақ тілінже жəне шарт жасасу 

Балтық елінің бір тілінде – литва, латва, эстон тілдерінде; үшінші қолданылатын тіл орыс немес 

ағылшын тілдері болып есептеледі. Халықаралық Əмбебеп ұйым – Біріккен Ұлттар Ұйымының 

аясында жасалатын шарттар, əдетте, осы ұйымның алты ресми тілдерінде – орыс, араб, ағылшын, 

француз, испан жəне қытай т ілдерінде жасалады.  

Халықаралық шарт нысанының элементтеріне оның құрылымының шартты атауын 

көрсететін кіріспеден, негізгі жəне қорытынды бөлімдерін жатқызады. Халықаралық шарт құқығы 

теориясында шарттың кіріспесі, халықаралық шарттың басқа бөлімдерімен теңдей заңдық күші 
бар ажырамас бөлігі ретінде маңызы көпке дейін жоққа шығарылып келді. Алайды, халықаралық 

шарт құқықтары туралы 1969 ж. Вена Конвенциясының 31-бабында шарттың контексіне 

кіріспенің  де кіретіні анық көрсетілген.  Кіріспеде келісуші тараптардың уəкілеттерінің атаулары, 

дəлелдері жəне өкілеттерінің жарамдылығы ғана емес, сонымен бірге шарттың мақсаты да 

көрсетіледі. Мысалы, БҰҰ-ның 1945 ж. Жарғысының Кіріспесінде соғыстың зардаптарынан 

құтқару, адамның негізгі құқықтарына деген сенімді бекіту, міндеттемелердің əділдігі мен 

құрметтеуді сақтауға шарт-жағдайлар жасауға көмектесу жəне т.б. мазмұндалған. Эқазақстан 

Республикасы, Қарғыз Республикасы жəне Өзбекстан Республикасы арасындағы БҰҰ-ның 

қамқорлығындағы ұжымдық  бітімгершілік батальоны ұйымдастыру жəне құру туралы  1995 ж. 15 

желтоқсандағы Келісімнің Кіріспесіндегі  БҰҰ мүшесі екендігін, барлық əлемде бейбітшілікті 
сақтау  үшін халықаралық қауымдастықтың жоғары жауапкершілігін бөлісу туралы тезис, 

дағдарыстарды реттеу, соғыс қауіпінің алдын алу жəне т.б. реттеудегі БҰҰ-ның күш салуына 

тараптардың бірігіп үлес қосуға ұмтылулары ескеріліп өткен.  

   Халықаралық шарттың ортылық бөлігі бөліктерге, тарауларға, баптарға, параграфтарға, 

тармақтарға, тармақшаларға бөлінеді. Осындай бөліктерге бөлу халықаралық шарттардың мəтінін 

пайдалануды, əсіресе олар үлкен көлемді болған жағдайда жеңілдетіледі. Аталған элементтердің 

бар немес жоқ болуы шарттың мазмұнына, қатысушылардың санына, мақсаттарына жəне өзге де 

факторларға байланысты, мысалы, жоғарыда аталған 1969 ж. Вена Конвенциясы көпжақты шарт 

ретінде бөліктерге, бөлімдерге, баптарға, тармақтарға, тармақшаларға бөлінеді. 1949 ж. Женева 

Конвенциясы əрекеттегі армияларды жараланғандар мен аурулардың жағдайын жақсарту, сондай-

ақ теңіздегі қарулы күштердің құрамынан кеме апатына ұшыраған жəбірленуші адамдардың 

жағдайын жақсарту туралы мазмұн тарауларға, баптарға, тармақтарға, тармақшаларға бөлінеді. Ал 

дипломатилық қатынас туралы 1961 ж. Вена Конвенциясы, ядролық қаруды таратпай туралы 1968 

ж. шарттың мазмұны тек баптарға, тармақтарға, тармақшаларға бөлінген. 



 

               Халықаралық шарттардың қорытынды ережелерінде, белгілі болғандай, қол қою, бекіту, 

қосылу актісі, шарттың заңды күшіне ені негіздері, шарт жасалатын тілдер жөнінде мəліметтер, 

депозитарийді көрсету жəне мəтіннің түпнұсқалылығы туралы тезис болады. 

                Халықаралық Шартта қосымша материалдардан, қол қоюдың қорытынды 

хаттамаларынан, ноталар немесе хаттар алмасудың, реттеу рəсімінің ережесінен тұратын 

қосымшалар болуы мүмкін. Қосымшаның кіріспеден, негізгі жəне қорытынды ережелерден 

өзгешелігі, ол шартта немесе қосымшада тікелей көрсетілсе, шарттың ажырамас бөлігі бола алады. 

Мысалы, БҰҰ-ның 1945 ж. Жарғысының 92-бабына сəйкес, Халықаралық Сот Статуты Жарғының 

ажырамас бөлігі болып табылады.ЭҚазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясы 

үкіметі арасындағы «Байқоңыр»  кешенін жалға алу туралы 1994ж. 19 желтоқсандағы шартта, 

аталмыш шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бірнеше қосымшалар көзделген. Мысалы, 

№3қосымшада жалған алудың  қосымша шарттары бар: визасыз режим мəселелері, кедендік 

рəсімдеу, тұрмыстық шарт жағдайлар. Белгілі болғаныфндай, аумақтық мəселелер жөніндегі 
шарттарда топографиялық карталар, демократиялық белгілері бар қосымшалар; ал халықаралық 

экономикалық шарттарда – техникалық стандартты, тарифтері бар қосымшалар болады. 

                 Халықаралық шарттардың нысандарын атау сияқты элементтер де үлкен маңызға ие. 

Себебі, халықаралық тəжірибеде жасалатын шарттардың саны шексіз. Сондықтан кездесіп 

отыратын шарттардың атауын есептеу қиынға соғады. Көп қолданылатын атаулардың түрлері 
мыналар: шарт, конвенция, келісім, пакт,хаттама, жарғы,статут, біріккен өтініш, мазмұндама, 

декларация, хартия, т.б.  Бүгінгі таңда халықаралық шарттар атауларының заңдық ерекшеліктері 
де жəне мұндай атаулардың көпшілік таныған  топтамалары да жоқ. Сонымен бірге, кейбір 

атаулардың іс жүзінде ұзақ мерзімі пайдаланылуы нəтижесінде біршама заңдықыққа ие 

болатынын да айту өту керек. Мысалы, халықаралық ұйымдарды немесе олардың жеке 

органдарын құру туралы шарттар жарғылар немесе статуттар деп аталады. Көптарапты 

шарттардың қатысушылары, əдетте,  өздерінің құқықтары мен міндеттерін конвенция нысанында 

ресімдейді. Қалыптасқан халықаралық тəжірибеде соғыс жəне бейбітшілік мəселелері жөніндегі 
маңызды шарттық ережелер пактімен белгіленеді. БҰҰ-ның халықаралық құқық комиссиясында 

шарттардың түрлі атауларын  талқылаған кезде ноталар алмасу сияқты атау туралы мəселелер 

қызу талас туғызды Комиссияның кейбір мəселелері қызу талас туғызады. Комиссияның кейбір 

мүшелері ноталар алмасуды дипломатиялық қызметтің салдары ғана деп есептеледі. Алайды, Вена 

Конвенциясы қатысушыларының көпшілік бөлігі ноталар алмасуды халықаралық шартты 

жасаудың бір тəсілі деп есептеу керек, себебі осындай алмасуарқылы тараптардың келісімдері 
ресімделеді деп айтып өтті. Үкімет басшылары мен мелекет басшыларының өкініштері мен 

мазмұндамалары сияқты шарттық актілер  халықаралық – құқықтық қатынастарда үдемелі орын 

алуда. Осы заманғы жағдайда оларда маңызды саяси, экономикалық жəне əскери мəселелер 

жөніндегі келісімдердің, келіссөз жүргізудің нəтижелері көрініс табады. 

             Халықаралық шарттар құқықтарының теориялық курсы үшін халықаралық шарттардың 

жіктелуінің үлкен маңызы бар. Жіктеуге мыналар негіз болады: 

   Шартқа қатысушылардың сандық құрамына байланысты: екі тарапты жəне көп тарапты. Екі 
тарапты шарттар, өз кезегінде əр тарапта бір қатысушы болатын əдеттегі екі тарапты 

шарттарға жəне бір тарабында да, екінші тарабында да бірнеше қатысушылары бар 

шарттарға бөлінеді. Көп тарапты шарттардың ішінде қатысушылары шектеулі шарттар 

жəне жалпы шарттар болатынын айыра білу керек. 

Халықаралық шарт обьектілерінің түрлеріне байланысты: саяси, экономикалық арнайы 

мəселелер бойынша. Шабуыл жасамау туралы, дипломатиялық жəне елшілік қатынастарды 

орнату жөніндегі шарттар жəне т.б. саяси шарттарға  жатқызылады. Экономикалық 

мəселелер жөніндегі шарттар санатына тауар жеткізілімі жəне тауар айналымы жөніндегі, 
есептік-несиелік шарттар, өндірістік меншікті қорғау туралы, қосарланған салықтан құтылу 

үшін шарттар жəне т.б.  жатқызылады. Арнаулы мəселелер жөніндегі халықаралық шарттар 

көлік, ауыл шаруашылығы, ғывлым жəне мəдениет, денсаулық сақта, құқықтық мəселелер 

көлемінде жасалады.  

Халықаралық шарттарды жасайтын органдарға органдарға байланысты шарттар 

мемлекетаралық, үкіметаралық, ведомстоаралық болып бөлінеді. Қазақстан Республикасы 



 

Президентінің «Халықаралық шарттарды жасау, орындау жəне күшін жою тəртібі туралы » 

заң күші бар Жарлығының 3-бабына сəйкес, халықаралық ұйымдар шетелдік мемлекеттер 

мен Қазақстан  Республикасының атынан мемлекетаралық шарттарды жасайды; 

үкіметаралық – Қазақстан Республикасының министрліктерінің, мемлекеттік комитетінің 

жəне өзге де орталық атқару органдарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

Президентіне тікелей есеп беретін жəне бағынатын мемлекеттік органдардың атынан 

жасайды. 

Халықаралық шарттардың жасалатын мерзіміне байланысты мерзімді жəне мерзімсіз шарттар 

болады. Халықаралық шарттың қорытында ережелерінде қандай да бір шарттың  əрекет ету 

мерзімі келіседі. Мысалы,  конвенциялық шарт ережелері, əдетте, мерзімзіс болады.Тауар 

жеткізілімі, лизинг мерзіміне байланысты экономикалық шарттар мерзімді халықаралық 

шарттарға жатқызылады. 

Заңдық салдарына, ұлттық заңдардың өзгеруіне байланысты халықаралық шарттарды өзі 
орындалаитын жəне өзі орындалмайтын халықаралық шарттар деп бөлінеді.  Егер 

мемлекетте халықаралық шарт ұлттық заңдарды қосымша, нақтылай норма қабылдамай-ақ 

қолданылатын болса, онда ол өзі орындалатын болып есептеледі. Мұндай санатқа, əдетте 

қаржылық мəселелерге байланысты Қазақстан қатысатын  шарттар жатқызылады. 

Өздерінің мəні бойынша шарттар халықаралық болып есептеледі, олардың реттейтін 

қатынастарына əсер ету нысаны бойынша өздері орындалатын болады, өйткені Қазақстан  

қаржылық заңдарда олар имплементтелмеген.Алайда, осы  заманғы шарттық тəжірибеде 

олар кездесіп қалады. Мəселен, халықаралық бухгалтерллік есеп аясындағы, салық салу, 

инвестициялық қызмет, қаржылық қызмет көрсету, бəсекелестік ережелердегі шарттар. 

Əрекеттегі ұлттық заңнамаға өзгерістер енгізу тиіс шарттық ережелер өздері 
орындалмайтын болып есептеледі. 

               Халықаралық шарттарды жіктеу үшін ұсынылған негіздер толық көлемде емес жəне оның 

қолданбалық маңызына қарағанда теориялық маңызы анағұрлым көбірек. 

                 Халықаралық шарттарды жасау дегеніміз – бірнеше жүйелі сатылардан құралатын 

күрделі процесс. Халықаралық шарттар процесінің теориясы осы процесті техникалық жаққа 

қарай жатқызу туралы пікірлер қалыптасқан. Халықаралық шарттарды жасау өте күрделі, оның 

күрделілігін шарт обьектілерінің күрделілігімен, қатысушыларының табиғаты мен көлемімен, 

кейбір жағдайда саяси жағдайдың жағымсыздығымен түсіндіруге болады. Осы шарт процесіне 

халықаралық шарттың қатысушылар тарапының заңи əрекетіə мен тұтастай бірқатар нақты 

сатылары кіргізіледі, олар: келіссөздер жүргізуге уəкілетті тұлғалардың тағайындау; уəкілеттерді 
ұсыну жəне қабылдау; шарттың түпнұсқасын жасау; шартқа қол қою; ескертулерді жариялау; 

шартты бекіту; бекіту грамоталарымен алмасу жəне депоненттеру; шартты промульгациялау; 

Біріккен Ұлттар Ұйымында шартты тіркеу. Кейбір заңгерлер шарт жасауға шарттың заңды күшіне 

енуін  де жатқызып жүр. Шарттың процесіне жоғарпыда аталған сатылардың бəрін енгізу міндетті 
емес. Ол шарттың нысанына, тараптың қатысушыларының алдын ала келісуіне байланысты.  

                  Халықаралық шартты жасау рəсімін  қарастыру халықаралық – құқықтық əдебиеттерде 

əдетите, өкілеттіліктерді беруден басталады. Кейбір қайнар көздеріне өкілеттіктерді беру, шарт  

бастамашылығы сияқты халықаралық шартты жасаудың алдында болады деп көрсетиілген. 

                 Егер халықаралық шартты конференцияларда немесе халықаралық ұйымдарда ұсынуда 

мемлекет өкілдік берген  мемлекет басшылары, үкімет басшылары, сыртқы істер министрлігі, 
дипломатиялық өкілдердің басшылары жасайтын болса, онда халықаралық шарттар құқықтары 

туралы 1969ж. Вена Конвенциясының 7-бабының 2-тармағына сəйкес, жоғарыда аталған тұлғалар 

өздерінің лауазымдық өкілеттерін жүзеге асырғанда шарттық процеске қа қатысу үшін арнайы 

өкілдеттердің берілуін қажет етпейді. Қазақстан Республикасы Президентінің «ЭҚазақстан 

Республикасының халықаралық шарттарын жасау, орындау жəне күшін жою тəртібі туралы» 1995 

ж. Заң күші бар Жарлығының 9-бабына сəйкес, «Қазақстан Республикасының Президенті, 
Қазақстан Республикасының примьер министр, Қазақстан Республикасыныңсыртқы істер 

министрі арнаулы өкілетсіз-ақ келіссөздер жүргізуге жəне Қазақстан Республикасының 

халықаралық шарттарына қол қоюға құқылы». 



 

                Қазақстан Республикасыныңшет мемлекеттегі дипломатиялық өкілдігінің басшысы 

немесе Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымы жанындағы өкілдігінің  басшысы 

тиісінше өзі барған мемлекетпен немесе осы халықаралық ұйымның шеңберінде Қазақстан 

Республикасының халықаралық шарттарын жасау жөнінде арнайы өкілеттіксіз келіссөздер 

жүргізуге құқылы. 

                 Қазақстан Республикасының шет мемлекеттегі дипломатиялық өкілдігі басшысының 

немесе Қазақстан Республикасының халықаралық ұйым жанындағы өкілдігі басшысының арнайы 

өкілеттіліктері болған ретте ғана Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына қол қою 

құқығы бар.  

                Қазақстан Республикасының министрі Мемлекеттік комитетінің төрағасы, өзге де 

орталық атқару органының басшысы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының президентіне тікелей 

бағынатын жəне есеп беретін мемлекеттік органның басшысы өз  құзырындағы мəселелер жөнінде 

арнайы өкілеттіксіз-ақ  келіссөздер жүргізуге  жəне Қазақстан Республикасының 

ведомоствоаралық шарттарына қол қоюға құқылы. 

                 Арнайы өкілеттіліктердіберу қажет болған жағдайда, келіссөздер жүргізу, шартты 

қабылдау оның түпнұсқасын бекіту, қол қою құқығы  құжатта куəландырылуы тиіс. Мұндай 

өкілеттіктер жасалатын шарттың барлық сатыларына таралмауы мүмкін, мысалы, тек қол қоймай 

келіссөздер жүргізуге берілуі мүмкін. Бұл мəселелер өкілеттіліктерді тексеру жөніндегі комитеттің 

құзіреттілігіне жатады. Өкілетті адамның, тегі, аты, əкесінің аты, оның өкілеттеріне кіретін 

мəселелер аясы көрсетіледі. Егер екі тарапты шарт жасалса, онда қатысушылар өкілеттіліктерінің 

түпнұсқасымен алмасады. Ал, көп тарапты шарттарда өкілеттіктер конференцияның немесе 

ұйымның хатшылығына тапсырылады. Конференцияда баяндама үұсынушының өкілеттіліктерін 

тексеру үшін арнайы комитет құралады. 

                    Халықаралық шартта келісілген мəтінін жасау шарт процесіндегі міндетті саты болып 

табылады. Осы сатыға шарт жобасын талқылау мен қабылдау жəне оның түпнұсқасын бекіту де 

кіреді. Келіссөздер жүргізу келісілген мəтінді дайындайдың негізгі сатысы болып табылады. Олар 

халықаралық шарттың келісілген мəтінін дайындаудың мынадай сатыларынан өтеді: 
əдеттегі дипломатиялық  көздерді пайдалану; 

халықаралық конференциялардың қызметі; 
халықаралық ұүйымдардың қызметі. 

                    Əдеттегі дипломатиялық арналар келісуші тараптардың дипломатиялық өкілдіктерінің 

қызметінен тұрады. Келісуші тараптар шарттың жобасы бойынша келіп түскен ұсыныстарды 

талқылап, мəміле, өзара талаптар қайту арқылы өздерінің позицияларын үйлестіреді. Жүргізілген 

келіссөздердің нəтижелері бойынша халықаралық шарттың біртұтас келісілген мəтінін жасалады. 

Халықаралық шарттың жобасын дайындау процесінде тараптар негізгі мəселелер жөнінде алдын 

ала келісімдерге қол жеткізеді. 
                    Халықаралық конференциялардың қызметі халықаралық шарт мəтінін үйлестірудің 

маңызды нысанының бірі болып табылады. Жоғарыда халықаралық шарттардың құқықтары 

туралы 1969 ж. Вена Конвенциясының мəтінін үйлестіру жөнінде Вена конвенциясының  

жұмысын айтқан едік. Қарусыздану, соғыс құрбандарын қорғау мəселелері жөнінде жүйелеу 

жұмыстары Гаага, Женева конференцияларының жұмыс нəтижелері болды. Мұндай нысанның 

ерекшелігі халықаралық шарт жасау процесін  алдын ала ұйымдастырып, дайындайда. Қазіргі 
кезде шарттың келісілген мəтінін дайындау үшін мемлекеттер мен үкіметбасшыларының жоғары 

деңгейдегі кезедсулері кеңінен таралып кетті. Мысалы, Шанхай кездесуі, Давостағы 

экономикалық форум, Алматы басқосу жəне т.б. 

                   Қазіргі кезең тəжірибесінде халықаралық шарттар мəтіндерін жасау халықаралық 

ұйымдардың қызмет аясына кіреді. Бұл көбіне халықаралық  ұйымдардың қызмет аясына кіреді. 
Бұл көбінесе халықаралық ведомоствоаралық шарттарға байланысты болып келеді. Шарттың 

мəтінін толывқ қамтиды, шарт процесі қатысушыларының құзіреттері мен кəсібилігін жақсартады. 

                   Шарт мəьтінін қабылдау – дауыс берудің қажетті рəсімі, оның көмегімен 

мемлекеттердің немесе халықаралық ұйымдардың өкілетті тұлғалары шарттың мəтінімен 

келісетіндіктерін білдіреді. 



 

                   Екі тарапты шарттар жəне аз мемлекеттер қатысатын шарттардың мəтіні келіссөздерге 

қатысқан барлық мемлекеттердің дауыс беруі арқылы қабылданады. Халықаралық 

қауымдастықтың қалыптасқан тəжірибесінде халықаралық конференцияларда шешім қабылдау 

рəсімі білікті дауыстар санын, атап айтқанда 2/3 дауысқа келтірілген. Консенсус жолымен шешім 

қабылдануы да мүмкін, яғни пікірталас нəтижесінде даулы мəселе бойынша қол жеткізетін ортақ 

келісімге келу жəне халықаралық  келіссөздерге қатысушылар  позицияларын  жақындасу, 

шарттың мəнін ресми дауыс берусіз қабылдау. 

                   Рəсім ережелері дауыс беру нысанын да айқындайды. Оның ішінде ең көп 

қолданылатыны – қол көтеру арқылы дауыс беру. Маңызды шешімдер қабылданатын жағдайда  

конференцияға қатысушы барлық мемлекеттер алфавитті тəртіпте  жеке-жеке дауыс береді, оның 

конференцияның төрағасы жеребе  бойынша айқындайды. Дауыс беру қорытындысы көпшілікке 

дауыстап айтылып, конференцияның хаттамасында бейнеленеді. 
                   Мəтінді үйлестіру жəне қабылдау рəсімін кейін осы мəтінді түпкілікті деп тану жəне 

өкілетті тұлғалар тарапынан өзгертілмейтіндей бір тəсілді анықтау қажеттігі  туындайды. 

Шарттың қабылданған мəтіні түпкілікті деп танылатын рəсім мəтінінің түпнұсқалылығын бекіту 

деп аталады. Түпнұсқалық мəтін дегеніміз – бір немесе бірнеше тілде жасалатын мəтін, олар 

бірдей түпнұсқалық деп қарастырылады жəне бірдей заңдылық күші болады. Қазіргі кездің 

шарттық тəжірибесінде мəтіннің түпнұсқалығын бекітудің мынадай нысандары қолданылады: 

қол қою (парафирлеу – paraphe деген француз сөзі – қысқартылған жазу мағынасында) – 

халықаралық шартқа уəкілетті адамның аты-жөніндерінің бас əріптерімен алдын ала қол 

қою; 

халықаралық конференцияның Қорытынды Актілеріне шарттың мəтінін енгізу; 

халықаралық конференцияның қарарына шарттың мəтінін енгізу. 

         Халықаралық шарттың өзі үшін міндетті болатындығына мемлекеттің келісім беруінің 

маңызды тəсілдерінің бьірі оған қол қою. Халықаралық шарт жасаудың  қазіргі кезең 

тəжірибесінде шарттың қол қою сатысынан өтпейтін кездері де болады. Мысалы, халықаралық 

еңбек ұйымының кейбір көп тараптары конференцияларын мемлекеттер қол қоймай-ақ бекітеді. 
Дегенмен, қол қою шарт жасаудың маңызды шарты болып қала бермек, сондықтан болар шартқа 

қол қойған күн шарттың жасалу мерзімі болып есептеледі. 
           Халықаралық шартқа қол қоюдың екі түрі бар: түпкілікті жəне түпкілікті емес. Ad 

referendum шартқа қол қою, егер шарт кейін үкіметтің бекітуін қажет етсе, яғни жоғары  заң 

шығарушы орган шарт мəтінін бекітуі қажет  болған жағдайда  уəкілетті адам жүзеге асырылады. 

Алайда,  қол қоюдың бұл түрі соңғы емесжəне парафирлеуде мынадай айырмашылықтары бар: 

аd referendum – мемлекеттің шарттың өзіне міндетті екендігімен келісу тəсілі; ал парафирлеу 

тек түпнұсқалықты анықтау мақсатымен ғана шектеледі, яғнипарафирлеуден ондай кері 
күш болмайды.  

Ad referendum-ға қол қою,, парафирлеудегі сияқты уəкілетті адамның аты-жөнінің бас 

əріптерін қоюмен шектелмейді; мұнда алдын ала қол қою үшін уəкілеттіктердің болуы 

шарт. 

Ad referendum-ды мемлекет мақұлдлағаннан кейін ол аяқталған болып табылады, ал шартты 

парафирлерге мемлекет оған қол қоюға  міндетті. 
         Екі тарапты шарттарға қол қойған кезде қол қою балама немесе кездесу негізінде жүзеге 

асырылады, яғни шартың мəтініне оның қатысушыларының қол қою кезегін реттейтін тəртіп. 

Мысалы, егер Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасында шартқа қол қойылатын 

болса, онда Қазақстан жағынан берілетін шарттың нұсқасында қазақ тіліндегі мемлекеттің атауы, 

уəкілетті адамның қолы, мөрі, шарттың мəтіні бірінші орынға қойылады. Қойылатын қолдар үшін 

бірінші орын болып шарттың мəтіні арасындағы сол жақ, егер мəтін араб тілінде болса, онда 

уəкілдің қолы жоғары орында тұрған мемлекет бірінші орын құқығын иеленеді.  
         Көп тарапты шарттарға қол қойған кезде уəкілетті адламдародың қолы бірінен кейін бірі 
қойлады, орысша, ағылшынша немесе шарт қатысушылары таңдалған өзге де алфавиттік тəртіпте 

қойылады. Балама ережесі шарт саясатындағы мемлекеттердің дербес теңдік қағидаларының бір 

көрінісі. Егер уəкілетті адам өзінің уəкілетті көлеміндже əрекет етсе жəне олар жарамды болса, 

қойылған қол жарамды болып есептеледі.  



 

          Шарт жасаудың барлық сатыларында мемлекеттің ескертулер жасау құқығы бар. Ескерту 

дегеніміз – мемлекеттің кез келген нысанда жəне кез келген атауда жасайтын бір тарапты 

жариялауы. Ескертуді өтінішгтен айыра білу керек, өтініш келісім беру немесе келіспейді айту 

болып  есептеледі. Ескерту арқылы мемлекет белгілі бір ережелердің əрекет күшін жояды немесе 

өзгертеді, алайда шарттың негізгі мазмұны өзгеріссіз қалады. Егер біртарапты өтініш халықаралық 

шартты жасаудың бастапқы сатыларында жасмалатын болса, онда олар ескерулер болып 

есептелмейді. Себебі олардың ескертпалер сияқты заңдық салалары жоқ. Халықаралық 

шарттардың құқытары туралы 1969 ж Вена Конвеенциясының 2-бөлімінде ескертулерді құқықтық 

табиғаты айқындалған. Вена Конвенциясының 19-бабына сəйкес, мемлекеттер шартқа қол 

қойғанда, қабылдағанда немесе бекіткенде ескертулер жасайды. Ескертулерді қолданудың кейбір 

ерекшеліктері бар. Мысалы, егер нақты ескертуге шартта тыйым салынса; егер шарттық 

ережелердің талабы бойынша белгілі бір ескертулер ғана жасауға рұқсат етілсе; егер ескерту 

шарттың көлемі мен мақсатына сай немесе онда ескертулерге қатысты рəсім мемлекеттерден 

ескертуді жасағанда,оларға қарсылықтар жасағанда, оларды алып тастағанда жазбаша нысанды 

қолдануды талап етеді. Өйтпегенде ескерту жасалмаған деп есептеледі. Шартты бекітуде 

жасалатын ескерту бекіту грамотасының өзінде, алмасу жөніндегі хаттамада немесе бекіту 

грамотасын өткізу хаттамасында  мазмұндалуы мүмкін. Сонымен ескертулерді тұжырымдап айту 

– əр тараптың өзінің тəуелсіз құқығы, бірақ ескерту шарттық ережелерінің мəніне əсер етпеуі 
керек. Ескерту жасау құқығы мемлекеттерге шарттың қатысушы болуға мүмкіндік береді. Олар 

оның негізгі ережелерінің, міндеттері мен мақсаттарын  қабылдайды, бірақ түрлі есептерге 

байланысты шарттың кейбір ережелерімен, кейде болымсыз ережелерімен де келісе алмай қалады. 

Мысалы, Қазақстан Республикасы 1993 ж. соғыс құрбандарын қорғау туралы 1949 ж. Женева 

Конвенциясына кейбір ескертулер беру арқылы  қосылады. Бұл ескертулер Қызыл жарты Ай мен 

Қызыл Кресттің геральдикалық белгілдерін ақ фонда эмблема ретінде жəне армияның санитарлық 

қызметінің айырма белгілері ретінде қолдануға байланысты болатын.  

   Бекіту – ретафикациялау шарт процесінің маңызды сатыларның бірі, ол мемлекеттік биліктің 

жоғары органының халықаралық шартты бекітуін көрсетеді. Бекіту шартқа заңдық күш береді. 
Кейбір елдерде, мəсенелен, АҚШ-та бекіту конститутциялық түзетудлерді бекітудің ерекше 

тəртібі болып саналады. Бекітудің екі түрлі тəсілі бар: бекіту грамоталары түрінде – халықаралық 

жəне заң немесе жарлық нысанындлағы  жəне мемлекет ішіндегі Бекіту халықаралық шарт 

жасаудың міндетті сатысы болып есептелмейді. Бекіту арқылы халықаралық шарттың 

қатысушысы мемлекеттің тыныш жағдайында халықаралық шар мазмұнын  ойлау мүмкіндігі,  
өзінің уəкілетті адамдардлың əрекеттерін тексеру , қоғамдық пікірмен үйлесімді  мүмкіндігі пайда 

болады. Халықаралық тəжірибеде мемлекеттің халықаралық шартқа қол қойғанымен, оны 

бекітуден бас тарттын жағдайлары болып тұрады. Бекітуден бас тарту халықаралық құқықты бұзу 

болып есептелмейді.  Сонымен бірге, халықаралық бірлестік мұндай бас тартудың негізделген 

болуын көздейді, өйткені бұл халықаралық құқықтың үдемелі дамуына кедергі келтіруі мүмкін.  

Қазақстандық заңдарға сəйкес, Конститутциялық Кеңес халықаралық шарттардың конститутцияға 

сəйкестігін оларды бекітуге дейін тексереді. Мұндай рəсім үшін Қазақстан Республикасы 

Президентінің, Сенат Төрағасының, Мəжіліс Төрағасының, Парламент депутаттарының көпшілік 

санының кем дегенде 1/5 бөлігі жəне Премьер-министрдің үндеулері қажет. Қазақстан 

Республикасының Конститутцияға сəйкес келмейді деп танылған халықаралық шарттар 

бекітілмейді жəне қолданысқа енгізілмейді.  
              Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасының халықаралық 

шарттарын жасау, орындау жəне күшін жою тəртібі туралы» заң күші бар Жарлығының 10-бабына 

сəйкес, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының Қазақстан 

РеспубликасыныңПарламенті бекітеді. Қазақстан бекіткен халықаралық шарттар оның заңдары 

алдында басым күке ие жəне тікелей қолданылады. Халықаралық шарта оны қолдану үшін заң 

шығару қажет деп көрстеілуі де мүмкін. Қазақстанның заңдарға сəйкес, халықаралық щшарттар 

жасасқан кезде келуші мемлекғеттер ол туралы уағдаласқан жағдайда олар бекітіледі. Мұнан 

басқа Қазақстанның тəжірибесінде бекітуге жататын халықаралық шарттардың толық қамтылған 

тізімі бар:  



 

орындалуы қолданылып жүрген заңдардың өзгертілулерін немесе жаңа заңдардың 

қабылдануын талап ететін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында 

көздегендегідей өзгеше ережелерді белгілейтін; 

Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттермен аумақтық шекараласуы  туралы, ерекше 

экономикалық аймағының жəне континенттік қайраңының ара-жігі туралы шарттарды қоса, 

Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттермен ара-жігі жіктелуі туралы; 

Мемлекетарлық қатынастардың негіздері туралы қарусыздану немесе қару-жараққа 

халықаралық бақылау жасау хадлықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

мəселелері жөніндегі, сондай-ақ бітім шарттары мен ұжымдық қауіпсіздік туралы 

шарттары: 

Қазақстан Республикасыныңмемлекетаралық одақтарға халықаралық ұйымдарға жəне өзге де 

бірлестіктерге қатысуы туралы,егер мұндай шарттар Қазақстан Республикасының егеменді 
құқықтарының бір бөлігін жүзеге асыруды оларға беруді көздейтін болса немесе олардың 

органдары шешімдерінің Қазақстан Республикасы үшін заңдық міндеттілігін белгілейтін 

болса; 

Мемлекеттік заемдар немесе Қазақстан Республикасының экономикалық жəне өзге де көмек 

көрсету туралы халықаралық шарттарды бекітуге жатады.  

    Бекіту процесінің белгілі бір заңи салдары  бар. Біріншіден, бекіту мемлекеттің шарттық 

міндеттемелерді міндетті орындауға келісімін бекітеді. Екіншіден, бекіту шартты бекіткен 

мемлекеттерге егер шарт заңды күшіне енбеген болса, оның обьектісін, мақсатын жойып жіберетін 

əрекеттерді тоқтата тұруды міндеттейді. Үшіншіден, шартта алдын ала уағдаласқан бекіту 

грамоталарының жеткілікті көлемі жиналған жағдайда шарт өзге күшіне енеді. Ең соңында, 

төртіншіден, мемлекет бекіту сəтінен бастап, халықаралық шарттың тең құқықты қатысушысына 

айналады. 

   Қазақстандық тəжірибеде Парламент өз Палаталарының жеке мəжілістерінде Қазақстан 

Республикасының Президенті немесе Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітуге ұсынған 

халықаралық шарттарды қарайды жəне тиісті заң қабылдайды. Президент халықаралық шартты 

бекіту туралы заңға қол қойылғаннан кейін жəне оны жариялаған соң бекіту грамотасына қол 

қояды.  

   Егер мемлекет əу бастан ақ шарт жасауға қатыспаған болса, онда оған шартта көзделген мəн-

жайлар бойынша қосыла алады. Мұнан басқа, егер мемлекеттің шартқа қатысу құқығы болмай, 

кейінірек ондай мүмкіндігі болған жағдайда, ол да қосылу болып есептеледі.  Қазақстьан Үкіметі 
Сыртқы Істер Министрлігінің ұсынысы бойынша Президентке мемлекетаралық сипаттағы 

халықаралық шартқа қосылу туралы ұсыныс енгізеді. Сыртқы істер министрлігі Қазақстан 

Республикасының Үкіметіне үкіметаралық шартарға қосылу туралы ұсыныс жасайды.Ал, 

министрліктерге, мемлекттік комитеттерге жəне өзге де орталық атқару органдарына, сондай-ақ 

тікелей Қазақстан Республикасы Президентіне бағынатын жəне оған есеп беретін мемлекеттік 

органдарға келетін болсақ, онда бұл органдар Сыртқы істер мигнистрлігімен бірігіп немесе 

онымен келісіп, өздерінің құзіреттілігіндегі мəселелер бойынша Қазақстан Республикасының 

Үкіметіне қосылу туралы ұсыныс енгізеді. 1995 ж. аталмыш Жарлықтың 18-бабына сəйкес, 

Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарға қосылу туралы шешімдері мынадай болып 

қабылданады: 

        Қазақстан РеспубликасыныңПрезиденті ұсынған мемлекетаралық сипаттағы халықаралық 

шарттарға қатысты, сондай-ақ  Қазақстан РеспубликасыныңҮкіметі ұсынған жəне үкімет 

қарауындағы мəселелер жөнінде бекітуге жататын халықаралық шарттарға қатысты - 

Қазақстан Республикасының Парламенті; 
       Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарауындағы жəне бекітуге жатпайтын халықаралық 

шарттарға қатысты - Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылданады. 

               Ведомствоаралық сипаттағы халықаралық шарттарға қосылуға келетін болсақ, ол туралы 

шешімді Қазақстан                  Республикасының Үкіметі қабылдайды. Қосылуды рəсімдеу тəртібін 

бекіту келісуші мемлекеттердің ішкі сі болып табылады. Кейбір жағдайда қосылу парламенттік 

мақұлдау қажет болса; келесі жағдайларда-бұл міндетті бекітуді қажет ететін ерекше хаттама 

нысаны. Халықаралық тəжірибеде қосылу үшін парламенттің келісімін алу жоғары бағаланады. 



 

   Халықаралық шарттарды тіркеу институты құпия дипломатияны ығыстырып жібереді. Тіркеудің 

мəні заңды күшіне енген халықаралық шарттардың шұарт қатысушылары айқындайтын құзіретті 
органдарға тіркеуге ьерілетіндігінде. Халықаралық тəжірибеде тіркеудің мынадай түрлері жиі 
кездеседі: а) бір тарапты – бұл ең кең таралған түрі, тараптардың біреуі тіркеуді дербес түрде 

жүзеге асырады; б) қайталама – тіркелген шарт келісуші тараптың біріне тіркеуге беріледі; 
в)бірлескен – бірнеше дипозитарийлер болғанда; г) қосарланған – бір шарт екі халықаралық 

ұйымның хатшылығында тіркеледі. 
                  Халықаралық шарт процесі тəжірибесінде халықаралық-құқықтық  жəне ішкі 
мемлекеттік жариялауда белгілі. Халықаралық тəжірибеде жариялау толықтай БҰҰ хатшылығына 

жүктелген. БҰҰ Бас Ассамблеясының  1946 ж. 14 желтоқсандағы  «шартарды жəне халықаралық 

келісімдерді тіркеу жəне жариялау , БҰҰ жарғысының 102-бабын қолданысқа енгізу  ережелері» 

деген қарарында БҰҰ мүшесі жасаған кез келген халықаралық шарт немесе келісім алғашқы 

мүмкіндік туындағанда-ақ хатшылықта тіркелуі жəне жариялануы тиіс. Егер шарт немесе келісім 

заңды күшіне енген жағдайда ғана тіркеледі делінген. Шартты немесе келісілген тіркейтін 

мемлекет немесе халықаралық ұйым ұсынылған мəтіннің қол қойған тараптардың барлық 

ескертпелері енгізілген шарттың  немесе келісімнің нақты жəне толық көшірмесі екенін 

куəландырады. Тіркеу туралы куəлікке БҰҰ Бас хатшысы немесе оның өкілі қол қояды жəне 

тіркелетінтарапқа немесе органдарға, сондай-ақ тиісті талап бойынша тіркелген шарттың немесе 

келісімнің кез келген тарабына беріледі. Тіркеуге мынадай мəліметтер енгізіледі; 
тіркеу тəртібімен берілген мериялық нөмірі; 
шарттың немесе келісімнің аты; 

келісуші тараптардың атауы; 

қол қою, ратификациялау, бекіту грамоталарын алмасу, қосылу жəне заңды күшіне енгізу 

даталары; 

шарттың немесе келісімнің қолданыста болу мерзімі; 
шарт немесе келісім жасалған тіл немесе тілдер; 

 актіні тіркейтін тараптардың атауы жəне тіркеу датасы; 

БҰҰ шарттарының серияларын жариялауға қатысты мəліметтер. 

       Тіркелген шарт немесе келісім шарттардың арнаулы Тізбесіне енгізіледі. Тіркелген жіне 

шарттар тізіміне енгізіліп, сақталған шарттарды БҰҰ хатшылығы өз тілінде немесе түпнұсқа 

тілінде, олардың ағылшын жəне француз тілдеріндегі  аудармаларысмен бірге қысқа мерзім ішінде 

жариялап жібереді. Хатшылық Тізбеге Тіркелген немесе сақталып немесе енгізілген шарттар 

туралы мəліметтерді ай сайын мемлекеттік – помульгацияда бар – ол қатысушы мемлекетінің 

бұқаралық ақпарат құралдарында халықаралық шартты ресми жариялауды білдіреді. 
Қазақстандық заңдарға сəйкес, Қазақстан Республикасының Парламентінің бекіткен жəне заңды 

күшіне енген халықаралық шарттар, сондай ақ Қазақстан Республикасы белгілеген тəртіпте 

қосылған үкіметаралық  шарттар «Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 

Республикасының Үкіметі актілерін жинағында» жарияланады. Қазақстан Республикасының 

халықаралық шарттарының түпнұсқалық мəтіні шетел тілдерінде жасалса, осы тілдердің бірінде, 

қазақ жəне орыс тілдеріндегі ресми аудармалармен жарияланады. Қазақстан Республикасы 

қатысушы болып табылатын халықаралық шарттарды тіркеу мен есепке алудың Қазақстан 

Республикасының Сыртқы  

Істер министрлігі Біріккен Ұлттар Ұйымының хатшылығында жəне басқа да халықаралық 

ұйымдардың тиісті органдарында Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын тіркеуді 
жүзеге асырады. 

           Халықаралық шарт проектісінің қатысушылары шарт мəтінінің түпнұсқасын жəне соған 

қатысты барлық құжаттарды сақтауға тапсырады. Бір немесе бірнеше мемлекеттер, халықаралық 

ұйымдар немесе осындай ұйымның бас атқарушы лауазымды адамы депозитарий бола алады. 

Депозитарийді процесс қатысушылары айқындайды. Көп жағдайда аумағында шартқа қол қойған 

немесе осы шарт қабылдаған халықаралық конференция өткізілген мемлекет депозитарий болып 

тағайындалады. Егер мəселе халықаралық ұйымның құрылтай актісін сақтауда болса, онда мұндай 

жағдайда атқарушы орган депозитьарий болып табылады. Мысалы, БҰҰ-ның 1945 ж. 

Жарғысының депозитарийі БҰҰ хатшылығының Бас хатшысы болса, Беларусь Республикасының 



 

Үкіметі Тəуелсіз Мемлекеттер достастығының 1993 ж. Жарғысының депозитарийі болып 

табылады. Депозитарийдің негізгі міндеттеріне мыналар жатады: 

- халықаралық шарттың түпнұсқа мəтінін сақтау; 

- түпнұсқа мəтінінің куəландырылған көшірмелерін дайындау; 

- шартқа қол қойғызу; шартқа қатысты құжаттарды хабарландыру, хат хабарламаларды алу 

жəне сақтау; 

- шартқа қатысты қойылатын қолдар мен өзге де құжаттардың тиісті нысаны жөніндегі 
мəселелерді зерттеу жəне қажет болған жағдайда бұл мəселені тиісті мемлекетке мəлімдеу; 

- шартқа қатысты барлық құжаттар туралы шарттың басқа да ықтимал қатысушыларына 

хабарлау; шарттың өз күшіне енуі  үшін қажетті қабылдау, бекіту немесе құжаттардың 

алынғаны немесе дипозитке берілгені жөнінде хабарлау, 

- шартты БҰҰ хатшылығында немесе басқа халықаралық ұйымдарда тіркеу. 

        Депозитке беру деп депозитарийге халықаралық шарттың, бекіту грамоталарының, 

халықаралық шартқа қосылу туралы құжаттардың немесе шарттың бұзылғаны туралы 

құжаттардың түпнұсқасын сақтау  беруді айтады. Қазақстан Республикасы Президентінің 

«Қазақстан Республикасының хХалықаралық шарттарын жасау, орындау жəне күшін жою тəртібі 
туралы» 1995 ж. заң күші бар Жарлығының 30-бабының 2,3-тармақтарына сəйкес, «Қазақстан 

Республикасының  атынан жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің атынан жасалған Қазақстан 

Республикасы халықаралық шарттарының түпнұсқалары оларға қол қойылған  күннен бастап екі 
апта мерзімде Қазақстан Республикасының Сыртқы істер минисмтрлігі  бұл шарттардың 

көшірмелерін олар күшіне енген күннен бастап екі апта мерзімде тиісті мемлекеттік  органдарға 

жолдайды.  Қазақстан Республикасының ведомоствоаралық шарттарының түпнұсқалары тиісті 
министрліктер мен ведомоствоаралық мұрағаттарында сақталады, ал осы шарттардың 

куəландырылған  көшірмелері, оларға қол қойлған  күннен бастап екі апта мерзімде Қазақстан 

Республикасының Сыртқы Істер  министрлігіне жіберіледі. 
           Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі көп жақта халықаралық шарттардың 

депозитарий міндеттерін, егер осы  шарттарды талаптарына сəйкес  мұндай міндеттер   Қазақстан 

Республикасының жүктелген болса, жүзеге асырады. 

           Халықаралық шарттардың өз күшіне енуі дегеніміз шарт тараптарының қатысушылар 

ретінде заңды құқықтар мен міндеттерге  ие болуын білдіреді. Халықаралық шарттардың 

құқықтары туралы 1969 ж. Конвенцияның 24-бабына  сəйкес «шарт шарттарының өзінде 

көзделген немесе келіссөзге  қатысушы мемлекеттердің арасында келісілген тəртіпте жəне 

мерзімде заңды күшіне енеді» деп көрсетілген. Халықаралық тəжірибеде  шарттың заңды күшіне  

енуінің бірнеше негіздері бар. Оларға мыналар датады: 

шарттың қол қою сəтінде күшіне енуі; 
шартың бекіту сəтінде күшіне енуі; 
шарттың бенкіту грамоталарымен алмасу сəтінде күшіне енуі; 
шарттың шарт талаптары  бекіткен белгілі бір мерзімде  күшіне енуі. 

               Жоғарыда аталған негіздердің біреуін таңдап алу халықаралық шарт  тараптарының 

құзіреттеріне жатады. Мысалы, БҰҰ-ның 1945 ж. Жарғысының 110-бабының 3-тармағына сəйкес, 

1945 ж. 26 маусымда қол қойылған осы халықаралық шарт Қауіпсіздік Кеңесінің 5 тұрақты мүшесі 
жəне Жарғыға қол қойған мемлекеттердің көпшілігі бекіту грамоталдарын сақтауға бергеннен 

кейін заңды күшіне енеді. 29 бекіту грамоталарын сақтауға бергеннен кейін БҰҰ Жарғысы 1945 ж. 

24 қазанда заңды күшіне енді. Басқа жағдайларда халықаралық шарттың тараптары қойылған 

қолдардың  немесе бекіту грамоиталарының нақты санын келіседі. Мəселен,  Қазақстан 

Республикасы мен Украина арасындағы достық жəне ынтымақтастық туралы 1994ж. 20 

қаңтардағы  екі тарапты шарттың заңды күшіне енуі бекіту грамоталарымен алмасы күшімен 

берілген. Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы жəне Өзбекстан Республикасы 

арасындағы ынтымақтастық пен дамудың орталық Азия Банкін  құру туралы 1994ж. 8 шілдесінде  

келісімнің қорытынды ережелеріне сəйкес, осы келісім келісуші  тараптардың заңдарына сай,  ішкі 
мемлекеттік рəсімдерін  орындағаннан кейін заңды күшіне енген. Экономикалық, əлеуметтік жəне 

мəдени құқықтары туралы 1966 ж. 19  желтоқсандағы Халықаралық Банкі БҰҰ Бас хатшысына 



 

отыз бесінші бекіту грамотасын немесе қосылу туралы құжатты депозитке бергеннен кейін үш ай 

өткен соң өз күшіне енеді.  
               Əдетте, шарттың өз күшіне енуі оны қолдаумен  сəйкес келеді.  Халықаралық тəжірибеде 

күшіне енген шарттың қолданылмайтыны да кездеседі, өйткені  ол үшін көзделген талаптар 

жеткілксіз болады. Мəселен, соғыс кезінде халықтың қорғау туралы 1949 ж. 12 тамыздағы Женева 

Конвенциясының  6-бабына осы Конвенция кез келген немесе басқыншылық бастағанда 

қолданылады делінген. Мұнан басқа, халықаралық қатынас тəжірибесінен белгілі болғандай, шарт 

күшіне енбей тұрып-ақ қолданыла беруі мүмкін. 1969 ж. Конвенцияның 25-бабы келіссөз 

қатысушыларының келісісмімен шарт күшіне енгенге дейін шартты немесе оның бір бөлігінің  

уақытша қолдану мүмкіндіктерін қарастырады. Осындай уақытша қолдану шарт  өз күшіне енген 

соң тұрақты болады немесе мемлекеттің, я ұғымның шарттық қатысушысы бола алмаймыз деп 

хабарлағаннан кейін тоқтатылады. 

              Шарттардың мерзімде əрекет етуі. Жалпы ереже бойынша, шарт өз күшіне енген сəттен 

бастап, тоқтатылғанға дейін əрекет етеді. Басқаша айтқанда, шарттық ережелер шарттың əрекет 

ету кезінде  болатын əрекеттер мен фактілерге қатысты қолданылады. Əдетте, шарттар шарттың 

қорытынды ережелерінде əрекет ету мерзімдерін келіседі. Жоғарыда айтып өткеніміздей, мерзімді 
шарттар белгілі бір мақсаттарға қол жеткізгенде өз əрекетін тоқтатады. Ал, мерзімсіз шарттар 

тараптардың өзара қатынастарының беріктігі мен əріптестің сырқы саясатына деген сменімділікті 
көрсетеді. Мысалы, Қазақстан Ркспубликасы  жасаған кейбір  халықаралық шарттардың 

қорытынды ережелерінде мынадай тұжырымдар бар: «Осы келісім оған қол қойылған күннен 

бастап күшіне енеді жəне тараптардың біреуі алты ай бұрын басқа тараптарға өзінің шығаратынын 

жазбаша түрде хабарлағанға дейін əрекет етеді». Халықаралық  тəжірибеде мерзімді шарттардың 

уақыт өте келе ұзарту жолымен мерзімсіз шартқа айналуы мүмкін. Ұзарту – пролонгациялау – 

шарттың əрекеті тоқталғанға дейін немесе тоқтатылғаннан кейін, оның үздіксіздігін қамтамасыз 

ету мақсатында шартты ұзарту. Халықаралық шартты екі түрлі тəсілмен ұзартады: арнайы келісім 

жасау немесе шартты белгілі бір мерзімге ұзарту туралы хаттама жасау арқылы жəне шарттың 

мəтініне осындай ұзарту туралы талапты енгізу арқылы ұзартылады. егер шарттың талаптарында 

келісуші талаптардың біреуі шарттың əрекет ет мерзімі жойылғанға дейін одан бас тарту туралы 

өтініш жасамау жағдайы көзделетін болса, онда халықаралық шарт автоматты түрде ұзартылған 

деп есептеледі. 
             Шарттың бұрынғы қатысушылары бұрынғы шарт реттейтін мəселелер бойынша тағы да 

шарт жасасқан жағдайда «Ескі заңды жаңа заң жояды» деген белгілі ереже қолданылады. 1969 

жəне 1978 жылдардағы Вена Конвенциясының 30-бабының 3-тармағына сəйкес, егер шарттың 

мұндай жойылуы тікелей айтылмаса, онда бұрынғы шарт жаңа шарттың ережелерімен сəйкесетін 

деңгейде əрекет ете береді. 
             Халықаралық шарттардың кеңістікте əсер етуі. Халықаралық шарттардың құқықтары 

туралы  1969 ж. Вена Конвенциясының «Шарттардың аумақта əрекет етуі» деп аталатын 29-

бабында «Егер шартта басқаша көзделемесе, онда шарт əрбір қатысушы үшін оның аумағында 

міндетті болып табылады» деп жарияланған. 

             Шар жəне үшінші мемлекет. Халықаралық шарттар құқығында бұл тезис маңызды 

тезистердің бірі болып табылады. Осы ережелер өздерінің мəні бойынша халықаралық құқық 

шығармашылық процесін реттейді, халықаралық құқықтың негізгі қағидаларының бірі, атап 

айтқанда, мемлекеттердің егемендік теңдік қағидаларын қолдануды бейнелейді. 
             Рим құқығында екі қағида бар: 1) Ren inter alios acta – шарт қатысушылар арасындағы 

қатынастарды ғана реттейді; 2)  Pacta tetris nes nocent nec prosunt – үшінші тарап үшін ешқандай 

құқықтарды да, міндеттерді де қалыптастырмайды. Алаыда, халықаралық құқықтың нормалары 

бұл ережелерді кейбір шектеулермен қолданады. Осы заманғы жағдайда халықаралық тəжірибеге 

үшінші мемлекеттердің қатысу проблемалары өзгеше сипаттарға ие болуда. Мысалы, 1969 жəне 

1986 ж. Конвенциялардың 34-бабында үшінші мемленкеттер немесе  ұйымдарға қатысты 

ережелерге тұжырымдалған : «Шарт үшінші мемлекет үшін оның келісімінсаіз құқытар мен 

міндеттерді үзбейді», «Шарт үшінші мемлекет немесе үшінші ұйым үшін, осы мемлекеттің немесе 

осы ұйымның келісімінсіз міндеттерді немесе құқықтарды түзбейді». Шарттың əрекет етуінің 

тоқтатылуы дегеніміз халықаралық құқыққа сəйкес барлық құқықтық қатынастардың тоқтауын 



 

бідіреді. Хаықаралық шарттың əркект етуін тоқтату екі түрлі əдіспен жүзеге асырылады: 1)күшін 

жою – төтенше жағдайларда кездеседі.Шарттың əркет етуін тоқтатудың бұл түрі бір тарапты ерік 

білдіру арқылы жүзеге асады. 2)күшін жою (денонсация) – бір мемлекеттің екінші мемлекетке 

араларындағы жасалған шартты шартта келісілген талаптар тəртібімен бұзу жөніндегі мəлімдеуі. 
             Қазақстан Республикасында шарттардың күшін жою тəртібі жоғарыда аталған 1995ж. 

«Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының күшін жою» деп аталатын Жарлығының 

V тарауында мазмұндалған. 

          32 – бап. Халықаралық шарттардың күшін жою туралы ұсыныстар  

1. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазастан республикасының Сыртқы  істер 

министрлігінің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президентіне Қазақстан 

Республикасының мемлекетаралық сипаттағы халықаралық шарттарының күшін жою туралы 

ұсыныс енгізеді. 
2. Қазастан республикасының Сыртқы  істер министрлігі Үкімет қарауына жататын мəселеер 

жөніндегі Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарының күшін жою туралы Қазақстан 

Республикасының Үкіметіне ұсыныс енгізеді. 
3.  Қазақстан Республикасының министрліктері,мемлекеттік комитеттері жəне өзге де 

орталық атқару органдары,сондай – ақ Қазақстан Республикасының  Президентіне тікелей 

бағынатын жəне есеп беретін мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының Сыртқы істер 

министрлігімен бірлесіп немесе оның келісуімен өз құзырындағы мəселелер бойынша осы баптың  

1 – жəне 2 – тармақтарында аталған халықаралық шарттардың күшін жою туралы Қазақстан 

Республикасының Үкіметіне ұсыныстар енгізеді.\ 
4. Қазақстан Республикасының министрліктері,мемлекеттік комитеттері жəне өзге де орталық 

атқару органдары,сондай – ақ Қазақстан Республикасының  Президентіне тікелей бағынатын жəне 

есеп беретін мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің 

келісуімен өз құзырындағы мəселелер бойынша ведомствоаралық сипаттағы халықаралық 

шарттарды бұзу туралы Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс енгізеді. 
32 – бап. Қазақстан Республикасы Парламентінің халықаралық шарттардың күшін жоюы. 

Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталардың бөлек жеке отырысында мəселелерді 
ретімен,алдымен Мəжілісте, содан соң Сенатта қарай отырып: 

Қазақстан Республикасының мемлекетаралық сипаттағы бекітілген жəне бекітуге 

жатпайтын халықаралық шарттарының күшін – Қазақстан Республикасы Президентінің ұсынуы 

бойынша; 

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 ұсынуы бойынша; 

34 – бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің халықаралық шарттардың күшін жоюы. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының тиісті 
министрліктерінің, мемлекеттік комитеттерінің жəне басқа да орталық атқару органдарының, 

сондай – ақ Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын жəне есеп беретін 

мемлекеттік органдардың ұсынуымен Қазақстан Республикасының ведомствоаралық сипаттағы 

халықаралық шарттарының күшін Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің 

келісуімен жояды. 

Халықаралық шарттарды қалпына келтіру  халықаралық шарттың күшін тоқтата тұру 

немесе тоқтаудан кейін оның əрекетін қалпына келтіру актісі болып табылады.Əдетте, мұндай 

ережелер əскери əрекеттер аяқталғаннан кейін шартты қалпына келтіруге қатысты болып келеді. 
Екі тарапты шарттың əрекетін қалпына келтіргенде, тараптардың өзара келісімі есепке 

алынады.Халықаралық құқық доктаринасында шартты қалпына келтіру туралы шешім ұзарту 

туралы шешімді қабылдау тəртібі сияқты қабылдануы тиіс деп көзделген.  

Халықаралық шарттың заңи жарамдылығы оның ерекше қасиеті болып саналады.Тек 

жарамды халықаралық шарт қана халықаралық құқықтың субъектілері үшін міндетті қайнар көз 

болып табылады. 



 

Халықаралы шарттардың құқытары туралы 1969 ж. Вена Конвенциясында жарамдылық 

мəселелері, нақтырақ айтқанда жарамсыздық мəселелері V бөлімде қарастырылған.Халықаралық 

шарттардың жарамдылығы халықаралық құқық көздейтін заңи негіздерге ғана ие. Басқаша 

айтқанда, жарамдылық  оның  халықаралық-құқықтық  толыққандылығын, құқыққа  сай  

айқындайды, соның күшімен  шарт оның  қатысушыларының орындауы  үшін міндетті  жəне 

шарттың  талаптарына  процестің  басқа  қатысушыларының  қосылуы үшін мүмкіндік  береді. 
Жарамды халықаралық шарттар –бұл  заңдық  күшіне халықаралық  құқық тұрғысынан  шəк  

келтіруге  болмайтын оларға қарсы  ешқандай  халықаралық-құқықтық  қарсылықтар  келтіруге 

болмайтын  шарттар. 

 Халықаралық  шарттардың  жарамдылық  презумпциясы 1969 ж. Вена  Конвенциясының 

42-бабында қарастырылған . Осы бап келісуші  субъектілердің арасындағы  шарттық  

қатынастардың  тұрақтылығы бекітеді, pasta sunt servanda  қа,идасының  қолданылуын  растайды. 

Мұндай  жағдайда  жарамдылықтың іс  жүргізу  жəне материалдық аспектілері  тұтастай  біріккен. 

Іс жүргізу аспектісі шарт жасау процесінің  құқыққа  сай  екендігін  көрсетеді, яғни  тараптардың  

шарт  процесіне  қатысу  құқықтары болу  керек; тараптар шарттың  талаптарын орындауға 

міндетті.  Шарттық  ережелердің  халықаралық  құқықтық  стандартқа  сəйкес келуі  
жарамдылықтың  материалдық  жағын  құрайды.  

1969 ж. Конвенцияның 46-53 баптары шарт  субъектілеріне  қатысты;  халықаралық  құқық 

субъектілерін ерік  білдіруіне; шарттың объектісі  мен мақсаттарына қатысты  жарамсыздық  

талаптарын  айқындайды.  Шарттың  жарамсыздығы абсолютті салыстырмалы  болуы мүмкін.  

Абсолютті жарамсыз  халықаралық  шарттар  ең басында-ақ жарамсыз  болады. Мұндай  

негіздерге  мыналарды  жатқызуға болады; мемлекет  өкілін  мəжбүрлеу ; күш  қолданамыз  деп 

қорқыту  арқылы мемлекетті  мəжбүрлеу; жалпы  халықаралық  құқықтың (jus cogens) 

императивтік  нормасына  қайшы келу. Өкінішке  қарай,  халықаралық құықықтың  шарттық  

қатынастарының даму  тарихында абсолютті  жарамсыз шарттар кездесіп  тұрады. Оған 

Германияның Чехословакияда Судет облысын алу  туралы  1938 ж. Мюнхен келісімін жатқызуға 

болады.  Бұл  шарт  Гитлер  үкіметінің      Чехословакияда «неміс  мəселесін»  реттеу  үшін емес, 

Чехословакияны  жаулап алудың  келесі  сатысын жүзеге  асыру  қолайлы жағдайды  қамтамасыз 

ету  мақсатында жасаған  алдамшы айналасы еді. Салыстырмалы  жарамсыз шартты  даулауға  

мүмкіндік бар. Салыстырмалы  жарамсыз  шарттардың  негіздеріне: қателесу, алдау, өкілді сатып 

алу  жатқызылады.  
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6-тақырып.  Халықаралық ұйымдардың құқықтары 

          Мақсаты: мемлекет аралық, халықаралық қатынастарды реттейтін халықаралық - құқық 

нормалары маңызын түсіну, халықаралық құқық нормаларын қолдануды, сонымен қаттар 

халықаралық құқық теорияларын меңгеруге бағытталады. 

          Кілттік сөз: «Делимитация» «Демаркация» « Редемаркация» 

Қаралатын сұрақтар: 

1.Құқықтын бiр саласы-халықаралық ұйым құқығы. 

2.Халықаралық ұйымдар ұғымы жəне құықтық табиғат. 



 

3.Халықаралық ұйымдардың даму тарихы. БҰҰ-ның алғашқы бейнесi-Ұлттар Лигасының 

құқықтық табиғаты. 

 

Халықаралық ұйымдар халықаралық  құқықтың  қосымша  субъектілерінің қатарына  

жатқызылады. Олар мемлекетпен бірге  доктриналық, сондай-ақ конвенциялық тəртіпте  

халықаралық құқықтың  субъектілері болып  есептеледі. Халықаралық-құқықтың əдебиеттерде  

мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың өзара ықпалдасуының ең  бір күрделі проблемасын-

мемлекеттік тəуелсіздік пен үкіметаралық  ұйымдардың  құзыретіндегі мемлекеттен тыс 

белгілердің  арақатынасындағы мəселе ретінде  көрсетеді. 
Мемлекеттің тəуелсіздік проблемалары мемлекеттің жəне  халықаралық ұйымдар  

құзырететтерінің  арақатынасындағы мəселелермен  айқындалады, яғни бұл мемлекеттің 

халықаралық  ұйымға өз құзыретін  ішінара беруі арқылы немесе оған  белгілі бір  міндеттерді 
атқаруына  мүмкіндік беруі  бойынша  түсіндіріледі. Халықаралық ұйымдар  мемлекеттердің 

бірлескен  ынтымақтастығының көп  жақтылы нысаны  болып табылады; оны мемлекеттер тиісті  
жағдайларда  құрады жəне ол  халықаралық  қатынастардың  қажеттіліктерінен  туындап  

отырады. Мұнда  баса  айтатын  бір мəселе, халықаралық ұйымдардың  құқық субъектілігі   мүше-

мемлекеттердің еркін  білдіруіне, осы ұйымдардың мақсаттарына,  құзыреттеріне, 

уəкілеттіктеріне, органдарының  құрылымына,  қабылданатын  шешімдердің  заңдық  салдарына 

тікелей  тəуелді болып  келеді.  
Ұйым Жарғысының заңды күшін е енуі белгілі бір  құқықтық  салдарды  қамтамасыз етеді. 

Мəселен, халықаралық  құқықтың жаңа субъектісі пайда  болды, ол өзін  құрған мемлекеттен  

өзгеше  сипатпен анықталады. 

Дегенмен халықаралық ұйым халықаралық құқықтың негізгі  субъектілеріне  тəн  маңызды  

ерекшелігіне-мелекеттер, ұлттар мен  халықтар өз тəуелсіздігін –дербестігін қорғап , күресу  

ерекшелігіне ие  бола алмайды. Мемлекет кез келген  халықаралық ұйымға  кірген кезде  өзінің  

тəуелсіз құқықтарын жүзеге  асырады. Бірақ мұндай  жағдайда  мемлекет пен ұлттық ұйымдардың 

байланысуы сипаттары мемлекеттің  тəуелсіздігін  толық  шектейді дегенмен ұғым  туындамауы 

керек.  Тəуелсіздік   -бұл мемлекеттік  биліктің   күрделі саяси –заңдық  сипаты,   ол құзыреттердің 

саяси  режимі, билік  тетігі сияқты құқықтық  институттар  арқылы  жүзеге асырылады. 

Халықаралық  ұйымдардың  жарлығында бір  белгі –құзыреттер бойынша ғана шектеу қойылады. 

(Халықаралық  Даму  жəне қайта құру Бакінде, Халықаралық  Валюта  Қорытында – бұл   

экономикалық  мəселелер, БҰҰ-ның  Қауіпсіздік  Кеңесінде –бейбітшілік  пен  қауіпсіздікті 
қолдау мəселелері ). 
 Халықаралық Ұйым-халықаралық қатынастарды  халықаралық-құқықтық  реттеу 

жүйесіндегі  қажет  нақты  объективті құбылыс.  Халықаралық  тəжірибеде халықаралық  

ұйымдардың  қызметіне жəне оның көптеген  бағыттары бойынша  əрі қарай  дамуына  əсерін  

тигізетін факторлар мен жағдайлар жүйесі болады. Олар мынадай: 

Шаруашылық  қызметін  интернационалдау; 

Ғылыми –техникалық процесс; 

Осы  заманғы  маңызды  проблемалардың  ғаламдық  сипаты.  

Халықаралық  ұйымдар  мемлекеттер  мен халықаралық  ынтымақтастықтың  маңызды  құқықтық 

нысанының  біреуі  болып табылады. Осы заманғы  ғаламдық  проблемаларды қарастыру 

халықаралық  ұйымдардың  қызметінде бара-бара  өзекті  мəселеге  айналып  келеді. Халықаралық  

ұйымдардың  тəуелсіз  мемлекеттермен  қатар  халықаралық  қатынастарды  халықаралық-

құқықтық  реттеуде  айтарлықтай рөл  атқаратыны  жалпыға  мəлім.  

 ХІХ ғ.ортасында қоғам  дамуының табиғи  қажеттіліктері тұрақты  əрекет ететін, 

халықаралық əкімшілік  одақ  деп  аталатын  халықаралық  ұйымдардың пайд п болуына  себеп 

болды. Халықаралық ұйымдардың  қазіргі  дəуірдегі  дамуының  кейбір  заңдылықтары бар. Олар: 

алуан түрлі  қоғамдық құрылымды мемлекеттердің  бейбіт қатар өмір сүруі, отарлық  жүйенің  

күйреуі, шаруашылық, саяси, ғылыми  жəне  мəдени  өмірдің  интернационалдануы,  сондай-ақ  

тəуелсіз  мемлекеттердің өмір сүруі.   
 Халықаралықұйымдар құрылуының  объективті  негізі бар жəне ол  əлемдік бірлестіктің 

шынайы  қажеттіліктерінен туындайды. Олар  халықаралық  қатынастраға құқықтық реттеудің  



 

тұтас шегінде , халықаралық ұйым  аясында  құқықтық  ықпал  етудің  арнайы  əдісінен  басқа 

ешнəрсе  де емес. Халықаралық ұйым құқықтарын  халықаралық құқықтың дербес саласы ретінде  

бөліп шығару мəселесінде олар белгілі бір рөл атқарады. 

 Халықаралық  ұйымдардың  құқығы күрделі нормативтік құрылымға ие. Жалпы 

халықаралық  құқықтың  қағидвлвры , jus cogens  қағидаларына  бейбіт қатар өмір  сүру, 

мемлекеттік  тəуелсіздікті  құрметтеу,  мемлекеттердің  тең құқықтылығы ижəне бір- бірінің ішкі  
істеріне  қол  сұқпау қағидаларын, сонымен қатар халықаралық  ұйымдардың  құқықтарының 

қағидалары да жатады. Мəселен, аталған  қағидалардың  көпшілігі БҰҰ жарғысындағы 2 – баптың 

мазмұнына  сəйкес келеді. Онда   нақты халықаралық   ұйым  қызметінің қағидалары  

айқындалған. Көпке  дейін халықаралық шарттар  құқықтарының теориясында 2  түрлі  тенденция  

өмір сүріп келді: 
халықаралық ұйым  құқықтарының мəліметтері ; бұл тұжырымдаманың  жақтастарының  көзқарасы 

бойынша БҰҰ -ның төтенше  құқықтарына жалпы халықаралық құқықтан бөлек əрекет ететін 

жаңа құқық кіреді; 
халықаралы ұйымдар ұйымдар құқықтарының ұғымы, БҰҰ-ның құқықтары  деген ұғымнан əлдеқайда 

кең, сондай-ақ осы құқықтың жалпы  халықаралық құқықтан бөлінуін жəне  оның жалпы 

халықаралық  құқықпен қатар əрекет ету мүмкіндігін мойындау. 

 Байқан отырғанымыздай, бұл тұжырымдаманың екуін де қазіргі  заманғы халықаралық 

құқықтың ғылыми жүйесі қабылдай  алмайды.  

 Халықаралық ұйымдар құқығы –халықаралық ұйымдардың  қызметтерін жəне құқықтық 

мəртебесін мəртебесін, пайда болу  мəселелерін  реттейтін қағидалар мен нормаларды біріктіретін 

осы заманғы халықаралық құқықтың бір саласы.   

 Көп жағдайларда халықаралық ұйым құқығы халықаралық құқықтың  бір саласы ретінде 

танылады. Сонымен қатар, баяғы қалпынша  халықаралық–құқықтық жүйенің халықаралық  

ұйымдардың  құқықтарының алатын орны əлі  айқындалмаған. ХІХ ғ. Ортасында  тұрақты  əрекет 

ететін халықаралық  ұйымдар ұйымдар пайда болғанға дейін  мемлекетаралық тікелей  

байланыстар халықаралық  қатынастардың негзгі  түрі  болып келді.  Кейінірек, халықаралық 

ұйымдардың пайда болуына  орай, халықаралық  ұйымдардың  шеңберінде халықаралық 

қатынастар пайда болды, олар; 

мемлекеттердің халықаралық  ұйым мүшелері есебінде өзара байланыстары; 

мүше мемлекеттердің халықаралық  ұйымдармен қатынасы; 

халықаралық ұйым органдарының өзара қатынастары; ұйымдардың мүшелері  емес 

мемлекеттермен халықаралық  ұйымдардың байланыстары. 

Жоғарыда аталғандар басқа, ұйымдардың өзара  арақатынастары да пайда болады. Сонымен, 

жаңа  халықаралық қатынастардың  пайда  болуы олардың  халықаралық құқықтың  нормалары  

арқылы реттеу  қажеттілігн негізддеп берді. 
Халықаралық құқықта құқықтық реттеудің арнаулы бір  пəні  пайда  болды, ол халықаралық 

ұйым  шеңберіндегі халықаралық  қатынастар.  Халықаралық ұйымдардың  қызмет ету  

процесінде  нормативтік база  құрылады. Халықаралық  ұйымдардың қатысуымен жасалатын 

шарттар  көлемінің артуы халықаралық ұйымдарда шарт құқығының  қалыптасқаның  көрсетеді.   
Құқық ғылымында құқықтың салалануының өлшемі  ретіндегі  құқықтық реттеу  тəсілдерінің 

рөлі  жөнінде  бірнеше  көзқарастар  өмір  сүріп келеді. Бұдан сала дүйелерінің ішкі құрылымын 

айқындау  қажеттілігі туралы  туындайды. Халықаралық – құқықтық реттеу  əдістерінің мазмұнын 

қарастыра отырып, біз бұл əдістің құықықтық  қатынасқа қатысушылардың теңдік жағдайында, 

міндеттемелерді ерікті түрде қабылдауы жəне құқықтарды күштеу  элементтерінсіз,  тараптардың  

келісуі жолымен құықықтарының орнатылуымен  сипатталатынынан  көреміз.  

Халықаралық ұйымдардың жұмыс істеуі, олардың органдарының  əр түрлі  қызметтері  белгілі 
бір  құқықтық тəртіп орнатуға  негізделеді . Халықаралық құқық жүйесінде  халықаралық  

ұйымдардың  құқықтарынан  тыс бірде бір салада құқықтық реттеу  əдістерінің мұндай  ерекшелігі  
жоқ екенін ескерсек, бұл саланың дербес сала  жағдайында тұрғанын  атап айтуға болады.  

Халықаралық ұйымдар халықаралық құқықтың  туынды субъектісі  болғандықтан, 

мемлекеттің  əр түрлі  əлеуметтік – экономикалық  құрылымдармен  ынтымақтастығын 

қамтамасыз етеді, осы заманғы  ғаламдық  проблемаларды шешді. Халықаралық ұйымдардың 



 

дамуы  олардың  халықаралық құқық субъектілігін алуымен тікелей байланысты.  Халықаралық 

ұйымдар норпмашығарушылық, жүйелеушілік  жəне бақылау  қызметтерін жүзеге  асырады. 

Аталған  қызметтерді жүзеге асыру  халықаралық ұйым халықаралық– құқықтық  реттеу 

тетігінде  ықпал етуді қамтамасыз етеді.  
Халықаралық ұйымдар нормашарушылық процеске  қатыса отырып, халықаралық –

құқықтық санкцияларды  пайдаланады. Ол  халықаралық құқықтың туынды субъектілерінің 

құқықты пайдалану  процесіндегі рөлінің күшейгенің көрсетеді. 
Халықаралық  ұйымдардың даму  процесі ішкі  ұйымдастыру  тетігінің  дамығанын жəне 

жақсарғанын қуаттайды. Сөйтіп, халықаралық заңдық табиғаты бойынша  мемлекеттің 

ынтымақтастық органы  болып табылатындықтан      ұйымның қызметін өз мақсаттары үшін 

кейбір  белгілерін жетілдіре отырып пайдаланады. Бұған мысал ретінде  халықаралық  

ұйымдардағы дауыс беру  рəсімінің эволюциялық дамуын   айтуға  болады. Мəселен , Ұлттар 

Лиғасына мүше  мемлекеттер БҰҰ жүйесінде бірауыздан шешім қабылдау қағидасынан 

дауыстың  көпшілігіне қарай ойысты, ал кейінірек халықаралық ұйымдарда дауыс  беру  

тəртібінің консенсус сияқты  кеңінен таралған түрлі қолданыла  бастады. Консенсу- шешімдерді 
даййындау мен қабылдау рəсімі, оған  мүше  мемлекеттердің позциясын дауыс бермей-ақ 

үйлестіру жəне  қабылданатын шешімдерге толықтай  алғанда қарсылыықтардың  болмауы тəн. 

Ұйымдардың арасындағы  өзара  əрекеттердің  нысандары мен  əдістері  бара-бара  

түрленіп, белсенді болып келеді. Халықаралық  ұйым  құқығы  саласының  нормативтік  базасы  

кесіне кенеюде. Халықаралық ұйым  халықаралық құқықтың субъектісі  болғандықтан, 

құқықтық нормалар  шығарады. Бұл  ұйымның бірінші  нормашаруашылық  қызметі  болып  

табылады. Ал, екінші түріне квазинормашаруашылық  қызметі жатады.  Бұл жағдайда 

халықаралық ұйым құқықтық  норма  шағармайды, алайда  нормашаруашылық қызметті: 
• Халықаралық ұйымдардың қатысуымен жасалатын шарттар; 

• Халықаралық  ұйымдардың  нормашаруашылық процесіне тікелей қатысуы; 

• Халықаралық ұйымдардың жүйелеу  жəне бақылау  қызметтерін  жүзеге  асыруы; 

• Халықаралық-құқықтық санкцияларды қолдау жолы арқылы қамтамасыз етеді. 
• Халықаралық ұйымдардың қатысуымен жасалатын шарттар.  

Қазіргі таңда, халықаралық ұйымдардың шарттық  тəжірибесі қалыптастырған нормалар 

саны  өсіп келе  жатқаны байқалды. Осындай  жағдайда мемлекеттер халықаралық құқықтың 

негізі субъектілері бола  отырып, халықаралық  құқықтық қосымша  субъектілерінің шарттық 

тəжірибелерінің маңызы  артып келе жатқанын ескермеуі мүмкін емес. Халықаралық құқық 

комиссиясы 12 жыл (1970-1982жж.) көлемінде мемлекеттер жəне халықаралық  ұйымдар  

арасындағы немесе  халықаралық  ұйымдар  арасындағыы шарттардың құқықтары туралы 

конвенцияның жобасын дайындайды. Халықаралық шарттардың  құқықтары туралы 1969 ж. 

Конвенцияда «Халықаралық  ұйымдардың  шарт жасаудағы  құқық қабілеттілігін» айқындайтын 

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

Реттеледі. 
• Халықаралық ұйымдардың нормашаруашылық процеске тікелей қатысуы. 

БҰҰ-ның мамандандырылған мекемелерінің Жарғыларындағы тиісті баптарды 

сараптағанда, аталған мамандандырылған мекемелердің   конвенциялардың, келісімдердің жəне 

регламенттердің  жобаларын қабылдау  құқығына қабылдау  құқығына ие екенін білуге болады. 

Мұндай норма  шығару процесінің мақсаты- олардың тиісті құзыреттері аясында тиімді 
халықаралық ынтымақтастықты қамтамасыз ету. Бұған екі түрлі жолмен  қол жеткізуге болады: 

көп тарапты конвенциялар мəтінің халықаралық  ұйымдардың  аясында жəне байқалуында 

қабылдануы, сондай-ақ  халықаралық əкімшілік жəне техникалық регламенттерді қабылдау. 

• Халықаралық ұйымдардың  жүйелеу жəне бақылау қызметтерінжүзеге асыруы.  

БҰҰ жарғысының Кіріспесінде  ұйымдардың басты міндеттерінің басты  міндеттерінің бірі 
«шарттар жəне халықаралық құқықтың өзге де қайнар көздерінен  туындайтын  міндеттерді əділ 

бағалау жəне құрметтеу  сақталуы үшін  жағдай жасау» керектігі бекітілген. Халықаралық 

ұйымдардың жүйелеу  жəне бағалау қызметтері осы  міндеттерді орындауға бағытталады.  

• Халықаралық-құқықтық санкцияларды қолдану жолы. 



 

Соңғы кездері халықаралық құқық нормаларын сақтауды мəжбүрлеп  қамтамасыз етуде 

халықаралық ұйымдардың рөлі өсіп келеді. Халықаралық  ұйымдардың  мұндай  сакциялары 

шарттың құрылтай құжаттарының нормаларында, олардың органдарының қаулыларында  болуы 

мүмкін. Сан 

Кцияларыды қолдануды құқықтық мəжбүрлеудің əр  түрлі  шаралары қамтамасыз етеді. Мысалы, 

көбірек қолднылатыны мыналар: 

Халықаралық ұйымдардың  құрылтай құжаттарында  көрсетілген  құқықтар мен 

артықшылықтарды тоқтату; 

БҰҰ- ның мамандандырылған мекемелерінің органдарының  жұмысына  қатысуымен  

жасалатын  шарттардың арнайы  мəселелері  бойынша  ынтымақтастықтан шығарып  

тастау.  

Халықаралық ұйым- бұл белгілі бір міндеттерді орындау үшін  халықаралық шарт  негізінде  

құрылғанда, тұрақты  əрекет ететін органдар  жүйесі бар, халықаралық  құқық субъектілігіне жəне 

халықаралық құқық  нормалары мен  қағидалары негізінде құрылған  мемлекттердің тұрақты  

бірлестігі.  
 Халықаралық  

• Халықаралық құрылтай шартының  болуы; 

• Белгілі бір  мақсаттарының  болуы; 

тиісті ұйымдық құрылымы: тұрақты органдар мен шаб пəтерлер жүйесі; 
Мүше мемлекеттерінің құрылымдары мен міндеттерінен басқа дебес құқықтары мен 

міндеттері; 
Хаықаралық құқықтың нормалары мен қағидларына сай құрылуы; 

Үш жəне одан да көп мемлекеттердің мүше болуы. 

Халықаралық ұйымдардың жктелуі көптеген қиыншылықтарға байланысты. Бііріншіден, 

бір ұйымға берілетін анықтаманың өзіне түрлі жақтан келуге болады. Екіншіден, түрлі ұйымдар 

бар, олардың маңызды ерекшеліктеріне сай түрлі санатқа бөлуге болады. Жіктеудің негізіне 

мыналар кіреді: 
• Мүшелікке қойылатын талаптар: 

а) үкіметаралық (мемлекетаралық) – мұндай ұйымға мемлекеттер ғана мүше бола алады. 

Мұндай талапты қолдану құқық субьектілікті анықтаған кезде үлкен маңызға ие 

(БҰҰ,ХЕҰ,БДҰ,ЮНЕСКО). 

б) Үкіметаралық емес ұйымдарға заңды тұлғлар, қоғамдық ұйымдар (Қызыл крест пен 

Қызыл Жарты ай қоғамы,Дүниежүзілік бейбітшіік кеңесі,БҰҰ-ның жəрдемдесу ұйымы). 

• Қызмет ету мерзімі:   
а) Уақытша- бұл топқа халықтық кеңестер, халықаралық конференциялар жатады. 

б) Тұрақты- бұл топқа қазіргі кезде əрекет ететін ұйымдар – БҰҰ, ТМД, барлық 

мамандандырылған ұйымдар жатқызуға болады. 

  Аталған талаптардың барлығын шартты еенін атап айтқан жөн. Мысалы, Экономикалық 

Өзара Көмек Кеңесі, Варшава Шарты Ұйымы өздерінің əрекет еткен кезеңдерінде тұрақты 

халықаралық ұйымдар болған еді.  
• Аумақтық қызмет бойынша: 

а) Бүкілəлемдік – оларға БҰҰ, Юнеско, ХАлықаралық Жастар одағы т.б. жатады. 

б) Аймақтық – Қызмет əрекеті белгілі бір аймаққа таралатын ұйымдар – Араб мемлекетінің 

лигасы, Африкалық бірлік ұйымы, Америкалық мемлекеттер ұйымы, ТМД. 

• Қызмет түрлері бойынша:  

а) қызмет түрі шектелмеген ұйымдар –БҰҰ, Араб елдерінің лигасы. 

б) арнайы мəселелерді шешетін құзіреттері бар Ұйымдар – БҰҰ-ның барлық 

мамандандырылған мекемелері. 
  Жоғарыда аталған негіздердің толық еместігіне назар аудару керек. Аталмыщ негіздерді біздің 

ойымызша қосымша былай толықтыруға болады: жаңа мүшелерді қабылдау тəртібі бойынша 

ашық жəне жабық; қызмет əрекетінің мақсаты мен қағидалары бойынша – құқыққа сай, құқыққа 

қайшы, қызмет ету аясына қарай – жалпы құзіретті, арнайы құзіретті. 
 



 

  Халықаралық ұйымдардың алғашқыь белгілері ежелгі Грецияда пайда болып, онда қалалар мен 

қауымдардың Пелопонесс жəне Афины симмахиясы сияқты одағы түрінде қалыптасты. Бұл 

екіежелгі гректік одақтардың арақатынасы араздық сипатта болды да, Пелопонесс соғысымен 

аяқталды, нəтижесінде грек əлемінде спарта үстемдігі орнады.  Афины симмахиясы тарап кетті. 
Халықаралық ұйымдардың тағы бір нысаны ежелгі гректің амфиктиониялар ортақ қазынасы мен 

ортақ соғыс жүргізетін ержелері бар тайпалар мен қалалардың діни, саяси одақтары сияқты ежелгі 
халықаралық бірестіктер болды. Амфриктионияға айқын ішкі құрылымды сипат тəн еді. 
   Осы заманғы халықаралық ұйымдардың алғашқы нысандары табылған мемлекетаралық 

бірлестіктерді құру қажеттігі экономикалық жəне саяси себептермен негізделеді. Мұндай заңды 

байланыс халықаралық ұйымдар алғашқы нышандары табылған мемлекетаралық бірлестіктерді 
құру қажеттігі экономикалықжəне саяси себептермен негізделеді. Мұндай заңды байланыс 

халықаралық қатынастар дамуының келесі сатыларында да байқалады. 

XIX ғ. халықаралық бірлестіктерінің қайсысын алғашқы халықаралық ұйымдар ретінде 

атауға болады деген пікірге алуан түрлі көзқарастар бар. Мысалы, алғашқы халықаралық 

бірлестіктер тобына мынадай бірестіктер аталып жүр. 

1. 1815 жылы ұрылған Қасиетті Одақ; 

2. Рейн өзеніндегі кеме қатынасының орталық комиссиясы; 

3. Өлшем жəне таразы халықаралық бюросы – 1875ж; 

4. Бүкіл əлемдік пошта одағы – 1874ж. 

 Жоғарыда аталған белгілері бар алғашқы халықаралық ұйымдар капитализм дəуірінде 

пайда болды. Олар өздерінің құқықтықтабиғаты бойынша бір əлеуметтік жүйеге енетіндіктен, іс 

жүзінде əрекеттерінде қатысушылардың тəуелсіз теңдіігінқағидасын сақтау мен іске асырудан əлі 
алыс тұрған болатын. Мұнан тыс, ұйымның қатарындағы отарлардың жəне тəуелді  аумақтардың 

жағдайы ашық келіспеушілік сипатында болды. 

      Сол кездегі халықаралық қатынастар жүйесінде халықаралық ұйымдар бірінші халықаралық 

ынтымақтастық мəселесінде көмекші рөл атқарды. Сонымен бірге олардың пайда 

болуыхалықаралық қатынастардың кеңейуіне жол ашты. 

   Осы заманғы халықаралық қатынастардың сипаттық белгілерінің бірі ретінде мемлекетаралық 

ұйымдардың тез дамуы мен өсуін айтуға болады. XX ғ. басында соғыстың алдын алумақсатында 

саяси бағдар тұтқан халықаралық ұйымдарды құру туралы əр түрлі жобалар жасала бастады. 

Бірінші дүниежүзілік соғыс кезеңінде осындай жобаларды 850 шақтысы жасалды.Сондай 

жобалардың бірі Ұлттар Лигасының негізін қалады, дегенмен мемлекеттің қауіпсіздігін қолдау 

жəне бейбітшілікті сақтау мақсатындағы саяси халықаралық ынтымақтастықтың тиімділігі 
құралына айнала алмады. Алайда, Ұлттар Лигасының шынайы иелерінің мақсаты оның 

Эарғысындағы Кіріспеде көрсетілгендерден  алғаш жатқан болатын. Ұлттар Лигасы Жарғысының 

соңғы нұсқасы ағылшын американдық жоба негізінде жасалып, үш империялық державалар: 

АҚШ, Англия, Франция арасында келістірілді.Ал Париж конференциясының қалған қатысушылар 

Жарғыны талқыламай-ақ қабылдаған болатын. 

 1919ж 18 сəуірінде қабылдаған Ұлттар Лигасының Жарғысына 44 мемлекет қол қойды, оның 

ішінде 30 мемлекет бірнші дүниежүзілік соғыста Антанта тарапын қолдаған болып шықты. Бұл 

мəліметтерді келістіру себебіміз халықаралық ұйымның таптық сипатын анықтауда бұл 

тараптайтын дəлел болғандығынан. Бұл ұйымның ең алғашқы мүшесі АҚШ болды. Бірақ кейінірек 

американдықтар Ұлттар Лигасының құрамына кірмей қалды, себебі Америка Сенаты Версаль 

шартын бекітпегендіктен, Ұлттар Лигасыныңшарты да бекітілмеді. Ал екінші топтағы 

«шақырылғандар» деп аталатын мемлекеттердің құрамында біріншідүниежүзілік соғыс кезеңінде 

бейтарап саясатын ұстанған 13 мемлекет болды. Ұлттар Лигасының жарғысына қол қойғандардың 

ішіне британдық доминиондар да болды, ол билік басында ағылшындардың Британ империясына 

кіретін елдердің Ұлттар Лигасына мүше болуына аса мүдделіктерінің нəижесі еді.  
Ұлттар Лигасы мынадай басты органдардан құралған еді: 

Жиналыс (Ассемблея). Бұл орган қыркүйекте өтетін сессиялар бойынша жұмыс істеді.Бұл 

басты орган өз құзіретіне жататын барлық мəселелерді қарастыруға уəкілетті болды, 

қарарларды, кепілдемелерджі жиналыс (Ассемблея) біруазынан қабылдайтын. 



 

Ұлттар Лигасының кеңесі –тұрақты емес  органдардан  тұратын орган. Тұрақты органдар 

ретінде-Ұлыбританияғ Жапония,  кейінірек-Германия,1834 жылдан КСРО қосылды.  

Хатшылық –Ұлттар Лигасының атқарушы органы, оның  аппаратының саны600 адамдай 

болды.  

1920 жылы сот  органы құрылды-халықаралық əділ соттың Тұрақты  Палатасы. 

Халықаралық əділ соттың Тұрақты Палатасы Статусты  редакциялық өзгерісстерге ұшырап, 

ақырында БҰҰ-ның  халықаралық  сот Статуты болып қалды.  

Ұлттар Лигасының басты  органдарының қрамына халықаралық еңбек  ұйымы  кірген 

болатын, ол БҰҰ аясында мамандандырылған мекеме  болды.  

Сөйтіп, ұлттар Лигасында өмір  сүоген басты  органдар жүйесі  БҰҰ-да қайталанады. Оның 

ішінде  Ұлттар Лигасындағы жиналыстың (Ассамблея) орнына БҰҰ-ның Бас ассамблеясы 

құрылды; Ұлттар Лигасы  Кеңесі қауіпсіздік  кеңесі болып қайта құрылды; Ұлттар Лигасының  

Хатшылығы БҰҰ бас  органдарының құрылымында осы аттас атпен  аталды, ал халықаралық  əділ 

соттың ұйымдық құрылымы халықаралық  соттың Тұрақты Палатасының құрылымы қайталады.  

Ұлттар Лигасының құқықтық  мəртебесін сараптай отырып, бұл  ұйымның мынадай 

кемшіліктері болғанын байқаймыз: 

Саяси шешімдерді қабылдаған кездегі бірауыздылық қағидасының болуы. Оның мағынасы, 

Ұлттар Лигасының кез келген мүшесі дауласушы  тараптарда, вето қою құқығын иемденді, сөйті п 

шешім   қабылданбайтын еді. 
Басты органдар-Жиналыс (Ассамблея) пен Кеңес арасында  құзыреттерінің нақты жұмыс 

тəртібі жоқ болды.  

Ұлттар Лигасының Жарғысында  басшылық соғысқа  үзілді-кесілді тыйым салуға орын 

берілмеді. 
Ұлттар Лигасының Жарғысында қарусыздану идеясы басқа  мемлекеттер алдындағы 

міндетті орындау қажеттілігіне ғана сайды. Толық  жəне біржолата қарусыздану туралы тезис 

халықаралық құқықта  кейінірек қарала бастады.  

Басқару мандатын тапсыру жолымен орталық жүйені ашыққа шығару,  

Ұлттар Лигасы қызметінің негізі бар ғана –антисоветим еді. КСРО бұл ұйымға 15 жыл өткен 

соң  ғана толық мүшіліккеөтті. Дегенмен , КСРО Ұлттар Лигасына кірердің алдында осы Лиганың 

қамқорлығымен өткізілетін  бірнеше  конференция қатысты. Мысалы, қарусыздану  мəселелеріне 

арналған бірнеше  сессияларға қатысқан КСРО  жалпыға бірдегітолық  жəне тез арада 

қарусыздану туралы жəне  қарулануды прогрессивті –пропорционалды қысқарту туралы  

конвенциялар жобаларын жасауға көмектеседі.  
1931ж. Солтүстік-Шығыс Қытайдағы (Манчужурия ) жапон  басқыншыларына қарсы 

Ұлттар Лигасының қандай да бір тиімді  шараларды қолдана алмаған дəрменсіздігі халықаралық 

ұйымның  халықаралық арендаға беделін түсіріп жібереді. Дəл осы кезеңде,  елдердің көпшілік 

бөлігі КСРО-ның араласқанына мүдделі еді. 1933 ж. Ұлттар Лигасының құрамына  фашистік  

Германия мен милитаристік Жапония шығып кетті. Ұлттар Лигасына мүшелікке КСРО-ны 

ұйымның 30 мүше-мемлекеті  шақырды. Сөйтіп, КСРО-ны шақыру  фактісі оның  беделінің едəуір 

өсуіне себеп болды. КСРО қысқа мерзім  ішінде (1939ж. КСРО Финляндияға шабуыл жасады  

деген  айыппен  ұйымның құрамынан шығарылып тасталды) халықаралық ұйымның бейбіт өмірді 
сүйетін  күштердің жиналатын орталығына айналуына жəне бейбітшілікті ұжымдық қорғау 

жүйесін  қорғау  жүйесін  қалыптастыруға көп күш жұмсады. 

 Ұлттар Лигасы өзінің əрекет  еткен кезеңінде қандай да бір маңызды дау-жанжалдарды  

шеше алмады, тіпті жаңа əлемдік  соғыстың алдын алуға да дəрмені жетпеді . Сөйтіп, бейбітшілік 

пен қауіпсіздікті  қамтамасыз етуге  бағытталған халықаралық  үкіметаралық ұйымды құрудағы 

алғашқы қадам сəтсəз аяқталады. Ұлттар Лигасының ұйымдық-құқықтық, заңдық тетігі өте  

жетілмеген себепті мүше мемлекеттер  арасындағы даулы сəттерді тиімді шешуге  халықаралық 

қатынастарды дамыту үшін  бейбіт қадамдарды іздеп табуға жол бермеді. 
 Біріккен Ұлттар Ұйымы(БҰҰ)- құрамына 189 мемлекет кііііретін əмбибап халықаралық 

ұйым. Құрылып, қалыптасқалы бері БҰҰ ұдайы даму үстінде. Бүгінгі  танда оның  мүшелерінің 

2/3-сі бір кезде  отарлық  тəуелсіздікте  болған, қазіргі кезде  даму жолындағы мемлекеттер. 

Дегенмен, БҰҰ  абсаютті мінсіз ұйым емес. Бұл ұйым 1945 ж,51 мемлеккетті біріктіріп, бүгінгі 



 

күнге дейін өз құрылымын  сақтап қалды,мүшелерінің  үш еседей  артуына  қарамастан,өз  

жұмысында бəз-баяғы  рəсімін қолданып келеді. Бүкілəлемдік ұйымының  барлық қызметі  бір 

проблеманы шешуге бағытталған: ол-өзіне мүше əрбір мемлекеттін ұлттық мүлделерінің  

арақатынасын шешу. Осы негізгі проблема шенберіндегі БҰҰ қызметін үш негізгі бағытқа бөлуге 

болады:  

 Біріншісі  -халықаралық бейбітшілік  пен қауіпсіздік қолдау 

 Екінші – БҰҰ-ның əлемді қайта қалыптастырудағы күнделікті əрекеттері 
 Үшінші –адамзаттың болашағың халықтар  арасындағы  ғаламдық  ынтымақтастықты  

реттеу арқылы жоспарлау  немесе болжау. 

 Бүгінгі күннің  саяси халықаралық ұцымы болып  табылатын БҰҰ  екінші  дүниежүзілік 

соғыс барысында басқыншылық пен фашизм күштерін  күйрету нəтижесінде пайда болды. 

Антигитлерлік одақ державалармен соғыс жылдарында БҰҰ-ны құруға  дайындық жүріп   жатты 

жəне ол   соғыстан кейінгі кезендегі бейбітшілікті қамтамасыз ету  жолындағы аса  маңызды 

шаралардың бірі болатын. Əле халықтары Ұлттар игасы ыдырағаннан кейінгі салдардың залалын 

бастан кешіпжатқан кезенде БҰҰ құрылды (негізінде 

Ұлтар Лигасы 1940 жылы-ақ өз əреккетін тоқтатқан еді,ал қағаз жүзінде 1946 жыл ыдырады) 

 Ұлттар Лигасының  екінші дүниежүзілік соғыстың алдын алуға  шамасы  келмеді, сөйтіп 

ұйым  ретінде алдына қойған басты  мақсаты халықаралық қауіпсіздікті қаматамасыз  ете алмады. 

Сол кездері Ұлттар Лигасындай кемшіліктері жоқ, халықаралық  бейбітшілік пен қауіпсіздікті  
қамтамасыз етудің тиімді  құралы  бола алатын жаңа халықаралық ұйым құру қажеттілігісезіле 

бастады. 

 БҰҰ құрылудың алдында мынадай конференциялар болған еді: 
 1941ж,12 маусымда Лонданда  Одақтық декларацияға қол қойылды, онда  одақтастардың 

«бейбітшілікте де,  соғыста да еркін халықтармен бірге   жұмыс істеуге»  деген ұмтылысы  өз 

негізін тапты. Осы  кездесу БҰҰ-ны  құрудың  алғашқы қадамы болды.  Кеңес үкіметі екінші  
дүниежүзілік  соғыстың  алғашқы сатыларында-ақ,  соғыстан  кейінгі кезеңде қауіпсіздіктін тиімді  
халықаралық  ұйымын құрудың  мақсатқа сай келетіні  туралы  мəселе қозғаған болатын. 

 1941ж,1 қаңтарда Вашингтонда БҰҰ Декларациясына қол қойылды. Оған Атланта 

партиясының  ережелерін қолдаған  26 мемлекеттін өкілдері қатысты.Президент Рузвельт 

ұйымыға «Біріккен Ұлттар» деген жаңа  атауды қоюды ұсынды.  Біріккен Ұлттар 

Декларациясында осы ресми атау бірінші рет  қолданды. 

 1943ж,30 қазанында Мəскеу  Декларациясына КСРО, Біріккен Корольдік, Құрама Штаттар  

жəне Қытай үкметтері  қол қойды. Бұл  құжатта  бейбітшілік пен қауіпсіздікті  қолдау үшін  

тезірек халықаралық ұйымды  құру қажеттілігі айтылды. 

 1943ж,1 желтоқсанда  Құрама Штатарды, КСРО мен  Біріккен Корольдіктің  басшылары  

Тегеран конференциясын өткізді, онда тағы да бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау  үшін 

халықаралық  ұйымды  тезірек құруды қозғалды. 

 1944ж,21 қыркуйегі – 7 қазан аралығында Думбартон-Оксте  өткен екі сериялы мəжілісте 

(Вашингтон) КСРО, Біріккен Корольдік,Құрама Штаттар  жəне Қытай осы ұйымның  мақсаты, 

құрылымы жəне ызметтері  туралы мəселелер жөнін аталқылады. Конференцияда «Қауіпсіздіктің   

жалпыға бірдей халықаралық ұйымын құруға қатысты ұсыныстар»  жасалады.  Ұсыныстарда 

ұйымының құрылымы, мақсаты, қағидалары, мүшелік,басты  органдарының  қызметтері 
анықталады 

Сөйтіп, ұйымының  құрылымы былайша айқындалады:   Басты органдар – Бас Ассамблея, 

Қауіпсіздік Кеңесі –тұрақты жəне тұрақсыз мүшелерден құрылуы тиіс болды; Хатшылық сот, 

Экономикалық жəне Əлеуметтік Кеңес. Халықаралық бейбітшілікпен қауіпсіздікті  қолдау  

жөніндегі басты  органдардың бірі-Қауіпсіздік Кеңесінде дауыс  беру тəртібі туралы мəселе ашық 

күйінде қалды. Қауіпсіздік Кеңесі  бейбітшілік мүдделерінее немесе  қандай да бір мемлекеттердің 

заңды  мүдделеріне қарсы қолданылмауын бекітетін тəртіпке қол жеткізуі керек болды. АҚШ 

делегациямының басшысы мəжбүрлеу шарттарын қолдануға  қатысты шешім  қабылданғанда 

ұйымның  барлық тұрақты мүшелерінің  бір-ауыздылығы қағидасы жүзеге асырылсын деп 

ұсынды. Америка Құрама Штаттары вето құқығының бастаушысы болды. Тұрақты  мүшелердің 

біреуі дауласушы тарап жағына  шыққанда, шешімді талқылау барсында Кеңес қатысушыларының 



 

пікірі бірікпей қалып жүрді. КСРО Қауіпсіздік Кеңесі кез келген саяси шешім  қабылданғанда  

тұрақты  мүшелерінің бірауыздылығы қағидасы сақталуы тиіс деген көзқарас  ұстанды. 

Əйтпегенде, бұл қағиданы елемеу БҰҰ-ның Ұлттар Лигасы  сияқты ыдырауына əкеліп соғуы да 

мүмкін. Ал АҚШ болса, дауласушы тарап жағындағы Кеңестің тұрақты мүшесінің беретін дауысы 

дауыс  беруде  есептелмесін деп талап етті. Кеңес Одағы мұндай тəртіптен бас  тартты,  өйткені  
мұндай  тəртіп асыра  сілтеушілікке кепіл бола алмас  еді. Қауіпсіздік Кеңесінде дауыс беру  

мəселесі сол  күйі шешілмей  қалды.  Қйымның атауына  1942 ж. 1 қаңтарындағы Декларацияда 

енгізілген «Біріккен Ұлттар» терминін қалдыру ұсынылды.  

1945 ж. 11 ақпанда  президент Рузвельт, премьер-министр  Черчилль жəне Сталин Ялтада бас 

қосты. Мемлекеттер басшылары «бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау  үшін жалпыға бірдей 

халықаралық ұйым» құруға бел  байлагандарын жариялады. Осы бас  қосуда  Қауіпсіздік 

Кеңесіндегі  дауыс  беру  рəсімі  туралы  мəселе  тағы да қозғалды. Негізінен, көпшілігі 
Рузвельттің ұсынған  формуласын жақтады, ол формулада дауларды шешу барысында  Кеңестің 

мүшесі оның  қасушысы болғанда жəне рəсім  мəселелерін  қосыпағанда, барлық саяси  

мəселелерді шешу кезіндегі Кеңестің бес  тұрақты мүшесінің ауызбірлігі көзделген.  

1945 ж.25сəуірінен 26 маусымына дейін Сан-Францискода Біріккен  Ұлттардың халықаралық 

ұйымдар мəселелері жөніндегі Кеңесінің  конференциясы болды. «...50мемлекеттен 282 делегат 

келді.  Конференция жұмысына барлығы 5 мыңнан аса адам ат салысты. Бұл конференция одақтық 

державалардың бірлігі деген ұранмен өткізілді. Олар КСРО, АҚШ, Англия. БҰҰ Жарғысы ұлы  

державаның  бірлігі деген ұранмен өткізілді. Олар КСРО, АҚШ, Англия. БҰҰ жарғысы үш ұлы 

режаваның  басшылары  қатысқан Думбартон-Окстегі Кеңес жəне Ялтадағы  келіссөздер 

барысында жасалғн тұжырымдамада бекітілді...» -деп осы  тарихи оқиғаны БҰҰ Бас Хатшысының 

саяси  мəселелрі жəне Қауіпсіздік  Кеңесінің істері  жөніндегі орынбасары қызметін атқарған Л. 

Кутаков  осылайша сипаттад». 

Сан-Франциского конференциясы екі ай бойы жұмыс істеп. БҰҰ Жарғысын қабылдаумен 

аяқталды. Конференция делегаттары халықаралық əмбебап  ұйымының 111 баптан  тұратын 

құрылтай құжатын дайындайды, ол 1945 ж.25 маусымында  бірауызда н қабылданды. Келесі  күні, 
яғни 26 маусымда соғыс ардагерлері мемориалының ғимаратында БҰҰ Жарғысына қол қойылды. 

110-баптың 3-тармағына сəйкес, «Осы  Жарғы Қытай Республикасы, францияғ Өеңестік 

Социалистік  Республикалар  Одағы, Ұлыбритания Біріккен  Корольдігі, Солтүстік  Ирландия, 

Америка ҚҰрама Штаттары жəне Жарғыға қол қойған басқа  мемлекеттердің көпшілігі бекіту  

грамоталарын сақтауға бергенде өз  күшіне енеді...» Егер  мұны арифметикалық тəсілмен есептеп 

көрсек,  онда «басқа мемлекеттердің көпшілігі» дегеніміз-бұл 24 мемлекет  (51-5=46:2+1=24). Осы 

көпшілік мемлекет санына баптың мазмұнында  бекітілген бес мемлекеттің дауысы да қосылады. 

Сөйтіп, БҰҰ-ның құрылтай құжатының 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  құрылған  күні  болып 

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

мемлекет тəуелсіз, бейбітшілік сүйгіш болуы тиіс; 

мемлекет жарғылық талаптарға орай өзіне міндеттемелерді жүктеу тиіс; 

мемлекет өзіне   жүктелеген  міндеттемелерді  орындай алады жəне  орындағысы келеді.  
Ұйымға мемлекеттер Қауіпсіздік  Кеңесінің  ұсынысымен Бас  Ассамблеяның  қаулысы  

арқылы мүшелікке  қабылданады. БҰҰ қағидаларын жүйелі түрде  бұзған мемлекеттерді 
Қауіпсіздік Кеңесінің ұсынысымен Бас Ассамблея БҰҰ-ның  құрамынан  шығарады. Қауіпсіздік   

Кеңесінің осы  мəселеге қатысты ұсыныссы ауызбірлік қағидасының  негізінде қабылданады, яғни 

Қауіпсіздік  Кеңесінің бес тұрақты мүшесінің  даусын қоса алғанда, Кеңестің 9 мүшесінің  дауысы 

қажет. Жарғының  ережелерінде ұйымның құрамынан өз еркімен  шығу тезисі көзделмеген.  Сан-

Францискода Уругвай делегациясы БҰҰ-дан шығуға тыйым салу  керек деп ұсынған болатын. Бұл 

ұсынысты 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 өтініш қайтарып алды.  



 

Бүгінгі таңда Біріккен Ұлттар Ұйымының 191 мемлекет мүше. Бұл  ұйым  мемлекеттердің   

мүшелік жарнасы есебінен  күн  көреді. БҰҰ-ны  қаржыландыру мүше  елдердің жарнасына  

тəуелді  болған соң, ақша  қаражаттарының жетіспеушілігі таңсық проблема емес. Бұл проблема  

БҰҰ құрылған сəттен бастап, оның қыр   соңынан қалмай келеді. Көптеген  мемлекеттер əр түрлі  
себептерге байланысты жарналарын уақытында  жəне толық төлей алмауда, оған  техникалық 

бюджеттік  проблемаларынан бастап кедейшілік те себеп болуда. БҰҰ-ның  қаржылық дағдарысы 

күннен-күнге өсіп келеді. Мəселен, БҰҰ-ның  Өазақстандағы өкілдігінің мəліметтері  бойынша 

1998ж. 30-қыркүйегіне  дейін мүше елдер БҰҰ-ға ағымдағы жəне  бұрынғы жарналары есебінен 

205 миллиард доллар, оның ішінде: бітімгершілік күштерінің мақсатына  1,8 миллиард доллар, 

БҰҰ-ның  реттеу  бюджетіне  683 млн. Доллар, халықаралық трибуналдарға 22 мли. Доллар қарыз 

болған. Тек 100 мемлекет қана өздерінің жарналарын уақытында толық төлеген. АҚШ  сол кезеңде 

ағымдағы  жəне бұрынғы жарналық сомаларынан  1,6  миллирд доллар қарыз  болған, яғни  ол 

Бұұ-ның барлық қарызының  үштен екісін құрап отыр. АҚШ 1998 ж. 1998 ж. 228 млн. Доллар, 

төлегеніне  қарамастан, оның ішінде реттеу бюджетіне 563 млн. Доллар, бітімгершілік 

операцияларына 1,04 миллард доллар төлесе де, қарыздарын түгел  жапқан жоқ. БҰҰ реттеу 

бюджетінің шығындарын жабу үшін бюджеттен  қарыз ақша алуға мəжбүр болып отыр. Осыған 

байланысты, Біріккен  Ұлттар ҰЙымы бітімгершілік мақсаттары үшін жеке əскери  құрал мен  

жабдықтар беретін елдердің қарыздарын уақытында бере алмауда. 1998 ж.БҰҰ əскери контигент 

жəне жабдықтар берген 70 елге 864  млн. доллар қарыз  болды. БҰҰ Жарғысынан 19-бабына 

сəйкес, егер жыл басында мемлекет бұрынғы екі жыл үшін жалпы  қарызының жартысын немесе  

жартысынан көп  сомаға қарыз болса, онда сол мемлекет  Бас Ассамблеяда дауыс беру құқығынан 

айырылады. Алайда, Бас Ассамблеяда даус беру  құқығына айрылды. Алайда, Бас Ассамблея 

БҰҰ-ға мүше-мемлекет өзіне қатыссыз себептерге байланысты төлем уақытын өткізіп алғанын 

мойындаса, онда дауыс беруге қатысуға рұқст  бере алады.  

1-бапқа сəйкес, БҰҰ-ның мақсаттары мынадай: 

• халықаралық бейбітшілік пен қауіасіздікті қолдау; 

• бейбітшілікке қауіп келтіру мен басқыншылық актілерінің алдын  алу жəне жою 

үшін  тиімді шараларды қабылдау; 

• Халықаралық дауларды немесе оқиғаларды бейбіт  құралдар арқылы шешу; 

• Халықтардың теңқұқылық жəне өзін-өзі басқару  қағидасының негізінде 

халықтардың  достық қарым-қатынасын дамыту; 

• Экономикалық, əлеуметтік, мəдени жəне гуманитарлық сипаттағы  халықаралық 

дауларды шешу барысында халықаралық  дауларды шешу барысында халықарлық 

ынтымақтастықты  жүзеге асыру; 

• Осындай ортақ  мақсаттарға жету  жолында ұлттар əрекеттерін үйлестіру орталы 

болу. 

БҰҰ өз қызметін жүзеге асырғанда мынадай  қағидаларды басшылыққа алады: 

1. Ұйымның барлық мүшелерінің дербес теңдік қағидасы. 

2. Өздеріне жүктелген міндеттемелерді адал орындау қағидасы. 

3. Туындаған дауларды бейбіт құралдармен шешу қағидасы.  

4. Күш қолданбау немесе күш қолданамын деп қоқан-лоққы жасамау  қағидасы. 

5. БҰҰ-ның Жарғыға сəйкес атқаратын барлық əрекеттеріне  барынша көмек көрсету 

қағидасы.  

6. БҰҰ-ның мүшесі болып  табылмайтын  мемлекеттердің БҰҰ қағидаларына  сəйкес  əрекет  

етуін  қамтамасыз  ету  қағидасы, себебі олбейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдауға қажет 

болуы мүмкін. 

7. Мемлекеттердің  ішкі құзіретіне жататын істерге БҰҰ-ның қол сұқпаушылық қағидасы . 

Сонымен, əмбебап халықаралық  ұйымның сақсаттары мен қағидалар  жүйесінің халықаралық 

құқықтың мазмұны мен негізі  қағидаларына  қайшы келмейтінін байқауға болады.  

Əмбебабап халықаралық ұйымның құрылымы алты басты органнан жəне  қажетті қосалқы 

органдардан тұрады. БҰҰ-ның  басты органдары  мыналар: Бас Ассамблея, Қауіпсіздік Кеңесі, 
Экономикалық жəне  Əлеуметтік Кеңес, ОПЕК жөніндегі кеңес, Халықаралық Сот жəне  

Хатшылық. БҰҰ-ның артықшылықтары мен иммунитеттері туралы  1946 ж. 13 ақпандағы 



 

Конвенцияға сəйкес. БҰҰ заңды тұлға болып табылалы; жылжитын жəне жылжымайтын  мүліктер 

алады;  мүліктерге  билік етеді; сотта  іс қозғайды. БҰҰ –ның  өкілдері басты жəне көмекші  
органдағы  конференцияларда  өздерінің қыметтік міндеттемелерін  атқарғанда жəне мəжіліске  

бару –келу кезінде артықшылықтар  мен  иммунитеттерді пайдаланады. БҰҰ-ның лауазымды 

адамдары сот  жауапкершілігіне тартылмайды жəне 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   операциялары   бейбітшілік  туралы  келсімдерді орындауға көмектеседі, қол 

жеткізілген  татуластықты, əскери  əрекеттердің  тоқтатылуына  көмектеседі.  БҰҰ-ның  өз  

армиясы  жоқ.Бітімгершілік  миссияларын   жүргізу  үшін   оған  мүше-мемлекеттер  ерікті  негізде  

əскер  мен  жасақ  береді. Арнайы   бітімгершілік   бюджетінен   оларға  белгілі  бір  өтемақылар  

төленеді.  Бітімгершілік   миссияларын   Қауіпсіздік   Кеңесінің   мүшелері   құрайды    жəне   

айқындайды. БҰҰ-ның  барлық  мүше-мемлекеттері   бейбітшілік   пен   қауіпсіздікті   қолдау   

тəуекелін  бөліседі.  1945 жылы  110 мемлекет  өздерінің   персоналдарын  əкелді; ағымдағы  

бітімгершілік   операцияларына   ең  көп   əскерді   Пəкістан, Бангладеш, Иордания, Польша, Ресей  

Федерациясы   жəне  Канада  берді. Бітімгершілік  операцияларына  бұл  ұйымға   мүше  емес   

мемлекеттер  де  қатыса  алады.  Мысалы,  Швейцария  бітімгершілік  үшін   ақша, тікұшақ,  

медециналық  жəне   өзге  де   жабдықтар  беріп  келеді.  Біріккен   Ұлттар   Ұйымы  ірі  көлемді   
конференциялар   жүргізіледі. Соның  арқасында   ұлттық   жəне   халқаралық  ұйымдар,  үкіметтік  

емес  ұйымдар  белсенді  əрекет  етеді;  ұлттық  саясатты  айқындау  үшін  халқаралық  

стандарттар  мен  нормаларды  бекітеді;  жаңа  ұсыныстарды  талқылауға  жəне  консенсусты  

іздеуге  мүмкіншілдік  туады. БҰҰ  қызметінің  тиімділігін  арттыру  үшін   Бас  Ассамблея   

арнайы  сессиялар  өткізіледі. Мəселен,  ірі  көлемді   конференциялар  қатарына   БҰҰ-ның  

қоршаған  орта  жəне  даму   жөніндегі   1992 ж.  Рио-де-Жанейро  конференциясын;  1993 ж.  

Маусым  айындағы   адам  құқықтары  жөніндегі   Бүкілəлемдік   Вена  Конвенциясын;  1994 ж.  

Каирде  өткен  халық  саны  жəне  даму   жөніндегі   халқаралық   конференциясын;  1995ж.   

Копенгагаенде  өткен  əлеуметтік  даму  жөніндегі  Бүкілəлемдік   басқосуды;  1995 ж.  Пекинде  

өткен  əйел  құқықтары  жөніндегі  Төртінші   Бүкілəлемдік  конференцияны;  1996 ж.  Стамбулда  

өткен  елді  мекендер  жөніндегі   БҰҰ-ның    Екінші   конференциясын  жатқызуға  болады.  БҰҰ  

аясында   жүйелеу  мəселелерінде  үлкен  маңызы  бар  бірқатар  көптарапты  халқаралық  

келісімдер  жасалды.  БҰҰ-ның  құрамында   үкіметаралық  келісімдер   негізінде  құрылған  

афтономды  халықаралық   ұйымдар  бар,  олар  түрлі   салаларда  кең  көлемді  құзіреттерге  ие. 

Бұл  ұйымдар  Мамандандырылған   мекемелер  деп  аталады,  олар  Экономикалық  жəне   

Əлеуметтік  Кеңес  арқылы   БҰҰ-мен  тығыз  байланысты. БҰҰ-ның   орталық   штаб-пəтері-
Нью-Йоркте  (АҚШ), еуропалық   бөлімдердің  штаб-пəтерлері   Женевада (Швейцария) жəне  

Венада    (Австрия)  орналасқан.  БҰҰ-ның   жұмысын  5 жыл   мерзімге   сайланатын,  бірақ  

сайлауға  екі   реттен   артық   түспейтін  Бас  хатшы   басқарады.  БҰҰ  тарихынан  бері   жеті   
Бас  хатшы   сайланған.  Бүгінгі  күні   БҰҰ-ның  ең  үлкен   лауазымды  тұлғасы  -  1997  жылы  

сайланған   Кофи  Аннан. 

БҰҰ   Бас  Ассамблеясы – (БҰҰ  БА)оның  барлық  мүшелерінен  тұратын   Біріккен  Ұлттар  

Ұйымының  басты   органы.  1944 ж.  Думбартон-Оксте  өткен  Кеңесте   Бас  Ассамблеяның  рөлі  
мен  өкілеттіктеріне  көп  назар   аударылады.   Көптеген  қызу   таластан  кейін,  Ассамблея   

бейбітшілікпен   қауіпсіздікті  қолдау   жөніндегі  мəселелерді  дербес  қорғауға  құқылы  деп  

шешілді.  Сөйтіп, Қауіпсіздік  кеңесі  ғана  БҰҰ-ның  барлық   мүшелері   үшін  міндетті  шешім  

қабылдау   жəне  мəжбүрлеу   шараларын    қолдануға  құқылы  болды.  БҰҰ   БА-ның   құқықтық  

жағдайы    БҰҰ    Жарғысының   ІV  тарауының   9- 22- баптарымен   айқындалады. БҰҰ   мүшесі    
болып    табылатын    əрбір    мемлекет  5  өкіл,  5  орынбасар   жəне   кеңесшілер   мен    

сарапшылардың     қажетті    санын    ұсынады.  Бас    Ассамблея     БҰҰ   Жарғысының    шегінде    

көрсетілген   немесе   БҰҰ-ның   кез    келген   органына   қатысты   кез-келген    мəселелер   мен   

істерді   талқылауға   уəкілетті. БА   Қауіпсіздік   Кеңесінің   назарын   халқаралық   бейбітшілік   

пен   қауіпсіздікке   қауіп    төндіретін   жағдайларға,  тек   Қауіпсіздік   Кеңесінің    қарауына   

жататын   жағдайларды   қоспағанда   аудара   алады.    БА     БҰҰ-ның     негізгі   жəне   көмекші    



 

органдарының    жылдық   жəне   арнайы    баяндамаларын   қабылдайды   жəне    қарайды.    

Мұнан   басқа,   БА    Ұйымының   бюджетін,   мамандандырылған   мекемелердің   кез   келген    

қаржылық   жəне   бюджеттік   келісімдерін   қарастырады    жəне   бекітеді,  мұндай   органдарға   

ұсыныс   жасау   үшін   олардың   əкімшілік   бюджеттен   тексереді. 
БА  жұмысын  17  орынбасары   бар   төраға   басқарады.   Бас    Ассамблеяның     

құрамында   сессиялық    жəне    қосалқы   органдар,   бас   комиттетер   болады.   Мəселен,   

сессиялық   жəне   қосалқы   органдары   Бас   комитет   жəне    өкілеттіктерді   тексеру    жөніндегі    
комитет   ұсыады.  Қосалқы   органдар   құрамына   комиссиялар   жəне    комитеттер   кіреді.   
Мысалы,    адам   құқықтары    жөніндегі,    халқаралық    сауда     құқықтары    жөніндегі    
халқаралық   құқық   комиссиялары,    отарсыздандыру   жөніндегі,    ғарыштық   кеңістікті    
пайдалану    жөніндегі,   қарусыздану    жөніндегі   Комитеттер.   БА-ның    құзіретіндегі   6  бас   

комитеттің     зор    маңызы   бар:   саяси   мəселелер   жəне   қауіпсіздік    мəселелер   жөнінде,    

экономикалық    жəне    қаржылық   мəселелер   жөнінде,   əлеуметтік,  гуманитарлық   жəне   

мəдени   мəселелер   жөнінде,   қорғаншылық   жəне    өзін-өзі    басқара     алмайтын  аумақтар   

жөнінде,   əкімшілік   жəне   бюджеттік   мəселелер   жөнінде,   құқықтық   мəселелер   жөнінде.   

Бас   Ассамблея-  сессиялық   орган.  Сессиялардың  3  түрі   бар:  кезекті,  арнаулы   жəне   

төтенше.  БҰҰ    БА-ның   кезекті   сессиясы    жыл   сайын   қыркүйек   айының    үшінші   
сейсенбісінде    шақырылады.   Арнаулы   сессия,   егер   қауіпсіздік   Кеңесі,   БҰҰ-ның   көпшілік   

мүшелері   немесе  арнаулы    сессияны   шақырту   туралы   талапқа   БҰҰ-ның     бір   мүшесінің   

қосылғандығы   туралы    ұйымның    көпшілік   мүшелері    хабарлаған    кезде    кез    келген   

мəселелер    бойынша   шақырылады.   Мұндай  сессиялар   сессияны   шақырту  туралы   талапты   

Бас    Хатшы    алғаннан   кейін    15   күн   ішінде   шақырылады.   Ал   төтенше   арнаулы   

сессиялар   БҰҰ   Бас    Хатшысы   Қауіпсіздік    кеңесінен    келіп   түскен    жəне   кеңестік    кез   

келген   9   мүшесінің   дауысымен   мақұлданған,    БҰҰ-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:  біріншіден,   бейбітшілікке   қауіп   төнсе ;  екіншіден,  бейбітшілік   

бұзылса   немесе    басқыншылық   актісі    жасалса   жəне   егер   Қауіпсіздік  кеңесі  оның  

мүшелері  вето   қағидасына   сəйкес   бір   пікірге   келе   алмағандықтан,   тиісті   шараларды   

қабылдай  алмаған   жағдайда.  

БА-ның    əрбір   мүшесі   бір   дауысқа   ие.   Бас   Ассамблея   маңызды    мəселелер   

бойынша   дауыс    беруге    жалпы    қатысушылар    мен    нақты    қатысушылардың   2\3-сінің   

көпшілік    дауысымен   шешім   қабылдайды.   Бұл   мəселелерге   мыналар    кіреді:  1)   

Халқаралық   бейбітшілік   пен   қауіпсіздікті   қолдау   жөніндегі   ұсыныстар.  2)  Қауіпсіздік   

Кеңесінің,   Экономикалық   жəне   Əлеуметтік   Кеңестердің,  ОПЕК   жөніндегі   Кеңестің    

тұрақсыз    мүшелерін   сайлау.  3)  БҰҰ-ға   жаңа   мүшелерді   қабылдау ,  БҰҰ   мүшелерінің   

құқықтары   мен   артықшылықтарын   тоқтату,  БҰҰ   құрамынан   шығару.  4)   Қорғаншылық    

жүйесінің    қызмет   етуі.   5)   Бюджеттік   мəселелер.  Басқа  мəселелер   бойынша  шешім   дауыс    

беруге    қатысушылардың   көпшілік   жай  дауысымен  қабылданады.   Барлық    сайлаулар  құпия   

дауыс   беру   арқылы   жүргізіледі.   Тəжірибеде    Ұлттар   Ұйымында    Қауіпсіздік    Кеңесінің   

тұрақты  бір  мүшесінің    БҰҰ-ға  бір    мемлекетті  мүшелікке   қабылдау   кезінде   қалыс   қалған   

жағдайы  да   болған.   Бірақ  мұндай   позиция    қабылдауға    кедергі   келтіре   алмайды.   

Мысалы,   Ұлыбритания    дауыс   беруден   қалыс   қалғанымен,   Израильге    Қауіпсіздік   

кеңесіне   мүше  болу   үшін   кепілдеме    хат   берілді.   Бас   Ассамблеяның   рəсім   ережелері  
бойынша,   жаңа   мүшелерді   қабылдау   үшін   дауыс   беруге   жалпы   қатысушылар   мен   

нақты   қатысушылар   Ассамблея   мүшелерінің     көпшілік    дауысы   қажет   етілетіні   
бекітілген.Казіргі 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   мақылдауы   негізінде   

Қазақстан   Республикасы     БҰҰ-ға   мүшелікке    қабылданған   кезінде    осыған    ұқсас   рəсім    

болғанеді.   Мұнан   кейін,  БҰҰ   жарғысының   ережелері   негізінде   жасалған   актіні   заңи   

тұрғыда   бекіту    үшін   қаулы   қабылданды.   Құрамынан   бұрынғы   сессияның   төрағасы  

сайланған   делегация   басшысы   БА-ның   кезекті   сессиясын   ресми  ашады.   Бас  Ассамблея   



 

өкілеттіктерді   тексеру   жөніндегі    комитетті   тағайындайды,    төраға    мен    оның     

орынбасарларын,    басты     комитеттердің     басқа   да   лауазымды   тұлғаларын   сайлауды    

жүгізеді.  Сессияның  күн   тəртібін  бекіткеннен   кейін,əдетте,    екі-үш    аптаға    созылатын   

жалпы  саяси     пікірталас    ашылады.   Бас  Ассамблеяныңрəсім    Ережелеріне   сəйкес,  

ағылшын,   араб,   испан,  қытай,   орыс,   француз   тілдері   БА-ның   жəне   оның   

комитеттерінің,  бөлімшелерінің   ресми   жəне    жұмыс   тілдері    болып   табылады. 

БҰҰ-ның    Қауіпсіздік    Кеңесі – (БҰҰ    ҚК ) – Біріккен   Ұлттар   Ұйымының   бас   органы,   

оның   құрамында   15  мүшесі   бар,  оның   ішінде   бесеуі   тұрақты    мүшелері – Ресей,   АҚШ,   

ҚХР,   Франция,   Ұлыбритания ;  10-ы - тұрақсыз   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   құқықтық    

негіздері   БҰҰ   Жарғысының  V тарауында   айқындалған.  БҰҰ  Жарғысына   сəйкес,   

Қауіпсіздік   кеңесі   бейбітшілік   пен   қауіпсіздікті   қолдау   үшін   басты   жауапкершілік   

жүктелген   тұрақты   əрекет   ететін   орган   болып  табылады. 

Қауіпсіздік   Кеңесі  дауласушы  тарптарға   олардың   дауларын   бейбіт    құралдармен   

шешуді   талап   ете  алады.  Кеңестің    құзыретіне   мыналар   кіреді : халқаралық  бейбітшілік   

пен   қауіпсіздікті  қолдау  мəселелерін  қарастыру;  дауларды  бейбіт  жолмен  шешу ; мəжбірлеу  

шараларын  қабылдау;    БҰҰ- ға  қабылдау,    шығару  жөнінде  кепілдеме  хат  беру;халықаралық  

Сот  мүшелерін  сайлау;  Бас  хатшыны  тағайындау туралы  қарар  т.б.   Қауіпсіздік  кеңесінің  

əрбір  мүшесі  бір  дауысқа  ие. Кеңестің    9  мүшесі  дауыс  берген  жағдайда  рəсім  мəселелері  
жөніндегі  кеңес  шешімі  кабылданған  болып  есептеледі.  Дауға  қатысушы  тарап  дауыс  

беруден  қалыс   қалуы  тиіс.  Кеңес  мерзімдік   мəжілістерге   жиналады,  онда  оның   əрбір  

мүшесі   үкіметтің  мүшесі   немесе   басқа  да   ерекше   тағайындалған   өкіл   ретінде   

таныстырылуы   мүмкін.  Мəжіліс   БҰҰ- ның  мекен   ететін    жерінде   ғана   емес,   сондай –ақ    

ҚК- нің   жұмысына   мүмкіндік    туғызатын    кез   келген   жерде   өткізілуі   мүмкін.  ҚК- нің  

мерзімдік    мəжілістері    Қауіпсіздік   Кеңесі    бекітетін    мерзімдерде   екі   рет    өткізіледі.  
Рəсім    ережелерін   Қауіпсіздік    Кеңесі   өзі    бекітеді.  Қауіпсіздік    Кеңесінің    жұмысын    

орындауға   қажетті   қосалқы   органдар   құрылады.  Оларға   мыналар   жатады :  Əскери - Штаб  

комитеті,   Сарапшылар   комитеті,  Жаңа   мүшелерді   қабылдау   жөніндегі   комитет,   Кеңес  

мəжілістерін    Орталық   мекемелерден    тыс   жерлерде    өткізу   жөніндегі    жəне    т.б.  

комитеттер. 

БҰҰ    Жарғысына   сəйкес,  мемлекеттер   Қауіпсіздік   Кеңесінің    иелігіне   қарулы   

күштерді   Кеңестің   талап   етуімен   ғана   емес,  сондай – ақ   ҚК   жəне    мүдделі   мемлекеттер  

арасында   жасалатын   ерекше   келісімдер  немесе   шешімдерге   сəйкес   те   беруге   міндетті .   
Бейбітшілікке   қауіп   төнген  жағдайда   Қауіпсіздік   Кеңесі   Жарғының  40  жəне  41 -  

баптарына   сəйкес  мынадай   іс -  шараларды   ұсына   алады :  дипломатиялық   қатынастарды   

үзу,  экономикалық   байланыстарды   тоқтату,  əуе,  теміржол,  пошта  жəне  телеграф   

байланыстарын   тоқтату,   порттарды   қоршау   жəне  т.б. 

ЭКОƏЛК  (Экономикалық   жəне  Əлеуметтік   Кеңес ) – Бас   Ассамблеяның   

басшылығында   жұмыс   істейді,   БҰҰ – ның     халқаралық    экономикалық    жəне    əлеуметтік    

ынтымақтастық  салаларындағы    қызметтерін    жүзеге   асырады.  ЭКОƏЛК    құзыретінде   

биліктік    өкілеттіктер   жоқ.  Мəселен, ЭКОƏЛК    халқаралық  мəселелер   жөнінде   зерттеулер    

жүргізеді,   баяндамалар   жасайды,    ұсыныстар   ұсынады ;  конвенциялардың    жобасын   

ұсынады . 

Құрамы.  Бас  Ассамблея   54   мүшесін    3  жыл   мерзімге   сайлайды,  жыл  сайын   

Кеңестің   18  мүшесі    қайта    сайланады.  Сайлау   барысында   əділ   географиялық    бөлініс    

қағидасы   сақталады: 

Африка   континенті    елдеріне  - 14 орын.                                                                                                                     

Батыс   Еуропаға – 13  орын.  

Азия   елдеріне – 11  орын. 

Латын   Америкасы   елдеріне – 10 орын. 

Шығыс   Еуропа  елдеріне – 6  орын. 



 

ЭКОƏЛК – ның шығып   қалған   мүшесінің   орнына   тез  арада   қайта  сайлау    

жүргізіледі. ЭКОƏЛК – ның   əрбір   мүшесінің  бір   өкілі   болады. 

ЭКОƏЛК   тұрақты   əрекет   етпейтін, сессиялы   орган   болып   табылады. 

ЭКОƏЛК   жылына   3 сессия   шақырады: 

  1 – ұйымдастырушылық  сессиясы,   қаңтар  айының  2 сейсенбісі; 
  2 – көктемгі,  сəуір   айының   сейсенбісі. 
  3 – жазғы, шілде  айының  1  сəрсенбісі. 
  Төраға   жəне   оның   4  орынбасары   сайланады,   олар   бірігіп президиум   

ұйымдастырады. 

ЭКОƏЛК  3  сессиялық  комитет   құрады: Экономикалық,  əлеуметтік   жəне   бағдарлама   мен  

үйлестіру. 

ЭКОƏЛК  құрамында   қызметтік   жəне   аймақтық   комиссиялар  жұмыс  істейді.                                               
Қызметтік:  статистикалық,  халық  санағы   жөнінде, əлеуметтік  даму, əйелдер  жағдайы,  есірткі  
құралдары,  ұлтаралық  корпорациялар, қылмыстың  алдын   алу  жəне   қылмыстық   əділ  сот  

жөнінде. 

Аймақтық: Еуропа  үшін   экономикалық, Азия   жəне  Тынық мұхит   аймағы  үшін   

экономикалық, Латын  Америкасы   үшін  экономикалық   комиссиялар   жəне  басқалары. 

Тұрақты  комитеттер:  үкіметтік  емес   ұйымдар   бойынша,  табиғи  ресурстар,  ғылым   мен   

техниканы   дамыту   мақсатындағы  комитеттер,  энергияның  жаңа   көздерін  игеру   жəне   

пайдалану   жөніндегі,  елді  мекендер   бойынша   жəне  т.б.  комитеттер. 

600 – ден   астам   үкіметтік  емес   ұйымдардың    ЭКОƏЛК – і  де   кеңесші   мəртебесі   бар.  

Олар  Кеңестің   жəне  оның   қосалқы   органдарының   ашық   мəжілістеріне   қатысуға   өздерінің   

бақылаушыларын   жібереді. БҰҰ – ның   Жарғылық   ережелеріне   сəйкес,  ЭКОƏЛК   пікірлерді   
сұрата  алады,  үкіметтік   емес   ұйымдармен   кеңеседі.  БҰҰ – ның   Мамандандырылған    

мекемелерінің   ЭКОƏЛК – мен  ерекше  келісімдері   арқылы   байланысы  бар. 

БҰҰ – ның   мамандандырылған   мекемелері    халықаралық   ұйымдардың   ерекше   тобына   

жатады   жəне   оның   Біріккен   Ұлттар  ұйымымен  ерекше   құқықтық   байланысы   бар.  БҰҰ   

Жарғысының   63 – бабына    сəйкес,   Экономикалық   жəне   Əлеуметтік   Кеңес – 57 – бапта    

көрсетілген   мемлекеттердің   кез – келгенімен   тиісті   мекеменің   ұйымымен    байланысын    

айқындайтын    келісімдерді   жасауға   уəкілетті,  БҰҰ – ның  басты   органдарының   бірі. 
 Бүгінгі  таңда   БҰҰ – ның   мамандандырылған    мекемелерінің  тобына   мыналар   кіреді : 

1.  Халқаралық  Еңбек   ұйымы ( ХЕҰ ) 

2.  БҰҰ – ның   азық – түлік   жəне   ауылшаруашылық   ұйымы   ( ФАО ). 

3.   Білім,  ғылым   жəне  мəдениет  мəселелері  жөніндегі   бүкілəлемдік   ұйым   ( ЮНЕСКО 

). 

4.   Бүкілəлемдік  денсаулық  сақтау  ұйымы ( БДСҰ ). 

5.   Бүкілəлемдік   Банк – Халқаралық   Даму  жəне   Құру   Банкі  ( ХДҚБ ) 

6.   Халықаралық  даму  ассоциациясы   ( ХДА ). 

7.   Халықаралық  қаржы  корпорациясы ( ХҚК ). 

8.   Халықаралық      валюта  қоры  ( ХВҚ ). 

9.   Халықаралық    азаматтық  авиация  ұйымы   ( ИКАО ). 

10.    Бүкілəлемдік    Пошта   Одағы  ( БПО ). 

11.   Халықаралық    Электрбайланыс    Одағы   ( ХЭО ). 

12.    Бүкілəлемдік   метеорологиялық    ұйым  ( БМҰ ). 

13.   Халықаралық    теңіз  ұйымы   ( ИМО ). 

14.   Бүкілəлемдік    санаткерлік  меншік  ұйымы  ( БСМҰ ).      

15.   Халықаралық    ауылшаруашылық  даму  қоры   ( ХАДҚ ). 

16. 16.  Өндірістік   жəне  даму   жөніндегі    БҰҰ  (ЮНИДО)             

           

        Жоғарыда      аталған     БҰҰ – ның    мамандандырылған     мекемелерінің    тізбесі,   оның   

қызмет   ету  саласының     əртүрлілігін   дəлелдейді.  Оның   қызметінің  негізгі   түрлеріне   

мыналар   жатады: 



 

1.  Халқаралық    ынтымақтастықтың   əлеуметтік – экономикалық    салаларындағы  мүше – 

мемлекеттердің  қызметін  үйлестіру; 

2. Көлік  жəне  байланыс,  денсаулық  сақтау,  еңбек,  мəдениет,ғылым   жəне  т.б.  

салалардағы   халқаралық   ынтымақтастықты   реттеу   үшін  біріңғай   ережелер   мен   

нормалар   жасау   мақсатында   халқаралық   конвенциялар  мен  регламенттер   дайындау; 

3. Даму  жолындағы  мекемелерге   техникалық   көмек  көрсету; 

4. Ақпараттық  қызмет; 

5. Ғылыми  қызмет. 

            Мамандандырылған     мекемелердің  құрылымы   олардың    Жарғыларына     

негізделетіндіктен,    оардың   жүйесі    бір    үлгілі   болып   келеді.   Мамандандырылған    

мекемелерге,   мүше – мемлекеттердің    барлығының    жиналуын    қоса   алғанда,    басқарудың   

үш    бөлімді    құрылымы   тəн.   Əр   түрлі   ұйымдардағы   оның   атауы   да   əр   түрлі.   Мысалы,   

Бүкілəлемдік    пошта    Одғындағы    мүшелердің   жалпы   жиналысы   Конгресс   деп   аталады,   

халқаралық   азаматтық   авиация    ұйымында,   Бүкілəлемдік   денсаулық  сақтау   ұйымында – 

Ассамблея, білім,  ғылым   жəне  мəдениет  мəселелері   жөніндегі   Бүкілəлемдік   ұйымда,  

халқаралық   Еңбек   ұйымында – Бас   Конференция   деп  аталады.  Жоғары   органдар  сияқты,  

атқарушы   органдардың   түрлі   атаулары   бар.   Əкімшілік    Кеңес   ( Халқаралық    

электрбайланыс   одағы ) , Кеңес ( халқаралық   азаматтық   авиация   ұйымы,  БҰҰ – ның    азық – 

түлік    жəне   ауылшаруашылық    ұйымы ),  Атқарушы   Кеңес   ( Бүкілəлемдік    пошта   одағы ).   

Олар   жоғары   органдардың   сессиялары    аралығында   мамандандырылған   мекемелердің    

тұрақты   қызметін   қамтамассыз   етеді. 
           Əкімшілік    органда  əдетте,   бес  жыл   мерзімге    сайланатын,    қайта   сайлану   құқығы   

бар   бас    əкімшілік   тұлға   ( директор,  бас   директор,   бас   хатшы )  басқаратын   хатшылық   

болады.   Хатшылықтың   басты    міндеті    өзінің   қызметі   жөнінде  есептер,  кеңестер   беруден,   

мəліметтерді    жариялау   үшін   қажетті   құжаттарды   дайындаудан   тұрады. 

           Қамқоршылық    жөніндегі   Кеңес.   Қамқоршылық   жүйесін   қадағалау     үшін   

құрылған.  Халқаралық    бақылау   жүйесі  бұрын   мандатпен    басқарылған  елдердің   ( ұлттар   

лигасының   мандат   жүйесі )  тəуелді    аумақтарын   басқару   үшін   құрылған   болатын.  

Қамқоршылық   жөніндегі   Кеңес   Бас   Ассамблеяның   ( 85 – бап,   87 – баптың  2 – тармағы)  

жетекшілігінде,  сондай – ақ    қажетті   жағдайларда   Қауіпсіздік    Кеңесінің   ( 83 – бап )  

басшылығында   əрекет   етеді.  БҰҰ    Жарғысының    91 – бабына    сəйкес,  “ Қамқоршылық   

жөніндегі   Кеңестің   негізгі   міндеттері   мен    өкілеттіктері   басқарушы   билік   ұсынатын   

мəселелерді,   есептерді   қарастырудан,   петициялар   қабылдаудан   жəне   оларды   қараудан,   

басқарушы   билікпен   кеңесе    отырып,   қамқоршылықтағы   тиісті   аумақтарды   аралаудан,   

басқарушы   билікпен   келісілген   мерзімдерде   қамқоршылық   жөніндегі   келісім  талаптарына  

сай   əрекеттерді   жүзеге   асырудан   тұрады   ( БҰҰ  Жарғысының   87 – бабы ).  

БҰҰ    Жарғысына    сəйкес ,    ‘‘Қамқоршылық    жөніндегі    Кеңес қамқорлықтағы     əрбір     

аумақтағы     халықтың    саяси,   экономикалық     жəне     əлеуметтік   дамуына      қатысты,    

сондай – ақ   олардың   білім    саласындағы     дамуларына    қатысты    анкеталар    жасайды,   ал   

бас   Ассамблеяның    құзіретіне    кіретін,    қамқорлықтағы    əрбір    аумақтың    басқарушы    

билігі    осы   анкета   негізінде    Бас   Ассамблеяға    жыл   сайын    есеп    беріп   тұрады’’( БҰҰ   

Жарғысының   88-бабы ). 

              Қамқоршылық     жөніндегі    Кеңес    өзінің     Төрағасын   сайлау   тəртібін    қоса    

алғанда,    жеке   рəсім    ережелерін   де    қабылдайды.   Қамқоршылық    жөніндегі    Кеңес   жыл   

сайын    сессияларын    өткізіп    тұрады,   мұнан   басқа    жаңартылған     жəне   арнайы   

сессиялар    шақырылуы   мүмкін.  Қамқоршылық    жөніндегі    Кеңестің   мəжілісі    қажетті    
кезде    шақырылады,   əдетте   ол   мамыр   айында   өткізіледі.   Қамқоршылық    жөніндегі   
Кеңестің   негізгі   міндеті     БҰҰ   Жарғысының    1 жəне  76 – баптарына    сəйкес,     БҰҰ – ның   

алдына   қойған   мақсаттарына   көмектесу   болып   табылады. 

             Алғашқы     жасалған   нұсқа   бойынша    осы   органның   құрамына   11  аумақ    

енгізілген   болады.  Ал  қазіргі    1990ж.  22   желтоқсанында    Қауіпсіздік    Кеңесі    1947ж.   Бері    
АҚШ   басқарып   келген,   Тынық   мұхит   аралдарын   ( Микронезия )   құрайтын   төрт   

құрылымның   үшеуін    қамқорлыққа   алу   жөніндегі    Келісімнің    əрекет   етуін   тоқтатуға     



 

дауыс   бергеннен   кейін   тек   біреуі   қалды.  Бүгінгі    таңда    қамқорлықтағы   жалғыз   аумақ  - 

АҚШ - тың   қамқорлығындағы   Палау   ғана. 

           Сөйтіп,   қамқорлық   жөніндегі   Кеңес    аумақтардың    дамуы  мен   қалыптасуына   елеулі   
əсерін  тигізеді. 
            БҰҰ    халқаралық   Соты   бас   сот    органы   ретінде   құрылған,   БҰҰ   

құрылымындағы   бас   органдардың   бірі.   БҰҰ   Халқаралық   соты   БҰҰ    Жарғысының   

ажырамас   бөлігі   болып   табылатын   Халқаралық    Сот   Статутына   сəйкес   өз   қызметін   

жүзеге    асырады.   БҰҰ   Жарғысының   XIV  тарауының   92 – 96 – баптары    Халқаралық   

Соттың    қызметі    туралы    мəселелерді    қарастырады. 92 – бапта    Ұлттар   Лигасының    

аясында    əрекет   еткен   Халқаралық    Статут  ‘‘ Халқаралық    əділ   соттың    Тұрақты    

Палатасының    Статутына   негізделген ’’деп   белгіленген. 

            БҰҰ    Жарғысының   93 – бабына    сəйкес,’’Ұйымының    барлық   мүшелері    
Халықаралық   Сот   Статутының    қатысушылары   ipso   facto     болып    табылады ’’. Ұйымның   

мүшесі    болып    табылмайтын   мемлекет   қауіпсідік    Кеңесінің   ұсынысы   бойынша    Бас    

Ассамблея    əрбір   жағдайда    жеке – жеке   айқындайтын   талаптарда    Халқаралық   Сот   

Статутының   қатысушысы   бола   алады.Халқаралық    Сот   азаматтыққа   тəуелсіз   сайланатын   

тəуелсіз    судьиялар    алқасынан   тұрады.  Судьиялар    өз    елдерінде    жоғары   сот    

лауазымдарына    қойылатын   талаптарға    жауап   беретін    тұлғалар   ішінен   немесе   

халқаралық   құқық   саласында   беделді,   танылған   заңгерлердің   ішінен   сайланады.  

Халқаралық   Сот  Бас    Ассамблея    жəне   Қауіпсіздік  Кеңесі   9  жылға   қайта   сайлану   

құқығымен  сайлайтын   15  мүшеден   тұрады.   Əрбір   үш   жыл   сайын   Соттың  5 мүшесі   
қайта   сайланады.  Бір   мемлекеттің   екі   азаматы   Халқаралық   Соттың    мүшесі   бола  

алмайды.  Халқаралық     Сот  төрағаны,  вице- төрағаны  жəне  хатшыны  үш  жыл  мерзімге   

сайлайды.     Соттың  құрамын  басты  өркениет   нысандарының   өкілдері   мен   əлемнің    негізгі   
құқықтық   жүйелерінің     өкілдері   қамтамасыз    ету   керек    деген   Халықаралық   Сот   

Статутының   9-бабы  ережелерінің   маңызы   зор.   Сот-  Гаагада   орналасқан.  Судьялар  

қызметтік   міндеттерін   орындау кезінде        дипломатиялық  артықшылықтар  мен  

иммунитеттерді  пайдаланады.    Халықаралық   Соттың   негізгі   міндеті -   тараптар  берген   

істерді  халықаралық   құқық  негізінде  шешу  болып  табылады.  Бас   Ассамблея  мен  

Қауіпсіздік   Кеңесінің   сұратуларына   Халықаралық   Сот   Консультациялық    қорытындылар   

беруге   өкілетті.    БҰҰ-ның    басқа   органдары ,  халықаралық   ұйымдар   мен   органдары    

консультациялық   қорытындыларды   Бас   Ассамблеяның   рұқсатымен    ғана   сұрата  алады.   

Халықаралық  Соттың   маңызды   юрисдикциялық  ерекшеліктері   мынада;               Халықаралық   

Сот  мемлекеттер   арасындағы   дауларды   ғана   қарайды.   Халықаралық   Сотта   мұндай   

даулар   дауласушы   тараптардың   келісімімен   ғана   қаралады.    Сот  Статутының   

қатысушылары   шартты   талқылауға,   халықаралық  құқықтың  кез  келген   мəселесіне  қатысты,   

халықаралық   міндеттемелерді   бұзғаны   үшін   төленетін   ақының  сипаты мен   көлеміне  

қатысты   барлық  құқықтық   дауларға   міндетті  болатын   Соттың  юрисдикциясын   мойындау   

туралы   өтініш  жасай  алады.               БҰҰ  Жарғысына  сəйкес,    Біріккен   Ұлттар   Ұйымының  

əрбір   мүшесі  өзі   тарап   болып   табылатын   іс   бойынша   шығарылған   Сот   шешімін  

орындауға    міндетті.  Соттың   шығарылған   шешімі   түпкүлікті  болып     есептеледі   жəне   

оған   шағым   жасалмайды.  Халықаралық   құқық   нормаларын   жасау   Халықаралық   Соттың   

міндетіне   кірмейді.  Соттың   міндеті   оған  қолданыстағы   халықаралық   құқықтың   негізінде   

берілген  дауларды   шешумен   шектеледі.    
            Халықаралық   Соттың   шешімі   қатысушы   судьялардың    көпшілік   даусымен   

қабылданады,  онда   Сотың  тоғыз   мүшесін   дауысы   кворумды   құрайды.   Дауыстар   екіге   

бөлінген   жағдайда,  Сот   төрағасының   шешуші   дауыс   беру    құқығы   бар.      Халықаралық   

Сот   өзіне   берілген   дауларды    халықаралық   құқық   негізінде,   халықаралық   

конвенцияларды,  құқықтық   норма   ретінде   танылған   халықаралық   дəстүрлерді;   өркениетті   
елдер   тоныған   құқықтың   жалпы   қағидаларын   басшылыққа   ала   отырып   шешуге   

міндетті.  Құқықтық   нормаларды   айқындау   үшін   қосалқы   құрал   ретінде    сот   шешімдері   
жəне   анағұрылым   білікті    мамандар    доктринасы   пайдаланылады.   Халықаралық   Сот,    

егер   дауласушы     тараптар    келіссе,    істерді    əділдік    негізінде    шешеді.             



 

             Халықаралық     Сот     судьяларының    құрамы    камера    деп    аталады.  Қажеттілігіне   

қарай,   Халықаралық    Сот   құрамында  үш   жəне   одан  да   көп   судьялар    бар   бір    немесе    

бірнеше    камера   құрады. .         1946   ж. Бері    Халықаралық   сот   БҰҰ-  ға    мүшелікке    

қабылдауға,       БҰҰ   қызметінде    келтірілген   залалдың    орнын   толтыруға,   Оңтүстік - Батыс    

Африка   мен   Батыс    Сахараның    аумақтық     мəртебесіне    қатысты       23    консультациялық     

қорытынды    жасапты.  Мұнан   басқа,   

             Консультациялық   қорытындылар    халықаралық   əкімшілік    трибуналдары   шығарған   

шешімдерге,  БҰҰ – ның  кейбір  операцияларының    жəне   Біріккен   Ұлттар    Ұйымының   

орталық   мекемелері    жөніндегі   Келісімнің    қолданылуына   қатысты   болды.  1996ж.   Шілде   

айында   Бүкілəледік    денсаулық   сақтау   ұйымының     қарулы   дау-жанжал    кезінде    

мемлекеттердің    ядролық    қаруды     қолдануының    заңдылығы    жөніндегі   сұрауға,    сондай-

ақ   БҰҰ    Бас     Ассамблясының    ядролық     қарумен    қорқыту    немесе     оны     қолданудың      

заңдылығы    жөніндегі    сұрауына    консультациялық    қорытындылар    шығарылды .       

Бүгінгі   таңда    халықаралық    сотта    мынадай   даулар   қарастырылуда: 

−   Катар    мен    Бахрейн    арасындағы     теңіз    шекаралары   мен   аумақтық     мəселелерді     
делимитациялау. 

−   Локербиде    болған    Ливия   Араб    Жамахириясының    Біріккен   Корольдікке     қарсы    əуе   

қақтығысына     байланысты     1971 ж.   Монрияль   конвенциясын     талдау    жəне    колдану    

мəселелері. 
−   Мұндай   платформалары   (  Иран   Ислам   Республикасы   Америка   Құрама   Штаттарына   

қарсы  ) . 

−   Геноцид   қылмысының    алдын   алу    жəне    оны    жазалау     жөніндегі     Конвенцияны    

қолдану   (Босния   мен   Герцеговина   Югославияға  қарсы ). 

−   Камерун    жəне    Нигерия    арасындағы    құрлықтық   жəне   теңіз   шекараларын   межелеу   

мəселелері. 
−   Балық   аулауға    байланысты    юрисдикция    мəселелері   (   Испания     Канадаға   қарсы  ). 

−   Касикили   /  Седуду   аралына   қатысты   даулар  (Ботсвана   /  Намибия ). 

−   Парагвай    мен   АҚШ    арасындағы     дауларда   елшілік     қанынастар    туралы    Вена   

Конвенциясының   нормаларын   қолдану . 

                Хатшылық – БҰҰ – ның    əкімшілік    органы .  Жарғының   97-бабы 

                 Хатшылық   құрамын   былайынша   айқындайды:  ``  Бас   Хатшыдан   жəне   Ұйымға  

қажетті   болуы    мүмкін   персоналдан   тұрады  ``.Хатшылық    персоналын   Бас   Ассамблея   

бекіткен   ережелер    бойынша   Бас   хатшы    тағайындайды .  Əрбір  қызметкер  БҰҰ-ға   қатысы   

жоқ   қандай   да   бір   үкіметтен   немесе   басқа   биліктен    нұсқау    алмау    жəне   бермеу   

жөнінде   ант   етеді .  Қызметке   қабылдау    барысында    жəне    оның   талаптарын   

айқындағанда,  Жарғы  еңбек    қабілеттігі,  құзіреттілік   пен  адалдықтың    жоғары   деңгейін    

қамтамасыз   ету   қажеттілігін   жəне    персонал    таңдауда    үлкен   географиялық   аумақты      

қамтудың   маңыздылығын    жетекшілік   етуді    көздейді. 
                 Хатшылық    өзінен   жүктелген     өкілеттіктерге    сəйкес,    Біріккен   Ұлттар     

Ұйымының    органдар   жүйесіне   қызмет   етуді    камтамасыз   етуі,   оның   жасаған   

бағдарламаларын   орындауы   жəне   БҰҰ  бекіткен   саясатты   жүргізуі    тиіс.   

                 БҰҰ    Хатшылығы, оның ішінде : 

 - БҰҰ  құзіретіне  енетін  түрлі  мəселелер  жөнінде   Бас   Хатшыға  хабарлайды,  кеңес  береді ; 
 - БҰҰ  Бас  Ассамблеясының,  оның   комитеттері  мен   органдарының   құжаттарын,  

баяндамаларын,  қарарларын  қабылдайды,  аударады,  тереді   жəне  таратады; 

 - мəжілістерде   сөйленген     сөздердің    ауызша  аударылуын  қамтамассыз  етеді ; 
 - сессия    мəжілістері     туралы  есеп   жасайды,  тереді, таратады; 

 - құжаттарды    мұрағаттарда  сақтайды,  БҰҰ  мүше – мемлекеттеріне   Бас   Ассамблеяның   

құжаттарын   жібереді; 
 - БҰҰ  мүшелері   жасаған   халқаралық   шаттарды  тіркейді   жəне  зерттейді. 
                  Қызметкерлердің   құқықтық   жағдайы   БҰҰ   Жарғысының  101 – бабына  сəйкес,  Бас    

Ассамблеяның   қарарымен    бекітілген   1952ж 2  ақпанындағы   қызметкерлер   туралы   

ережемен   реттеледі. Хатшылықтың  қызметкерлері    мамандарға, дала  қызметіндегі    



 

қызметкерлерге,   жалпы   қызмет    көрсету    қызметкерлеріне   жəне    шаруашылық -  

техникалық   қызметкерлерге   бөлінеді.  Мамандарға   лауазымды   тұлғалар  жатады,  техникалық    

қызметкерлер   құрамына    хатшыларына,  машинисткалар,  курьерлер  жəне   өзге  де   

жұмысшылар  кіреді. 
                 Хатшылыққа    жұмысқа   қабылдау   екі   түрлі   жалдау   арқылы    жүзеге   асырылады :   

тұрақты    шарт   негізінде   (зейнет  жасына   жеткенге   дейін )  жəне    уақытша      шарт  негізінде 

(  хатшылық   қызметкерлерінің  30% -ы   осы   жалдау    түрімен    қабылданады). 

                БҰҰ – ның  қалыптасуы    мен   дамуының   алғашқы   сатыларында    хатшылықтың    

қызметкерлері   көбіне    АҚШ,   Ұлыбритания,  Франция   өкілдерінен   құралды.  Қазіргі  кезде   

кадрларды  таңдау   мен   орналастыруда    əділ   географиялық   өкілдік   қағидасы,  сондай – ақ  

жеке  бас   қасиеттері,  адалдық, əділдік,құзіреттілік    ескеріледі. 100 – бапқа  сəкес, ’’ Бас    хатшы    

жəне   хатшылық   қызметкерлері   өздерінің  қызметтік   міндеттерін  орындау    барысында    

Ұйымның   алдында    жауапкершілігі   бар   халқаралық    лауазымды   тұлғалар   ретінде  олардың   

жағдайларына   əсер   ететін    кез – келген    əрекеттерден    тартынуы   тиіс.’’ 

               Хатшылықты     Бас    Ассамблея    Қауіпсіздік    Кеңесінің   ұсынысымен   5 жылға   

тағайындайтын  Бас  Хатшы   басқарады.   Оның   өкілеттік  мерзімі  осындай   уақытқа  тағы    да   

созылуы   мүмкін.  Бас   Хатшыны   тағайындау    туралы    ұсыныс   жабық   мəжілісте   қаралады   

жəне    құпия   дауыс  беріледі. БҰҰ   Бас   Хатшысының    жеке   басы    əмбебап    ұйымның  

қызметі   үшін  үлкен  маңызға    ие. БҰҰ    Жарғысының   жобасын     дайындау  барысында     

Хатшылықтың    бас  лауазымды    тұлғасын   қалай     атау    жөнінде    түрлі    ұсыныстар   

ұсынылды;  төреші,  президент,  бас  директор. Рузвельт  ’’  төреші ’’   ұғымын   қолдануды   

ұсынған    болатын.  Оның   көзқарасы    бойынша   осы  нұсқа   халқаралық    ұйымның   штаб -  

пəтері   басшысының   мақсаттарына  сай  келеді.  Ең  соңында   құрылтайшы -  елдер   

Хатшылықтағы   негізгі  орын  ’’Бас     хатшы  ’’  деп  аталсын  деген  түйінге  келеді. 
                  Бас   хатшы  өз   қызметінде   жарғылық  ережелеріне  сəйкес, ’’ Бас  Ассамблеяның,  

Қауіпсіздік  Кеңесінің,Экономикалық  жəне  Əлеуметтік   Кеңестің  жəне   Қорғаншылық    

жөніндегі  кеңестің  отырыстарына  қатысады,  сондай – ақ  осы  органдар  жүктейтін  өзге  де  

міндеттерді  атқарады....’’ ( 98 – бап  ). 

                 Бас   хатшының  атқаратын  қызметтерін   шартты  түрде  саяси  жəне  əкімшілік   деп  

екіге  бөлуге  болады.  Бас  лауазымды    тұлғаның  саяси  қызметтеріне  мемлекеттер  арасындағы   

дауларды   реттеуге   күш  салуы   жатқызылады.  Бас   хатшы  Қауіпсіздік  Кеңеске,  өз  ойы  

бойынша,   халқаралық  бейбітшілік   пен   қауіпсіздікке  қауіп  төндіретін   кез  келген    даулар  

туралы  мəлімдеуге  құқылы. Бас  хатшының  əкімшілік  қызметтері  мынадай : 

1. Хатшылықтың  департаменттеріне,  басқармаларына  жəне  өзге  де   бөлімшелеріне  жалпы  

директивті  нұсқаулар  беру ; 

2.Біріккен  Ұлттар  Ұйымы    жүйесінің  барлық    қызметтерін  үйлестіру; 

3.БҰҰ – ның    бас  органдарына  қызмет  ететін   Хатшылық  қызметкерлерінің  барлық  

жұмыстарына  басшылық  жасау; 

4.Бас  Ассамблеяға   БҰҰ  жұмысы  жөнінде  жылдық   есеп  беру ; 

БҰҰ   басшылығымен   өтетін  халқаралық  конференцияларға  Біріккен  Ұлттар  Ұйымының  

атынан  қатысу. 

          Біріккен     Ұлттар  Ұйымы  əрекет  етіп  келе  жатқан  кезеңдерден  бері,  мынадай  тұлғалар   

Бас  хатшы    лауазымында  болды 

1.Трюгве  Ли    ( норвегия) – 1946 ж.  ақпаннан 1953ж .   сəуіріне  дейін.  Норвегияның  

мемлекеттік  қайраткері,  дипломат,заңгер.  Ол   империализм  саясатын  жүргізді.  Корея  

соғысы  кезінде  ол   бет – бейнесін  ашып  алды,  онда  Трюгве   Ли  АҚШ  пен  оның   

Кореядағы    Одақтастарының    Интервенциясын  ( басқа  бір  елдің  ішкі  өміріне  зорлықпен  

қол  сұғу )  ақтаған  еді.  
2.Даг   Хамаршельд ( швеция ) 1953ж .  сəуірден  1961ж . қыркүйегіне  дейін.   Швед  мемлекеттік  

қайраткері  жəне  дипломат.  Ол  дарынды  адам    жəне   іскер   дипломат  еді.  Д. Хамаршельд     

Африкадағы  əуе  апатында     құпия    жағдайда  қайтыс   болған.  Ол   Африкаға    Конго   

дағдарысы  кезінде    катангалық    сепаратистермен    келіссөз   жүргізу    үшін   барған    

болатын.  Нью -  Йорктегі   Ист – Ривер   көшесіндегі   БҰҰ – 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   халқаралық   ортада  кеңінен   танылды,  ол   отар  елдер  

мен  халықтарға   тəуелсіздік  беруді   қызу   қолдап,   бейбіт   қатар  өмір  сүру   қағидасын   

жүзеге  асыруды,  даулар  мен  жанжалдарды   келіссөздерден   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   тəжірибелі   дипломат.  К.Вальдхайм  Бас  хатшы   ретінде   үшінші   рет   

жұмыс  істеуге   дайын   екендігін   білдіріп,  БҰҰ   тарихында   қызықты   факті   ретінде   

қалды.  Алайда,   көптеген   жəне   түрлі  сайлау  рəсім   оған   жеңіс   əкелмеді.  Кейінірек   К. 

Вальдхайм   Австрияның   Президенті   болып   сайланды. 

5.Перес  де  Куэльяр  Хавьер – перуандық    мемлекеттік    қайраткер,   1981 – 1991  жж.   Бас   

хатшы   болған.  Аймақтық  дау -  жанжалдарды   шешуге,   адам   құқықтарын    қорғауға   

үлкен   үлес   қосты. 

6.Бутрос   Гали   Бутрос  (египет)  1991 ж.  желтоқсан  айында   осы                                               

үлкен   лауазымға   сайланды.  Бас   хатшы  ретінде  бір   рет   сайланған. 

7.Кофи   Аннан   1997 ж.  сайланған,  БҰҰ – ның   қазіргі  бас   хатшысы.  2001  жылы   Нобель    

сыйлығына   ие   болды. 

Лауазымдық   қызметіне   кірісер   алдында,   Бас    Ассамблеяда  ант  берудің    маңызы   зор,   

оның  мазмұны  төмендегідей   болып  келеді :    ’’Мен    Біріккен    Ұлттар    Ұйымының    Бас   

хатшысы    міндетін   бар   ынта -  жігеріммен,  саналылығыммен    атқаруға,  осы  міндеттерді   
орындауға   жəне   өзімнің  тəжірибемді   Біріккен  Ұлттар  Ұйымының   мүдделеріне  сай   

айқындауға,   өз   міндеттерімді   орындау   барысында   Біріккен   Ұлттар  Ұйымына   қатысы  жоқ  

қандай  да  бір   үкіметтің   немесе  биліктерден  нұсқаулар   алуға   немесе   қабылдауға   

ұтылмауға   салтанатты  түрде  ант  етемін. 

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

Кеңесі  Қазақстан   Республикасын    БҰҰ   құрамына   қабылдауға   ұсынған   Бас   Ассамблеяның    

қарарын  дауыс   берусіз -  ақ   мақұлдады.  Қазақстандық   делегация  БҰҰ – ны   қайта   құру  

жөнінде,   дау – жанжалдардан    кейінгі   кезең   проблемалары   жөнінде,  бітімгершілік   

күштерінің   қорын   құру   туралы   бағдарламалық   ұсыныстар   жасады.  БҰҰ  Қазақстандағы   

қызметіне    1993 ж. кірісті.  Өз   агенттіктерінің    офистерін  құрды.  Мысалы,   атап    айтқанда,  

БҰҰ – ның   даму  бағдарламасы -  БҰҰ  ДБ;  Бүкілəлемдік  денсаулық    сақтау   Ұйымы -  БДСҰ;   

білім,  ғылым   жəне   мəдениет   жөніндегі   БҰҰ  бағдарламасы   ЮНЕСКО;  БҰҰ – ның   

босқындар   мəселесі   жөніндегі    Жоғарғы   Комиссар   басқармасы – БЖҚБ;   өндірістік  даму   

жөнінде   ЮНИДО;  халықаралық  еңбек   ұйымы – ХЕҰ;  жəне  т.б.  Қазақстан  БҰҰ – ның    БДҰ,  

МАГАТЭ, ИКАО, ХДҚБ, ХВК,  ЮНЕСКО   сияқты   мамандандырылған    мекемелерінің  мүшесі  
болып   табылады. 

           Қазақстан    Республикасының    əмбебап    халқаралық   ұйымға  мүше  болуы,  тəуелсіз   

мемлекеттің  сыртқы  саясатындағы  тарихи    оқиғаның  бірі.  КСРО  құрамына   кіретін  одақтас   

республика  болған  Қазақстан   халқаралық  құқық  Субьектілігін   жанама   түрде  ғана   жүзеге  

асыратын.   Соған   орай,  мемлекет  Халқаралық   бірлестік   алдында   тұрған   проблемаларды  

шешуге  өз   ыңғайымен  келе  алмады.   Қазақстан   Республикасының  Президенті   өзінің   

’’Қазақстанның   егеменді   мемлекет   ретінде  қалыптасуы  мен   дамуының  статегиясы’’  атты   

кітабында:’’Дүние   жүзі   қоғамдастығына  ену  саясатын  нарықтық  жүйенің  үш  басты  

орталығы – АҚШ,  Жапония  жəне  Батыс  Еуропамен  серіктестік  мүмкіндігін  тиісті  бағалай  

отырып  құру  қажет  жəне  нақ  осылардың  дүниежүзілік  шаруашылық  байланыстарын  

күшейтудің  қозғаушы  күші  болғанын  есте  сақтаған  жөн.  Олармен  өзара   іс – қимыл  сондай – 

ақ   халқаралық   қаржы  жəне  басқа  институттарына  жол  ашады,  ал  олардың  рөлі   дүние  

жүзінде  айтарлықтай  өсті.   Халқаралық  ұйымдар – біріккен  Ұлттар  Ұйымы,  Халқаралық  

валюта  қоры,  Бүкіл  дүние  жүзілік  банкі,  тарифтер  мен  сауда  жөніндегі  Бас  Келісім,  



 

Халқаралық  даму  жəне  қайта  құру   банк  жəне  басқаларымен  көпжақты  ынтымақтастық  пен  

тиімді  қатысуды  біз  өз  қоғамымыздың  ашықтығына  деген  бағыттың,  экономикалық  жəне   

ұлттық  қауіпсіздікті  қамтамассыз  ету  бағытының  қисынды  жалғасы  ретінде  қараймыз’’  деп  

атап  өткен   болатын. 

         Қазақстанның  БҰҰ  құрамына  кіруінің  үлкен  саяси  маңызы  бар,  себебі  ол  біздің  

мемлекетіміздің  дербестігі   мен   тəуелсіздігін  барлық  халқаралық  бірлестіктің  тануын  

білдіреді. Қазақстан   Республикасына   мемлекеттің  саяси  тұрақтылығы,  елдің  геосаяси  

артықшылығы,  өзіне    жүктелген    халықаралық   міндеттемелерді  орындауы   осы   заманғы   

халқаралық  құқықтың  негізін   қалаған   қағидалар   мен  нормаларды  құрметтеуі   халқаралық  

бірлестік  тарапынан  оң  көзқарасты  қамтамассыз    етуі  талас   тудырмас   Қазақстан    

Республикасы   Президентінің    Азияда   ұжымдық   қауіпсіздік    жүйесін   құру   жөніндегі  жəне   

аймақтық   ынтымақтастықты   нығайту   жөніндегі   шаралар  туралы   бастамасы    Біріккен    

Ұлттар   Ұйымы  тарапынан   қолдауға   ие   болды. БҰҰ   Бас   Ассамблеяның  47 – сессиясында    

алғаш   рет   қозғалған   Азиядағы  əректтестік   жəне  сенім   шаралары  туралы   Кеңесті   
шақырту   идеясы   əмбебап   халқаралық  ұйымның  мақсаттары  мен  қағидаларына  толықтай  

үйлеседі.  
           Қараусыздану    жəне  ядролық   қаруды  таратпау  режимін  нығайту  саласындағы   

Қазақстанның   белсенді    позициясы  əлемдік   бірлестікназарынан  тыс  қалмауда.  СНВ – 1  

шартына   жəне   ядролық  қаруды   таратпау  туралы  Шартқа ( ЯҚТШ )  Қазақстаның   қосылуы   

БҰҰ  Бас   Ассамблеясының   49 -  сессиясында,  1995 ж.  ЯҚТШ   əрекетін  ұзарту  жөніндегі  
БҰҰ  конференциясында  мемлекеттер  мен  үкімет  басшылары  тарапынан  қызу  қолдауға  ие  

болды. 

        Əлемдік    бірлестікті   толғандырып  отырған   маңызды   мəселелердің  бəріне  қатысты  

Қазақстан  Республикасының  ұстанған  нақты  көзқарасы  бар.  Еуропадағы  қауіпсіздік  жəне  

ынтымақтастық  жөніндегі  ұйымға,  Парламентаралық  Одақ  Ұйымына,  Экономикалық  

ынтымақтастық   Ұйымына    мүше   бола    отырып, Қазақстан   осы  ұйымдардың  біріккен  

Ұлттар  Ұйымымен   Ынтымақтастығын   нығайтуға      бағытталған    Бас    Ассамблея   

қарарының    жобасына  құрылымдық  ұсыныстар   жасады. 

          Бітімгершілік    күштерін    дамыту    жəне   нығайту    қажеттілігі   туралы    БҰҰ – ға   мүше 

– мемлекеттердің    көзқарасын    бөлісе    отырып,  Қазақстан,  Қырғызстан   жəне    Өзбекістан    

1955 ж.  желтеқсан    айында       Орталық    бітімгершілік     батальоның  құру  туралы    БҰҰ  

қамқорлығындағы    Келісімге    қол  қойды.  Мұнан   басқа,  барлық    үкіметтерге   БҰҰ   

бітімгершілік  күштерінің  қорын  ’’ бір  қосу  бір’’  формуласымен   қалыптастыруды   бастау   

ұсынылды.  Оның   мағынасы,  əрбір   мемлекет   өзінің  қорғаныс  бюджетінен   бір  пайызды   

беруден  бастап,  жыл  сайын    аударуларын       бір  пайызға   көтеріп   отырады. 

             БҰҰ   Бас    Ассамблеясының    49 – сессиясында   295  қарар   қабылданды,  оның   ішінде   

Қазақстан    Республикасы  20  қарардың  бірлескен  авторы   болды.   Сессия   мəжілістерінде    

жəне   БҰҰ – ның    Бас   комитеттерінде   қазақстандық   делегация   мүшелері   13   ресми   

баяндама   жасады. 

    БҰҰ – ны    реформалау  мəселелері    жөнінде   Қазақстанның   өзіндік   позициясы   бар.   

Мемлекеттік   Хатшы,   Қазақстан   Республикасы   сыртқы  істер   министірі   Қ.К.   Тоқаев:’’ C   

стороны,   поспешность   в  перестройке   ООН,  по  нашему  мнению,  может  привести   к   

серьезной   дестаблизации  глобальной  ситуации,  ибо  по  существу   демонтажу   подвергнется   

уникальная  организация,  которая  концентрирует  в  себе Преструю   мозайку  национальных   

интересов   различных  государств -  болших  и  малых.  В  то  же   время   ООН  не  может   

оставаться  закостенелой   организацией,  равнодушной   к   кардинальным   изменениям  на   

геополитической   карте   мира’’ – деп   айтып   өтті. 
   1999  ж.,   БҰҰ   Бас   Ассамблеяның   54 -  сессиясында   мемлекеттің   тəуелсіздік   рөлі  мен   

қазіргі   халқаралық   қатынастардағы   мемлекеттің   тұтастай   алғандағы   рөлінің    арақатынасы  

туралы   қызу   пікірталас   туындады.   Бұл   даулардағы    Қазақстанның   позициясы   бүгінгі   
таңда  əлемде   күштер,   жергілікті   тайталас   жəне   қарсы   тұру   орталықтары,  басқа   елдерге   

саяси   ұстанымды  таңдау  болмау  керек   дегенде  келіп  сайды.  Ынтымақтастық,  тұрақты  даму,  

өзарап  мүдделерді   ескере   отырып,  диалог   жүргізу  қазіргі   əлемнің  басты    тенденсиялары  



 

осылар   болуы   керек.  БҰҰ   Бас   Ассамблеясының   осы   кезекті   сессиясының  шеңберінде   

вето   құқығы   жөнінде   талқылау   жүргізілді.   БҰҰ – да   Қауіпсіздік   Кеңесінің   мүшелік   

құрамын  кеңейту  мəселесі  де   қозғалды.   Қазақстан   Қауіпсіздік   Кеңесінің   құрамына   

Жапония   мен   Германияны   енгізу   туралы   ұсыныс   жасады. 

         Біріккен   Ұлттар   Ұйымының   Қазақстан    Республикасындағы   қызметіне   бірнеше  

цифрлар   мен    фактілер    келтірейік. 

        1994 ж.  Алматыда    Бүкілəлемдік   Банктің   тұрақты    миссиясы  ашылджы.   1997 ж.  жалпы   

сомасы  1188  млн.   АҚШ  долларын   құрайтын  14  заем   мақұлдады   жəне   600  млн.   АҚШ   

доллары   жұмсалды.   Бүкілəлемдік   Банктің   Қазақстандағы   қызметінің   негізгі   салалары:  

заемдар   бағдарламалары,  экономикалық   жəне  салалық   зеттеулер,  оқыту   жəне   көмек   

үйлесімі.  1992  жылдан   Қазақстанда   əрекет  етіп   келе   жатқан   Халқаралық   Валюта   Қоры   

ҚЭаржыландыру,   техникалық   қамтамасыз  ету   жəне   оқытуға   көмек  көрсетті.   Қаржылық   

көмек   көрсетудің   үш   бдағдарламасы   іске   қосылып,  оларды  жүзеге    асыруға   1993 – 1995  

жж.  Кезеңінде   460  млн.   АҚШ   доллары   жұмсалды.   Мұнан   басқа,  1996 ж.  сəуір  айында  

бүкілəлемдік   Банкі,   Халқаралық   Валюта   Қоры   жəне   Қазақстан   Республикасы   Үкіметі   
450млн.   АҚШ  долларынан  асатын   соманы   құрайтын   үш   жылдық   бағдарламаны   іске   

асыруда.   Халқаралық   Валюта   Қоры   жыл    сайын   Вашингтонда ( АҚШ )  жəне    Венада   ( 

Австрия )  арнайы  курстар   ұйымдастырады.  Бүкілəлемдік   денсаулық  сақтау  Ұйымы   өз   

офисін  1993 ж.  ашты, БДҰ – ның    басым  бағыттары  мынадай:  денсаулық   сақтау   жүйесін  

реформалау;  ана  мен  бала  денсаулығы; медбикелік  күтім  жүйесін   реформалау;  тамақтану  

саласындағы   ұлттық  саясат;  жұқпалы  ауруларды  бақылау;  дəрілік   препараттарды   қолдану  

саясатын   дайындау;  қоршаған   орта  жəне  денсаулық.  БҰҰ – ның   осы    мамандандырылған   

мекемесі   мен   Қазақстан   Республикасының  келешектегі    ынтымақтастығы    Қазақстанның    

Денсаулық  сақтау  министірлігі  мен   Еуропадағы  БДҰ – ның    аймақтық   офисі  арасындағы   

ынтымақтастық  орташа   жылдамдатылған    Бағдарламасымен   белгіленеді.    ЮНЕСКО    

Қазақстандағы   офисін  1994 ж.  ашты  жəне   1995 – 1996  жж.   Азия   Даму   Банкінің   заемдары  

үшін   негіз   ретінде  білім  беру  жүйесін   жан – жақты  шолып  өтті.  Сондай – ақ,   Арал  жəне   

Каспий  теңіздерінің   мониторинг   жобасы,   Семейдегі  бұрынғы   ядролық   полигонның   

мониторинг   жобалары   жэүзеге   асырылды.   Білім,  ғылым   жəне   мəдениет  мəселелері  
жөніндегі   Бүкілəлемдік  ұйым  (ЮНЕСКО)  Қазақстандағы  мəдениет   қызметін  ’’ Жібек   жолы 

– диалог  жолы’’  деген    жобаның  шеңберінде   жалғастырып  келеді.  ЮНЕСКО – ның  бас   

конференциясында   жағалаудағы   мемлекеттердің  қатысуымен   каспий  теңізін   бірігіп   зерттеу   

туралы   Қазақстан   ұсынған  қарар  қабылданды.  1997 ж.   М.Əуезовтің  туғанына   100  жыл  

толуына   байланысты  жəне   1998 ж.   Түркістан   қаласының  1500  жылдығына   байланысты  

мерейтой   даталарын  күнтізбеге   енгізу   туралы   Қазақстанның   ұсынысы   мақұлданды.  Қожа  

Ахмет  Иассауи   кесенесін  Бүкілəлемдік   мəдени  мұра   тізіміне   енгізуге   байланысты   

жұмыстар   жүргізілуде.‘‘ Алтын   Емел ’’   ұлттық   паркін   ЮНЕСКО – ның     қорғауындағы  

обьектілер   қатарына   жатқызу  жөніндегі   мəселелер   бірінші   рет    талқыланды,  ол  мəдени  

жəне   табиғи   мұраларды   қорғау   жөніндегі    Конвенцияға    сай  келеді. 
 КСРО    ыдырағаннан  кейін  экономикалық   дағдарысты   бастан   кешкен   бұрынғы   

кеңес  мемлекеттерінің   бəріне   келісілген   əрекеттер,    ынтымақтастық   қажет   болды,  өзара   

тиімді   шешімдер   ізделді.  Əлемдік  тəжірибеден   белгілі   болғанындай,   тұрақтылықты   

сақтау,  қауіпсіздік   қамтамассыз   ету,   экономикалық   реформалау   үшін,   əлемдік   

бірлестіктің   интеграциялануы   үшін     бірлесу   қажет  еді.   Сондықтан   Тəуелсіз   мемлекеттер   

Достастығының   құрылуы – бұл   тəуелсіз    мемлекеттердің    обьективті   жəне   заңды   даму   

процесінің   нəтижесі. 
        Қазақстан   Республикасының     халқаралық   құқықтың   көпшілік     таныған   нормалары   

мен    қағидаларын   сақтау   негізінде   экономикалық   жəне   саяси   міндеттерді   шешу   үшін   

ТМД   аясында   байланыстарды   нығайтуға    ат   салысты.   Қазақстанның   жаңартылған   КСРО    

қалыптастыру   туралы   жəне    біртұтас   экономикалық   кеңістік    құру   туралы    ұсынысы   

Ресейдің   бірінші   Президенті    Б.Н.Ельциннің   1991 ж.  17 – 18   тамызда   Қазақстанға  келген    

жұмыс   сапарында   алғаш   рет   айтылды.  ’’   Тəуелсіз   мемлекеттер   Одағының   

тұрақтылығының   кепілі   туралы’’  жəне’’  Біртұтас    экономикалық   кеңістік   туралы’’   



 

біріккен   өтініштерге   қол   қойылды.   Осы   құжаттарға   Қазақстан   жəне   Ресей   Басшылары   

Басқа   республикалардың   жетекшілеріне   жаңа   біріңғай   нарық    кеңістігін   құруға   

байланысты   барлық   проблемаларды   талқылау   мақсатында   қызметтік   кездесу    

ұйымдастыруды    ұсынды.   1991 ж.  8   желтоқсанда   Беларус,   Рессей   жəне   Украйна  арасында   

Беловеж   келісіміне   қол    қойылды.   1991  ж.   13   желтоқсанында   Орта   Азия   мемлекеттері   
басшыларының   кездесуі   өті.  1991 ж.   21  желтоқсанында    Алматыда    11  Тəуелсіз   

меммлекет    келіссөздер   жүргізді.  Олардың : ’’  теңқұқылық     негізінде   жəне   Жоғары    

Уағдаласушы    Тараптар    ретінде     Тəуелсіз   Мемлекеттер    Достастығын   құруға’’   шешім   

қабылдауы   осы   кездесудің   нəтижесі  еді.   ТМД    қатысушыларының    əрекеттестігі   
теңқұқылық,  бір – бірінің   аумақтық  тұтастығын  жəне   шекараларының   мызғымастығын   

құрметтеу   қағидаларына   сай   жəне   біртұтас  қорғаныс   кеңістігі   мен   ядролық   қаруға  

біртұтас   бақылауды   сақтау   арқылы   жүзеге  асырылатыны   жөнінде   Алматы   

Декларациясына   қол   қойылды .   ТМД – ның   барлық   қатысушыларының  келісуімен   

бұрынғы   КСРО   мүшемемлекеттерінің,  сондай – ақ    Достастықтың   мақсаттарымен   

міндеттерін   бөлісетін   басқада   мемлекеттердің   оған   қосылуы   үшін  ТМД   ашық  деп   

жарияланды.   ТМД    Жарғысының   Кіріспесінде     Тəуелсіз    Мемлекеттер   Достастығына ерікті 
түрде біріккен мемлекеттер Достастықтың Жарғысын қабылдауға шешім қабылдағаны 

белгіленген. Мұнда ТМД-ға мүше мемлекеттер халықаралық құқықтың көпшілік таныған 

қағидалары мен нормаларының, БҰҰ Жарғысы ережелерінің, Хельеинки Қорытынды Актісі мен 

Еуропадағы Қауіпсіздік жəне ынтымақтастық жөніндегі келісімнің өзге де құжаттары негізінде 

əрекет етеді. Сөйтіп, Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығының құрылуы жоғарыда аталған 

халықаралық-құқықтық құжаттар ережелерінің жүзеге асуын көрсетеді. 
Жарғылық ережелердің анықтамалық маңызы бар, ол: мүше-мемлекетгер халықаралық 

құқықтың дербес жəне тең құқылы субьектілері екендігі. Достастық мемлекет болып 

табылмайтындықтан, оның ұлттық өкілеттіктері жоқ. Мүше-мемлекеттер арасындағы достастық, 

тату көршілік, ұлтаралық келісім, сенім, өзара түсіністік жəне өзара тиімді ынтымақтастықты одан 

əрі дамыту жəне қарым-қатынастарды нығайту - Достастықтың мақсаттары болып табылады. 

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

- саяси, экономикалық, экологиялық, гуманитарлық, мəдени жəне басқа да салаларда 

ынтымақтастықты жүзеге асыру; 

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

-  халықаралық құқықтың копшілік таныған қағидалары мен нормаларына сəйкес жəне ОБСЕ 

қүжаттарына сай адам құқықтары мен негізгі бостандықтарын қамтамасыз ету; 

-  халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қарулану жəне əскери шығындарды 

қысқарту женіндегі тиімді шараларды жүзеге асыру, ядролық жəне жаппай қырып-жоятын 

қарулардың өзге де түрлерін жою, жалпыға бірдей жəне толық қарусыздануға қол жеткізу; 

-  мүше-мемлекеттер азаматтарының Достастық шегінде еркін араласуына, жүріп-тұруына 

көмектесу; 

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

-  Достастық мемлекеттері арасындағы даулар мен жанжалдарды бейбіт жолмен шешу. 

Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығының Жарғылық ережелерінде қағидалар ретінде 

халықаралық құқықтың жəне Хельсинки Қорытынды актісінің көпшілік таныған нормалары 

көзделген жəне мемлекетаралық қатынастарда халықаралық құқықтың үстемдік тезисі 
белгіленген. 

Осы ұйымдағы мүшелік мəселелері мынадай жолмен айқындалады: Тəуелсіз Мемлекеттер 

Достастығын құру туралы 1991 жылдың 8 желтоқсанындағы Келісімге жəне осы Келісімге 

қосымша ТМД Жарғысын қабылдау кезіндегі 1991 ж. 21 желтоқсанындағы Хаттамаға қол қойған 

жəне бекіткен мемлекеттер Достастыққа мүше бола алады. Жарғыны мемлекет басшылары 

қабылдағаннан кейін, бір жыл ішінде Жарғы бойынша оздеріне міндеттемелер жүктеген мемлекет-

құрылтайшылар Достастықтың мүше-мемлекеттері болып табылады. Осы ұйымның мақсат-

міндеттері мен қағидаларын бөлісетін жəне Жарғы бойынша өздеріне міндеттемелер алатын 

мемлекеттер Достастыққа мүше бола алады жəне Жарғыға қосылу үшін барлық мүше-



 

мемлекеттердің келісімі қажет. ТМД-ның жеке қызмет түрлеріне қатысқысы келетіндер 

ассоциацияланған мүше ретінде болуы да мүмкін. Бақылаушылар институтында да рəсім 

ережелері көзделген. Достастык құрамынан шығатын кезде мүше-мемлекет депозитарийге 12 ай 

бұрын хабарлауы тиіс. Жарғылық ережелерді бұзған жағдайда, Достастық көлемінде жасалған 

келісімдер бойынша міндеттемелерді жүйелі түрде орындамаған жағдайда халықаралық құқықта 

көзделген шаралар қолданылады. 

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

Мүше-мемлекеттердің біріккен қызмет саласы көптеген əмбебап жəне аймақтық ұйымдардың 

бағдарламалық ережелерімен сəйкес келеді. Сонымен, ТМД Жарғысының 4-бабында көзделген 

қызмет тұрлерінің тізбесі онымен шектелмейді. ТМД Жарғысы мүше-мемлекеттердің үш маңызды 

бағыттары бойынша позицияларын егжей-тегжейлі көрсетеді: 
             1. Ұжымдық қауіпсіздік жəне əскери-саяси ынтымақтастық. 

             2.  Жанжалдардың алдын алу жəне дауларды шешу. 

             3.   Экономикалық, əлеуметтік жəне құқықтық салалардағы ынтымақтастық. 

Халықаралық қауіпсіздік, қарусыздану жəне қарулануды қадағалау саласында ТМД мүше-

мемлекеттері келісімді саясат жүргізуде. Сөйтіп, жарғылық ережелерде позицияларды үйлестіру 

үшін өзара консультациялар тетігі мен төнген қауіпті жою үшін шаралар қабылдауға сілтемелер 

жасалған. Осы шаргшар бітімгершілік операцияларын қолдануды жəне қажет жағдайда Қарулы 

Күштерді де қолдануды көздеуі мүмкін. 

ТМД мүше-мемлекеттері адам құқықтарын бұзуға əкеліп соғуы мүмкін жанжалдардың 

алдын алу үшін қолдан келген барлық шараларды пайдаланулары міндетті. Ол, ең біріншіден 

ұлтаралық жəне конфессия аралық лшнжалдарға қатысты. Мемлекеттер жанжалдарды шешудің 

бейбіт тəсілдерін, келіссездер жүргізу жəне реттеудің басқа да ұқсас тəсілдерін қолдануға 

міндеттенеді. Егер дауларды бейбіт жолмен шешу тəсілдері жеткіліксіз болса, онда мемлекеттер 

даудьт мемлекет басшыларының Кеңесіне береді. 
Экономикалық,   əлеуметтік   жəне   құқықтық   салалардағы ынтымыақтастық жалпы 

экономикалық кеңістік құруға, əлеуметтік саясатты үйлестіру, ортақ əлеуметтік бағдармаларды 

жасауға жəне əлеуметтік шиеленісуді төмендету жөніндегі шараларды жасауға көмектеседі. Осы 

қызмет түріндегі елеулі маңыз табиғатты бірлесіп қорғау шараларын жүзеге асыруға, экологиялық 

апаттар мен өзге де төтенше жағдайлардың салдарын жоюға өзара көмек керсетуге берілген. 

Мұнан басқа, мүше-мемлекеттер құқық саласында да ынтымақтастықты жүзеге асырады. Бұған 

құқықтық кəмек көрсету туралы көпжақты жəне екіжақты шарттар жасау арқылы қол жеткізуге 

болады жəне ол ұлттық заңдардың жақындасуына да көмектеседі. 
Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығының органдар жүйесі мынадай болып көрсетілген: 

                1.  Мемлекет басшыларының Кеңесі Достастықтың жоғары органы болып табылады. 

Оның құзыретіне мүше-мемлекеттердің ортақ мүдделеріне қатысты қызметтеріне байланысты 

негізгі мəселелерді талқылау жəне шешу жатады. Мемлекет басшылары Кеңесінің мəжілісі 
жылына екі рет жиналады. Мүше-мемлекеттер бастамасымен кезектен тыс мəжілістер шақырылуы 

мүмкін. 

                 2.  Үкімет басшыларының Кеңесі Достастықтың атқарушы органы болып табылады. 

Кезектен тыс мəжілістер мүше-мемлекеттердің біреуінің бастамасымен шақырылуы мүмкін. 

Мемлекет басшылары Кеңесі мен үкімет басшылары Кеңесінің шешімдері ортақ келісім 

негізінде - консенсус арқылы қабылданады. Біріккен мəжілістер өткізулері де мүмкін. Мемлекет 

басшылары Кеңесі жəне үкімет басшылары Кеңесі тұрақты жəне уақытша негізде жұмысшы жəне 

қосалқы органдар құрады. 

                 3. Сыртқы істер министрлерінің Кеңесі мүше-мемлекеттердің сыртқы саяси қызметін, 

олардың халықаралық ұйымдардағы қызметін қоса алғанда үйлестіруді жүзеге асырады; өзара 

мүдде тұрғысындағы əлемдік саясат мəселелерінде ақыл-кеңес беруді ұйымдастырады. 

                 4.  Үйлестіру-консультациялық Комитеті Достастықтың тұрақты əрекет ететін атқарушы 

жəне үйлестіруші органы болып табылады. Оның құзыретіне мыналар жатады: Достастық 

аясындағы ынтымақтастық мəселелері жөнінде ұсыныстар жасау жəне енгізу, əлеуметтік-

экономикалық байланыстарды дамыту; экономикалық ынтымақтастықтың нақты бағыттары 



 

жөнінде келісімдерді жүзеге асыру; мемлекет басшылары Кеңесі мен үкімет басшылары Кеңесінің 

мəжілісіне ұсынылатын құжаттар жобасын дайындау үшін өкілдер мен сарапшылардың 

жиналысын ұйымдастыру; мемлекет басшылары Кеңесі мен үкімет басшылары Кеңесінің 

мəжілістерін өткізуді қамтамасыз ету; Достастықтың өзге де органдарының жұмысына көмектесу. 

Үйлестіру-консультациялық Комитеті Достастықтың əрбір мүше-мемлекеттерінің екі-екіден 

тұрақты өкілетті өкілдерінен жəне мемлекет басшылары Кеңесі тағайындайтын Комитет 

үйлестірушісінен тұрады. Комитет хатшылығы Достастықтың барлық органдарының 

ұйымдастыру-техникалық жұмысын қамтамасыз етумен айналысады. 

                5. Қорғаныс министрлерінің Кеңесі мемлекет басшылары Кеңесінің əскери саясат жəне 

əскери құрылыс мəселелері жөніндегі органы болып табылады. 

                6. Біріккен Қарулы Күштердің Бас қолбасшылығы Біріккен Қарулы Күштерді, сондай-ақ 

əскери бақылаушылар тобын жəне бейбітшілікті қолдау жөніндегі ұжымдық күштерді басқарады. 

                 7.  Шекаралық əскерлерді басқару Кеңесі мемлекет басшылары Кеңесінің мүше-

мемлекеттердің сыртқы шекаралық мəселелері жөніндегі органы болып табылады. Бұл 

құрылымдық бөлімшенің міндеті - сыртқы шекаралардың тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

                 8.  Экономикалық Сот Достастық шеңберінде экономикалық міндеттемелердің 

орындалуын қамтамасыз етудің кепілі. 
                  9.    Адам құқықтары жөніндегі Комиссия Достастықтың консультациялық органы 

болып табылады жəне адам құқықтары жөніндегі мінеттемелердің орындалуын қадағалайды. 

                  10.   Салалық ынтымақтастықтың келісілген қағидалары мен ережелерін жасауды 

жүзеге асыратын жəне оларды жүзеге асыруға көмектесетін салалық ынтымақтастық органын құру 

мүмкіндігі де бар. 

                   11.  Парламентаралық Ассамблея ТМД мемлекетаралық органы ретінде ерекше орын 

алады. Оның құзыретіне Парламентаралық консультациялар өткізу, Достастық аясында 

ынтымақтастық мəселелерін талқылау, ұлттық парламент қызметінде біріккен ұсыныстар жасау 

кіреді. 
Достастық органдарының тармақталған жүйесіне қарамастан, интеграциялау процесі баяу 

жүруде, əрі ТМД институттары да тиімсіз жұмыс істеп келеді. 1994 ж. Н.Ə. Назарбаев ТМД-ға 

қатысушы мемлекеттер ішінен жаңа бірлестік, Еуразиялық одақты (ЕАО) құруды ұсынған 

болатын. 

Қазіргі болмыстағы еуразиялық доктринаның үдемелі белгілері Еуразиялық Одақтың 

тұжырымдамасында көрініс тапты. Неге осындай тұжырымдаманы ұсыну қажеттігі туды? 

Социалистік жүйенің ыдырау кезеңі жаңа мемлекеттердің пайда болуымен ғана емес, 

сондай-ақ əлемдегі күштердің ғаламдық өзгерістерге ұшырауына да ықпал етті. Осы күштердің 

қалыптасу процесі бүгінгі күнге дейін жалғасуда. КСРО-ның тез ыдырауы, қауіпті үрдістерді, 
оның ішінде славяндық жəне түркі-исламдық одақтардың құрылу қаупін тудырды, олай болғанда 

жағымсыз, теріс салдар болмай қалмас еді. Қазақстан мемлекетінің басқа мемлекеттердің 

қолдауымен Беловеж келісіміне қол қоюға қатыспағандықтарынан осындай теріс үрдістердің 

алдын алуға мүмкіндік туды. 

Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығының құрылуы Кеңес Одағыньп ыдырауының салдарын 

сəл де болса женілдетіп өтті. Алайда ТМД ішінде туындаған үрдістер бұрыңғы кеңестік кеңістіктің 

толықтай бөлінуіне əкеліп соғу қаупі туындады. Кейін келе, əлемдік кеңістікке кіру үшін, ең 

алдымен Достастықтың ез ішінде саяси жəне экономикалык тұрақтылық пен қауіпсіздік орнауы 

тиіс екендігі сезіле бастады. Өйткені, сол кезде сəйкеспейді деп келген ұлттық мемлекеттілік пен 

интеграция түсініктерін қарама-қарсы қойып, салыстыру толықтай бөліну процесіне əкелер еді. 
Сөйтіп, Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығын реформалау қажеттігі пісіп жетілді. 

Мемлекеттердің Еуразиялық Одағын құру идеясы қалыптасқан саяси жəне экономикалық 

жағдайдың талаптарына сай келетін еді. Осы жоба өзара тиімді екі қағида - ұлттық 

мемлекеттіліктің жəне мемлекетаралық интеграцияның одан əрі қалыптасуын қалай үйлестіру 

керек деген мəселенің шешімін тапты. ТМД елдеріне еуразиялық кеңістіктің барлық халықтары 

қол жеткізген нəтижелерді пайдалана отырып, біртұтас əлемдік интеграциялық процеске кіруге 

осы жоба мүмкіндік берді. 



 

Қазақстан Республикасы ТМД-ның қызметін қалаған идеяларды барынша пайдалануға 

мүдделі болып отыр. Сондықтан да Қазақстан Достастық аясында көпжақты жəне екіжақты 

ынтымақтастықты дамытуға   бағытталған саясат жүргізіп келеді. 
1999 ж. сəуір айында, яғни Солтүстік Атлантика Одағының құрылғанына 50 жыл толғаннан 

кейін Вашингтондағы мемлекеттер мен үкімет басшыларының жоғары деңгейдегі мəжілісінде, 

НАТО елдері Солтүстік Атлантика Одағының Стратегиялық тұжырымдамасын мақұлдады. НАТО 

қырық жылға созылған "қырғи-қабақ соғыстың" Еуропада соғыс өртін туындатпауының алдын-

алып келді. Қорғаныс пен диалогты үйлестіре отырып, бұл ұйым Шығыс пен Батыс арасындағы 

тайталасты бейбіт жолмен шешуде маңызды рөл атқарды. "Қырғи-қабақ соғыстың" қаупі жойыла 

бастаған соң, Еуропаның жаңа, көлемді интеграциялануының келешегі қалыптасып, 

Еуроатлантикалық қауіпсіздік құрылымы құрылып, онда НАТО ерекше орынға ие болды. Осы 

жылдар аралығында қаруды бақылау саласында маңызды оқиғалар отті, бұл процеске Солтүстік 

Атлантика Одағы ерекше мүдде танытқан болатын. Одақ қауіпсіздіктің ортақ мүдделерінің 

сақталуын, ұжымдық қорғаныс жəне трансатлантикалық байланыстарды нығайтуды қамтама-сыз 

етуі тиіс. НАТО əріптес-елдермен қатынасын тереңдетуге жəне жаңа мүшелерді қабылдауға дайын 

болуы қажет, өзінің барлық мүшелерінің бостандықтары мен қауіпсіздігін саяси жəне əскери 

құралдармен қорғау НАТО-ның негізгі жəне бұлжымас мақсаты. Барлық мүшелері қауіпсіздігінің 

ажырамастығын қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттердің біріккен міндеттемелері мен 

ынтымақтастығы Солтүстік Атлантика Одағын қызметінігі негізін қалайтын басшы қағидасы 

болып табылады. Солтүстік Атлантика Одағы өзінің басты мақсатына жету үшін қауіпсіздік 

саласында мынадай маңызды міндеттерді жүзеге асырады: 

- аймақтағы тұрақты қауіпсіздікті қамтамасыз ету; 

-  одақтастар арасында олардың мүдделерін қозғайтын мəселелер жөнінде консультациялар 

жүргізу; 

-  кез келген басқыншылық қаупіне қарсы қорғануды қамтамасыз 

ету; 

- жанжалдардың алдын-алуға көмектесу жəне дағдарысты реттеуге, дағдарысты сезіну жөніндегі 
операцияларды қоса алғанда белсенді қатысу; 

- өзара сенімге қол жеткізу мақсатында жəне Солтүстік Атлантика Одағының біріккен 

əрекеттеріне қабілетті болу үшін басқа мемлекеттермен кең көлемді əріптестік, ынтымақтастық 

жəне диалогқа көмектесу. 

Солтүстік Атлантика Одағы үнемі өзгеріп тұратын жағдайда əрекет етіп келеді. Оның саяси 

рөлі артуда жəне əскери əріптестік пен өзге де мемлекеттермен, Ресей, Украинаны қоса алғанда, 

ынтымақтастық пен диалог та даму үстінде; НАТО жаңа мүшелерді қабылдауға дайын. 

Қарулану, қарусыздану жəне жаппай қырып-жоятын қаруды таратпауды бақылауға қолдау 

көрсету жөніндегі НАТО саясаты қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі Солтүстік Атлантика 

Одағының мақсаттарына жетуде басты рөл атқаратын болады. Одақтас мемлекеттер ұжымдық 

қорғаныс жəне ұйымның барлық кешенді мақсаттарын орындау үшін жеткілікті қарулы күштердің 

барынша ең аз деңгейімен қауіпсіздік пен тұрақтылықты нығайтуға ұмтылады. НАТО қауіпсіздікті 
нығайту элементтерін үйлестіруді қамтамасыз етуді жалғастыра беретін болады. Солтүстік 

Атлантика Одағы қарулану, қарусыздану жəне жаппай қырып-жоятын қарулар таратпауды 

бақылау жөніндегі, сондай-ақ қауіпсіздік пен сенімді нығайту шаралары жөніндегі келісімдерді 
дайындауға көмектеседі. Қаруды таратпау саласындағы басты мақсат оның таралуының алдын 

алу, ал егер ол таралған жағдайда оны дипломатиялық құралдар арқылы жою керек. 

Мақсат-міндеттерді орындау үшін НАТО қажетті əскери əлуетті сақтап тұрады. Осындай 

міндеттерді орындау барысында ынтымақтастық жəне стратегиялық бірлік қағидаларының 

маңызы сол күйде сақталып қалатын болады. НАТО-ның Қарулы күштері Солтүстік Атлантика 

Одағының əскери тиімділігі мен бостандығын қамтамасыз етуі тиіс. 

1994 ж. желтоқсан айығада НАТО-ға мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің 

кездесуінде бұрыңғы Варшава Келісім-шартының мемлекеттерін Солтүстік Атлантика Одағына 

тарту үшін шаралар қолдануға шешім қабылданды. Ол НАТО-ның бұрыңғы Шығыс блогындағы 

мемлекеттердің 1994 ж. қаңтар айьшан басталган "Бейбітшілік үшін əріптестік" бағдарламасынан 

бастап, жақындасу процесін жалғастыруға мүмкіндік берді. 



 

Солтүстік атлантикалық ынтымақтастық Кеңесі жəне НАТО-ның ұсынған "Бейбітшілік 

жолындағы əріптестік" бағдарламасы Қазақстанға трансатлантикалық қауіпсіздік құрылымын 

интеграциялау əрекетіне мүмкіндік береді жəне мемлекеттік тəуелсіздікті қорғау мүддесін сенімді 
қамтамасыз етуге, сондай-ақ елдің қорғаныс қабілеттілігін арттыруға алғышарттар жасайды. 

Қазақстанның НАТО институттарымен түрлі нысандарда ынтымақтастық етуі мемлекеттің 

демократиялық негізін нығайтуға, Батыс елдерімен өзара түсіністікке қол жеткізуге мүмкіндік 

береді. 
Қазақстан Реслубликасы НАТО бағдарламаларына, оның ішінде ең алдымен 

Еуроатлантикалық əріптестік Кеңесіне (ЕАƏК), "Бейбітшілік жолындағы əріптестікке", " Ғылым 

бейбітшілік үшін қызмет етеді" бағдарламаларына белсенді түрде қатысып келеді. 
Қазақстанның НАТО-мен əрекеттестігінің белсенді процесі Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Ə.Назарбаевтың НАТО-ның бас хатшысы Дж. Робертсонмен Брюссель мен 

Астанада кездесулерінен кейін, 2000 жылдын орта шенінен бастап қарқындай бастады. Қол 

жеткізілген келісімдерді жүзеге асыру жоспары бойынша Қазақстан - НАТО арасындағы 

қатынастарды дамытудың өзекті проблемалары жөнінде, аймақтағы қауіпсіздік мəселелері жəне 

басқа да проблемалар жөнінде мемлекет басшылары мен альянс басшыларының көзқарас 

алмасулары да ұдайы жүргізілуде. 

Еуроатлантикалық əріптестік Кеңесінің (ЕАƏК) аясындағы ынтымақтастық та күннен-

күнге белсенді жүзеге асуда. Қазақстан ЕАƏК қатысушы-мемлекеттерінің сыртқы істер 

министрлерінің, қорғаныс министрлерінің, НАТО-ның штаб-пəтерінде тіркелген елшілердің кез-

десулеріне, сондай-ақ Кеңестің өткізетін өзге де шараларына қатысып жүр. Қазақстан - 2001 жəне  

СотЬіпесі  Епсіеауог -2001 үйретулеріне, сондай-ақ əріптестік сипатындағы "Қалқан-2001" жəне " 

Аймақтық ынтымақтастық - 2001" сияқты екі жақты үйретулерге қатысты. 2002 ж. мамырында 

Рейкьявикте еуроатлантикалық əріптестік Кеңесі (ЕАƏК) қатысушы мемлекеттерінің сыртқы істер 

министрлерінің мəжілісі болып өтті, онда Қазақстанның НАТО-мен жаңа қауіп қатерлерге қарсы 

тұрудағы іс жүзіндегі ынтымақтастықты нығайтуға жəне дамытуға деген мүдделілігі өз негізін 

тапты, ЕАƏК-нің одан əрі дамып өркендеуіне Қазақстан тарапынан нақты ұсыныстар мен негізгі 
амал-тəсілдер көлемі де айтылды. 2002 жылы Қазақстан Республикасы "Бейбітшілік жолындағы 

əріптестік" бағдарламасының аясындағы операцияларға қатысушы НАТО-ның "Қарулы күш пен 

қаражатты жоспарлау жəне қадағалау процесі" бағдарламасына қосылды. Бұл бағдарлама 

аясындағы əріптестіктің ең маңызды мақсат-міндеттері мынадай: 

- аэронавигациялық жəне коммуникациялық жүйелердің бірлесуі; 
-  штаб офицерлері үшін тілдік дайындық; 

- НАТО-ның бітімгершілік операцияларына қатысуға қазақстандық бөлімшелерді дайындау; 

-   НАТО-ның картографиялық стандарттарын зерттеу. 
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1. БҰҰ-ның мамандандырылған мекемелері. 
2. Аймақтық халықаралық ұйымдар. 

3. ТМД: құрудың тарихы, мақсаты, қызметінң негізгі мақсаттары. 

4. Халықаралық-құқықтық жауапкершілік ұғымы. 

5. Халықаралық құқықбұзушылық: ұғымы, топтастыру, кінə, себептік байланыс. 

6. Мемлекеттің саяси жауапкершілігі. 
7. Халықаралық ұйымдардың жауапкершіліктері. 
8. Жеке тұлғалардың халықаралық қылмыстық жауапкершілігі 
9. Азаматтық институты жəне оның маңызы. 



 

10. Бипатризм жəне апатризм. 

 

              7-тақырып. Халықаралық құқықтағы жауапкершілік 

Мақсаты: Құқықтың қайнар көздері мен халықаралық құқықтың тұжырымдамалық 

мəселелері мен танысу, маңызды халықаралық келісімдер мен конвенциялар жəне шарттарды 

оқып меңгеру болып табылады. 

Кілттік сөз: «Ресми түсінік беру» «Бейресми (доктриналық)» «Халықаралық келісім 

шартқа түсінік беру» «Қан құқығы қағидасы»  

 Қаралатын сұрақтар: 

1.Халықаралық -құқықтық жауапкершiлiк ұғымы. 

2.Мемлекеттердiң халықаралық-құқықтық жауапкершiлiгiнiң негiздерi.  

3.Мемлекеттердiң халықаралық құқық бұзушылығын жүйелеу. 

4.Мемлекеттердiң халықаралық-құқықтық жауапкершiлiгiнiң түрлерi мен нысандары. 

5.Мемлекеттердiң жауапкершiлiгiн болғызбайтын жағдаяттар. 

6.Халықаралық ұйымдардың жауапкершiлiгi  

7.Жеке тұлғалардың халықаралық қылмыстық жауапкершiлiгi. 

Жауапкершілік институтын пайдалану халықаралық-құқықтық тəртіпті қамтамасыз етудің 

бір тəсілі болып табылады. Ішкі заңдар нормаларын сақтау тиісті ұлттық жүйенің заң нормалары 

мен мəжбүрлеу институтын қолдану арқылы қамтамасыз етіледі. Халықаралық катынастарда 

орталықтандырылған мемлекеттік мəжбүрлеу аппараты жоқ Халықаралық-құқықтық 

жауапкершілік жеке қағида немесе құқықтық норма емес, халықаралық жария жəне халықаралық 

жеке құқыққа белгілі құқықтық институт болып табылады. Бұл институт халықаралық жария 

құқықтың барлық салаларына тəн. 

Халықаралық құқық саласындағы ғалымдардын көпшілігінің көзқарасы бойынша 

жауапкершілік институтының пайда болуы халықаралық құқықтың даму тарихымен сəйкес келеді 
екен. Біздің күндерімізге дейін жеткен жазбаша екі жақты шарт б.з. дейінгі 1296 жылы Египет 

фараоны мен хеттер патшасы арасында жасалыпты жəне онда шарт бұзылған жағдайда белгілі бір 

санкциялар кезделген: "Осы сөздерді бұзған адамның үйі, жері жəне құлдары шіріп кетсін",- деп 

жазылыпты. Бұл сол кезеңдегі ең қорқынышты жазалардың бірі еді. Мұнан басқа, ол кездері 
моральдық жауапкершілік, сенімді жоғалту, атына кір келтіру - ақшалай құндылықтардан 

анағұрлым ауыр болатын. 

Жауапкершілік институтының маңызы мен мəні халықаралық кұқықтың қызмет етуімен, 

халықаралық бейбітшілік пен құқықтық тəртіпті нығайтумен тікелей байланысты. Халықаралық 

құқық доктринасында көпке дейін жауапкершілікті мемлекет қасиетіне теліп келді. Алайда, 

жауапкершілікте ондай қасиет жоқ, себебі халықаралық міндеттемелерін адал орындайтын, 

құқықтың басқа субъектілеріне зиян тигізбейтін мемлекет жауапкершілікке тартылмайды. Онан 

гөрі, жауапкершілікті халықаралық қатынастардың бір қасиеті ретінде бейнелесе болады. 

Тиісінше, халықаралық қатынастардың мұндай қасиетінің болуы халықаралық бірлестікке тəртіпті 
ұстанудың бір тəсілі болып табылады. 

Халықаралық құқықтағы жауапкершілік - бұл халықаралық-құқықтық міндеттемелерді 
бұзған жағдайда халықаралық құқық субъектілері үшін туындайтын заңдық салдар. Мұнда 

жауапкершілік, тек жауапкершіліктен босату негіздері болмаған жағдайда ғана туындайтынын 

айту керек. 

Жауапкершілік институты осы заманғы халықаралық құқықтың барлық салаларының 

негізін қалаған қағидалармен негізделеді. 
1.   Мемлекет өзінің ішкі құқығына сілтеме жасау арқылы халықаралық-құқықтық 

жауапкершіліктен босатылмайды. Бұл қағида халықаралық жария құқықта ғана қолданылады, 

өйткені жеке құқықта ұлттық заңдарға сілтеме жасала отырып, халықаралық-құқықтық 

жауапкершілік жоққа шығарылады. Халықаралық жеке құқықтың коллизиялық нормаларының 

мəні осында. 

2.   Халықаралық құқықтың көпшілік таныған нормаларына қайшы келетін заңдарды 

қабылдағаны үшін, сондай-ақ, құқық субъектілерінің халықаралық-құқықтық міндеттемелерді 
орындауы үшін қажетті заңдарды қабылдамағаны үшін мемлекеттің жауапкершілік қағидасы. 



 

3.   Халықаралық құқық субъектілерінің мəжбүрлеп, қол астында ұстауы немесе кез келген 

күш көрсетуі үшін жауапкершілік қағидасы. 

4.   Басқыншылық актісін дайындағаны, жоспарлағаны жəне жүзеге асырғаны үшін 

халықаралық бірлестік алдындағы жауапкершілік қағидасы. 

5.   Құқық субъектісіне міндеттемені бұзғаны үшін халықаралық-құқықтық санкцияны 

қолдану жəне келтірілген залалдың орнын толтыру қағидасы. 

Жауапкершілік институтын реттейтін құқықтық нормалар жүйесі əдеттегі нормалардан 

тұрады. Сондықтан осы институтты жүйелеу мəселелері өзекті болып отыр. Бұл бағытта жүйелеу 

жұмыстарын істеуге əрекеттенген Ұлттар Лигасы мемлекеттің шетелдік тұлғаға жəне мүлкіне 

келтірілген залал үшін жауапкершілікті көздеумен ғана шектелді. БҰҰ-ның халықаралық құқық 

жөніндегі Комиссиясы жауапкершілік институтының нормаларын жүйелеуді 1956 ж. бастады. 

Халықаралық - құқықтық жауапкершілікке мынадай анықтама берілген еді: "Мемлекеттің 

халықаралық құқыққа қарсы əрекетінің нəтижесінде халықаралық құқық аясында пайда болуы 

мүмкін барлық құқықтық қатынастардың жаңа түрлері, бұл қатынастың құқыққа қарсы əрекет 

жасаған мемлекеттің, тікелей зəбір көрген мемлекетпен арасындағы құқық қатынастары мен 

шектелетіндігіне қарамастан, немесе халықаралық құқықтың басқа субъектілеріне таралатын 

болса немесе кінəлы мемлекеттің залал келтірілген мемлекеттің құқықтарын қалпына келтіру 

міндетіне жəне залалдың орнын толтыртуға қарамастан, немесе залал келтірілген мемлекеттің, 

яғни халықаралық құқықтың басқа субъектілерінің құқықтарын қамтитын болса, онда кінəлы 

мемлекетке халықаралық құқық қарастыратын санкцияның бірін қолдану керек. Бұл көлемді, 
əмбебап түсінікте маңызды сəттер ескерілген. 

Бұл тұжырымдама халықаралық жауапкершіліктің репарациялық тұжырымдамасын жоққа 

шығарады, соған сай жауапкершілік құқық бұзушы мемлекеттің залалды өтеу міндеттемесіне 

келіп саяды. 

Жауапкершілік институтына кешенді сипат тəн, яғни санкция қолдану аралас сипатта, 

құқық бұзушылық пен шарттық жауапкершілік арасында нақты бөлініс жоқ. 

Жауапкершілік жөніндегі баптар жобасын саралау жəбірленуші субъектілердің заңды 

талаптарын қанағаттандыруды жəне оларға қайтарымды шаралар қолданылатынын көрсетіп отыр. 

Халықаралық құқық Комиссиясы жасаған тұжырымдама жəбірленуші субъекті болып 

табылмайтын халықаралық құқық субъектілерінің құқықтары туралы мəселені, санкция 

қолдануды қозғайды. 

Халықаралық-құқықтық жауапкершілік залалды жойып, бұзылған халықаралық құқықтық 

тəртіпті қалпына келтіруді ғана көздемейді. Халықаралық құқықтағы жауапкершілік дегеніміз - 

осы міндетті жүзеге асыру, яғни залалды өтеу жəне жəбірленуші тараптың құқығын қорғау болып 

табылады. 

Халықаралық - құқықтық жауапкершілікке қандай сипат тəн? Біріншіден, жауапкершілік 

құқық бұзушыға халықаралық - құқықтық санкцияны қолдануды көздейді. Екіншіден, мұндай 

жауапкершілік жасалған халықаралық құқық бұзушылық үшін туындайды. Үшіншіден, 

жауапкершілік институтының мақсаты - халықаралық құқықтық тəртіпті қамтамасыз ету. 

Төртіншіден. құқық бұзушы үшін белгілі бір жағымсыз салдардың болуын білдіреді. 
Мынадай мемлекеттер халықаралық - құқықтық жауапкершіліктің субъектілері болып 

табылады: тікелей халықаралық міндеттемелерді бұзған мемлекеттер; бірге қатысушы 

мемлекеттер; арандатушы мемлекеттер. Мемлекеттерден басқа, халықаралық - құқықтық 

жауапкершілікке халықаралық ұйымдар, мемлекет тəріздес құрылымдар жəне жеке тұлғалар 

тартылады. 

Құқық доктринасы "жауапкершілік негізі" деген санатты екі өзара байланысты жағы бар 

жалпы құқықтық сипатта айқындайды: нормативтік (құқықтық) жəне заңды-фактілік. 

Нормативтік (құқықтық) негіз деп халықаралық-құқықтық актілердің заңи міндетті 
ұйғарымдарының бұзылуын айтады, оның негізінде белгілі бір тəртіп халықаралық құқық 

бұзушылық ретінде бағаланады. Жауапкершілік негізінің бұл туріне мемлекеттер үшін тəртіп 

ережелерінің заңи міндеттілігін белгілейтін кез келген халықаралық - құқықтық акті 
жатқызылады. Актілердің бұл жүйесі халықаралық шарттан жəне халықаралық салт-дəстүрден; 

халықаралық сот жəне халықаралық (үкіметаралық) ұйымдардың міндетті күші бар шешімдерінен; 



 

басқа мемлекеттерге арналған, бір жақты халықаралық-құқықтық актілерден тұрады, олардың 

ережелері осы актіні қабылдаған мемлекет үшін заңи міндетті тəртіп ережелерін бекітеді. 
Мемлекеттердің халықаралық-құқықтық жауапкершілігінің заңды-фактілік негіздері 

ретінде халықаралық құқық субъектілерінің халықаралық құқықтық тəртіпке қарсы бағытталған 

жəне халықаралық құқықтың көпшілік таныған нормалары мен қағидаларын бұзатын кінəлі, 
құқыққа қарсы əрекеті құқық бұзушылық болып табылады. Құқыққа сай, кінəсыз əрекет үшін 

жауапкершілік көзделмейді, ал келтірілген залалды өтеу міндеті пайда болады. 

Халықаралық-құқықтық жауапкершілікте нақты əрекетті негіздеуді айқындау үшін құқық 

бұзушылықтың құрамын құрайтын белгілердің жиынтығы болу керек. Халықаралық құқық 

бұзушылықтың жалпы құрамы құқыққа қайшы əрекет объектісінен; белсенді əрекет немесе 

əрекетсіздік нысанындағы құқық субъектілерінің құқыққа қайшы тəртібінен; келтірілген зияннан 

(залал); құқыққа қайшы əрекет пен туындаған жағымсыз салдар арасындағы еебепті байланыстан; 

халықаралық құқық бұзушылықтың субъективті элементі ретіндегі кінəның болуынан тұрады. 

Халықаралық құқық бұзушылық объектілері. Барлық материалдық жəне материалдық емес 

құндылықтар құқыққа қайшы əрекеттердің объектісі болып табылады. Бұл құндылықтар əр түрлі, 
мəселен, бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігі, шетелдік тұлғаның арнамысы, дипломатиялық жəне 

елшілік өкілдіктердің қол сұғылмайтындығы, ғарыш кеңістігі жəне т.б. Бұзылған құқықтық норма 

құқық бұзушылықтың нақты объектісі болып табылады. 

Халықаралық жауапкершілік субъектісінің құқыққа қайшы əрекеті, жоғарыда аталғандай 

əрекеттен немесе əрекетсіздіктен көрінеді. 
Басқыншылық соғыс, басқаның аумағын жаулап алу сияқты əскери шаралар құқыққа 

қайшы əрекеттерге мысал бола алады. Ал жараланған, ауру, əскери тұтқындағы адамдарға 

дəрігерлік көмек көрсетпеу құқыққа қайшы əрекетсіздік болып табылады. 

Зиян (залал) - мемлекеттін кұкыққа қайшы тəртібінін салдары. Келтіріліген залалдың болуы 

жəбірленуші тарапты анықтауға мүмкіндік береді, құқық бұзушы мемлекетке талап қоюға, сондай-

ақ халықаралық-құқықтық санкцияны қолдануға негіз береді. Залалдың екі түрі бар: ма-териалдық 

мүліктік залалдар; материалдық емес - зиянның сипатына байланысты оңды (нақты материалдық) 

жəне алынбаған пайда болып бөлінеді. 
Құқық бұзушылық пен туындаған зиянды салдардын арасындағы себептік байланыс. 

Себептің философиялық ұғымына сүйене отырып жəне барлық мəн - жайларды зерттегеннен 

кейін, себептік байланыстың күтпеген немесе қажетті сипатын айқындауға болады. 

Кінə - халықаралық қүқык бұзушылықтың субъективтік, элементі. Халықаралық-құқықтық 

жауапкершілік субъектілерінің кінəсі əрекетке немесе əрекетсіздікке байланысты болады. Ол 

əрқашан жалпы халықаралық-құқықтық нормалар мен қағидаларды немесе нақты шарттық 

міндеттемелерді бұзуға байланысты. Құқық бұзушылық қасақана немесе қасақана емес болуы 

мүмкін. Егер ұлттық құқықта кінə халықаралық құқық субъектісінің жасалған əрекетке 

психикалық қатынасын бейнелесе, халықаралық құқықтағы кінəның мəні өзгешерек. Халықаралық 

құқық бұзушылықтағы кінə субъектінің басқа субъектісе зиян келетін əрекетті жасау фактісімен 

белгіленеді. Мемлекеттердің саяси өзара қатынастарындағы кінə шарттық міндеттемелерді 
орындау барысындағы салғырттықтан, залал келтіру ниетінсіз міндеттемелерді бұзу нысанында 

көрінуі мүмкін. Шетелдік дипломатиялық өкілдікке қатысты жеке азаматтардың бұзақылықтары 

салғырттыққа мысал бола алады. Мұндай жағдайда мемлекет органдарының қылмыстық 

əрекеттерін немесе олардың залал келтіру ниетін сөз етпейміз. Мұнда мемлекеттің ұқыпсыздығы 

нысанындағы кінəны айтуымыз керек, өйткені халықаралық конвенциялық нормаларға сəйкес, 

елдің үкіметі өз аумағындағы шетелдік өкілдіктердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін шаралар 

қабылдауға міндетті. 
Көпке дейін халықаралық құқық доктринасы халықаралық құқық бұзушылықты топтарға 

немесе санаттарға бөлмей келді, өйткені объектінің қоғамдық қауіптілік дəрежесі немесе арнаулы 

белгілері айқындала қоймаған болатын. Алайда халықаралық оқиғалардың шапша өрбуі, оларды 

құқықтық реттеу қажеттігі халықаралық құқы бұзушылықты жіктеуді  талап етті. 
Жауапкершілікке тартудың негізі болып табылатын халықаралық құқық бұзушылық 

халықаралық деликт пен халықаралық қылмыстарғ бөлінеді. Халықаралық құқық теориясында 

деликтіге халықаралы: құқықтың басқа субъектісіне залал келтіру ниетінсіз (құқық бұзушылыққа 



 

қарағанда) жасалған қасақана халықаралық-құқықты əрекет деген анықтама берілген. 

Халықаралық қылмыс деп мемлекеттер мен ұлттардың өмір сүру негіздеріне қол сұғатын, 

халықаралық құқықтың маңызды қағидаларын бұзатын, халықаралық бейбітшілік пен адамзат 

қауіпсіздігіне қауіп төндіретін құқыққа қайшы əрекет айтады. 

Халықаралық қылмыстар санаты бірқатар конвенциялық нормалард; белгіленген. Оның 

ішінде, 1945 ж. 8 тамызындағы Халықаралық əскері трибуналдың Жарғысында; геноцид 

қылмысының алдын алу жəне онь жазалау жөніндегі 1948 ж. Конвенцияда; əскери қылмыстарға 

жəне адамзатқа қарсы қылмыстарға ескіру мерзімдерін қолданбау туралы 1968 ж. Конвенцияда; 

апартеид қылмысын бұлтартпау жəне оны жазалау жөніндегі 1973 ж. Конвенцияда; БҰҰ Бас 

Ассамблеясының 1974 ж. 14 желтоқсандағы қарарының басқыншылық анықтамасында ядролық 

апатты болдырмау туралы 1981 ж. 9 желтоқсанындағы Декларацияда қамтылған. Халықаралық 

қылмыстардың санатын белгілер жəне оларды жасағаны үшін жауапкершілікке тартудың ерекше 

режимін бекіту осы институттың доктриналық даму тарихындағы маңызды оқиғг болып 

табылады. Халықаралық құқық Комиссиясы өзінің құжаттарында халықаралық қылмыс 

"басқаларға ұқсас құқық бұзушылық сияқты қарастырылмауы керек жəне талқыланбайды...., ол 

созсіз халықаралық-құқыққа қайшы келетін қатігез əрекет болып табылады, сондықтан ол басқаша 

жүйеленуі тиіс, əрі жауапкершіліктің өзге режимін қолдануды көздейді"  деп атап айтылған 

болатын. 

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

1.  Халықаралық міндеттемелерді бұзатын мемлекеттердің əрекеті бұзылған міндеттеменің 

объектісінен тəуелсіз халықаралық құқыққа қайшы əрекет болып табылады. 

2.  Халықаралық бірлестіктің аса маңызды мүдделерін қамтамасыз етудегі негізгі халықаралық 

міндеттемелерді мемлекеттің бұзуы нəтижесінде пайда болған халықаралық құқыққа қайшы 

əрекеттер тұтастай халықаралық бірлестік алдында жасалған қылмыс деп қаралатын болса, ол 

халықаралық қылмыс болып есептеледі. 
2-тармақты сақтай отырып жəне халықаралық құқықтың əрекеттегі нормаларына сай 

халықаралық қылмыстар мынадай жағдайларда туындауы мүмкін: 

а)  халықаралық бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін маңызы бар 

халықаралық міндеттемелерді кешірілместей ауыр бұзу, мəселен басқыншылыққа тыйым салатын 

міндеттемені бұзу; 

б) халықтардың өзін-өзі билеу құқығын қамтамасыз ету үшін маңызы бар халықаралық 

міндеттемелерді кешірілместей ауыр бұзу, мысалы, отарлық үстемдікті бекітуге немесе сақтауға 

тыйым салатын міндеттемені бұзу; 

в) адамның жеке басын қорғау үшін маңызы бар халықаралық міндеттемелерді жаппай 

кешірілместей ауыр бұзу, мысалы, құлдыққа, геноцид, апартеид қылмыстарына тыйым салатын 

міндеттемелерді бұзу; 

г)  қоршаған ортаны қорғау үшін маңызы бар халықаралық міндеттемелерді жаппай жəне 

кешірілместей ауыр бұзу, мысалы: атмосфераны немесе теңізді жаппай ластауға тыйым салатын 

міндеттемелерді бұзу. 

2-тармаққа сəйкес, халықаралық қылмыстың құрамы жоқ кез келген халықаралық құқыққа қайшы 

əрекет халықаралық құқық бұзушылық болып табылады . 

Жобаның 19-бабының 3-тармағы толық еместігін айту керек. Өкінішке қарай, 

халықаралық-құқықтық жауапкершілік институтының қазіргі кезеңінде халықаралық 

қылмыстардың түрлі жүйелеу өлшемдері бар. Мысалы, халықаралық қылмыстарды мынадай 

топтарға бөлу көпшілікке мəлім: 

1-топ - бейбітшілікке қарсы қылмыстар - халықаралық əскери трибунал Жарғысының 

жүйелеуіне орай, халықаралық шарттарды, келісімдерді немесе куəландыруды бұзуға бағытталған 

басқыншылық соғысты жоспарлау, дайындау, соғыс өртін тұтандыру немесе жүргізу, яки аталған 

əрекеттердің кез-келгенін жүзеге асыруға бағытталған ортақ жоспарға немесе астыртын сөз 

байлауға қатысу халықаралық ауыр қылмыстар тобына жатады. БҰҰ Бас Ассамблеясының 1947 ж. 

3 қара-шасыңдағы қарарына сəйкес, соғысты насихаттау да халықаралық қылмыстардың аталған 

түріне жатқызылады. Мұндай қылмыстардың тізбесіне, сондай-ақ жаппай қырып-жоятын қаруды 



 

қолдануға байланысты қылмыстар, қарусыздану, атмосфераны немесе теңіздерді жаппай ластау, 

отаршылдық жəне жаңа отаршылдық жəне т. с. с. жөніндегі шарттарды бұзу қылмыстары да 

енгізілген. 

 Г.И. Тункиннің редакциясындағы халықаралық құкық оқулығында көрсетілгендей, мұнда 

орыс тілінің аудармасы тура емес. "Құқық бұзушылық" терминінің орнына "деликт" терминін 

қолдану керек еді, сонда ол ағылшын жөне француз тілдеріндегі мəтіндеріне толық сай болады. / 

Международное право. Учебник под ред. Г. И. Тункина. М. Юрлит. 1994. 213-бет. 

2-топ — əскери қылмыстар соғыс жүргізу заңдары мен салт-дəстүрлерін бұзады. 

Нюрнберг халықаралық өскери трибуналының Жарғысында, соғыс құрбандарын қорғау туралы 

1949 жылғы Женева Конвенциясында жəне басқа халықаралық келісімдерде халықаралық 

қылмыстардың осы түрлерінің құрамы көзделген. Əскери қылмыстар соғыстың халықаралық 

құқық тыйым салған құралдары мен тəсілдерін қолданумен; қалалар мен елді мекендерді мəн-

мағынасыз бұзумен; мəдени құндылықтарды жоюмен; əскери тұтқындарға, жаралыларға, 

ауруларға, сондай-ақ бейбіт халыққа қатал қараумен; қоғамдық немесе жеке меншіктерді тонау 

жəне басып алумен жəне басқада осыған ұқсас қылмыстармен сипатталады.  Əскери  қылмыстар  

мен  адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстарга ескіру мерзімін қолданбау туралы 1968 ж. 

Конвенцияға сəйкес, əскери қылмыстарға ескіру мерзімі қолданылмайды. Əскери қылмыстар 

жасаған кінəлы адамдарды қылмыстық қудалау жөніндегі мемлекеттердің ортақ күш-жігері Бас 

Ассамблеяның 1973 ж, қарарында қабылданған əскери қылмыстар жəне адамзат қауіпсіздігіне 

қарсы қылмыстар жасаған кінəлы адамдарды табу, қамауға алу, халықаралық ынтымақтастық 

қағидаларымен реттеледі.  
3-топ - адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар - халықаралық əскери трибунал 

жарғысына сəйкес, оларға соғыс уақытында немесе соғыстан кейін бейбіт халыққа жасалған адам 

өлтіру, қырып-жою, езіп-жаншу, жер аудару жəне өзге де қайырымсыздықтар сияқты ауыр 

қылмыстар жатқызылады. Бейбіт кездерде қылмыстың бұл түрі саяси, нəсілдік немесе діни 

себептерге байланысты қудалаудан көрінеді. Осы заманғы түсіндіруде қылмыстың бұл түріне 

геноцид, апартеид, нəсілшілдік жəне нəсілдік кемсіту жатқызылады. 

4-топ - адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстарға - ұлттар мен мемлекеттердің өмір 

сүруіне, олардың үдемелі дамуына жəне халықаралық бейбіт ынтымақтастыққа қауіп төндіретін 

ауыр халықаралық қылмыстар жатқызылады. 

1953 ж. бері халықаралық құқық Комиссиясы талқылап жатқан бейбітшілікке жəне адамзат 

қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар туралы Кодекстің Жобасында мұндай қылмыстар түріне мыналар 

енгізілген: кез-келген басқыншылық, басқыншылық арқылы бейбітшілікке қауіп төндіру, қарулы 

күшті заңсыз қолдануға дайындық, бетеннің аумағына басып кіру үшін қаруланған бандылық 

ұйымдастыру, өзара соғыстар, террорлық əрекет. Мұнан өзге, халықаралық қылмыстың осы түріне 

бейбітшілікті қамтамасыз.ету жөніндегі халықаралық міндеттемелерді бұзу, интервенция (басқа 

бір елдің ішкі оміріне зорлықпен қол сұғу), бейбіт халыққа қатысты рақымсыз актілер сияқты 

қылмыстар жатқызылған.. 

Халықаралық құқық теориясында жауапкершілік режимін саралағанда, ең алдымен 

жауапкершіліктің түрлері мен нысандарын ажыратып алу қажет. Қолданылып отырған 

терминологияның жеткілікті түрде талданбағанын айту керек, мұнан басқа жауапкершіліктің 

түрлері мен нысандарының түсінігінде де бірізділік жоқ. Əдетте, жауапкершілік түрлеріне 

халықаралық құқық бұзушылықтың салдары мен заңи сипатының мазмұны жатқызылады. 

Жауапкершілік нысаны дегеніміз - бұл осы түрлердің шегінде жауапкершілікті жүзеге асыру тəсілі 
болып табылады. Жауапкершілік абсолюттік жауапкершілік (объективтік) жəне кінəға негізделген 

жауапкершілік (салыстырмалы) деп бөлінеді. 
Абсолюттік жауапкершілікте халықаралық құқық субъектісінің халықаралық құқықтың 

басқа субъектісіне келтірген материалдық залалын, кінəсының нысанына қарамастан өтеу міндеті 
көзделеді, яғни келтірілген залал халықаралық құқық нормаларын бұзбаған болса. Сондықтан 

абсолюттік жауапкершілікті кейде объективтік деп те атайды. Материалдық залалдың орнын 

толтыру міндетін көздейтін нақты саладағы арнайы халықаралық шарт абсолюттік 

жауапкершіліктің тууына негіз болады. Ол үшін залалдың болу фактісі мен құқық бұзушынын 

əрекеті (əрекетсіздігі) арасындағы тікелей себепті байланысты анықтау керек. Əдетте, абсолюттік 



 

жауапкершілік жоғары қауіп көзін пайдалануға байланысты келтірілетін залалдар үшін бектіледі. 
Ғарыш объектілеріне келтірілген залалдар үшін халықаралық жауапкершілік туралы 1972 ж. 

Конвенция абсолюттік жауапкершілікті бекітетін халықаралық шарттың мысалы бола алады. 

Абсолюттік жауапкершілік - бұл мемлекеттің жауапкершілігі. Мемлекет өзінің органдары 

арқылы халықаралық аренаға шығады, яғни мемлекет өзінің атқарушы, заң шығарушы, сот 

органдарының барлығының əрекеті үшін жауап береді. Халықаралық жария құқықта осы 

проблеманың негізінде мемлекеттің органдары немесе ресми тұлғалардың əрекеті - мемлекет 

əрекеті екендігі туралы факті бар. Сонда, мемлекет өзінің органдарының əрекетімен басқа 

мемлекетке келтірілген зиян үшін жауапкершілікке тартыла ма деген сұрақ туындайды? 

Халықаралық құқық Комиссиясы жоғарыда аталған мемлекеттердің жауапкершілігі туралы 

баптардың Жобасында бұл проблеманың мынадай шешуін ұсынады. Мемлекеттің кез-келген 

органдарының қызметі, ішкі құқыққа сəйкес, егер осы орган мемлекет органы ретінде əрекет етсе, 

онда мемлекеттің əрекеті болып қарастырылады, мұндай жағдайда ол бөліктің қай тармағына - 

атқарушы, заң шығарушы, сот тармағына жататынының айтарлықтай маңызы жоқ. Мемлекет 

өзінің мемлекеттік органдары ретінде əрекет етуші органдарының əрекеті үшін, тіпті олар ішкі 
мемлекеттік құқықпен бекітілтен өкілеттіктерін асыра пайдаланса да, немесе олардың қызметіне 

қатысты ұйғарымдарды бұзған жағдайда да жауап береді. 
Салыстырмалы жауапкершілік бұл кінəге немесе құқыққа қайшы əрекеттің бекітілген 

фактісіне негізделген Жауапкершілік. Халықаралық құқық комиссиясы мемлекеттердің 

жауапкершілігі туралы баптардың жобасында мынадай нұсқаны ұсынады. Жеке адамның немесе 

адамдар тобының тəртібі егер олар мемлекет атынан əрекет етсе немесе ресми биліктегілердің 

мүмкіндігі болмаған жағдайда мемлекеттік биліктің белгілі бір шексіз артықшылықтарын жүзеге 

асырған жағдайда мемлекеттік əрекеттер деп қарастырылуы тиіс. 

Халықаралық-құқықтық жауапкершілік нысандарына саяси, мйтериалдық, моралдық 

жауапкершіліктер жатқызылады. Осы заманғы халықаралық құқықтағы жауапкершілік 

институтына жауапкершіліктің барлық нысандарының үйлесу қасиеті тəн. 

Халықаралық құқықтың субъектілері материалдық залал келтіруге байланысты 

халықаралық міндеттемелерді бұзған жағдайда жауапкершіліктің материалдық нысаны 

туындайды. Мəселен, репарация, басқыншылықтан зиян шеккен мемлекеттің материалдық 

залалын өз бейнесінде немесе ақшалай тəлеуден көрінеді. Осы заманғы халықаралық құқық 

тарихында репарациялар қашан орын алып еді? Алғаш рет репарацияны Версаль жүйесінің бейбіт 

шарттары бекіткен болатын. Осы шарттық қатынастарға сəйкес, Германия əрбір одақтық 

державалардың бейбіт тұрғындарына жəне олардың мүліктеріне келтірілген залалды өтеуге 

міндетті болды. 1919 ж. Версаль шартына сəйкес, соғысты жəне соғыс қимылдарын заңсыз 

жүргізуге байланысты келтірілген залалды ғана емес, сонымен бірге одақтастар мен олардың 

азаматтарына соғыстан келген барлық зиян мен залалды етеу міндеттелді. 
Репарациялық шаралар екінші дүниежүзілік соғыс кезеңінде одан əрі рəсімделе берді. 

Өйткені, Германияның антигитлерлік елдерге келтірген залалы 200 млрд. долларды құрады, ол 

Германияның барлық ұлттық құндылықтарының көлемінен асып тұскендіктен, оған залалды 

толық көлемде өтемеу қағидасы қолданылды. Мұнан басқа, 1945 ж. Ялта жəне Потсдам 

конференцияларында репарация көлемін айқындаған кезде, репарациялық шаралардың шамаға 

шақ қағидасы ескерілді, өйткені олардың экономикалық дамуына кері əсерін тигізбеуі керек 

болатын. Сондай-ақ, Германияға қарсы соғысқан жəне зиян шеккен барлық мемлекеттерге 

репарация алу құқығы берілген жоқ, ондай құқық тек аумақтарында соғыс қимылдары жүргізілген 

жəне аумақтарды басып алынған мемлекеттерге ғана берілді. Сол тарихи кезеңде репарация 

төлеудің үш түрі болды: 1) құрал-жабдықтарды,станоктарды бір мезгілде алу; 2) ағымдағы 

өнімнен жыл сайын тауарлар жеткізу; 3) герман еңбегін пайдалану. 

Осы заманғы халықаралық құқықта репарация төлеу міндеті жеңіліске ұшыраған басқыншы 

мемлекетке ғана емес, сонымен бірге саяси жеңіліске ұшырап, əскери басқыншылықты 

жалғастырудан бас тартқан мемлекетке де жүктеледі. Мысалы, 1956 ж. Египет өзіне Ұлыбритания, 

Франция жəне Израильдің шабуыл жасағанына байланысты əскери репараңия туралы мəселе 

қозғаған болатын, кейін ол екі жақты тəртіпте реттелді. 



 

Материалдық жауапкершіліктің келесі бір түрі реституция болып табылады, яғии бір 

мемлекеттің аумағынан тартып алынып, келесі бір мемлекетке шығарылған мүлікті қайтару. 

Соғысушы тараптардың бақылауындағы мүліктермен бірге, кез келген үшінші жақтың 

қарауындағы мүліктер реституцияға жатады. Егер заттарды қайтара алмаған жағдайда келісім 

бойынша соған тең бағалы немесе жақын келетін затпен қайтаруға болады, ол субституция деп 

аталады. 

Жауапкершіліктің саяси нысаны құқыққа қайшы əрекеттің ауырлық дəрежесіне 

байланысты болады. Анағұрлым қатаң жауапкершіліктер халықаралық ауыр қылмыстар жасағаны 

үшін халықаралық санкциялар түрінде туындайды. Халықаралық қылмыстарды жасағаны үшін 

халықаралық санкциялар əскери жəне саяси шектеулер түрінде болуы мүмкін. Мысалы, басқыншы 

мемлекеттің тəуелсіздігін уақытша шектеу; оның аумағын əскермен басып алу; оның саяси 

партияларын, үкіметін, мекемелерін қылмысты деп тану. Осындай түрдегі санкциялар фашистік 

Германия мен милитаристік Жапонияға қолданылды. Германияның жоғары билігін уақытша 

өздеріне алған одақтас державалар, сөйтіп оның тəуелсіздігін уақытша шектеді. Сондай-ақ, 

Германияны қарусыздандыру жəне шекарасын белгілеу жөнінде, оның əскери əлуетін жою үшін 

барлық нацистік ұйымдарын таратуға шаралар қолданылды. Немістің əскери қылмыскерлері 
қудаланып, жазаланып жатты, сөйтіп Германияның саяси өміріне тұтастай бақылау орнатылды. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының Жарғысында халықаралық санкциялар кəзделген. Осы 

Жарғының 39, 41 жəне 42-баптарына сəйкес, бейбітшілікке қауіп төндіру, бейбітшілікті бұзу жəне 

басқыншылық актілеріне байланысты БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің шешімі бойынша əскери емес 

жəне əскери сипаттағы мəжбүрлеу шаралары белгіленген. Бас Ассамблея мен Қауіпсіздік 

Кеңесінің қаулылары бойынша мынадай санкциялар қолданылады: халықаралық ұйым мүшесі 
ретіндегі мемлекеттің құқықтары мен артықшылықтарын тоқтата тұру; жарғылық ережелерді 
жүйелі түрде бұзғаны үшін БҰҰ құрамынан шығару. 

Саяси жауапкершілікте бейбіт репрессалий, реторсия, ресторация қолданылады. 

Репрессалий дегеніміз басқа мемлекеттің бұзған өзінің құқықтарын қалпына келтіруге 

бағытталған мемлекеттердің мəжбүрлеу əрекеттері. Осы заманғы халықаралық құқық күш 

қолдануға байланысты репрессалийге жүгінуге тыйым салады. Мемлекеттің өзіне құқық бұзушы 

мемлекеттің келтірген залалын бейбіт жолымен өтеттіру міндеті репресеалийдің құқыққа сай 

болуының маңызды шарты болып табылады. Реторсия - бұл мемлекеттің басқа мемлекеттің жеке 

жəне заңды тұлғаларын кемсітетін актісіне жауап беруге жасалған құқыққа сай мəжбүрлеу əрекеті. 
Саяси жауапкершіліктің бұл түрі тиісті мемлекеттердің қатынастарындағы екі жаққа біркелкілік 

қағидаларын қалпына келтіруді мақсат тұтады. Ресторация дегеніміз - құқық бұзушы мемлекеттің 

бұрынғы жағдайды қалпына келтіруі мен соған байланысты барлық жағымсыз салдарды көтеруін 

айтамыз. Мысалы, ресторация құқық бұзушы мемлекеттің заңсыз басып алған аумақты 

босатуынан жəне осыған байланысты барлық шығындарды көтеруінен көрінеді. 
Жауапкершіліктің моралдық нысаны сатисфакциямен белгіленеді, яғни құқық бұзушы 

мемлекеттің зəбір көрген мемлекеттің талап еткен материалдық емес талабын қанағаттандыруын 

айтамыз. Сатисфакцияның мақсаты материалдық емес залалды, ең алдымен зəбір көрген 

мемлекеттің арнамысына келтірген залалдың орнын толтыруында. Сатисфакция жұрт алдында 

кешірім сұраудан, өкінуден, жəбірленуші мемлекетке ерекше құрмет көрсетуден жəне т.б. көрінеді 
əдетте осы заманғы халықаралық қатынастарда жауапкершіліктің саяси жəне моралдық 

нысандары немесе жауапкершіліктің барлық нысандары біріге отырып үйлеседі. Мəселен, XX ғ. 

90-жылдарының басында Солтүстік Атлантика Одағының (НАТО) қарулы күштері байқаусызда 

Югославиядағы Қытайдың дипломатиялық өкілдігінің ғимаратын бомбаның астына алады. НАТО-

ға жауапкершіліктің барлық үш нысаны да қолданылды: 1961 ж. Вена Конвенциясына сəйкес, 

дипломатиялық өкілдіке қол сұғылмауы туралы Конвенциялық нормаларды бұзған ұшін саяси 

нысандағы жауапкершілік; жауапкершіліктің материалдық нысаны материалдық залалды өтеуді 
белгіледі; ең соңында моральдық жауапкершілік сатисфакция түрінде, яғни Қытай Халық 

Республикасынан кешірім сұраудан байқалды. 

Осы заманғы халықаралық қатынастарда мемлекет тəртібі халықаралық-құқықтық 

міндеттемелерге сəйкес келмесе де, құқыққа қайшы əрекет болып есептелмейтін жағдайлар 



 

кездесіп тұрады. Халықаралық құқық Комиссиясы мемлекеттердің жауапкершілігі туралы 

баптардың жобасына "құқыққа қайшылықты болғызбайтын жағдаяттар" деген тарауды енгізді. 
Мұндай жағдайларда ескерілетін мəн-жайларға келісім, халықаралық құқыққа қайшы 

əрекеттерге қатысты жауап қату шаралары, форс мажор жағдайлары, күтпеген жағдай, апатты 

жағдайлар, қажеттілік заңды қорғану жатқызылады. Мұндай мəн-жайлар мемлекеттің тəртібі 
құқыққа қайшы еместігін көрсететін айгақты жағдайлар немесе заңи фактілерді көрсететінін атап 

айту керек, соған орай халықаралық - құқықтық жауапкершілік туындамайды. 

Мемлекеттің келісім беруі басқа мемлекет үшін осы келісім шегінде басқа мемлекеттің 

халықаралық міндеттемесіне сəйкес келмейтін белгілі бір құқық береді. Келісімнің жарамдылығы 

келісімнің халықаралық құқықтың императивті нормаларына сəйкес келу талабымен 

айқындалады. Сондай-ақ келісім қателесу, параға сатып алу, алдау, күш корсету нəтижесінде 

алынса, жарамсыз болып саналады. Мұнан басқа, егер келісім үншінші мемлекетке қатысты 

халықаралық міндеттемені бұза отырып берілсе, онда ол басқа мемлекеттер үшін құқықты 

туындата алмайды. 

Халықаралық құқық бұзушылықтар үшін халықаралық - құқықтық санкцияларды қолдану 

мемлекеттердің құқыққа сай келетін реакциялары болып табылады. Жоғарыда атап өткеніміздей, 

осы заманғы халықаралық құқық қаруланған репрессалий түріндегі санкцияларды қолдануға 

тыйым салады. Қарсы жауап беру шаралары нақты өлшемдерге бағынуы тиіс, атап айтқанда, 

қарсы жауап берудің барлық шаралары жасалғап құқық бұзушылыққа сай келуі керек. Санкциялар 

зəбір көрген мемлекеттердің ғана қолдануға құқығы бар ең соңғы шаралары ретінде қолданылуы 

керек жəне одан үшінші мемлекет зиян шекпеуі тиіс. Өз мақсаттарына қол жеткізгеннен кейін 

санкцияларды қолдану тоқтатылуы керек. 

БҰҰ Жарғысының 51-бабына сəйкес, өзін-өзі қөрі ау дегеніміз мемлекеттердің қарулы 

шабуыл нəтижесінде бұзылып саяси тəуелсіздіктері мен аумақтың тұтастығын қалпына келтіру 

үшін қаруланған əрекеттері мен қарсы жауап беруі болып табылады. Зебір көрген мемлекет өзінің 

қорғаныс əрекеттерің қашан бастайтынын, олардың сипатын жəне жүзеге асыру құралдарын 

өздері айқындайды. Жеке өзін-өзі қорғау тəртібіндегі əрекеттер шабуыл сипатында болуы мүмкін 

жəне қарулы шабуылды тоқтатуға жəне оның қайталануын алдын алуға қажетті деңгейде 

шабуылдаушы тараптың аумағыиа таралады. Өзін-өзі қорғау құралы ретінде қарудың кез келген 

тыйым салынбаған түрі қолданылады. Озін-өзі қорғау құқығын қолданған кезде мемлекет ол 

туралы Қауіпсіздік Кеңесіне бірден хабарлауы тиіс. 

Қарсы тұруға болмайтын күштер туралы мəн-жайлар халықаралық құқық ғылымында 

ұдайы пікір таласқа түсіп тұратын объектінің бірі. Бірқатар авторлар мұндай күштерге табиғат 

құбылыстарын, сондай-ақ адамның əрекеттерін жатқызса, келесі біреулері бұл күштерге тек 

табиғат құбылыстарын жатқызады. Халықаралық дипломатиялық жəне төрелік сот тəжірибесінде 

адамның əрекеті қарсы тұруға болмайтын күш ретінде сипатталған мысалдар аз емес. Адамдардың 

ұжымдық қызметі табиғаттың апат күштерінен де асып кететін жағдайлар болуы мүмкін, мəселен, 

мемлекет органдары алдын-ала болжамдай алмаған күтпеген жағдайлар - төтенше оқиғалар. 

Стихиялық апат дегеніміз мемлекеттің халықаралық міндеттемелерінің сақталуына 

жауапты тұлға табиғат күштері немесе түрлі техникалық апаттардың салдарынан өздерінің өмірін 

немесе өзіне сай тапсырылған адамдардың өмірін сақтап қалу үшін осындай міндеттемелерді 
орындамауынан көрінеді. Əдетте, жауапкершілікті болғызбайтын бұл мəн-жайлар халықаралық 

əуе құқығында жəне халықаралық теңіз құқығында кездеседі. 
Халықаралық ұйымдарға халықаралық құқық субъектіліктің кейбір белгілері тəн жəне оның 

мемлекеттердің құқық субъектілігінен елеулі ерекшеліктері бар. Мұндай құқық субъектілік 

арнаулы, шектеулі жəне туынды болып келеді. 
Заң əдебиеттерінде халықаралық ұйымдардың құқық субъектілігі олардың басқа 

халықаралық ұйымдар мен мемлекеттермен қатысуынан, олармен келісімдер жасасудан, олармен 

қарым-қатынаста белгілі бір құқықтар мен міндеттерді алып жүруден көрінеді деген көзқарастар 

айтылған. Алайда, халықаралық құқықтың негізгі субъектісі - мемлекеттің құқық өкілеттігіне 

қарағанда халықаралық ұйымдардың құқық өкілеттігі келісімдер мен жарғылық ережелердің 

аясымен шектеледі. Халықаралық ұйымдардың жарғылық ережелерінде құрылған ұйымның 

қызмет тəртібі, құқықтары мен міндеттері, оның органдарының құзыреттері айқындалады. 



 

Басқаша айтқанда, халықаралық ұйымдардың құқық субъектілігі осындай халықаралық 

ұйымдарды құрайтын мемлекеттер тобының ортақ ерік білдірулері арқылы пайда болады, өзгереді 
жəне тоқтатылады. 

Жоғарыда айтылғандарды ескерер болсақ, мемлекеттердің жауапкершілік институтында (іс 

жүзінде) болса, халықаралық ұйымдардың жауапкершілігінің ерекшелігі онда  (заң жүзінде) 

болады деп айтуға болады. Сонымен, егер халықаралық ұйымның өзінің жауапкершілігі туралы 

арнайы шарттық ережелер болмаса, талаптар мүше-мемлекеттерге қойылады. 

Халықаралық - құқықтық жауапкершілік субъектілері, ең алдымен мемлекеттер болса, 

сонан кейін мемлекеттер арасындағы келісімдер бойынша халықаралық ұйымдар халықаралық - 

құқықтық жауапкершіліктің субъектісі бола алады. Алайда, мұндай ереже тиісті келісімдерде 

нақты келісілуі тиіс. 

Халықаралық құқық доктринасында халықаралық ұйымдардың жауапкершілігіне қатысты 

мынадай көзқарастар бар: халықаралық ұйымдар жауапкершілік жөніндегі халықаралық 

талаптардың да халықаралық деликтінің де субъектілері болуы мүмкін.   

Белгілі болғанындай, халықаралық ұйымдарда жария-құқықтық жауапкершіліктің негізгі 
қасиеті - дербестік жоқ. Кез келген халықаралық ұйым өзіне біріккен мемлекеттердің атынан жəне 

солардың тапсырмасымен белгілі бір шараларды жүргізу органы ретінде ғана бейнеленеді. 
Ұйымдардың қаржылық қорлары да қатысушы мемлекеттердің қаражаттары есебінен құралады. 

Соған сəйкес халықаралық ұйымға қандай да бір мемлекет материалдық залал келтірсе, ұйым 

материалдық жауапкершілік субъектісі бола алады. Мұндай жағдайлар ішінара аумағына 

халықаралық ұйым орналасқан мемлекеттің осы ұйымға материалдық залал келтірген кезде 

туындауы мүмкін. 

Күннен-күнге көлемі өсіп келе жатқан халықаралық ұйымдардың белсенді жəне əр түрлі 
қызметі олардың халықаралық - құқықтық жауапкершілігі проблемаларын зерттеудің қажеттігіне 

əкеле жатқанын қаперде ұстау керек. Олардың халықаралық - құқықтық жауапкершілік 

проблемалары аз қамтылған. Оны былай түсіндіруге болады: 

•   халықаралық ұйымдар материалдық объектілерді қолдануға байланысты өз қызметін таяуда 

ғана жүзеге асыра бастады, оның ішінде жоғары қауіп көзі бар (атомдық құрылғылар, ғарыш 

зымырандары, спутниктер) құралдарды да қолдануда; 

• халықаралық жария құқықтағы жауапкершілік проблемаларының көпшілігі жеткілікті 
талданбағанын ескеру керек. 

Сонымен бірге, қазіргі халықаралық құқықта халықаралық ұйымдардың жауапкершілігі 
мəселелеріне қатысты заңнамалық база да бар. Мəселен, ғарыш кеңістігін, Ай жəне басқа да аспан 

денелерін зерттеу жəне пайдалану жөніндегі мемлекеттердің қағидалары туралы 1967 ж. Шарт; 

ғарыш объектілеріне келтірілген залалдар үшін халықаралық жауапкершілік туралы 1972 ж. 

Конвенция. 

"Интерспутник" ғарыштық байланыс ұйымы 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-

құқықтық мəмілелерінен келіп шығатын мүліктік жауапкершілігі туралы сөз болып отыр. 

Атом энергиясын қолдануға байланысты халықаралық ұйымдардың жауапкершілігі туралы 

мəселе басқаша жолмен шешіледі. Мұнда материалдық жауапкершілік жоқ. Бұл саланың 

ерекшелігіне байланысты əскери 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 ұйымның бақылауына қойылған 

ядролық құрылғыларға қатысты белгілі бір инспекциялық жүйені жүзеге асыру құқығынан 

көрінеді. Мұнан басқа, МАГАТЭ-нің Жарғысына сəйкес, құқық бұзушы мемлекеттерге кейбір 

санкциялар қолданылуы мүмкін. 

Сөйтіп, халықаралық ұйымдардың жауапкершілігі дегеніміз - бұл ұйымдардың шарттардан 

жəне халықаралық құқықтың басқа да қайнар көздерден туындайтын міндеттемелерді бұзғаны 



 

үшін 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 жəне өзге де халықаралық ұйымдарға өз əрекеттерімен залал келтіргені үшін. 

Бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін герман милитаристерінің ауыр əскери 

қылмыстарына байланысты жеке тұлғалардың жауапкершілігі туралы мəселе пайда болды. 

Версаль шартына сəйкес, державалар бұрыңғы герман императоры II Вильгелм "халықаралық 

мораль мен шарттардың қасиетті күшін қорлағаны үшін жария айып" тақты. Алайда, шын мəнінде 

Антанта елдері II Вильгелмді соттау туралы онша талап ете қойған жоқ. Мұндай сот процесін 

жүргізу жəне герман императорын соттау халықаралық қатынастарда жағымсыз жағдайдың 

(үлгінің) қалыптасуына əкеп соғар еді. Тағылған айыптың өзі құқықтық тұрғыдан қарағанда 

соншалықты екі ұшты болғандықтан, Голландияның қашып кеткен императорды Антантаға ұстап 

беруден бас тартуына мүмкіндік туғызды. Сөйтіп, бірінші дүниежүзілік соғыстың əскери 

қылмыскерлеріне халықаралық сот процесін ұйымдастыру жəне жүргізу əрекеті 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 мəлімдейтін 

бірқатар ноталар мен өтініштер жарияланды. Осы құжаттар 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 жəне Францияның ұлттық комитеті қатысты. 

Декларацияның бір бабында осы қылмыстар үшін кінəлы жəне жауаптыларды, олардың осы 

қылмыстарды өзі жасағандарына немесе бұйрық бергендеріне немесе олардың қатысуымен 

жасалғанына қарамастан, əділ соттылықты ұйымдастыру керектігі айтылған болатын, 

Декларацияда кінəлы жəне жауапты тұлғалардың табылуы үшін жəне əділ соттың жүзеге асып, 

олардың сотталуы үшін, сондай-ақ шығарылған үкімдердің орындалуы үшін қылмыскерлерді 
қудалау қажеттігі көрсетілген. 

1942 ж. қазан айында Кеңес үкіметі осы декларацияны халықаралық трибунал құру туралы 

жəне фашистік Германияның кез келген басшысын қылмыстық заңның барлық қатаңдығымен 

жазалау туралы тезиспен толықтыра отырып, мақұлдады. 1943 ж. қазан айында екінші 
дүниежүзілік соғыс кезіндегі əскери қылмыскерлерді жазалау туралы маңызды құжаттардың бірі - 
айуандық қылмыстары үшін гитлершілердің жауапкершілігі туралы Мəскеу Декларациясы 

қабылданды. Оның ішінде, осы құжатта "итальян офицерлерін немесе француз, нидерланды, 

бельгия, норвег тұтқындарын 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 жəне өздері азаптаған адамдардың жазалауына беріліп, 

сотталатындықтарын білуі керек. Жазықсыз жандардың қанына қолын əлі былғамағандар осыны 

ескерсін, өйткені кінəлылар қатарына жатқызылса, үш одақтық державалар оларды дүниенің қай 

бұрышынан болса да тауып алып, əділ сотты жүзеге асыру үшін айыптаушылардың қолына береді. 
Бұл Декларацияда қылмыстары белгілі бір географиялық аумаққа байланысы жоқ бас 

қылмыскерлер туралы мəселе қозғалмайды, өйткені олар одақтастар үкіметтерінің ортақ 

шешімдерімен жазаланатын болады'". 

Екінші дүниежүзілік соғыс біткеннен кейін, атап айтқанда, 1945 ж. 8 тамызында КСРО, 

АҚШ, Ұлыбритания жəне Франция үкіметтері Халықаралық Əскери трибунал құрды. 

Трибуналдың құрылғандағы мақсаты басты əскери қылмыскерлерді əділ жəне тез арада жазалау 

болатын. Халықаралық Əскери Трибунал (ХƏТ) Жарғысының 2-бабына сəйкес, оның құрамы төрт 

мемлекеттің əрқайсысынан бір-бір мүше мен орынбасарларды тағайындау арқылы айқындалды. 

Трибунал мүшелеріне айыпталушылардың, сотталушылардың, қорғаушылардың қарсылық білдіру 

құқықтары қарастырылмаған. Трибунал форумы Трибуналдың төрт мүшесінен немесе 



 

Трибуналдың уақытша жоқ мүшелерінің орнын ауыстыратын орынбасарлардан құрылады. 

Шешімдер кепшілік дауыспен қабылданатын, ал дауыстар бөлінгенде төрағалық етушінің дауысы 

шешуші болып табылатын. Торағалық етуші 
 Трибунал мүшелерінен сайланады жəне өз міндетін сот процесі жүрген кезеңде атқарады. 

Жарғылық ережелер сот мəжілісінің кезектілік қағидасын көздейді. Трибуналдың юрисдикциясы 

туралы мəселе маңызды рəсім мəселесі болып табылады. Халықаралық құқықта бірінші рет ХƏТ 

жарғысы жеке жауапкершілікке тартылатын қылмыстар жүйесін айқындап берді: 
а)    бейбітшілікке қарсы қылмыстар; атап айтқанда: жоспарлау, дайындау, халықаралық 

келісімдерді, шарттарды немесе пəтуаларды бұза отырып басқыншылық соғыс жүргізу немесе 

соғыс өртін тұтандыру не болмаса жоғарыда аталған кез келген əрекетті жүзеге асыруға 

бағытталған жалпы жоспарға немесе астыртын сөз байласуға қатысу; 

б)  əскери қылмыстар, атап айтқанда, соғыс заңдарын немесе салт-дəстүрлерін бұзу. Оларға 

мыналар жатады: басып алынған аумақтың бейбіт тұрғындарын өлтіру, азаптау, құлдыққа немесе 

басқа мақсаттарға алып кету; теңіздегі əскери тұтқындарды немесе тұлғаларды өлтіру немесе 

азаптау; аманаттағы тұтқындарды өлтіру; қоғамдық немесе жеке меншік тонау; қалалар мен 

ауылдарды мəн-мағынасыз қирату; əскери қажеттілігі дəлелденбеген басқа да қылмыстар; 

в)    адамзатқа қарсы қылмыстар, атап айтқанда: соғыс кезінде немесе соғыстың алдында бейбіт 

тұрғындарға қатысты жасалған кісі өлтіру, азаптау, езіп-жаншу, жер аудару жəне өзге де 

қатігездіктер немесе саяси, нəсілдік немесе діни желеулерге байланысты қудалау, осы қылмыстар 

жасалған елдің ішкі құқықтарын бұзуға жататына-жатпайтынына қарамастан, Трибуналдың 

юрисдикциясына жататын кез келген қылмыстарды жүзеге асыру. 

ХƏТ Жарғысының 26-бабына сəйкес, Трибунал үкімі түпкілікті шешім болып табылады 

жəне оған шағым жасалынбайды. 

Соғыс кезеңінде одақтастардың актілерінде тұжырымдалған барлық əскери 

қылмыскерлерді қатаң қылмыстық жазалау мен қудалау, кейін БҰҰ Бас Ассамблеясының 1946 ж. 

13 ақпандағы (3(1), 1947 ж. 31 қазандағы 170(11), 1946 ж. 11 желтоқсандағы 95(1), 1966 ж. 12 

желтоқсандағы 2184(ХХІ), 1966 ж. 16 желтоқсандағы 2202(ХХІ) қарарларымен расталды, сөйтіп, 

осы заманғы халықаралық құқықтың көпшілік таныған нормасына, барлық мемлекеттердің 

міндеттемелеріне айналды. 

Əскери қылмыскерлерді қылмыстық жазалау проблемаларының өзектілігі мынадан 

көрінеді: 
•  бұл халықаралық - құқықтық проблеманың шешімі нəсілшілдік пен фашизмнің туындауына, 

əлемде жаңа басқыншылықтың пайда болуына жол бермейді, əлемдік қауымдастықтың 

бейбітшілігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді; 
•  бұл проблеманы шешуді ізгілік пен əділдік жəне өмірдің өзі талап етті; 
•   барлық əскери қылмыскерлерді жазалау проблемасы қазіргі болмыстың өзектілігі болып 

табылады. 

1968 ж. əлемдік қауымдастық əскери қылмыстарға жəне адамзат қауіпсіздігіне қарсы 

жасалған қылмыстарға ескіру мерзімін қолданбау туралы Конвенцияны қабылдады. Əскери 

қылмыскерлерді қылмыстық жауапкершілікке тарту мəселелерінде ескіру мерзімін қолданбауды 

мынадай негіздермен түсіндіреді: 
•  халықаралық құқықта мерзімдердің ескіру институты жоқ, ол мемлекеттердің ұлттық құқығында 

ғана əрекет етеді; 
• басқыншылыққа байланысты жасалған халықаралық қылмыстардың қатігездігіне, жаппай 

қауіптілігіне байланысты оларға мерзімдердің ескіру институты қолданыла алмайды; 

•  бірде-бір мемлекет халықаралық құқықтың копшілік таныған нормаларын жоя алмайды. 

Сөйтіп, халықаралық құқықтағы мерзімдердің ескіру институтының болмауы жəне оның 

əскери қылмыскерлерге қолданылмауы халықаралық құқықтың көпшілік таныған  нормасы  

болып табылады. 

ХƏТ Жарғысының нормаларына сəйкес, сот процестері Нюрнберг пен Токиода өтті. 1993 

жəне 1994 жылдары БҰҰ-ның Қауіпсіздік Кеңесі бұрыңғы Югославия жəне Руанда аумағында 

қылмыс жасаған кінəлы адамдарды соттау үшін екі "асі һоз" Халықаралық Трибуналын құруды 

жоспарлады. Біріккен Ұлттар Ұйымы құрылған алғашқы жылдарда халықаралық құқық 



 

Комиссиясына бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар туралы Кодекстің 

жобасын дайындау тапсырылды. Түрлі жағдайларға байланысты Кодекстің жобасын жасау 

ондаған жылдарға созылғандықтан, Халықаралық қылмыстық Сотты құруға кедергі болды. 1991 

ж. Халықаралық құқық комиссиясы бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар 

туралы Кодекстің толық жобасын бірінші оқылуында-ақ қабылдады. 1998 ж. халықаралық 

конференцияда БҰҰ-ның мүше-мемлекеттерінің өкілдері Халықаралық қылмыстық сотты құрды, 

оның статуты өз күшіне 2002 жылы енді. 
Қазақстан Республикасы халықаралық құқықтың тең құқықты субъектісі бола отырып, 

халықаралық қылмыстар жасайтын адамдарды жазалау жəне бұлтартпау жөніндегі халықаралық 

міндеттемелерді өзіне жүктейді, сол үшін өзінің ұлттық қылмыстық заңдарында бейбітшілік пен 

адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар үшін жауапкершілікті енгізген. Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы қылмыстық кодексінің 4-тарауы (156-164-баптар) басқыншылық 

соғысты жоспарлау, əзірлеу, тұтандыру немесе жүргізуге байланысты; басқыншылық соғысты 

тұтандыруға насихат жүргізу жəне жария түрде шақыруға байланысты; жаппай қырып-жою 

қаруын өндіру немесе таратуға байланысты; соғыс жүргізудің тыйым салынған құралдары мен 

əдістерін қолдануға байланысты; геноцид, экоцид, жалдамалылыққа байланысты; халықаралық 

қорғау аясындағы адамдарға немесе ұйымдарға шабуыл жасауға байланысты; əлеуметтік, ұлттық, 

рулық, нəсілдік немесе діни араздықты қоздыруға байланысты қылмыстар үшін жауапкершілікті 
көздейді. 
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4. Шарттарды талқылау. 

5. Шартты тоқтату жəне тоқтата тұру 

6. Халықаралық ұйымдар ұғымы, оларды топтастыру. 

7. БҰҰ құқықтық мəртебесі мен оның органдары. 

 

         8-тақырып. Халықаралық жария құқықтағы адам құқығы 

Мақсаты: халықаралық – құқықтық қатынастар жөнінде түсінік оның қағидалары, 

құрылымы мен міндеттері; халықаралық - құқықтық қатынастарды дамыту диалектикасын жəне 

оның тарихын сонымен қатар оны жетілдірудің болашағы туралы үғымды оқитын болады, 

халықаралық шарттардың бекітудің ерекшеліктерін, халықаралық құқықтың нормаларын бұзғаны 

үшін заңды жауапкершіліктің түрлерін; Қазақстанда оның аумағынан тыс жерлерде халықаралық - 

құқықтық прктикалық аспектілерде халықаралық құқық білімін жəне халақаралық құқықтың 

нормаларын болашақта заңды қызметтерге қолдана білуді меңгереді.   
Кілттік сөз: «Халықаралық құқық» «Ратификация» «Халықаралық шарттар». 

              Қаралатын сұрақтар: 

1.Халықтар жағдайын халықаралық-құқықтық реттеу. 

2.Азаматтықтың халықаралық-құқықтық мəселелерi. 

3.Шетел азаматтарының құқықтық жағдайы. 

4.Баспана құқығы жəне босқындардың құқықтық жағдайы. 

5.Адам құқықтарын халықаралық-құқықтық реттеу. 

6.Адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау тетiгi. 



 

Кез келген мемлекеттегі халықтардың құқықтық жағдайы оның ішкі заңдарымен 

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

Кез келген мемлекеттің халқы нақты кезеңде қандай да бір мемлекеттің аумағында омір 

сүрін жатқан индивидтердің жиынтығын көрсетеді. Халықтың құрамы, əдетте, өзінің 

азаматтарынан, шетел азаматтарынан жəне азаматтығы жоқ адамдардан құралады. Сондай-ақ, 

"аралас мəртебесі" бар халықтар санаты да болуы мүмкін, яғни олар екі азаматтығы бар адамдар 

болып табылады. Тар мағынадағы "халық" ұғымынан басқа, кейде бұл сөзді кең мағынада талдау 

да кездесіп қалады, атап айтқанда, жер жүзіндегі барлық тұрғындарды халық деп айтады. 

Халықаралық құқықта азаматтық мəселелерін реттейтін шарттық жəне əдет-ғұрыптық 

нормалар жүйесі бар. Мысалы, оларға азаматтық мəселелері жөніндегі халықаралық-құқықтық 

нормалар, шетелдіктердің, қос азаматтыгы бар адамдардың (бипатридтердің), азаматтығы жоқ 

адамдардың мəртебесін айқындау жатқызылады. Халықаралық - құқықтық реттеу мəселелерінде 

адам құқықтары жөніндегі ынтымақтастық проблемалары мен перспективаларына айрықша орын 

беріледі. Мұнан өзге, халықаралық құқықтағы болып жатқан барлық өзгерістер тікелей немесе 

жанама түрде болсын, халықтар мəселесіне ықпалын тигізіп отырады. Меселен, мемлекет 

қылмыстылықпен күрес жүргізудегі ынтымақтастық мəселелерінде өз əрекеттерін үйлестіру 

кезінде бір мезгілде қылмыскерді бір-біріне беру туралы мəселені де шешіп отырады. Егер 

мемлекет ғарыштық зерттеу саласында ынтымақтастық жүргізсе, онда ғарыш кемесі экипажының 

апат, бақытсыздық немесе мəжбүрлі түрде қону жағдайларында көмектесудің құқықтық 

проблемалары туындайды. Мемлекеттер, өкінішке қарай қарулы жанжал жағдайында болса, онда 

соғыс құрбандарын қорғау мəселесі екі жақты келісе отырып, шешіледі. Соғысушы елдермен 

шекаралас мемлекеттер үшін босқындарды баспанамен, азық-тұлікпен, киім-кешекпен қамтамасыз 

ету мəселелері туындайды. Халықаралық-құқықтық нормалардын мемлекет халқының жағдайына 

жанама əсер етуі əр түрлі болатыны сөзсіз, осыған орай халықаралық құқықтағы сапалық 

өзгерістердін ішкі заңдарға əсер ету дəрежесі мен сапасы да артып келеді. 
Сонымен, халықаралық құқықта жеке мемлекеттер халқының жағдайына халықаралық 

құқықтың ықпал етуінің екі бағыты байқалуда. 

Бірінші багыт, жалпы сипаттағы ықпал етумен сипатталады. Ол халықтың қандай да бір 

бөлігінің халықаралық құқықтың əсер ету объектісі болмаған кездерінде орын алады. Бірақ, 

осылай болғанымен, халықаралық стандарттар мемлекеттердің халықтың қандай да бір бөлігінің 

құқықтық Жағдайын өзгертуіне қозғау салады. Мысалы, Еуропалық Кеңеске мүше болудың бір 

шарты ретінде ұлттық қылмыстық заңдардан өлім жазасын алып тастау талабы қойылған. 

Мəселен, халықаралық құқықтың көпшілік таныған қағидалар жүйесі халықтың құқықтық 

жағдайын өзгертпейді. Бірақ бұл қағидалар олардың азаматтық құқық қабілеттілігінің мазмұнына 

əсерін тигізетіні талас тудыра қоймас. Адамның құқықтары мен негізгі бостандықтарын құрметтеу 

қағидасы адамның жеке тұлға ретінде еркін дамуы үшін құқықтық жағдайларды барынша 

қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Мемлекеттер өздерінің саяси жəне экономикалық қызметінде 

осы қағидаларды басшылыққа алуға міндетті. Олар азаматтық, саяси, экономикалық, əлеуметтік 

жəне мəдени құқықтар мен бостандықтарды Біріккен Ұлттар Ұйымының жарғылық ережелеріне, 

адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясына, адам құқықтары туралы Пактілерге жəне 

өзге де актілерге сəйкес тиімді жүзеге асыруды қолдауға жəне дамытуға міндетті. Аумақтарында 

ұлттық жəне басқа да азшылықтар бар мемлекеттер осындай топқа жататын тұлғалардың заң 

алдындағы бірдейлік құқығын құрметтеуге жəне оларға адамның құқықтары мен негізгі 
бостандықтарын іс жүзінде пайдалануға толық мүмкіндік беруі тиіс. 

Екінші бағыт - халықаралық құқық нормаларының халықтың жағдайына нақты ықпал етуі. 
Бұл ықпал ету мақсатты сипатта болады. Мұндай нормалар мемлекеттерге халықтың белгілі бір 

санаттарына қандай да бір құқықтар немесе міндеттер беру құқығын немесе міндетін жүктейді. 
Мысалы, Бала құқығы туралы 1989 ж. конвенция балаларды қорғау мəселелеріндегі халықаралық 

стандарттарды белгілейді. Осыған орай, кез келген мемлекет отбасы құқығының ұлттық 

нормаларын конвенциялық нормаларға сəйкес толықтырып, түзетеді. Тəуелсіз Мемлекеттер 

Достастығына қатысушы-мемлекеттер азаматтарының азаматтық алуын жеңілдету тəртібі туралы 



 

1996 ж. конвенция оның қатысушыларына азаматтық алудың жеңілдетілген, бірыңғай тəртібін 

қамтамасыз етеді. 
Сонымен, осы заманғы халықаралық құқық өз табиғаты бойынша мемлекетаралық құқық 

бола отырып, бара-бара жəне кең көлемде халықтардың құқықтық жағдайын жəне жалпы 

адамзаттық құндылықтарды қорғап келеді. Адам құқықтары мен негізгі бостандықтарын 

құрметтеу қағидасы халықаралық қүқықта шарттык жəне əдет-ғұрыптық нормалардың тұтастай 

жүйесін өмірге келтірді. Халықаралық құқықтың халықтар мəртебесіне қатысы бар жаңа 

қағидалары мен институттары да пайда болуда. Адам құқықтары осы заманғы халықаралық 

құқықтың арнаулы саласын құрайды деп айтуға толық негіз бар жəне ол күннен-күнге дамып, 

жетіліп келеді. 
Азаматтық мəселелері осы заманғы халықараяық құқықта үлкен маңызға ие. Азаматтық деп 

жеке тұлғаның мемлекетпен тұрақты саяси-құқықтық байланысын айтады, ол мемлекетке қатысты 

белгілі бір құқықтар мен міндеттерге ие болумен, сондай-ақ мемлекеттің жеке адамға қатысты 

құқықтары мен міндеттерімен сипатталады. Азаматтық, ең алдымен əрбір мемлекеттің ішкі 
құқығының институты болып табылады. Сонымен бірге, бұл халықаралық жария құқықтың да 

институты. Азаматтық мəселелері XX ғ. басында-ақ, ұлттық заңдардың толық монополиясына 

айналған еді. XX ғ. аяғына таман азаматтық мəселелердің көпшілік бөлігі халықаралық құқық 

нормаларымен қамтамасыз етіле бастады. Мысалы, конвенциялық нормаларда мемлекеттер 

азаматтықты бекітудің келісілген, икемді тəртібін белгілейді. Азаматтықты қабылдау шарты мен 

рəсімі мемлекеттің дербес құқықтық саласына жататынына қарамастан, бірыңғай (бір ізге 

салынған) ережелер бар, оған сəйкес, мемлекеттер белгілі бір ережелерді ұстанады. 

Азаматтық институты буржуазиялық революциялардың дамыған кездерінде пайда болды. 

"Қол астындағы азамат" түсінігі кейбір мемлекеттердің заң актілерінде əлде де сақталып қалды. 

Қолданыстағы азаматтық туралы заңдарда азаматтық алудың екі түрлі əдісі бекітілген: тууына 

байланысты (филиация) жəне қол астына алу тəртібінде (қалыптасу). Бірінші жағдайда азаматтық 

алу жеке адамның еркінен тыс болса, ал екіншіде - адамның азаматтық алуға еркі немесе келісімі, 
сондай-ақ заңмен бекітілген құқықтық шарттар болуы керек. 

Тууына байланысты азаматтық алуда екі қағида қолданылады -"қандық құқығы"-  тууына 

байланысты азаматтық алу жəне "топырақ құқығы" - туған жеріне байланысты азаматтық алу. 

"Қандық құқық" қағидасы Еуропа елдерінің аумағында (Австрия, Италия, Финляндия, 

Швеция, Норвегия, Дания жəне басқалары) əрекет етеді, "Топырақ құқығы" қағидасын латын-

американдық мемлекеттердің заңдары басшылыққа алады. Кейбір елдердің азаматтық туралы 

заңдарында аталған екі қағида да əрекет етеді (АҚШ, Ұлыбритания, Үндістан жəне басқалары). 

Қазақстан Республикасының азаматтық туралы 1991 ж. Заңының 10-бабына сəйкес, біздің 

мемлекет "қандық құқық" қағидасын қолданады. 

Азаматтыққа алу дегеніміз - мүдделі адамның өтініші бойынша белгілі бір мемлекеттің 

азаматтыққа қабылдауы. Азаматтыққа алу тəртібі мен шарты мемлекет заңдарымен айқындалады. 

Азаматтыққа алу тəртібінде мынадай жағдайларда азаматтыққа қабылданады: 

•  бір мемлекет азаматының (азаматшасының) басқа бір мемлекеттің азаматшасымен (азаматымен) 

некеге отыруы; 

•  азаматтығы жоқ немесе басқа бір мемлекеттің азаматы болып табылатын баланы бір 

мемлекеттің азаматының асырап алуы; 

•  оптация (бір мемлекеттен екінші мемлекеттің қарамағына көшкен жердің халқының қай 

мемлекеттің азаматтығын өзі таңдап алуы). Оптация құқығы халықаралық шарт негізінде немесе 

бір тарапты тəртіпте жүзеге асырылады. Оптация кең мағынасында - азаматтығы бар адамның 

азаматтықты таңдауын білдіреді. Алайда, оптация басқа да нысанда болуы мүмкін, яғни адамның 

жаңа азаматтықты алуы жəне бұрынғысынан бас тартуы. 

Азаматтыққа алу кезінде нақты елдің заңдарында көзделген белгілі бір жағдайлар болуы 

мүмкін. Мысалы, Американың азаматтық туралы заңында азаматтыққа қабылдау үшін 

отырықшылық шектелімі ретінде 5 жыл, ағылшын тілін білу, адал болуға ант ету сияқты талаптар 

көзделген. АҚШ заңдарында егер адам коммунист жəне атеист болса, азаматтыққа 

қабылданбайтыны көрсетілген. Францияда азаматтық алу үшін сол елде бірнеше жыл өмір сүру 

керек жəне кандидаттың моральдық қасиеттері биік болуы керек; өмірбаянында қайыр тілеу, 



 

жезөкшелікпен айналысу сияқты элементтер болмауы тиіс. Кейбір мемлекеттердің заңдарында 

кəсіби шектелім қойылған, нақтырақ айтқанда, мысалы, Швейцария заңында кəсіптік шектелім 

көзделген, Мəселен, ірімшік қайнатушы немесе сағат жөндеуші мамандығы барларға 

артықшылықтар беріледі. 
Мемлекет аумағының бір бөлігі басқа мемлекетке өткен жағдайда азаматтықтың ауысуы 

мүмкін, яғни ол сессия деп аталады. Мұндай жағдайда азаматтық алудың екі түрлі əдісі болады: 

•  екі азаматтықтың бірін ерікті түрде таңдау; 

•азаматтықтың автоматты түрде өзгеруі - трансферт – бір мемлекеттен екінші бір мемлекетке 

ететін аумақтың халқын беру, соған орай бір азаматтықтан екінші азаматтыққа өту. 

Азаматтық туралы коллизиялық нормалар азаматсыздықты (апатризм) немесе қос 

азаматтықты (бипатризм) туындатады. 

Халықаралық тəжірибеде ешбір мемлекеттің азаматтығын алмаған адамдар санаты бар, 

яғни апатридтер, мысалы, шетелдікпен заңды некеге тұрған əйелдің елінің заңында "əйелі ерінің 

азаматтығын алады" деген қағида қолданылады. Мұндай жағдайда əйел өз елінің азаматтығынан 

шығады, ал күйеуінің елінің заңы бойынша оған тиісті шарттар орындалмағандықтан азаматтық 

берілмейді. Апатризмиің басқа да кең таралған түрі бар: адам қандай да бір мемлекеттің 

азаматтығынан өз еркімен немесе күштеп шығарылса жəне басқа мемлекеттің азаматтығын 

алмаған жағдайлары болады. Апатридтердің құқықгық жағдайы тұратын елдің заңымен 

айқындалады. Мекендеген мемлекет олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 

апатридтерге адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарын беруі тиіс. Апатридтердің болуы 

халықаралық жəне ішкі мемлекеттік құқық үшін құқықтық "ауытқушылық" болып 

есептелетіндіктен, мемлекеттер азаматтығы жоқ адамдардың санын кемітуге ұмтылып отыр. 

Мысалы, Қазақсандағы азаматтық туралы заңда ата-анасының екеуі де белгісіз Қазақстан 

Республикасы аумағындағы бала Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады - деп 

көзделген (Азаматтық туралы 1991 ж. заңның 13-бабы). Қазақстан Республикасы аумағында 

тұрақты тұрғылықты жері бар азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасы аумағында 

туған баласы Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады - Азаматтық туралы 1991 ж. 

Заңның 14-бабы. Балатуған кезде ата-анасының біреуі Қазақстан Республикасының 

азаматтығында болып, екіншісі азаматтығы жоқ адам болса, не оның азаматтығы белгісіз болса, 

бала қай жерде туғанына қарамастан, Қазақстан Республикасының азаматы болып -табылады - 

Азаматтық туралы заңның 12-бабы. 

Осы заманғы халықаралық құқық апатридтердің мəртебесін азаматсыздықты қысқарту 

туралы 1961 ж. конвенцияда жəне апатридтердің мəртебесі туралы 1954 ж. конвенцияда 

айқындайды. Бұл халықаралық-құқықтық құжаттар азаматсыздық жағдайларын қысқартуға жəне 

апатридтерге осы конвенцияларға қол қойған мемлекеттердің аумағында біршама жеңілдіктер 

беруге бағытталған. Апатризм жағдайларын болғызбау үшін бірқатар мемлекеттердің азаматтық 

туралы заңдарында "қандық құқық" қағидасы қолданылады, яғни тараптың біреуінің азаматтығы 

жоқ болған жағдайда, баланың əкесінің немесе шешесінің азаматтығын алуына жол берілуі болып 

табылады. Мемлекеттер апатридтер үшін белгілі бір құқықтық режим бекітеді. Қазақстан 

Республикасының заңы - Қазақстан Республикасы 

Президентінің 1995 ж. "Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтарының құқықтық жағдайы 

туралы" заң күші бар жарлығында белгіленгеніндей, бұл шетел азаматтарымен құқықтар мен 

міндеттерін теңестіруден көрінуі мүмкін. Азаматтығы жоқ адамдарды өздерінің азаматтарымен 

теңестіру немесе апатридтерге арнайы режим белгілеу іс-тəжірибеде сирек кездесуі мүмкін. 

Тұрмыстағы əйелдің азаматтығы туралы конвенцияның 2-бабында: "əрбір келісуші мемлекет 

азаматтарының басқа бір мемлекеттің азаматтығын ерікті түрде қабылдауы, не азаматтарының өз 

азаматтығынан бас тартуы азаматтың əйелінің азаматтығының сақталуына кедергі бола 

алмайтындығымен келіседі"- деп көрсетілген. Əрине, бұл конвенциялық норманың 

азаматсыздықты жоюға бағытталғаны сөзсіз. 

Түрлі мемлекеттердің азаматтығы туралы заңдардағы қайшылықтар - қосарланған немесе 

көп азаматтықтың пайда болуына, яғни бипатризмге себеп болуда. Апатризм сияқты, бипатризм 

де белгілі бір деңгейде халықаралық құқықтың көпшілік таныған қағидаларын жүзеге асыруға 

кедергі келтіреді. Мұндай сипаттағы қайшылықтарды жою үшін мемлекеттер тиісті заң актілерін 



 

қабылдайды жəне халықаралық шарттар жасайды. Бипатридтердің құқықтық мəртебесін айқындау 

кезінде белгілі бір қиындықтар кездесіп отырады. Нақты құқықтарды жүзеге асырғанда жəне 

нақты міндеттемелерді орындау барысында көптеген қайшылықтардың болмай қалуы мүмкін 

емес. "Қосарланған азаматтық" туралы тезисті Еуропалық Одақ қабылдаған жоқ. Бипатридтердің 

құқықтарын дипломатиялық жəне заңдық тұрғыда қорғау кезінде бипатризм проблемалары 

туындап жүр. Теориялық жағынан алғанда, кос мемлекет те өздерінің тəуелсіз құқықтарына орай, 

бипатридтерді қорғайды. Ол екі мемлекеттің бірінің аумағында өмір сүре беруі мүмкін. Сонда 

мемлекеттердің бірі оның азаматының қорғалуына қарсы болса, келесі мемлекетті тəуелсіз 

мемлекеттің ішкі құзыретіне қол сұғады деп айыптауға болады. Мұнан да маңыздырақ мəселелер 

бипатридтердің үшінші мемлекетпен арақатынастарында туындайды. Осыған байланысты 

халықаралық құқықта, XIX ғ. 60-жылдарынан бастап, "қосарланған азаматтықты" болдырмау үшін 

екі жақты жəне көп жақты шарттар жасалып келеді. Мəселен, оған көп жақты америкааралық 

конвенцияларды, көп азаматтықты қысқарту туралы жəне кеп азаматтық жағдайындағы əскери 

міндеттемелер туралы 1963 ж. конвенцияны жатқызуға болады. ФРГ, Грекия, Израиль 

мемлекеттерінің заңдарында қосарланған азаматтыққа қатаң шектеумен рұқсат етілген. 

Қазақстан Республикасындағы конституциялық норма - Ата Заңның 10 бабының 3-

тармағында - Республика азаматының басқа мемлекеттің азаматтығында болуы танылмайды деп 

бекітілген.  Қазақстан Республикасының Азаматтық туралы заңның 3-бабының 2- тармағында, 

Қазақстан Республикасы азаматының басқа мемлекеттің азаматтығында болуы танылмайды,- деп 

белгіленген. Қазақстан Республикасының 1993 ж. Конституциясында "қосарланған азаматтық" 

мəселелерінің жалпы ережелері жəне ерекшеліктері белгіленген болатын. Мəселен, 1993 ж. 

Конституциянглң 4-бабының 3-тармағында Қазақстан Республикасының азаматы болып 

табылатын адам басқа мемлекеттің азаматы болып танылмайды деген норма мазмұндалған. 

Республика аумағынан кетуге мəжбүр болған жəне басқа мемлекетте де тұратын барлық 

қазақтардың басқа мемлекеттердің азаматгығымен қатар, Қазақстан Республикасының азаматы 

болуы танылады - 4-баптын 4-тармағы немесе Қазақстан Республикасының мемлекетаралық 

шарттарының күші бойынша ҚР-дың азаматы болып танылуы - жалпы ережеден болек болды. 

Қазақстан Республикасының 1995 ж. Конститутциясы бипатридтердің құқықтық мəртебесі 
мəселелеріндегі көпшілік таныған халықаралық стандарттарға сай келеді. Онда "қосарланған 

заматтығы" бар адамдарға қатысты жалпы ережелерден ауытқушылықтар жоқ. Қазақстанның 1993 

ж. Конституциясында орын алған ерекшеліктерге келсек, онда Қазақстан Республикасының 1991 

ж. Азаматтық туралы заңында 1995 ж. өзгерістерін қоса алғанда былай деп белгіленген: Қазақстан 

Республикасы өз аумағына жаппай жазалау, күштеп ұжымдастыру кезеңдерінде, адамгершілікке 

жатпайтын өзге де саяси əрекеттердің салдарынан республика аумағынан кетуге мəжбүр болған 

адамдар мен олардың ұрпақтарының қайтып оралуы үшін, сондай-ақ басқа мемлекеттер 

аумақтарында тұратын қазақтар үшін жағдай жасайды делінген. Сөйтіп, Қазақстан Республикасы 

біртұтас азаматтықты мемлекет тəуелсіздігінің тұрақтылығы мен мызғымастығының жəне ұлттық 

тең құқылықтың негізі ретінде жариялайды. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық туралы 1991 ж. 20 жел-тоқсанындагы Заңына 

Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 ж. 3 қазанындағы заң күші бар жарлыгымен 

өзгерістермен толықтырулар енгізу. 

Азаматтық туралы қазақстандық заңдар кепшілік мойындаған əлемдік стандарттарға сай 

позицияны ұстанады. Заңның Кіріспесінде Қазақстан Республикасында əрбір адамның азаматтық 

алу құқығы белгіленгең сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматын ешқандай жағдайда 

азаматтығынан, өзінің азаматтығын өзгерту құқығынан айыруға, оны Қазақстаннан тыс жерлерге 

аластауға болмайды. 

Қазақстан азаматтығына 1992 ж. 1 наурызында мемлекетте тұрақты тұратын, сондай-ақ осы 

заңның ережелеріне сəйкес, 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. Мұндай адамдар үшін аталған 

кезең ішінде азаматтық мəселелерін шешудің жеңілдетілген тəртібі көзделді. Осы аталған мерзім 

ішінде өтініш бермеген адамдар, қандай ұлтқа жататынына қарамастан Қазақстан 

Республикасының азаматы болып табылды. Заңның 4 - бабына сəйкес, Қазақстан Республикасы 



 

азаматының жеке куəлігі немесе Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжаты Қазақстан 

Республикасы азаматтығын растайтын құжат болып табылады. 16 жасқа дейінгі балалардың 

азаматтығы олардың туу туралы куəліктерімен, ата-анасының қайсысының болса да 

төлқұжатымен расталады. 

Азаматтық туралы заңның 8-бабына сəйкес, халықаралық құқықтық экстрадиция (бір елдің заңын 

бұзған адамды басқа елге қуып жіберу) қағидаларының бірі - республиканың халықаралық 

шарттарында өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасының азаматын шет мемлекетке беруге 

болмайды, - деген қағида көзделген. 

                Қазақстан Республикасында азаматтық алудың төрт түрлі негізі бар: 

•  тууы бойынша; 

• Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау нəтижесінде; 

•  Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделген негіздер мен тəртіп бойынша; 

• Азаматтық туралы Заңда көзделген өзге де негіздер бойынша алынады. 

Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау өтініш беру негізінде жүзеге асырылады. 

Азаматтыққа қабылдау туралы өтініштер бойынша шешімді Қазақстан Республикасының 

Президенті қабылдайды. Қазақстан азаматтығына алу үшін кəсіпке шектеу мемлекеттік тілді білу 

сияқты талаптар қойылмаған. Қазақстан Республикасы азаматтығына қабылдау шарттары 

бойынша Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты түру он жылдан бес жылға 

қысқартылған талап кəмелетке толмағандардан, пайым қабілетін жоғалтқан адамдардан жəне 

Қазақстан Республикасы алдында ерекше еңбек сіңірген адамдарға таралмайды. Осы ереже, 

сонымен қатар Қазақстан аумағынан саяси себептермен кетуге мəжбүр болған адамдар мен 

олардың ұрпақтарына, егер олар тарихи Отаны ретінде тұрақты түру үшін Қазақстан 

Республикасына қайтып оралған болса, қолданылады. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы 

азаматтарымен некеде тұратын адамдарға 5 жыл тұрақты тұру талабы қолданылмайды, Қазақстан 

Республикасының азаматы болып табылатын жақын туыстары бар бұрынғы одақтас 

республикалардың азаматтары Қазақстанда тұру мерзіміне қарамастан, азаматтыққа қабылдануы 

мүмкін. Міндетті əскери қызмет атқарып жүрген жəне Қазақстан Республикасы аумағында 

орналасқан əскери қызметшілердің азаматтығы мəселелері Қазақстан Республикасының 

мемлекетаралық шарттарымен белгіленеді. 
Заңның 17-бабына сəйкес, Қазақстан Республикасы азаматтығына қабылдаудан бас тарту 

негіздері айқындалған. Егер Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау туралы өтініш 

жасаушы адам: 

1)  адамзатқа қарсы халықаралық құқықта көзделген қылмыс жасаса, Қазақстан Республикасының 

егемендігі мен тəуелсіздігіне əдейі қарсы шықса; 

2)  Қазақстан Республикасы аумағының бірлігі мен тұтастығын бұзуға шақырса; 

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

жасаса; 

4)   мемлекетаралық, ұлтаралық жəне діни араздықты қоздыратын болса, Қазақстан Республикасы 

мемлекеттік тілінің қолданылуына қарсы əрекет жасаса; 

5)  терроршылдық əрекеті үшін сотталған болса; 

6)   сот ерекше қауіпті баукеспе деп таныса; 

7)   басқа мемлекеттің азаматы болса, өтініштері қабылданбайды. Жоғарыда аталған негіздер 

мемлекеттік бастауларға, азаматтардың бірлігі мен тең құқылығына зиян келтіреді, мемлекеттің 

тұтастыгы мен оның шекараларының мызғымастығына қол сұғады. 

Азаматтықты тоқтатудың екі негізі бар - азаматтықтан шығу жəне мəжбүрлі түрде 

азаматтықтан айырылу салдарынан. 

Заңның 20-бабына сəйкес, адамды Қазақстан азаматтығынан шығарудан мынадай негіздер 

бойынша бас тартылуы мүмкін: егер шығу туралы өтініш жасаушы адамның Қазақстан 

Республикасы алдындағы міндеттемелерінің немесе мүліктік міндеттемелерінің 

орындалмағандары болып, олармен азаматтардың немесе Қазақстан Республикасы аумағында 

орналасқан кəсіпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың, қоғамдық бірлестіктердің елеулі 
мүдделеріне байланысты болса, Қазақстан Республикасынын, азаматтығынан шығарудан бас 

тартылуы мүмкін 20-баптың 3-тармағында: "Егер шығу туралы өтініш жасаушы адам айыпкер 



 

ретінде қылмыстық жауапқа тартылған болса, не заң жүзінде күшіне енген сот үкімі бойынша 

жазасын өтеп жүрсе, немесе ол адамның Қазақстан Республикасы азаматтығынан шығуы 

Қазақстан Республикасының мемлекет қауіпсіздігі мүдделеріне қайшы келсе, Қазақстан 

азаматтығынан шығуға жол берілмейді" - делінген. 

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

Қазақстан Республикасының мемлекетаралық шарттарында көзделген реттерді қоспағанда, 

адамның басқа мемлекетте əскери қызметке, қауіпсіздік қызметіне, полицияға, əділет 

органдарына немесе өзге де мемлекеттік екімет жəне басқару органдарына орналасуы 

салдарынан; 

2)   егер Қазақстан Республикасының азаматтығы көрінуі жалған мəліметтер немесе жалған 

құжаттар табыс ету нəтижесінде алынса; 

3)  Қазақстан Республикасының мемлекетаралық шарттарында көзделген негіздер бойынша; 

4)  егер Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тұрақты тұратын адам дəлелсіз себептермен бес 

жыл бойы консулдық есепке тіркелмесе айырылады. 

Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын, басқа мемлекеттердің азаматтары 

асырап алған бала, егер олар Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тұрақты тұратын болса, 

сондай-ақ баланың бірге тұратын ата-анасының біреуі Қазақстан Республикасы азаматтығынан 

шығып, тұрақты тұруға республикадан тыс жерлерге кетіп қалса, асырап алушылардың өтініші 
бойынша Қазақстан Республикасының азаматтығынан шыға алады. 

Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы Заңның 5-тарауында Қазақстан 

Республикасы Президентінің жəне ішкі істер органдарының, сыртқы істер министрлігінің, елшілік 

өкілдіктері мен консулдық мекемелерінің өкілеттіктері айқындалған. 

Бұрын Қазақстан Республикасының азаматы болған адамның өтініші бойынша Азаматтық 

туралы Заңның талаптарына сəйкес, оның Қазақстан Республикасы азаматтығы қалпына келтірілуі 
мүмкін. 

Халықаралық-құқықтық доктринада "шетелдік" жəне "шетел азаматы" деген терминдер 

қолданылады. Олар ұқсас ұғымдар ма, əлде олардың бір-бірінен өзара айырмашылықтары бар ма? 

Кейбір мемлекеттердің заңдарында осы ұғымдардың мазмұны кең мағынада беріледі, яғни 

шетелдік азаматтар деп өз елдерінің азаматтары болып табылмайтын жəне шетел мемлекетіне 

тиесілі екендіктеріне дəлелдері бар азаматтар, сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдарды айтамыз. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылдың 19 маусымындағы "Шетел азаматтарының 

құқықтық жағдайы туралы" заң күші бар жарлығының 2-бабына сəйкес, Қазақстан заңдарында 

шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарға бірдей мəртебе қолданылады. Жоғарыда аталған 

Жарлықтың 2-бабының 2-тармағына сəйкес, Қазақстан Республикасының азаматтығына қатысты 

екендігінің дəлелі жоқ адамдар азаматтығы жоқ адамдар болып танылады. Тар мағынасындағы 

"шетелдік" ұғымы тура мағынасында, яғни шетел азаматы деген мағынаны береді. 
Шетелдіктердің құқықтық мəртебесін қамтамасыз ету мəселелерінде өзінің азаматтарының 

негізгі құқықтары мен бостандықтарының кейбірі беріледі. Əрі, мұндай жағдайда кемсітушілік 

элементтері болмайды. Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтары барлық құқықтар мен 

бостандықтарға ие, сондай-ақ оларға Қазақстан Республикасының Конституциясында, заңдары 

мен халықаралық шарттарында белгіленген міндеттердің бəрі жүктеледі, Қазақстан 

Республикасының заңдары мен халықаралық шарттарында қарастырылған жағдайлар бұған 

жатпайды. 

Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтары тегіне, əлеуметтік жəне мүліктік 

жағдайына, қай нəсілге жəне ұлтқа жататынына, жынысына, біліміне, тіліне, дінге көзқарасына, 

шұғылданатын қызметі мен оның сипатына қарамастан заңның алдында бірдей болады. Шетел 

азаматтарының өздерінің құқықтары мен бостандықтарын пайдалануы Қазақстан 

Республикасынын мүдделеріне оның азаматтары мен басқа адамдардың құқықтары мен заңды 

мүдделеріне нұқсан келтірмеуі тиіс жəне мұны олардың Қазақстан Республикасының заңдарында 

белгіленген міндеттерін орындауынан боліп қарауға болмайды. 

Шетел азаматтарының құқықтық режимін, яғни олар орналасқан мемлекеттің аумағындағы 

құқықтары мен міндеттерінің жиынтығын əрбір мемлекет өзінің халықаралық міндеттерін ескере 



 

отырып, заңымен айқындайды. Халықаралық құқықтық тəжірибеде шетел азаматтарының 

құқықтық режимінің мынадай түрлері кездеседі: 
•  Шетел азаматтарын өзінің азаматтарының құқықтық мəртебесіне теңестіру - ұлттық режим деп 

аталады. Ұлттық режим құқықтық реттеудің жеке салаларында кездеседі, мысалы, мұрагерлік 

саласы; 

•  арнайы режим - шетел азаматтары үшін қандай да бір салаларда ерекгне құқықтар, міндеттер, 

жеңілдіктер немесе шектеулер қою. Шетел азаматтары Қазақстан Республикасының заңдары мен 

халықаралық шарттары белгіленген негіз бен тəртіпте Қазақстан Республикасында еңбек 

қызметімен шұғылдана алады. Шетел азаматтары жекелеген қызмет орындарына тағайындала 

алмайды немесе еңбек қызметінің белгілі бір түрімен, егер бұл қызмет орындарына тағайындау 

немесе осындай қызмет түрімен шұғылдану Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес 

Қазақстан Республикасының азаматтығына қатыстылығына байланысты болса, шұғылдана 

алмайды. Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтары өкілді жəне басқа сайланбалы 

мемлекеттік органдарға жəне қызметке сайлай да, сайлана да алмайды, сондай-ақ респубикалық 

референдумдарға қатыса алмайды. Жалпыға бірдей əскери міндеттілік Қазақстан 

Республикасының аумағында тұрақты тұрағын немесе уақытша болатын шетел азаматтарына жəне 

азаматтығы жоқ адамдарға қолданылмайды; 

•  ең қолайлы жағдай режимі - қандай да бір мемлекеттің азаматы үшін құқықтар мен міндеттер 

саласында кез-келген үшінші мемлекеттің азаматтарына қолайлылық белгіленгендей бекіту. 

Құқықтық режимнің осы түрі шарт негізінде жүзеге асырылады. 

Шетелдіктердің азаматтықтарындағы мемлекеттер мен орналасқан мемлекеттерінің 

арасындағы өзара қатынастардың сипаты қандай? Шетел адамдарының қос бағыныштылықта 

болатынын айту керек. Бір жағынан алғанда, олар аумағында тұратын мемлекетке бағынуға 

міндетті, яғни мұнда аумақтың қарауына жатады. Екінші жағынан, шетел азаматтары өздері 
азаматы болып табылатын мемлекеттің қорғауында болады, яғни жеке қарауына қарасты болады 

деген сез. Сонымен қатар, орналасқан мемлекет шетел азаматтары үшін құқықтық режим 

бекіткенімен, халықаралық құқықтың көпшілік таныған қағидалары мен нормаларына қайшы 

келмейді. 
Халықаралық құқықта шетел азаматтарының екі түрі бар: Қазақстан Республикасында тұрақты 

тұратын жəне уақытша жүрген шетел азаматтары. Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 ж. 

19 маусымындағы "Шетел азаматтарының құқықтық жағдайы туралы" заң күші бар жарлығының 

4-бабына сəйкес, Қазақстан Республикасында тұрақты тұрушылар деп оған ішкі істер органдары 

беретін рұқсат пен тұрақты тұруға белгілі қағазын алған шетел азаматтары танылады. Қазақстан 

Республикасындағы өзге заңды негізде жүрген шетел азаматтары Қазақстан Республикасында 

уақытша болушылар деп саналады. Олар белгілі тəртіппен тіркелуге жəне белгілі болу мерзімі 
өткен соң Қазақстан Республикасынан кетуге міндетті. 

Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетел азаматтары тұрғын үй қатынастарында 

Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтарын пайдаланады жəне солар сияқты міндеттерге 

ие болады. 

Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтары жеке меншік құқығында тұрғын үйге 

(уақытша жүрген шетел азаматтарын қоспағанда) жəне басқа мүлікке, ғылым, əдебиет пен енер 

шығармаларының, ашылған жаңалықтың, өнертабыстың, рационализаторлық ұсыныстың, 

өнеркəсіптік үлгінің авторлық құқығына, сондай-ақ өзге де мүліктік жəне мүліктік емес 

құқықтарға ие бола алады. Қазақстан Республикасында өздерінің мүліктік жəне жеке мүліктік 

емес құқықтарын Қазақстан Республикасының азаматтарымен бірдей пайдаланады. Қазақстан 

Республикасында уақытша жүрген шетел азаматтары Қазақстан Республикасыньщ заңдары мен 

халықаралық шарттарында белгілеғіген негіздер мен тəртіпте мүліктік жəне жеке мүліктік емес 

құқықтарды пайдалануға құқылы. 

Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетел азаматтары Қазақстан 

Республикасының заңдарында белгіленген тəртіпте Қазақстан Республикасының азаматтарымен 

бірдей білім алуға құқылы. 

Қазақстан Республикасының аумағында уақытша жүрген шетел азаматтарыньщ Қазақстан 

Республикасының халықаралық шарттарында қарастырылған тəртіпте, сондай-ақ оқу 



 

орындарымен жасасқан шарттар мен контрактілер бойынша Қазақстан Республикасында білім 

алуына болады. 

Оқу орындарына қабылданған шетел азаматтары Қазақстан Республикасының заңдарына 

сəйкес оқушылар мен студенттердің құқықтарын иеленіп, міндеттерін орындайды. 

Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетел азаматтары саяси мақсаттарды 

көздейтін саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктерден басқа қоғамдық бірлестіктерге, егер бұл 

олардың жарғыларына (ережелеріне) қайшы келмейтін болса, кіруге құқылы. 

Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтары өздерінің мүліктік жəне мүліктік емес 

құқықтарын қорғау үшін сотқа жəне басқа мемлекеттік органдарға өтініш жасауға құқылы. Шетел 

азаматтары Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделгеннен басқа 

жағдайларда сотта Қазақстан Республикасының азаматтарымен бірдей іс жүргізу  құқықтарын 

пайдаланады. 

Шетел азаматтарының жауапкершілік мəселелері заңдық тəртіпте бекітілген. Қазақстан 

Республикасында болу ережелерін бұзған, яғни тұруға құқық беретін құжаттарсыз тұрған немесе 

жалған құжаттар бойынша тұрып жатқан, тіркелудің немесе жүріп-тұру мен тұрғылықты жер 

таңдап алудын белгіленген тəртібін сақтамаған, өздеріне белгіленген болу мерзімі өткеннен соң 

кетуден жалтарған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік жүріп өту 

ережелерін орындамаған шетел азаматтары Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес 

əкімшілік жауапкершілікке тартылады. 

Шетел азаматтарының Қазақстан Республикасында болу жəне Қазақстан Республикасының 

аумағы арқылы транзиттік жүріп өту ережелерін өрескел бұзуы Қазақстан Республикасының 

заңдарында көзделген қылмыстық жауапкершілікке əкеп соқтырады. 

Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтарының құқықтык жағдайы туралы заңдарды 

бұзған шетел азаматына оның Қазақстан Республикасында болу жөнінде белгіленген мерзімі 
қысқартылуы мүмкін. Шетел азаматының Қазақстан Республикасында болу мерзімі одан əрі 
болуы үшін негіздері қалмаған жағдайларда да қысқартылуы мүмкін. 

Қазақстан Республикасының шегінен шетел азаматы мына жағдайларда қуылады: 

а)   егер оның іс-əрекеті мемлекеттік қауіпсіздікті қамтамасыз ету немесе қоғамдық тəртіпті қорғау 

мүдделеріне қайшы келетін болса; 

б)  егер бұл халықтың денсаулығы мен адамгершілік қасиетін сақтау, 

Қазақстан Республикасы азаматтарының жəне басқа адамдардың құқықтары мен заңды 

мүдделерін қорғау үшін қажет болса; 

в) егер ол Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтарының құқықтық жағдайы туралы 

заңдарды, Қазақстан Республикасының кедендік, валюталық немесе өзге де заңдарын бұзса, 

Қазақстан Республикасының шегінен қуылуы мүмкін. 

Қуып жіберу туралы шешімді Қазақстан Республикасының бұған уəкілдік берілген 

мемлекеттік органдары қабылдайды. Шетел азаматы осы шешімде көрсетілген мерзімде Қазақстан 

Республикасынан кетуге міндетті. Кетуден жалтарушылар мұндай жағдайда прокурордың 

санкциясы бойынша ұсталуға жəне ықтиярсыз қуылуға жатады. Бұл орайда қуып жіберу үшін 

қажет мерзімге ұстап қалуға жол беріледі. 
Егер Қазақстан Республикасының тиісті тараппен келісімінде өзгеше тəртіп белгіленбеген 

болса, шетел азаматтары қолданыстағы төлқұжат немесе оны алмастыратын құжаттар бойынша 

Қазақстан Республикасына келе алады. Қазақстан Республикасына келу шетел азаматына мынадай 

жағдайларда: 

а)  мемлекеттік қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қоғамдық тəртіпті қорғау немесе халықтың 

денсаулығын сақтау мүдделеріне қарсы болса; 

б)  егер ол Қазақстан Республикасының егемендігіне қарсы шықса; оның аумағының бірлігі мен 

тұтастығын бұзуға шақыратын болса; 

в)  егер ол мемлекетаралық, ұлтаралық жəне діни дұшпандықты өршітетін болса; 

г)    егер ол Қазақстан Республикасы азаматтарының жəне басқа адамдардың құқықтары мен заңды 

мүдделерін қорғау үшін қажет болса; 

д)    егер ол террористік əрекеті үшін сотталған болса немесе сот оны аса қауіпті баукеспе деп 

таныған болса; 



 

е)   егер ол  бұрын Қазақстан Республикасынан қуылған болса; 

ж) егер Қазақстан Республикасында бұрын болған кезінде Қазақстан Республикасындағы шетел 

азаматтарының құқықтық жағдайы туралы заңдарды, республиканың кедендік, валюталық немесе 

өзге де заңдарын оның бұзу фактілері анықталған болса; 

з)   егер келу туралы өтініш жасалған кезде ол өзі жайында жалған мəліметтер хабарлаған болса, 

немесе қажетті құжаттарды тапсырмаған болса, рұқсат етілмеуі мүмкін. 

Келу визаларын немесе соларға сəйкес келетін басқа құжаттарды Қазақстан 

Республикасының бұған арнайы уəкілдік алған өкілдері береді. Қабылдаушы тараптардың 

шақыруы жəне егер Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында өзгеше көзделмесе, 

Қазақстан Республикасының бұған уəкілдік алған органдарының рұқсаттары виза беру үшін негіз 

болып табылады. 

Шетел азаматтары қолданыстағы шетелдік төлқұжаттар немесе Қа зақстан 

Республикасының бұған уəкілдік алған мемлекеттік органдары берген кету визалары болған 

жағдайда сол төлқұжаттарды алмастыратын құжаттар бойынша, егер тиісті елмен жасалған 

келісімде өзгеше тəртіп 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 отеп 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 рұқсат етілмейді. 
Шетел азаматының Қазақстан Республикасынан кетуі ол Қазақстан Республикасы 

азаматтарының, басқа жеке жəне заңды тұлғалардың елеулі мүдделеріне байланысты мүліктік 

міндеттемелерді орындағанға дейін кейінге қалтырылуы мүмкін, Қазақстан Республикасының 

аумағы арқылы транзитпен жүріп өтуші шетел азаматтары белгіленген маршрут бойынша 

Қазақстан Республикасынан кетудің шекаралық мекеніне гранзиттік жүріп өту ережелерін сақтай 

отырып барады жəне Қазақстан Республикасының бұған уəкілдік алған мемлекеттік органдары 

берген рұқсат болған жағдайда Қазақстан Республикасының аумағында тек Қазақстанның 

транзиттік визаларында көрсетілген мекендерде ғана аялдай алады. 

2000 жылдың 28 қаңтарындағы "Шетел азаматтарының Қазақстан Республикасында болуын 

құқықтық реттеудің жекелеген мəселелері" атты №136 қаулысымен шетелдік азаматтардың 

Қазақстан Республикасына келуінің жəне болуының, сондай-ақ олардың Қазақстан 

Республикасынан кетуінің тəртібі бекітілген. 

  Франция Конституциясында 1793 ж. алғаш рет өз отандарынан қуылған шетелдіктерге 

баспана беру құқығы бекітілді. Кейінірек, осы құқықтық институттың дамуы ұлттық заңдар 

аясында, сондай-ақ халықаралық деңгейде жүріп жатты. 

Халықаралық құқық нормаларына сəйкес, мемлекеттер өздерінің саяси сенімдері мен саяси 

қызметтері үшін тұрақты тұратын мемлекеттерінде немесе өз мемлекеттерінде қудалауға 

ұшырайтын немесе қудалануы мүмкін адамдарға саяси баспана беруі мүмкін. Əрбір мемлекет 

қандай адамдарға жəне қандай шарттарда баспана беруін өздері айқындайды. Баспана берілетін 

адамдардың шеңбері мемлекеттің ішкі заңымен белгіленеді. Баспана құқығы - бұл мемлекет 

тəуелсіздігіне негізделетін институт. Саясй баспана беретін мемлекеттердің билік өкілдерінен 

басқа ешкім де мұндай құқыққа ие адамдар санатын айқындай алмайды. Сонымен бірге, 

халықаралық құқықта мемлекеттердің баспана беру құқығын шектейтін құқықтық нормалар 

бар. Осы нормаларға орай, кейбір адамдар санатына мұндай құқық беруге болмайды. Осындай 

санатқа мыналар жатады: 

•  халықаралық қылмыс жасаған деп айыпталушы адамдар; 

•  экстрадиция туралы екіжақты шарт тізіміне енетін қылмыскерлер; 

•  қылмыстың жекелеген түрлерімен күрес туралы халықаралық көпжақты шарттарда міндетті 
тұрде беру көзделген адамдар; 



 

Баспана беру құқығының қажетті шарты - əрбір нақты жағдайда мүдделі адам тарапынан 

тиісті өтініштің берілуі болып табылады. Мұндай жағдайда үш түрлі құқықтық қатынастар пайда 

болады: 

1.  Баспана сұраушы мен оның азаматтығы бар мемлекет арасында; 

2.   Баспана сұраушы 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 

дəуіріне дейін əулие жерлерді баспаналауды кең насихаттайтыны. Бүгінгі күнге дейін Рим шіркеуі 
баспана беру құқығынан бас тартқан жоқ. Алайда халықаралық құқық субъектілерінің көпшілігі 
Ватикан, Испания, Портуталия сындылар оған тыйым салыл келеді. Православие дініне келетін 

болсақ, бұл дінде баспананың осы түрі өте ертеде болған. Ал ислам дінінде қасиетті қалаларды, 

бабалар зиратын баспана  түрінде пайдаланған. 

Мемлекеттер іс-тəжірибесінде баспананың мемлекет аумағынан тыс жерлерде болатын 

жағдайлары да кездеседі: дипломатиялық миссиялар мен консулдық ғимараттарында, əскери 

кемелер мен əуе кемелерінің бортында, əскери база мен лагерьлер аумағында беруі мүмкін. 

Дипломатиялық немесе консулдық мекемелердің баспана беруі дипломатиялық баспана деп 

аталады. Баспананың мұндай нысаны мемлекеттер тəжірибесінде тұрақты дипломатиялық 

мекемелер институты пайда болғаннан кейін жəне оларға артықшылықтар мен иммунитеттер 

берілгеннен кейін қолданылады. Баспананың бұл тұрі ХҮІ-ХҮШ ғасырларда барлық мемлекеттер 

тəжірибесінде кеңінен қолданысқа ие болды. Дипломатиялық баспаналарға қатысты барлық 

мемлекеттерді мынадай топтарға белуге болады: 

• Мұндай баспананы қолданбайтын жəне танымайтын мемлекеттер. 

Көптеген мемлекеттер осы топқа жатады, солардың бірі - Қазақстан Республикасы; 

•   Оз аумақтарында дипломатиялық баспана бермейтін, бірақ басқаларға ұсынатын мемлекеттер. 

Мұндай мемлекеттерге Франция, Ұлыбритания, АҚШ жатады; 

•  Өздері дипломатиялық баспана беретін жəне өз аумақтарында да баспана беруге рұқсат ететін 

мемлекеттер. Бұл топқа Латын Америкасы мемлекеттері жатады; 

•  Өздері баспана бермейтіқ бірақ өздерінің аумақтарында беруге рұқсат беретін мемлекеттер, - 

мысалы, Грекия. 

Сонымен, мұндай баспана түрін тек Латын Америкасы елдері ғана мойындағандықтан, бұл 

мəселеде аймақтық нормалардың бар екенін айтуға болады. 

Дипломатиялық баспана туралы 1928 ж. Гавана Конвенциясына сəйкес, баспананың осы 

түрі мынадай талаптар болған жағдайда беріледі: 
1. Дипломатиялық баспананы осындай құқықты танитын елдер ғана бере алады; 

2. Ол адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек болған жағдайда ғана беріледі; 
3.  Дипломатиялық агент, əскери кеменің, лагерьдің немесе тіқұшақтың командирлері 
дипломатиялық баспананың берілгені туралы жергілікті билік өкілдеріне хабарлауы тиіс; 

4. Ондай мемлекеттің үкіметі адамның елден тез арада кетуін талап ете алады, ал дипломатиялық 

агент, өз кезегінде ондай адамның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге кепіл береді; 
5.  Қорғаныш іздеушілерді ондай елдің аумағында немесе оның шекараларынан жақын жерлерге 

түсіруге болмайды; 

6.  Баспана берілген адамға қоғамдық қауіпсіздікке қайшы келетін əрекеттерді жасауға тыйым 

салынады; 

7.  Мемлекет баспана беруге байланысты шығындарды көтермейді. Екінші дүниежүзілік соғыс 

аяқталғаннан кейінгі баспана беру құкығы туралы мəселе Біріккен Ұлттар Ұйымының күн 

тəртібіне қойылды. Ол 1948 ж. Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясының 14-

бабында жалпы нысанда былайша жариялайды: 

1. Əр адамның қуғынға ұшыраған жағдайда, басқа елдерден баспана іздеп жəне сол баспананы  

пайдалану  құқығы бар. 

2. Бұл құқық шынтуайтында саяси емес қылмыстың негізінде, немесе Біріккен Ұлттар Ұйымының 

мақсаттары мен қағидаларына қайшы келетін əрекеттері ұшін қуғындалғандарға жүрмейді. 
Халықаралық құқықта аумақтық (саяси) баспана беру кеңінен таралып келеді. БҰҰ Бас 

Ассамблеясы 1967 ж. 14 желтоқсанында аумақтық баспана туралы Декларацияны қабылдады. 



 

Декларацияда Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының 14-бабына сүйену 

құқықтары бар, онда отаршылдыққа қарсы күресуші адамдарды қоса алғанда, барлық 

адамдарға баспана берілуі тиіс деп бекітілген. Мемлекеттер мұндай адамдарға шекаралардан 

өтуге тыйым салмауы жəне қудалауға ұшырауы мүмкін елдерге қайтуға мəжбүрлемеуі, жер 

аудармауы тиіс. Декларацияда нақты мемлекеттің аумағында баспана алған адамдардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажеттігіне көңіл аударылған. 

Қазақстан Республикасында шетел азаматтарына жəне азаматтығы жоқ адамдарға саяси 

баспана халықаралық құқықтың жалпы танылған нормалары негізінде Қазақстан 

Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының заңдары мен "Қазақстан 

Республикасында шетел азаматтарына жəне азаматтығы жоқ адамдарға саяси баспана беру тəртібі 
туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 15 шілдедегі №3057 Жарлығымен 

бекітілген Ережеге сəйкес беріледі жəне 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 құқықтық 

жағдайлары туралы Қазақстан Республикасының заңдарында кезделген құқықтар 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 əрекеттері (немесе 

əрекетсіздігі) үшін қудаланса немесе Біріккен Ұлттар Ұйымының мақсаты мен қағидаларына 

қайшы келетін əрекеттер жасауға кінəлы 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 тұрып, онда оған қудалану қаупі төнбесе; 

4)   көрінеу жалған мəліметтер табыс етсе; 

5)   өзінде үшінші елдің азаматтығы бар болып əрі онда ол пайдаланбайтын болса; 

6)  егер ол Қазақстан Республикасының қандай да бір мемлекетпен екіжақты қатынастарының 

дамуына елеулі түрде əсер етсе берілмейді. 
Қазақстан Республикасында шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарга саяси 

баспана беру туралы өтініштердің берілуі жəне оларды қарау тəртібі. 

Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде жүрген жəне 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 

жазбаша келісімі талап етіледі. 
Өтініш беруші адам саяси баспана беру туралы мəселе шешілгенге дейін айына кемінде екі 

рет тұрғылықты жері бойынша Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдігіне немесе 

консулдық мекемесінде белгіленіп отырады. Бұл тəртіп сақталмаған жағдайда Көшіқон 

департаментіне дипломатиялық өкілдік немесе консулдық мекеме жағдаяттар анықталғанға дейін 

материалдарды рəсімдеуді кідірте тұрады. Қазақстан Республикасында саяси баспана берілуі 
туралы Қазақстан Республикасы Президентінің атына жазылған өтініште өзі азаматы болып 

табылатын жəне немесе түрып жатқан елінде қоғамдық-саяси қызметі, нəсілі немесе ұлты, діни 

сенімі үшін қудалаудан немесе қудалау құрбаны болудың айқын қатерінен баспана жəне 

қорғаныш іздеген адамдар мен олардың отбасы мүшелеріне, сондай-ақ халықаралық құқық 

нормаларымен көзделген адам құқықтары бұзылған жағдайларда саяси баспана беру негіздері 
баяндалуы тиіс. Өтінішке мынадай құжаттар 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 мəселесі жөніндегі өтініштерді рəсімдейтін консулдық мекемелер 

жоғарыда аталған құжаттар мен материалдардан басқа іске қатысты басқа да құжаттарды талап 



 

етуге құқылы. Өтініш берушіден құқықтарды қабылдау сатысында оның материалдық-

қаржылық жағдайы (жылжитын жəне жылжымайтын мүліктер) туралы нотариалды 

куəландырылған құжаттарды беруінің де маңызы зор. Ұсынылған құжаттардан толық емес 

немесе тура емес мəліметтер табылған жағдайда, құжаттар өтініш берушіге толықтыруы 

немесе түсіндіруі үшін қайтарылады. Барлық құжаттар қазақ не орыс тілдерінде жазылуы 

керек немесе қазақ не орыс тілдеріндегі куəландырылған тиісті аудармаларымен берілуі тиіс. 

Қазақстан 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 дəлелі мұқият мазмұндалу керек. 

Саяси баспана беру туралы өтініш жөніндегі материалдарды қарау мерзімі өтініш тіркелген 

күннен бастап бір айдан аспауы тиіс. 

Қазақстан Республикасында саяси баспана берілген адам саяси баспана құқығынан: 

1)   Қазақстан Республикасында саяси баспанадан ерікті түрде бас тартқан; 

2)   Қазақстан Республикасының азаматтығын немесе басқа елдің азаматтығын алған; 

3)   өзі азаматы болып табылатын елге ерікті түрде қайтып оралған немесе үшінші елге тұрақты 

тұруға кеткен; 

4)  саяси баспана беруге белгіленген негіздерді жоғалтқан жағдайда айырылады. 

Ұлттық қауіпсіздік мүдделеріне, Біріккен Ұлттар Ұйымының мақсаты мен қағидаларьша 

қайшы келетін əрекеттермен шұғылданған жағдайларда не, егер ол қасақана қылмыс жасаса жəне 

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 жоқ адамдардың құқықтық жағдайлары туралы Қазақстан 

Республикасының заңдарында көзделген құқықтар мен бостандықтарды пайдаланады, сондай-ақ 

міндеттер атқарады. 

Қазақстан Республикасында шетел азаматтары мен азаматтыгы жоқ адамдарга саяси 

баспана беруге байланысты материалдарды ішкі істер органдарының қарау тəртібі. 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің төлқұжат жəне виза жұмысының 

басқармасы Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қамсыздандыру 

министрлігінің Көші-қон департаментінен Қазақстан Республикасында саяси баспана беру туралы 

мəселелер 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 сұратады. 

Облыстық ПБ мен Алматы қалалық ІІБ-ның төлқұжат жəне виза жұмысы Басқармасы 

(бөлімі) өздерінің есептері бойынша тексереді жəне ГСК ЦКИ-дің есептері бойынша өтінішті 
қанағаттандыруға кедергі келтіретін мəліметтердін болуын, ішкі істер қалалық, аудандық 

органдардың пікірлерін сұратады. Жүргізілген тексерулер негізінде саяси баспана берудің 

мақсатқа сай екендігі туралы қорытынды жасалады жəне ол тексеру материалдарымен бірге 

Қазақстан Республикасының ІІМ-не жіберіледі. Облыстық ІІБ-.ы мен Алматы қалалық ГІБ-да 

саяси баспана беру туралы өтініш жөніндегі материалдарды қарау мерзімі өтініш келіп түскен 

күннен бастап 15 күннен аспауы тиіс. 

Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қамсыз-дандыру министрлігінің 

Көші-қон департаментінің жəне оның облыстық бөлімшелерінің өтініші бойынша Қазақстан 

Республикасында саяси баспана беру туралы етініш беруші адамның төлқұжаты жолданған 

күннен бастап үш ай мерзімі ішінде облыстық ПБ-да, Алматы қалалық ІІБ-да тіркеледі. 
Қазақстан Республикасы ІІМ-і өз кезегінде, облыстық ІІБ, Алматы қалалық ІІМ-нан 

материалдарды алғаннан кейін өзіндегі есептер бойынша өтініш беруші адамға саяси баспана 

беруге келтіретін кедергілер туралы мəліметтерді тексереді, етініиггі қанағаттандырудың 

орындылығы туралы қорытынды жасайды жəне Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты 

əлеуметтік қамсыздандыру министрлігінің Кеші-қон департаментіне жібереді. ІІБ, облыстық ІІБ-



 

да, Алматы қалалық ІІБ-да саяси баспана беру туралы етініш женіндегі материалдарды қараудың 

жалпы мерзімі бір айдан аспауы тиіс. 

Қазақстан Республикасында саяси баснана беру туралы Қазақстан Республикасы 

Президенті жарлықтарының орындалу тəртібі. 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қазақстан Респуб-ликасында шетел 

азаматтарына жəне азаматтығы жоқ адамдарға саяси баспана беру не саяси баспана беру жөніндегі 
өтінішті қабыл алмау туралы Президент Жарлығын алғаннан кейін оны орындау үшін облыстық 

ПБ-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 жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің Көші-
қон департаменті берген белгіленген үлгідегі куəлік негізінде Қазақстан Республикасында саяси 

баспана берілген адамға жəне оның отбасының 16 жасқа толған мүшелеріне тұруға рұқсат-

ықтиярхат немесе азаматтығы жоқ тұлғаның куəлігін береді; 
б)     Қазақстан Республикасында шетел азаматтарына жəне азаматтығы жоқ адамдарға саяси 

баспана беру женіндегі өтінішті қабыл алмау туралы шешім қабылданған жағдайда немесе саяси 

баспана құқығынан айырылғанда немесе саяси баспана құқытын жоғалтқанда олардың Қазақстан 

Республикасында одан əрі болуының заңдылығы туралы мəселелерді əрекеттегі заңдарға сəйкес 

қарастырады. 

Егер Қазақстан Республикасында саяси баспана берілген адам қасақана қылмыс жасаса жəне 

оған қатысты заңды күшіне енген айыптау үкімі бар болса, онда ішкі істер органы Қазақстан 

Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің Көш-қон департаментіне 

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 құжаттарды рəсімдеу шетел 

азаматтарының Қазақстан Республикасында болу Ережелерінің талаптарына сəйкес жүзеге 

асырылады. 

Баспана берілетін тұлғалардың мəртебесіне қатысты кейбір ережелер босқындар мəселелері 
жөніндегі бірқатар келісімдерде орын алған. Босқындар бұл - тұрақты тұрып жатқан елдерін 

көбіне өзі азаматы болып табылатын елдерін қудалау, əскери қимылдар немесе өзге де төтенше 

жағдайларға байланысты тастап шыққандар. Босқындар проблемасы бірқатар хадықаралық 

шарттарда көрініс тапқан. БҰҰ аясында босқындар мəселесі жөніндегі Жоғарғы комиссар 

басқармасы бар. 1951 ж. босқындардың құқықтық мəртебесі туралы көп тарапты конвенция 

жасалды. 1967 ж. дейін конвенция тек 1951 ж. 1 қаңтарына дейін болған оқиғалар нəтижесінде 

босқындарға айналған тұлғаларға ғана қолданылып келді. Кейінірек, 1967 ж. 4 қазанында өз 

күшіне енген конвенцияның қосымша хаттамасына сəйкес, босқындардың жаңа тобы да 1951 ж. 

конвенция бойынша босқын мəртебесін алған тұлғалар сияқты қорғауда болатын болды. 

Босқындар туралы конвенциялық нормалар оларды шетелдіктер мəртебесіне біртабан жақындатты 

деуге болады, ал бастауыш білім, əлеуметтік қамсыздандыру сияқты бірнеше құқықтары мен 

еңбек құқықтарының кейбірі оларды келген елдердің өз азаматтарымен теңестіріп жіберді. 
Өз елдерін мынадай себептерге байланысты тастап шыққан адамдар босқындарға 

жатқызылады: 

•  елінде нəсілі немесе ұлты, белгілі бір əлеуметтік топқа жатуына байланысты, діни нанымы 

немесе саяси сенімі үшін қудалаудан немесе қудалау құрбаны болудың айқын қатерінен еліне бару 

мүмкіндігі жоқ адамдар; 

• сыртқы басқыншылық, басып алуға, шетелдіктердің үстемдік етуіне немесе елдің тəртібін не бір 

бөлігін бұзған оқиғаларға байланысты; 

•  өмір сүрудің материалдық негіздерін жоятын табиғи сипаттағы (шөл, жер сілкінуі, су тасқыны 

жəне басқалары) құбылыстарға байланысты. 

Қазақстан Республикасы тəуелсіздігін алғалы бері түрлі сипаттағы көші-қон (миграциялық) 

процестері жүріп жатыр. КСРО ыдырағаннан кейін Қазақстанға этникалық қазақтар, орыстар, 



 

немістер жəне басқа ұлт өкілдері, сондай-ақ өмір сүрудің материалдық негіздері жойылған 

аумақтардан қашқан адамдар қайтадан оралуда. 

1999 ж. 15 қаңтарында Қазақстан босқындар мəртебесіне қатысты 1951 ж конвенцияға жəне 

оның 1967 ж. хаттамасына қосылды. Қазақстан Республикасының "Көші-қоны туралы" заңында 

босқын ұғымына анықтама берілген, алайда Қазақстанда босқындардың мəртебесін айқындайтын 

арнайы заң жоқ. БҰҰ-ның босқындар мəселесі жөніндегі Жоғарғы комиссарының Қазақстандағы 

өкілдігінің басшысы Абдуль Карим Гульдің мəліметтері бойынша Қазақстанда бүгінгі таңда ТМД 

мен Орталық Азияның түрлі аймақтарынан келген 20 мыңнан астам босқындар өмір сүреді екен. 

Босқындардың ең көбі соғыс салдарынан Шешенстаннан Қазақстанға қашып келушілер, олардың 

жалпы саны 12 мың адам Қазақстан Республикасының аумағында соғыстың жəне тəлібтер 

режимінің салдарынан отандарын тастап шыққан 2 мыңға жуық босқын-ауғандар бар. Қазақстанға 

Тəжікстаннан 4 мыңнан аса босқындар келген. 

Адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуге қолдау көрсетудегі 
халықаралық ынтымақтастықтың мақсаттары мынадай: 

• халықтың саяси, экономикалық жəне азаматтық құқықтарын үдемелі дамытуға көмектесу; 

•  шетелдіктердің құқықтық жағдайын айқындау; 

•  азаматтық мəселелер бойынша коллизиялардың алдын алу жəне шешу; 

•  азаматтық, отбасы жəне қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек көрсету; 

•   халықаралық қылмыстылықпен күрес жүргізудегі мемлекет күштерін үйлестіру. 

Халықаралық құқықтың түрлі даму сатыларында ынтымақтастықтың аталған бағыттары 

мемлекеттер позициясын нығайтып келеді. Мысалы, бүгінгі таңда соңғы екі бағыт ең өзекті болып 

есептеледі. 
Адам жəне азаматтың құқықтары туралы Франция Декларациясында "Адамдар ерікті жəне тең 

құқылы болып туылады жəне солай болып қалады", - делінген. Алайда бұл Декларация жүзінде 

ғана, өйткені шын өмірде халықтың көпшілігінің құқықтары шектеулі күйде болады. Дегенмен 

буржуазия мемлекет құқықтарын аяққа таптағанымен, басқа 

мемлекеттерге қатысты көп мəрте осы құқықтарды қорғаушы рөлінде шығып та жүрді. 
Мемлекеттер арасындағы жəне адам құқықтары мəселесіндегі қатынастарды реттейтін жеке 

халықаралық-құқықтық актілер XIX ғасырда-ақ қабылданған болатын. Осы кезеңде мемлекеттер 

арасында құлдарды сатуға тыйым салатын келісімдер жасалды. Мемлекеттер ұлттық 

азшылықтарға жататын немесе үстемдік етуші ұлттың дінінен өзге дінге сенетін адамдардың 

құқықтық жағдайын жақсарту үшін өзіне міндеттер жүктейді. Осы халықаралық-құқықтық актілер 

адам құқықтары туралы мəселелер жөніндегі мемлекеттердің өзара халықаралық 

ынтымақтастығын дамытуға жаңа жол ашып берді. 
Біздің дəуірімізде, əлемнің барлық аймағындағы мемлекеттердің бəрі дерлік адам 

құқықтарын сақтау (бұзбау) туралы қағидаларды ұстанатындықтарын жария етуде. Үкіметтер ішкі 
жəне сыртқы күштердің қысым етуімен осы қағидаларға сай əрекет етуге мəжбүр болуда. Бүгінгі 
таңда адам құқықтарын өрескел бұзу айыпталып та жатыр. Ал екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 

қанды геноцид, жаппай қырып-жою жай ғана кінəланатын. Адам құқықтары көзге ұрып 

тұратындай бұзылмаса, тіпті дипломатиялық айыптауға тұрмайды деп те есептелетін. Көпке дейін 

мемлекеттің өз азаматтарьша деген қатынасы тек сол мемлекеттің ішкі ісі деген көзқарас 

қалыптасып келді. 
Дүниежүзілік екі соғыс, жүздеген аймақтық жəне жергілікті қарулы қақтығыстар, соғыста 

жəне лагерьлерде азапталып өлтірілген ондаған миллион адамдар, саяси терроризм - мұның бəрі 
адамзаттың есінен шыға қойған жоқ. Жеке адамның құқықтарына берілетін кепілдіктерді жоюға аз 

қалған сілкіністер адам құқықтары проблемаларының маңызды екенін айқындап берді. 
1945 ж. қабылданған БҰҰ жарғысында адам құқықтарына едəуір орын берілген. Біріккен 

Ұлттар Ұйымының негізгі мақсаттарының бірі - адам құқықтарын құрметтеу. БҰҰ Жарғысының 

кіріспесінде БҰҰ мүшелері адамның негізгі құқықтарына, жеке адамның құндылығы мен 

адамгершілігіне, əйелдер мен ерлердігі тең құқылығына, көп жəне аз ұлттар құқықтарьшың 

теңдігіне деген сенімді қайтадан нығайтуға батыл кірісеміз делінген. БҰҰ аясында адам 

құқықтарын құрметтеуге көмек көрсету мақсатында мемлекеттер арасындағы ынтымақтастық 

мəселелерімен тұрақты айналысатын арнайы органдар құрылды. 



 

Əмбебап ұйым аясында түрлі санаттағы азаматтардың құқықтары мен міндеттеріне 

қатысты адам құқықтары туралы мынадай негізгі халықаралық-құқықтық актілер қабылданды: 

•  1948 ж. Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясы; 

•  1966 ж. Экономикалық, əлеуметтік жəне мəдени құқықтар туралы Халықаралық ІІакті; 
•   1966 ж. Азаматтық жəне саяси құқықтар туралы Халықаралық Пакті, 1976 жəне 1992 

жылдардағы қосымша хаттамаларымен бірге; 

•   Отар елдер мен халықтарға тəуелсіздік беру туралы 1960 ж. Декларация, 1976 жəне 1992 

жылдардағы факультативті хаттамаларымен бірге; 

•  Геноцид қылмысының алдын алу жəне оны жазалау туралы 1948 ж. Конвенция; 

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

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

•  Соғыс құрбандарын қорғау туралы 1949 ж. Женева конвенциясы жəне оған 1977 ж. I жəне II 

қосымша хаттамалары; 

•  Əйелдердің саяси құқықтары туралы 1952 ж. Конвенция; 

•  Əйелдерге қатысты кемсітушіліктің барлық нысандарын жою туралы 1979 ж. Конвенция; 

•  1959 жылғы Бала құқығы Декларациясы; 

•  Бала құқығы туралы 1989 жылғы Конвенция; 

•  Тұрмыстағы əйелдердің құқықтары туралы 1957 ж. Конвенция; » Төтенше жағдайлар мен 

қарулы қақтығыс кезінде əйелдер мен балаларды қорғау туралы 1974 ж. Конвенция; 

•  Азаматсыздықты қысқарту туралы 1961 ж. Конвенция; 

•  Апатридтер мəртебесі туралы 1954 жылғы Конвенция; 

•  Босқындардың мəртебесі туралы 195.1 ж. Конвенция жəне 1966 ж. хаттама; 

•  Аумақтық баспана туралы 1967 ж. Декларация. 

Осы халықаралық жаңа ұйым адам құқықтары жөнінде беделді халықаралық нормаларды 

жасап шығарды. Мəселен, 1984 ж. мамыр айында Экономикалық жəне Əлеуметтік Кеңестің 

1984/50 қарарында "Өлім жазасына кесілгендердің құқықтарын қорғауға кепіл беретін 

шаралар" мақұлданды. Миланда жəне Италияда 1985 ж. тамыз-қыркүйек айларында өткен 

Жетінші Конгресте Экономикалық жəне əлеуметтік Кеңес ұсынған кəмелетке толмағандарға 

қатысты əділ сотты жүзеге асыруға байланысты БҰҰ-ның ең төменгі стандарттық ережелерін 

(көпшілікке "Пекин ережелері" деген атпен белгілі) Жетінші Конгресс 1985 ж. 6 қыркүйегінде 

мақұлдады. Бұл ережелерді Бас Ассамблея 40/ 33 қарарында қабылдады. 1988 ж. 9 

желтоқсанында БҰҰ Бас Ассамблеясы "Кез келген нысандағы ұстауға немесе қамауға 

алынатын барлық адамдарды қорғау қағидаларының жинағы" деп аталатын 43/173 қарарын 

қабылдады. 1997 ж. БҰҰ Бас Хатшысы Біріккен Ұлттар Ұйымына адам құқықтары жөнінде 

мəселелер баяндайды. Оның ішінде, адам құқықтары саласындағы қайта құрудың рөлі туралы, 

осы саладағы мемлекеттер жоспары туралы мəселелер қамтылды. 

1948 ж. 10 желтоқсанында Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясын қабылдау 

БҰҰ-ның алғашқы іс жүзінде қабылдаған шараларының бірі болды. Екінші дүниежүзілік соғыстан 

кейін, Освешим мен Хиросимадан кейін Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясының 

пайда болуы, əрине кездейсоқтық емес. Бұл XX əлеуметтік жəне рухани дамуының 

заңдылықтарының бір көрінісі жəне адам құқықтарын өркениетті қоғамның теориялық қағидасы 

ретінде мойындауы болып табылады. 

Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясының кіріспесінде: "...адам құқықтарына 

деген елемеушілік, менсінбеушілік адам баласы арының зығырданын қайнататын тағылық 

жағдайға əкеліп соғатынына назар аудара отырып, ...адам құқықтары заң билігімен қорғалуы керек 

екеніне, ...мүше-мемлекеттер Біріккен Ұлттар Ұйымымен ынтымақтаса отырып, адам құқықтары 

мен негізгі бостандықтары жалпыға бірдей құрметтеліп сақталуына ықпал жасауға 

міндеттенгендеріне... Бас Ассамблея Адам құқықтарының жалпыға бірдей осы Декларациясын 

бүкіл халықтар мен мемлекеттердің ұмтылыстары арқылы жүзеге асырылуы үшін алға қойылған 

мақсат ретінде жария етіп отыр". 

Декларацияның қабылданған күні - 1948 ж. 10 желтоқсанын -Халықаралық қауымдастық Адам 

құқықтарын қорғау күні деп белгіледі. Декларация латынның сіесіагаііо - жариялау деген сөзінен 

шыққан. Əдетте, халықаралық шарттық тəжірибеде декларация атауын құжаттардың 



 

салтанаттылығын, көпшілікке түсініктілігін, демократиялығын көрсету үшін қолданады. Мүндай 

сипаттағы құжаттардын мазмұны - айбынды, əрі жоғары азаматтық рухта болады. Сонымен қатар, 

мұндай құжаттар қатаң ресми мазмұнды да болып келеді. 
Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясы заңи міндетті құжат емес. Алайда, осы 

халықаралық актінің негізгі ережелері барлық мемлекеттер сақтайтын құқықтық актілер 

мəртебесін иеленіп отыр. Халықаралық қауымдастық осы құжатқа ұдайы сүйенеді; сондай-ак 

Декларацияның негізгі ережелері көптеген халықаралық-құқықтық құжаттардың негізін қалаған 

идеяларға айналды. Сөйтіп, 1948 ж. Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясы дегеніміз 

- бұл: 

• адам құқықтарын қорғау саласындағы əлемдік құқықтық жүйелерді əлемдік стандарттармен 

салыстыру үшін үлгі болып табылады; 

•  осы заманғы əлемде халықаралық қатынастарды адамгершілік тұрғыда жəне заңи негіздейді; 
•   халықтардың өзін-өзі билеу құқығы үшін қайнар көз болып табылады - Декларацияның 

көптеген ережелері жас мемлекеттердің конституцияларының негізін қалады; 

• осы заманғы халықаралық құқық азаматтардың құқықтары мен бостандықтары саласының негізі 
болып табылады. 

Осы маңызды халықаралық-құқықтық құжат барлық индивидтер құқықтарының теңдігін 

паш етеді. Сонымен қатар, əрбір адам осы құқықтарды ешқандай ерекшеліктерсіз иеленеді. Адам 

құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясы адамның тіршілік əрекеттерінің барлық басты 

салаларын қамтитын негізгі құқықтарын айқындайды. Тұтастай алғанда, бұл құқықтар екі топқа 

бөлінуі мүмкін. 

Бірінші топ - бұл азаматтық жəне саяси құқықтар мен бостандықтар. Адамның жеке 

тұлга ретінде өмір сүруіне қажетті басты, негізгі жағдайларды азаматтық құқықтар деп 

түсінеді. Кейде оларды жеке құқықтар деп те атайды. Құқықтың бұл санаты жеке адамды 

басынушылықтан жəне жеке өміріне қол сұғушылықтан қорғауды қамтамасыз етеді. Адам 

құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясының 3-19-баптары осы тізбені бекітеді. Мысалы, 

өмір сүру құқығы, жеке басының бостандық құқығы, жеке басының қадір-қасиетіне қол 

сұғылмаушылық; құлдық бұғаудан жəне азаптау мен зорлық-зомбылықтан азаттық; заң алдындағы 

теңдік; өз бетінше қамауға, тұтқындауға алудан, қуғынға салудан қорғау; əділ соттылыққа деген 

құқық; некеге тұру құқығы жəне т.с. с. 

Азаматтардъщ қоғамдық жəне мемлекеттік істерді басқаруга қатысу құқығын Саяси құқықтар 

деп түсінеді. 20 жəне 21-баптар сенім бостандығы мен олардың сипатын айқындайды; баспасөз 

бостандығы - ақпараттар алуға жəне таратуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, саяси құқықтар 

жеке адамның мемлекеттің саясатына, қоғамдағы оқиғаларға қатынасын, қоғамдағы пікірге əсер 

ету құқықтарын айқындайды. 

Азаматтық жəне саяси құқықтар алғаш рет буржуазиялық революциялар дəуірінде пайда 

болды. Тап сол кезде Адам құқықтарының Декларациясы алғаш рет пайда болған еді. Мысалы, 

1789 ж. Адам жəне азамат құқықтарының Франция Декларациясы, 1791 ж. Адам құқықтары 

туралы Америка Биллі. Осы құжаттар азаматтық жəне саяси құқықтардың тұжырымдамасына 

негізделіп жасалды. 

1948 ж. Декларацияда адамның əлеуметтік-экономикалық жəне мəдени құқықтарын жариялау 

мемлекеттердің əлеуметтік саясатгарының негізін қалап берді. Декларацияның 22-27-баптары 

адамның əлеуметтік-экономикалық құқықтарын жариялайды. Адамның əлеуметтік-

экономикалық, мəдени құқықтары материалдық өмір мен рухани дамуына қолайлы жағдайлар 

қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Мұндай құқықтардың ерекшелігі мемлекеттердің 

оларды жүзеге асыру үшін барынша күш салуының міндеттілігінен көрінеді. Мемлекеттердің 

жақсы тұрмыс жасау үшін экономикалық мүмкіндіктері əр түрлі жəне 

олардың тіршілік қабілеттіліктері де түрліше болып келеді. Қарастырылып отырған құқықтардың 

кейбірі мынадай: 

•  əлеуметтік қамсыздандыру құқығы; 

•  еңбекке жəне жұмыссыздықтан қорғану құқығы; 

•  бірдей еңбекке бірдей ақы алу құқығы'; 



 

•  адамның жəне оның отбасының денсаулығы мен жақсы тұрмысын камтамасыз ету үшін қажетті 
тіршілік деңгейіне деген құқықтар; 

•  ана мен балаға ерекше қамқорлық жəне көмек; » білім алу құқығы; 

•  қоғамның мəдени өміріне еркін қатысу құқығы; 

•   мəдениет жəне ғылым саласындағы авторлар еңбектерінін моральдық жəне материалдық 

мүдделерін қорғау құқығы. 

Адам құқықтары Декларациясының қорытынды баптары, атап айтқанда, 29, 30-баптары онда 

жарияланған адам құқықтарын жүзеге асыру үшін қажетті шарттар мен талаптарды айқындайды. 

Оларға мыналар жатады: 

•  əлеуметтік жəне халықаралық тəртіптің болуы; 

•  құқықтар ғана емес, сонымен қатар міндеттерге ие болу қажеттігі; 
•  азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын тиісті деңгейде мойындау жəне құрметтеуді 
қамтамасыз ететін кейбір шектеулердің қажеттігі моралдық, қоғамдық тəртіптің ақиқатты 

талаптарын қанағаттандырады; 

 Біріккен Ұлттар Ұйымының мақсаттары мен қағидаларын орындау. 

1948 ж. Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясы адам құқықтарын қамтамасыз ету 

міндеттері орындалуының бірінші сатысы болды. Декларация ережелерін нақтылайтын жəне 

туралайтын басқа да құжаттарды қабылдау үшін халықаралық қауымдастыққа біршама уақыт 

қажет болған еді. Адам құқықтарын қорғау жөніндегі БҰҰ жұмысы ] 966 ж. да жалғасын тауып 

жатты. Халықаралық қауымдастық екі пакт - Экономикалық, Əлеуметтік жəне мəдени құқықтар 

жөніндегі халықаралық Пактіні жəне Азаматтық саяси құқықтар туралы халықаралық Пактіні 
қабылдай отырып, 1948 жылғы Жалпыға бірдей Конвенцияда жарияланған əрбір норманың 

мазмұны жөнінде келісімге қол жеткізді. Сонымен қатар, жоғарыда аталған құжаттар адамның 

паш етілген құқықтарын жекелеп жəне оларды жүзеге асыру шарттарын айқындап берді. 
Пактілерде құқықтар мен бостандықтарға қойылатын шектеулер белгіленген. Мұндай 

шектеулерге халықаралық қауіпсіздік, қоғамдық тəртіпті, басқа адамдардың құқықтары мен 

бостандықтарын нығайту жағдайларьшда мүмкіндік беріледі. Азаматтық жəне саяси құқықтар 

туралы халықаралық Пактінің 20-бабында маңызды ережелер көрініс тапқан:" 1. Қандай түрде 

болса да, соғысты насихаттауға, заң тұрғысынан тыйым салынуы тиіс. 2. Ұлттық, нəсілдік немесе 

діни өшпенділікке əкеліп соғатын, өздігінен кемсітуге, араздыққа, зорлық-зомбылыққа 

арандатушылық болып табылатын қандай да бір үгіт жүргізуге заң тұрғысынан тыйым салынуы 

тиіс". 

Сөйтіп, Адам құқықтары туралы Пактілер əлем халықтарының адамның экономикалық, 

əлеуметтік, мəдени, азаматтық жəне саяси құқықтарын үдемелі дамытуға ұмтылатындықтарын 

бейнелейді. 
Адам құқықтары туралы Пактілердің қосымша хаттамалары бар, оларда жеке адамдардын 

өздерінің құқықтары бұзылғаны туралы шағым жасау мүмкіндіктері айқындалған. 1989 ж. 

желтоқсан айында өлім жазасын алып тастау жөнінде қосымша хаттама қабылданды. 1948 ж. 

Жалпыға бірдей Декларацияға қарағанда Пактілер қатысушы мемлекеттер үшін заңиміндетті 

шарт болып табылады. Мемлекеттер өздеріне белгілі бір рəсімдерді бұзбау (сақтау) міндеттерін 

жүктеп алады, мысалы, өздеріне жүктелген міндеттерді орындағаны туралы жыл сайын есеп 

береді. Қарастырылып отырған қосымша хаттамалар мен Адам құқықтарының жалпыга бірдей 

Декларациясы деп аталатын Пактілер Адам құқықтарының Партиясын немесе адам құқықтары 

туралы халықаралық Биллъді құрайтынын атап өтуіміз керек. 

Қазақстан Республикасы тəуелсіз мемлекет болғаннан кейін өзінің конституциялық 

нормаларын Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясына сəйкестендірді. 
Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін жеке адамнын мəртебесін айқындайтын 

əмбебап институттарымен қатар, аймақтық институттар мен нормалар, ұйымдар құрыла бастады. 

1950 ж. құрылған Еуропа кеңесі осындай ұйымның бірі болып табылады. Осы аймақтық ұйымның 

аясында адам құқықтарын қорғау жөніндегі Еуропа Кеңесінің қызметтері негізделетін негіз 

қалаушы құжаттар қабылданады, олар: Адам құқықтары мен негізгі бостандықтарын қорғау 

туралы Еуропа конвенциясы жəне Еуропа əлеуметтік Партиясы. 



 

Құжаттардың болашақтағы жобаларын талқылаған кезде келісімге қатысушылар Адам 

құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясында аталып өткен кейбір құқықтарды жүзеге асыру 

үшін "алғашқы қадамдарды" жасауды өздерінің алдына мақсат етіп қойды. Еуропа 

Конвенциясында Жалпыға бірдей Декларация мен адам құқықтары туралы Пактілерде бекітілген 

құқықтар мен бостандықтардың кейбірі ғана мазмұндалған. Еуропалық құжаттардың ұдайы жаңа 

құжаттармен дамытылып жəне толықтырылып отырылатыны олардың талас тудырмайтын 

артықшылықтары болып табылады. Мəселен, конвенциялардың қосымша хаттамаларында 

азаматтық жəне саяси құқықтардың барлық жүйесі толық қамтылған деуге болады. 

Еуропа Конвенциясы имплементация тетігін жасап шығарды яғни халықаралық-құқықтық 

нормалар жүзеге асуы үшін халықаралық-құқықтық жəне ұлттық нормаларды жүзеге асыру 

керек, сондай-ақ жүзеге асыру үшін белгілі бір жағдайларды жасау қажет. Имплементация 

тетігін жүзеге асыру екі органды құрудан қөрінеді - Адам құқықтары жөніндегі Еуропа 

комиссиясы жəне адам құқықтары жөніндегі Еуропалық Сот. Бұл органдарға мемлекеттердің 

де, жеке адамдардың да шағымдарын қарау үшін өкілеттік берілген. Дегенмен, шағымдарды 

қарау рəсімі күрделі болып келеді. Мысалы, Комиссия құқықтық қорғаудың барлық ішкі 
мемлекеттік құралдары толықтай қолданылғанын жəне ұлттық деңгейде шешім қабылдаудың 

алты айлық мерзімі өтіп кетпегендігін анықтауы тиіс. Еуропа Кеңесіне мүше болу үшін адам 

құқықтары мен мүдделерін қорғаудың тиімді тетігін, сондай-ақ олардың кепілдік жүйесін 

қалыптастыру талап етіледі. 
Мемлекет Еуропа Кеңесіне қабылданатын кезде оның Еуропалық Конвенцияға қосылуы, 

сондай-ақ прецеденттік құқықтан келіп шығатын ұлттық заңдарына қажетті өзгерістер де енгізуі 
керек болады. Прецеденттік құқық Еуропа кеңесі қабылдаған құжаттардың негізі болып табылады. 

Адам құқықтары туралы Еуропа Конвенциясы жəне Еуропа əлеуметтік Хартиясы Еуропада 

адам құқықтарының жоғарғы деңгейде қорғалуын қамтамасыз етеді, олардың қорғалуының 

аймақтық жəне əлемдік стандарттарын айқындайды. 

Адамның балалық шағында болашақ азаматтың ең жақсы адами жəне психологиялық 

мінездемелері қалыптасатындықтан, халықаралық қауымдастық балалардың ерекше құқықтық 

қорғалуына көңіл аударады. БҰҰ 1959 ж. Бала құқығы туралы Декларация қабылдады, ол 

жоғарыда айтып өткеніміздей ұсыныстық сипатта болды. Онда балалардың жағдайын жақсарту 

жөніндегі негізгі идеялар көрініс тапқан. Кейінірек, атап айтқанда, 20 жыл өткен соң бала құқығы 

туралы Конвенция жобасымен жұмыс істеу басталды. Бұл жұмыс 10 жыл өткеннен кейін 

аяқталды, яғни 1989 ж. халықаралық қауымдастық бала құқығы туралы Конвенцияны қабылдады. 

Қазақстан Республикасы 1993 ж. осы құжаттың шарттық ережелерін орындауға міндеттемелер 

алды. Бұл Қазақстан Республикасының адам құқықтары жөніндегі бекіткен ең бірінші 
халықаралық-құқықтық құжаты екенін айту керек. Адам құқықтары туралы Конвенция - бұл 

қоғамдағы балалардың құқықтық жағдайының халықаралық стандарты болып табылады. Көбіне-

көп бұл құжатты "Балалар бостандықтарының Ұлы Хартиясы", "Бала құқығының əлемдік 

конституциясы" деп атайды. Осы құжатта "18 жасқа толмаған əрбір жан иесі бала болып 

есептелінеді..." делінген. 

Конвенцияның жалпы қағидалары мынадай: 

• кемсітпеу қағидасы - шектеулердің, қысым жасаулардың болмауы; 

•  балаларды арнайы қорғау жəне қамқорлыққа алу қажеттігі; 
•  бала мүддесін мемлекеттік қамтамасыз ету; 

•  баланың өмір сүру, даму құқықтарын мойындау; 

•  баланың жеке басын жəне көзқарасын құрметтеу; 

•  балалары үшін ата-аналарының жауапкершілігін тану; 

•  балаларды күтіп-бағудың ұқсас мүмкіндіктері. 
1989 ж. Конвенцияда баланың қандай құқықтары оның өмірі мен дамуына аса маңызды деп 

жарияланған еді? 

1.  өмір сүру жəне даму құқығы; 

2.  өзінің аты мен азаматтығына деген құқығы; 

3.  жеке-даралығын сақтау құқығы; 

4.  өзінің ата-аналарынан ажырамау құқығы; 



 

5.  өзінің көзқарасын еркін білдіру құқығы; 

6.  ойлау, ар-намыс жəне діни наным бостандығы; 

7.  ассоциациялар мен бейбіт жиындарға қатысу бостандығы; 

8.  білім жəне кəсіби дайындық алу құқығы; 

9.  медициналық қызмет алу құқығы. 

Күрделі, дағдарысты жағдайларға тап болған балалар құқығын қорғауға ерекше көңіл 

аударылады. Оларға ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған немесе қолайсыз отбасылық 

жағдайда қалған балалар; дене жəне психикалық ауыр сырқаты бар балалар; жыныстық зорлық 

немесе қанаушылыққа ұшыраған балалар; нашақор-балалар; заңды бұзған балалар, бас 

бостандығынан айырылған балалар; босқын балалар, қарулы қақтығыс аудандарында қалған 

балалар жатқызылады. 

Бала құқықтарын қорғаудың арнайы іс-шаралары бар. Мемлекет балаларды ұрлау, сатудың 

алдын алуға жəне жыныстық зорлық-зомбылық пен қанаушылықтың барлық нысанынан қорғауға 

барлық шараларды қолдануға міндеттенеді. 
Бала құқықтары туралы Конвенция, біріншіден, баланың бостандығы мен ар-намысына 

кепілдік береді, екіншіден, баланың тұлға ретінде дамитын жағдайларын айқындайды; үшіншіден, 

баланы құқықтын дербес субъектісі ретінде ретінде жариялайды. 

Мемлекет ата-аналардың, егер олар болмаса, қамқоршылардың балаға қатысты өз міндеттерін 

дұрыс жүзеге асыруын қадағалауға міндетті. Мысалы, мемлекет отбасы мүшелерін бірін-бірі 
құрметтеуге жəне сүюге мəжбүрлей алмайды, алайда қоғамның кішкентай мүшелерін 

қаталдықтан, зорлық-зомбылықтан қорғай алады жəне қорғауы керек. 

Қазақстан Республикасы, тəуелсіз мемлекет болғандықтан өзіне жүктелген міндеттерді 1989 ж. 

Бала құқығы туралы Конвенцияға сəйкес орындайды. Біздің мемлекетіміз балалардың 

құқықтық жағдайын Қазақстан Республикасының 1995 ж. Конституциясында, Қазақстан 

Республикасының Азаматтық, Қылмыстық, Əкімшілік Кодекстерінде, 

"Азаматтық туралы", "Білім туралы" заңдарда, "Неке жəне отбасы туралы" Заңда жəне басқа да 

нормативтік актілерде айқындаған. 

•   Қазақстан Республикасының 1995 ж. Конституциясының 27-бабында былай деп жарияланған: 

1. Неке мен отбасы, ана мен əке жəне бала мемлекеттің қорғауында болады. 

2. Балаларына қамқорлық жасау жəне оларды тəрбиелеу - ата-ананың табиғи құқығы əрі парызы. 

3.  Кəмелетке толған еңбекке қабілетті балалар еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға 

міндетті. 
•  Қазақстан Республикасының 1999 ж. "Неке жəне отбасы туралы" Заңының 52-бабында былай 

деп айтылған: 

Əрбір баланың мүмкін болғанынша отбасында өмір сүруге жəне тəрбиеленуге құқығы, өзінің ата-

анасьш білуге құқығы, олардың қамқорлығына құқығы, өзінің мүдделеріне қайшы келетін 

жағдайларды қоспағанда, олармен бірге тұруға құқығы бар. 

•  БҰҰ Бас Ассамблеясының 49-сессиясында қабылданған БҰҰ адам құқықтары саласының 

құрылуының онжылдығына арналған 1995-2004 жж. іс-əрекеттер жоспарында: "Онжылдық... адам 

құқықтары саласындағы халықаралық құжаттар ережелеріне, адам құқықтары саласының 

құрылуына қатысты ерелселерге аса мəн беріле отырып, Адам құқықтарыньщ жалпыға бірдей 

Декларациясының 26-бабын, Экономикалық, əлеуметтік, мəдени құқықтар туралы халықаралық 

Пактінің 13-бабын, Бала құқығы туралы Конвенцияның 29-бабын қоса ала отырып негізделеді..."- 

деп көзделген. 

•  Адам құқықтары жөніндегі Еуропа Конвенциясының 8, 12-баптары, №7 Хаттаманың 5-бабы 

отбасының мəн-маңызын, отбасы ыдырауының құқықтық салдарын, некесіз туған балалар 

мəртебесін айқындайды (Қазақстан заңдарында заңды некеден туған жəне некесіз туған балаларға 

теңдей қүқық қамтамасыз етілген). 

Өмір сүру құқығы. Өмір сүру құқығы - бұл адамның негізгі құқығы болып табылады. 

Өмір сүру құқығы - бұл əрбір адамның ажырамас құқығы. Мемлекет адамның өміріне қол сұғудан 

кез келген адамды қорғауға кепілдік береді. 
Өмір сүруге деген құқықты қорғау мемлекеттің міндеті екендігіне қарамастан, ол көбінде 

бұзылып жатады. Қамауда ұсталатын адамдардың өлімі туралы, сондай-ақ жоғалып кетуі туралы 



 

анық мəліметтер бар. Өкінішке қарай, мұндай жағдайлар саны кеміп келеді деп айта алмаймыз. 

Осындай жағдайлар, сондай-ақ азаптау, зорлық-зомбылық көрсету адам құқықтарын өрескел 

бұзатындықтан, халықаралық қауымдастықтьщ назарын ұдайы аударып келеді. Өмір сүру құқығы 

- бұл адамның негізгі құқығы. Бұл адам құқықтарының барлық жүйесінің қисынды алғышарты. 

Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде көрініс тапқан адам өміріне деген құрметсіздікті ескерсек, 

соғыстан кейінгі кезеңдегі адам құқықтары жөніндегі құжаттардың өмір сүру құқығынан 

басталғаны өз-өзінен түсінікті болар. Мысалы, Адам құқықтарының жалпыға бірдей 

Декларациясының 3-бабында өмір сүру құқығы, қол сұғылмаушылық бостандығы айқындалған. 

Бірақ, 1948 ж. Декларацияда, 1950 ж. Еуропа Конвенциясында да əлім жазасын алып тастау 

туралы ереже жоқ. Азаматтық жəне саяси құқықтар туралы Пактінің 6-тарауында өлім жазасына 

кесу туралы үкімдер шығаруға бірқатар шектеулер қойылған. Өлім жазасын алып тастау туралы ең 

алғашқы құқықтық ереже 1 985 ж. Еуропа Конвенциясының №6 хаттамасынан орьш алды. 

Адамның өмір сүру құқығын бұзу оны өмірінен айырудан; лайықты деңгейдегі өмірге деген 

құқығын қамтамасыз етуге тиісті мемлекеттік шаралардың болмауынан көрінеді. 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 15-бабында: "Ешкімнің өз бетінше адам 

өмірін қиюға хақысы жоқ. Өлім жазасы ерекше ауыр қылмыс жасағаны үшін ең ауыр жаза ретінде 

заңмен белгіленеді, оңдай жазаға кесілген адамға кешірім жасау туралы арыздану құқығы 

беріледі"-деп жарияланған. 

Мұндай ең жоғары жаза көптеген елдерде бар, өйткені өлім жазасы кісі өлтіргендердің, ең 

əділ жазасы жəне ол осындай қылмыс жасаушыларды қорқытады деген пікір қалыптасқан. Өлім 

жазасы қылмыстылықтың алдын ала ма? Бұл жауабы күрделі мəселе. Өлім жазасы қорқытудың 

тиімді құралы деуге сенімді дəлел жоқ. Мəселенің тағы бір жағы бар, ол үкім шығарған кезде қате 

кетсе, оны түзеудің қиын болатындығы. 

Өлім жазасын қолдайтын немесе сынайтын қоғамдық пікір жағдайға байланысты үнемі 
өзгеріп тұрады. Кінəсыз адамдарға өлім жазасын қолданатын сот қателіктері кебейіп кетсе, өлім 

жазасына қарсы шығушылар саны бірден артып кетеді. Ал егер асқан қатігездікпен бір ғана 

қылмыс жасалса, қоғамдық пікір қарама-қарсы жаққа ойысып кетеді. Немесе тікұшақтарды айдап 

кету, саяси терроризм не адамдарды ұрлау сияқты "жаңа қылмыстар" пайда болады. 

Өлім жазасы жөніндегі мəселелерде қоғамдағы адамдардың көңіл-күйіне сезімдік факторлар 

ете қатты əсер етеді жəне үкіметтің ағымдағы жағдайға қарай заң қабылдауы кездесіп тұратынын 

айту керек. Мысалы, мемлекетте төтенше жағдай енгізілсе немесе қоршауда қалатын жағдайлар 

болса, өлім жазасына кесетін үкімдерді шығару құқығы əскери трибуналдарға немесе үкіметке 

беріледі. 
Өлім жазасы ертеде де аз қолданылған жоқ, ал қазіргі кезде репрессиялық режимді 
ұстанатындар кез келген оппозицияны басып тастау үшін, əлеуметтік əділетсіздікті сақтап қалу 

үшін қолданып отыр. Өлім жазасы туралы проблеманьщ адам құқықтарының халықаралық 

денгейде қорғалуына тікелей қатысы бар. Бұл проблеманы əлеуметтік-экономикалық, саяси-

құқықтық жəне рухани адамгершілік факторла-рының өзара тəуелділік тұрғысынан қараудың 

маңызы зор. 

Эвтаназия проблемасы қоғамымызда көп пікірталас тудырып жүр. "Эвтаназия" сөзі еи - жақсы 

жəне гһапаіоз - өлім деген грек сөздерінен шыққан, оның мағынасы ауру адамның өз өлімін 

тездетуді сұраған өтінішін қандайда бір əрекеттер немесе құралдар арқылы қанағаттандыру 

дегенді білдіреді. Сондай-ақ өмірді жасанды түрде ұстап тұру шараларын тоқтатуды да осыған 

жатқызуға болады. Азаматтардың денсаулығын қорғау жөніндегі Қазақстан заңдарында медицина 

қызметкерлеріне эвтаназияны қолдануға тыйым салынған. Бұл ережелер бұзылған 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 сұғатын қылмыстар; 

 соғыс кезінде немесе ұрыс жағдайында жасалған қылмыстар; 

•  мемлекеттік сатқындық; 

•  бейбітшілікке жəне адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар; 



 

•  ерекше ауыр əскери қылмыстар. 

Өлім жазасы: 

•  əйелдерге; 

•  он сегіз жасқа толмай қылмыс жасаған адамдарға; 

• сот үкім шығарған сəтте алпыс бес жасқа толған еркектерге тағайындалмайды. 

Кешірім жасау тəртібімен 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 сəттен 

бастап бір жылдан кейін орындалады. Ең жоғары жаза - ату жазасына кесілген адамның кешірім 

өтінуге құқығы бар. Қазақстан Республикасында Адам құқықтары жөнінде арнайы комиссия 

құрылған оған көрнекті қоғамдық жəне саяси қайраткерлер мүше. Комиссия мүшелері келіп 

түскен барлық өтініштерді қарастырады. Ең соңғы шешімді Қазақстан Республикасының 

Президенті қабылдайды. 

Өмір сүру құқығъша байланысты мəселелерді қарастырғанда адамзат алдында адам 

өмірінің басталу сəті мен өлім сағаты жайында көптеген пікірталастар туындап жатады. Адам 

өмірінің басталу сəті туралы мəселе өте күрделі, себебі бүл сұраққа медицинада біржақты жауап 

жоқ. Адам өмірінің басталу сəті деп нені айтамыз: бала бойға біткен кезеңді ме; əлде адам 

ұрығының белгілі бір апталық дамуын ба; немесе туылу сəтін бе? Ал, өлім сағатына келсек, ол да 

əлі бір түйінге келген жоқ. Жүректің соғуының тоқтау сəті өлім сағаты деген туралы пікір - 

көнерген ұғымдардьщ бірі. Жоғарыда аталған пікірталастар адамзат қоғамында жаңа 

проблемалардың туындауына əкеп соғады, атап айтқанда, адам органдарын 

трансплантациялаудың құқыққа сай болу мəселелері. Трансплантация деген латын сөзі - көшіріп 

қондыру мағынасында) бір адамның немесе басқа адамның денесіне органдарды немесе тіндерді 
көшіруді білдіреді. Көпшілік мойындаған халықаралық тəжірибеге орай, тірі донордан немесе 

мүрдеден трансплантациялау басқа медициналық құралдар өмірді сақтап қалуға немесе 

денсаулықты қалпына келтіруге кепілдік бере алмаған жағдайларда ғана қолданылуы мүмкін. Тірі 
донордан органдарын немесе тіндерін алу егер оның денсаулығына айтарлықтай зиян келмейтін 

болса ғана рұқсат етіледі. Жоғарыда аталғандар трансплантациялауды құқықтық реттеудің 

қажеттілігін, алып-сатуға құқықтық тыйым салу керектігін қуаттайды.  

Лайықты өмір денгейіне деген құқықты қамтамасыз етудегі тиісті мемлекеттік 

шаралардың болмауы. 

Қазіргі кезеңде өмір сүруге деген конституциялық құқық əлдеқайда кеңейтіліп 

қарастырылады. Оның мазмұнына жаңа тұжырымдаманы атап айтқанда,- өмір сүру сапасын 

жақсартуды енгізуде. Сөйтіп, өмір сүру құқығын кең мағынасында -өмір сүру деңгейін тұрақты 

түрде жоғарылату ретінде қарастырады. Өмір сүру сапасы түрлі элементтерден құралады: 

денсаулық пен білім, қалыпты тұрғын үй жəне тамақтану; тұрақты жəне таза қоршаған орта, 

əділдік, жыныстар теңдігі, қоғамдық өмірге қатысу, сондай-ақ адамгершілік пен қауіпсіздік. 

Кейінгі жылдары даму тұжырымдамасы өмір сүру құқығының негізгі компоненттерінің бірі 
ретінде қызу талқыланып жүр. 

Өркениетті əлем жасау үшін тағы бір қадамға жол беру керек, ал халықаралық қауымдастық басты 

бір нəрседен келіп шығуы тиіс, ол: өмір сүру сапасы адамзат келешегін алдын ала аиьщтайды. 

Өмір сүру сапасының маңыздылығын мойындау дегеніміз өмір сүру сапасын тұрақты 

жақсартуға қол жеткізу үшін күш жинау деген сөз. Өмір сүру сапасын тұрақты жақсартуды 

қамтамасыз етудің іс жүзіндегі, шындықты стратегиясы мыналарға негізделуі тиіс: 

•   барлық елдерге қолданылатын өмір деңгейінің ең төменгі стандарттарын бекіту; 

•  осы ең төменгі стандарттарды əрбір адамға жеткізу қажеттігі; 
• осы халықаралық стандарттарды əрбір мемлекеттің орындау мүмкіндіктеріне негіздеу. 

1948 ж. Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясының 

1 -бабында: "Барлық адамдар тумысынан азат жəне қадір-қасиеті мен құқықтары тең болып 

дүниеге келеді" деп паш етілген. Еуропа құжатта-рында осы конституциялық құқық істің əділ 

қарастырылуына деген құқықты айқындайды. Бұл ережелер адам құқықтарын қорғау жөніндегі 
Еуропа Конвенциясының 6-бабында, № 7 хаттаманың 2, 3, 4 жəне 7-баптарында орын алған. 

Теңдік қағидасы негізгі жағдайлардың теңдік құқығымен айқындалады. 



 

Бір мемлекеттегі азаматтар теңдігі жынысына, нəсіліне, ұлтына, тіліне, тегіне, дінге 

көзқарасына, нанымына, əлеуметтік, лауазымдық жəне мүліктік жағдайына, тұрғылықты жеріне 

байланысты немесе кез-келген өзге жағдаяттар бойынша демократияның негізін қалайтын 

қағидалар мен элементтердің бірі ретінде азаматтардың теңдігі айқындалады. Оның мағынасы 

азаматтардың мемлекет, заң жəне сот алдында теңдігін ресми мойындау дегенді білдіреді. 
Азаматтардың теңдік қағидасы буржуазиялық революциялар кезеңінде пайда болып, феодалдық 

қоғамның таптық қатынасының орньга басқанын айту керек. 

Нəсілдік белгілері бойынша немесе түрлі топтардың туа бітті теңсіздігі туралы түсініктер 

бойынша кемсіту мүлдем қисынсыз пікір. Кемсітушілік немесе дискриминация - деген латын 

сөзінен шыққан - айырмашылық мағынасында. Бұл- əдетте, біреулердің басқа біреулердің 

құқықтарына қысым жасауын білдіретін жалпы құқықтық термин. Негізінде ішкі құқықта да, 

халықаралық құқықта да кемсітушілікке тыйым салынған. 

"Заң алдында барлық адамдар тең", "Заңмен қорғалу құқығы" жəне "Кемсітуге тыйым салу" 

терминдерінің əрқайсысы оз алдына дербес термин болып табылады. Адам құқықтары жөніндегі 
Еуропа Конвенциясы адам қүқықтары жоніндегі заңи міндетті халықаралық құжаттардың 

алғашқыларының бірі болғандықтан кейінірек қабылданған халықаралық құжаттарға қарағанда, 

онда теңдік пен кемсітпеушілікке шектеулі түрде, аз көңіл бөлінген. Конвенцияның 14-бабы 

кемсітуге тыйым салады. Бұл бап мемлекеттер үшін жалпы сипаттағы кемсітпеушілікке кепілдік 

беруді емес, ал осы құқықтар мен бостандықтарды кемсітпеу жолымен қамтамасыз етуге кепіл 

беру міндеттерін жүктейді. 
Кемсіту қашан да адам құқықтарына қысым жасауға байланысты болады. Көбіне-көп 

кемсітушілікке əйелдер ұшырап жатады. БҰҰ-ның адам құқықтары жөніндегі Комитеті бірқатар 

сот істерін қарастырған кезде, мемлекеттердің ерлер мен əйелдердің теңдік қағидасын бұзатынын 

анықтады. Мысалы, Комитет Маврикия мемлекетінің заң ережелері осы қағидаға сай келмейді 
деген түйінге келді, өйткені Маврикия азаматының шетелдік зайыбы Маврикияда автоматты түрде 

тұруға рұқсат ықтиярхат алатын болса, Маврикия азаматшасының шетелдік жұбайы өзіне тұруға 

рұқсат ықтиярхат беру туралы өтінішпен қайырылуы тиіс. Нидерландының əлеуметтік 

қамсыздандыру саласындағы заңдарында тұрмыстағы əйелдер үйленген еркектерге қарағанда 

тиімсіз жағдайда қалдырылган: жүмыссыздық бойынша жəрдемақы алу ушін əйел "асыраушы" 

екенін дəлелдеуі тиіс, ал үйленген еркектер үшін ешқандай шарт қойылмаған. Бұл жыныстарға 

болу арқылы кемсітудің бір көрінісі. 60-жылдары Лондонда жалға берілетін жеке пəтерлердің 11 

пайызы ғана қара нəсілді жалға алушыларға берілетін еді. Тұрғын үйді жалға беру туралы 

құлақтандыруларда тікелей "Ақтарға ғана" деп көрсетілетін. 

Сөйтіл, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының теңдігі жеке адамның 

конституциялық мəртебесінің негізін қалайтын қағида болып табылады. Бұл қағиданың мазмұны 

мынадай болып келеді: 
•  нақты индивидтің құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыру басқа азаматтардың құқықтары 

мен бостандықтарын бұзбауы тиіс, өйткені ол құқықтық теңсіздікке əкеледі; 
•  осы теңдік заң мен сот алдындағы теңдікке де таралады. Кез келген мемлекет осы ережелерге 

кепілдік беруге міндетті; 
•  адам жəне азаматтың құқықтары мен бостандыктарының теңдігі олардың əрекеттерімен 

қамтамасыз етіледі; 
•   осы қағида мазмұндалған заңдардың мəнін, мазмұнын жəне қолданылуын айқындайды жəне 

оны мемлекет қамтамасыз етеді. 
Осы заманғы мемлекеттердің конституциялық нормалары азаматтардың құқықтары мен 

міндеттерінде кейбір айырмашылықтардың болуы мүмкіндігін мойындайды. Алайда, мұндай 

ерекшеліктер табиғи сипатта болуы керек. Бұл жерде артықшылықтар туралы сөз қозғап отырмыз, 

яғни мемлекеттің заңдары бойынша берілген ерекше құқықтар, артықшылықтар, жақсы 

жағдайлар, мұқтаж адамдарға көмектесу. Оларға мыналар жатады: əлемдегі мемлекеттердің 

көпшілігінде əскери борышты етеу ер адамға жүктелген; мүгедектерге; балаларға; əйелдерге; 

байырғы халықтардың көпшілік өкілдеріне ерекше конституциялық құкықтар беріледі. 
Адамдардың құқықтық жағдайларында айырмашылықтардың болуына жол беріледі жəне ол заңға 

сай болуы мүмкін, егер ең алдымен тұтастай қоғамның мүдделерін қамтамасыз етуді көздейтін 



 

болса. Мысалы, белгілі бір психологиялық немесе дене кемістіктері бар адамдарды тіқұшақ 

командирі немесе теңіз кемесінің капитаны мамандықтарына жіберуге болмайды немесе 

керісінше, сурет салуға бейімі бар тұлғаларды көркемсурет мектебіне артықшылықпен қабылдау. 

Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясының 16- бабында əйелдер мен ерлер бірдей 

құқықтарды пайдаланады деп жарияланған. Қазақстан Республикасының Конституциясында 

"Тегіне, əлеуметтік, лауазымдық жəне мүліктік жағдайына, жынысына, нəсіліне, ұлтына, 

тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге 

жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды" деп жарияланған. 

Əйелдерге қатысты кемсітудің барлық нысандарын жою туралы Конвенция отбасылық 

жағдайынан тəуелсіз түрде, ерлер мен əйелдер құқықтарының теңдігі негізінде жəне саяси, 

экономикалық, əлеуметтік, мəдени жəне кез-келген басқа салалардағы негізгі бостандықтары 

арқылы əйелдердің құқықтарын пайдалануын немесе жүзеге асыруын жоққа шығаруға немесе 

əлсіретуге бағытталған жынысы бойынша кез келген айырмашылықтар, ерекшеліктер немесе 

шектеулер түріндегі кемсітуді айқындайды. Нəсілдік кемсіту деп: 

1.  Нəсілдік, тері түсіне, тектік, ұлттық немесе этникалық тегінің белгілеріне негізделген кез 

келген ерекшеліктерді, айырмашылықтарды, шектеулер немесе артықшылықтарды; 

2.  Саяси, əлеуметтік-мəдени немесе қоғамдық өмірдің басқа салаларындағы бостандықтары мен 

адам құқықтарының теңдік негіздерінде мойындауды, пайдалануды немесе жүзеге асыруды жою 

мақсатында иемесе кемсіту мақсаттарын айтамыз. 

Нəсілдік кемсітушілік мəселелеріндегі құқық бұзушылықты бақылау үшін Комитеттің 

Нəсілдік кемсітуді жою жөніндегі 4 жылға сайланатын 18 сарапшыдан тұратын мекемесі бар. 

Конвенцияның қатысушы мемлекеттері комитетке Конвенция ережелерін жүзеге асыру жөніндегі 
шаралар туралы баяндамалар жасап тұруға міндетті. Комитет бас Ассамблеяға жыл сайын өз 

қызметі туралы баяндама жасайды жəне Конвенция қатысушыларының баяндамалары мен 

хабарламаларының негізінде ұсыныстар жасайды. Осы Конвенцияны қабылдау бостандық сүйгіш 

халықтар мен мемлекеттердің үлкен жетістігі болып табылады. 

Біріккен Ұлттар Ұйымы адамның құқықтары мен негізгі бостандықтарын қорғау туралы 

мəселені халықаралық қауымдастықтың "адамзаттың барлық мүшелеріне тəн қасиеттерді жəне 

адамның тең əрі ажырамас құқықтары бостандықтың, əділдіктің жəне жалпы əлемнің арқауы 

екендігін мойындауымен" тікелей байланыстырады. БҰҰ-ның алдына қойған мақсаттарының 

тізбесіндегі "Нəсілдік, жыныстық, тіл жəне діндік ерекшеліктеріне қарамастан барлық адамдардың 

құқықтары мен негізгі бостандықтарын құрметтеуді қолдау мен дамытудағы" халықаралық 

ынтымақтастықты жүзеге асыруы халықаралық əмбебап ұйымның адам құқықтарын жүзеге 

асыруға адалдығын бейнелейді. Екінші дүниежүзілік соғыстан жинақталған ащы тəжірибеден 

кейін халықаралық қауымдастық адам құқықтарын халықаралық тиімді қорғау халықаралық 

бейбітшілік пен прогрестің маңызды шарттарының бірі деген түйінге келді. 
Адамның құқықтары мен негізгі бостандықтарының проблемалары БҰҰ Жарғысының 

бірқатар баптарында көрініс тапқан. Оның Кіріспесінде халықтар "адамның негізгі құқықтарына, 

жеке адамиың құндылығы мен ар-намысына, əйелдер мен ерлер теңдігіне, көп жəие аз ұлттар 

құқықтарынын теңдігіне деген сенімді орнықтыруға" бел байлағаны бейнеленген. БҰҰ 

Жарғысының 8- бабында "Біріккен Ұлттар Ұйымы өзінің басты жəне қосалқы органдарында 

əйелдер мен ерлердің кез келген нысанда жəне жағдайларда қатысуы үшін ешқандай шектеулер 

қоймайтынын бекіткен" деп көрсетілген. 56-бап БҰҰ-ның барлық мүшелерін ортақ мақсаттарға 

жету үшін Ұйыммен ынтымақтастықта біріккен жəне дербес əрекеттерді жүзеге асыруға, оның 

ішінде "барлық адамдардың нəсілдік, жыныстық, тілдік жəне діндік ерекшеліктеріне қарамастан, 

құқықтары мен негізгі бостандықтарын жалпылай құрметтеуге жəне сақтауға" көмектесуге 

міндеттейді. 
БҰҰ Жарғысының 13-бабына сəйкес, Бас Ассамблеяның экономикалық, əлеуметтік, мəдени, 

білім беру, денсаулық сактау салаларындағы халықаралық ынтымақтастыққа көмектесу қызметі 
жəне нəсіліне, жынысына, тіліне жəне дініне қарамастан, барлық адамдардың құқықтары 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, нəсілдік кемсіту, 



 

апартеид, шетелдіктердің құқықтық жағдайы, апатридтер, əйелдер құқығы, балалық шақты қорғау 

жəне халықтың басқа да санаттарына қатысты болды. 

БҰҰ Бас Ассамблеясының Үшінші комитеті негізінен адам құқықтарына қатысты əлеуметтік, 

гуманитарлық жəне мəдени сипаттағы мəселелермен айналысады. Адам құқықтары жөніндегі 
мəселелерді қарастырған кезде туындайтын əкімшілік жəне бюджеттік мəселелерді Бесінші 
комитет қарайды. Бас Ассамблеяның органдар жүйесінде адам құқықтарымен айналысатын 

қосалқы органдар болады. Оларға мыналар жатады: отар елдер мен халықтарға тəуелсіздік беру 

туралы Декларацияны жүзеге асыру барысындағы мəселелер жөніндегі арнайы Комитет; Намибия 

жөніндегі БҰҰ Кеңесі; апартеидке қарсы арнайы Комитет; Адам құқықтарына қатысты басып 

алынған аумақтардағы Израиль əрекеттерін зерттеу жөніндегі арнайы Комитет; Палестина 

халқының ажырамас құқықтарын жүзеге асыру жөніндегі Комитет. 

БҰҰ-ның Экономикалық жəне Əлеуметтік Кеңесі (ЭКОЭЛК) адам құқықтарын қолдау 

жөніндегі экономикалық жəне əлеуметтік салаларда комиссия құрады. БҰҰ Жарғысының 62-

бабына сəйкес ЭКОЭЛК "адам құқықтары мен негізгі бостандықтарының сақталуы мен 

ережелерін қолдау мақсаттарында ұсыныстар" жасай алады. Адам құқықтарына қатысты 

мəселелерді қарастыру кезінде көмек көрсету үшін Кеңес Адам құқықтары жөніндегі комиссияны 

жəне Əйелдер жағдайы жөніндегі комиссияны құрды. Адам құқықтары жөніндегі комиссия, оз 

кезегінде Аз ұлттарды кемсітудің алдын алу жəне қорғау жөніндегі шағын комиссияны құрды. 

Адам құқықтары жөніндегі комиссия 1946 ж. құрылды, сол уақыттан бері жыл сайын 

комиссияның сессиялары өткізіліп келеді. Комиссия адам кұқықтары жөніндегі бас орган болып 

табылады жəне осы құқықтарға қатысты түрлі мəселелермен айналыса алады. Осы орган адам 

құқықтары жөніндегі зерттеулер жүргізеді, халықаралық құжаттардың ұсыныстары мен 

жобаларын жасайды, Бас Ассамблея мен Экономикалық жəне əлеуметтік Кеңестің арнайы 

тапсырмаларын орындайды, сондай-ақ адам құқықтарының бұзылуына қатысты өтініштерді 
қарайды. Комиссия құзыреттеріне адам құқықтары жөніндегі мəселелер кіретін БҰҰ-ның басқа 

органдарының барлығымен тығыз ынтымақтастық жасайды. 

Алғашында Комитет құрамындагы 18 адамымен адам құқықтары туралы Халықаралық биллді 
дайындаумен айналысты. Бүгінгі таңда Адам құқықтары жөніндегі комиссия мүшелерінің саны 

43-ке жетті, олар үш жылдық мерзімге сайланады. Олар жыл сайыы алты апталық мерзімге 

жиналып, өз сессияларын өткізіп тұрады, комиссия кез келген мемлекетті осы мемлекеттің ерекше 

қызығушылығын туғызатын əрқандай мəселелер бойынша өз жұмысына қатысуға шақыра алады, 

сондай-ақ Бас Ассамблея мойындаған ұлт-азаттық қозғалыстардың өкілдерін шақырады. 

Мамандандырылған мекемелер мен бірқатар басқа да үкіметаралық ұйымдар олардың мүдделеріне 

қатысы бар мəселелер жөніндегі комиссияның жүргізетін талқылауларына қатыса алады, ал 

Экономикалық жəне əлеуметтік Кеңес жанындағы консультативтік мəртебесі бар үкіметаралық 

емес ұйымдар комиссияның ашық мəжілістерінің жұмысын бақылау үшін ресми өкілдерін 

тағайындай алады. 

Адам құқықтары жөніндегі комиссия бірқатар елдер мен аумақтарда өзінің бірнеше қосалқы 

органдарын құрды, сондай-ақ өзінің құзыретіне қатысты мəселелер жөніндеғі органдарын құрды. 

Қазіргі таңда, адам құқықтарының ұдайы өрескел бұзылу жағдайларын зерттейтін жұмыс тобы; 

еріксіз түрде немесе зорлықпен күштеп жоғалып кету мəселелері жөніндегі жұмыс тобы; даму 

құқығы жөніндегі үкіметтік сарапшылардың жұмыс тобы бар. Сондай-ақ, комиссия адамның 

бұзылған құқықтарын қарастырудың түрлі əдіс-тəсілдерін белсенді түрде қолданып келеді, 
мəселен адам құқықтары саласындағы немесе белгілі бір елдердегі немесе адам құқықтарының 

нақты бұзылуына байланысты жағдайларды зерттеу үшін сарапшылар тобының мəліметтерді 
жинауын айтуға болады. Мұндай құқық бұзушылықтар, əдетте сот талқылауынсыз жазалауға, діни 

жаппай қырып-жоюға, жалдамалы кісі өлтіруге қатысты болады. Адам құқықтары жөніндегі 
комиссия халықаралық декларациялар мен конвенцияларды дайындауға көмек корсететін 

жұмысшы топтарын құрады. 

1947 ж. Аз ұлттарды кемсітудің алдын алу жəне қорғау жөніндегі шағын комиссия құрылды. 

Адам құқықтары жөніндегі комиссия сияқты, ол да Экономикалық жəне əлеуметтік Кеңестің 

қызметтік комиссияларының рəсім ережелеріне сəйкес əрекет етеді. Шағын комиссия үш жұмыс 

тобын құрды, олар жыл сайынғы əрбір сессияның алдында, бірқатар міндеттерді жүзеге асыруға 



 

көмектесу үшін жиналады. Мысалы, хабарламалар жөніндегі жұмыс тобы адам құқықтарының 

бұзылуына қатысты жəне адам құқықтарын жүйелі түрде ерескел бұзуды растайтын мəліметтерді 
қарастырады. Құлдық мəселелері женіндегі жұмыс тобы құлдық жəне құл саудасы саласындағы 

оқиғалар барысын, бала еңбегін пайдалануды қоса алғанда қарастырады. Байырғы халық 

мəселелері жөніндегі жұмыс тобы байырғы халықтың құқықтарын қорғау саласындағы оқиғалар 

барысын қарастырады. 

Сонымен бірге, бағынысты комиссияның құрылымында адам құқықтары жөніндегі, ұстау жəне 

түрмеде қамау мəселелері жөніндегі, психикалық ауруларына байланысты ұсталатын адамдар 

мəселелері жөніндегі құжаттарды қабылдауға көмектесу мəселелерімен айналысатын сессиялық 

жұмыс топтары бар. 

1977 ж. Адам құқықтары жөніндегі комитет құрылды. Ол Азаматтық жəне саяси құқықтар 

туралы халықаралық Пактінің 28- бабына сəйкес құрылған болатын. Оның құрамы Пактіге 

қатысушы мемлекеттердің жоғары моральдық қасиеттері бар жəне адам құқықтары саласында 

құзыреттері мойындалған 18 азаматтан тұрады. Азаматтық жəне саяси құқықтар туралы 

халықаралық пактінің Факультативтік хаттамасына сəйкес, Пактіде мазмұндалған құқықтардың 

біреуі бұзылғаны туралы арыз жасаған жəне қолда бар барлық ішкі мемлекеттік құралдарды 

қолданып болған жеке тұлғалар адам құқықтары жөніндегі комитеттердің қарауына жазбаша 

хабарламалар бере алады. Мұндай хабарламалар Пактінің жəне Факультативтік хаттаманың 

қатысушы мемлекеттерінен ғана қабылданады. Комитет өзінің əрбір сессиясында қатысушы 

мемлекеттердің Пактіде көзделген құқықтарды өмірде іске асыру жөнінде қабылдаған шаралары 

туралы жəне осы құқықтарды пайдаланудың нақты нəтижелері туралы, сондай-ақ Пактіде 

мазмұндалған құқықтарды іске асыруға əсер ететін кедергілер мен факторлар туралы жасаған 

баяндамаларын қарастырады. 

Əйелдер жағдайы туралы комиссия өз қызметін 1946 жылдан бастап ЭКОЭЛК-нің қызметтік 

комиссиясының рəсім ережелеріне сəйкес жүзеге асырып келеді. Оның тікелей міндеттері: саяси, 

экономикалық, азаматтық, əлеуметтік салалардағы жəне білім берудегі əйелдер құқықтары туралы 

ұсыныстар мен баяндамаларды дайындау, сондай-ақ шұғыл қарастыруды талап ететін əйел 

құқықтары саласындағы маңызды проблемалар жөнінде ұсыныстар беру. 1982 ж. əйелдерге 

қатысты кемсітушіліктің барлық нысандарын жою жөнінде 23 сарапшыдан тұратын комитет 

құрылды. Конвенцияның 17-бабына сəйкес, əйелдерге қатысты кемсітушіліктің барлық 

нысандарын жою саласында қол жеткізілген нəтижелер туралы баяндамаларды қарастыру 

комитеттің негізгі міндеттеріне жатады. 

БҰҰ Бас Ассамблеясы 1951 ж. босқындар мəселесі жөніндегі (БЖКБ) Біріккен Ұлттар 

Ұйымының Жоғарғы комиссар Басқармасын құрды, ол БҰҰ қамқорлығымен босқындардың 

халықаралық қорғауын қамтамасыз етуге уəкілетті болады. Ол былайша жүзеге асады: 

- босқындарды қорғау туралы халықаралық конвенцияларды жасауға жəне бекітуге көмектесу, 

осы конвенциялардың қаулыларының орындалуын бақылау жəне оларға керекті түзетулерді 
енгізуді ұсыну; 

•  босқындар жағдайын жеңілдету жəне қорғауға мұқтаж босқындар санын қысқарту мақсатында 

кез келтен 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 құқықтық жағдайына 

қатысты мəліметтер алу; 

•  босқындар мəселелерімен айналысатын мүдделі үкіметтермен, үкіметаралық ұйымдармен тығыз 

қатынас орнату жəне оны қолдау. 

БЖКБ Бас Ассамблеяның рұқсат беруімен репатрациялау жəне орналастыруға байланысты 

міндеттерді атқара алады, сондай-ақ азаматсыздықты қысқарту туралы конвенцияға сəйкес 

азаматтығы жоқ адамдарға көмек көрсету жөнінде белгілі бір қызметтер атқарады. 

БҰҰ-ның мамандандырылған мекемелер жүйесі өз жұмысын адамның негізгі құқықтары 

мен бостандықтарын қорғауға бағыттайды. 



 

Мысалы, 1919 ж. Ұлттар Лигасына байланысты автономды ұйым ретінде кұрылған Халықаралық 

Еңбек Ұйымы (ХЕ¥) еңбек саласындағы халықаралық нормаларды тұжырымдау мен оларды 

тиімді жүзеге асыруды өзінің негізгі міндеті ретінде таниды. Еңбек саласындағы халықаралық 

конвенциялар мен ұсыныстар мəжбүрлі еңбекке тыйым салу, кəсіподақтар құқығын қоса алғанда, 

ұйымдасу құқығын қорғау; еңбек саласындағы кемсітуді жою, ерлер мен əйелдердің тең 

еңбектеріне теңдей ақы алу қағидасын қолдану, еңбекпен толық қамтуды қолдау, еңбек гигиенасы 

мен қауіпсіздігі, сондай-ақ əлеуметтік қамсыздандыру сияқты адам құқыктарына қатысты болып 

келеді. Біріккен Ұлттар Ұйымының білім, ғылым жəне мəдени мəселелер жөніндегі міндеттері 
өзінің Жарғысына сəйкес "бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайтуға көмектесу, БҰҰ Жарғысында 

танылған нəсіліне, жынысына, тіліне немесе дініне карамастан, барлық халықтар үшін əділдік, 

заңдылық, адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарын көпшіліктің құрметтеуін қамтамасыз 

сту үшін білім, ғылым жəне мəдениет жолымен халықтар ынтымақтастығын күшейтуден тұрады. 

Бүкілəлемдік денсаулық сақтау үйымының (БҰҰ) кіріспесіне сəйкес, жоғары деңгейдегі 
денсаулыққа ие болу кез келген адамның негізгі құқықтарының бірі жəне үкімет өз халқының 

денсаулығы үшін жауап береді, əрі ол денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамсыздандыру 

салаларында тиісті шараларды жасаған уақытта ғана сақтала алады. БҰҰ-ның Азық-түлік жəне 

ауыл шаруашылық ұйымы (ФАО) əлемдік экономиканың дамуына жəне адамзатты 

ашаршылықтан қорғауға өз үлесін қосып келеді. Бұл ұйым негізінен алғанда тамақтануды 

жақсарту мен өмір сүру деңгейін арттыруға байланысты, еңбек өнімділігін көтеруді жəне ауыл 

шаруашылығының азық-түліктері мен өнімдерін тиімді белуді камтамасыз ету, ауыл 

тұрғындарының өмір сүру жағдайларын жақсарту мəселелерімен айналысады жəне сол арқылы 

əлемдік экономиканың дамуына үлес қосады, оның қызметі адамзаттың жиі кездесетін 

проблемаларының бірі, атап айтқанда, əлемдік азық-түлік проблемаларын шешуге көмек көрсетуге 

бағытталған. 

 Еуропадағы қауіпсіздік жəне ынтымақтастық жөніндегі ұйым (ЕҚҰҰ) қауіпсіздік 

мəселелерімен айналысатын жалпы еуропалық ұйым болып табылады. Бұл аймақтық ұйым дау-

жанжалдардың алдын алу, одан сақтандыруды, Еуропадағы дағдарысты жəне жанжалдан кейінгі 
жағдайды қалпына келтіруді реттеуді қамтамасыз етеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі ЕҚҰҰ 

қадамдары жан-жақтылы сипатта болып келеді. Ол қарулануды бақылауды қоса алғанда, 

қауіпсіздікті орнықтыруға, превентивті (ескерту) дипломатияға байланысты мəселелермен, сенім 

мен қауіпсіздікті нығайту шараларымен, адам кұқықтары, сайлау барысын бақылаумен, сондай-ақ 

экономикалық жəне экологиялық қауіпсіздікпен айналысады. Тұтастай алғанда, ЕҚҰҰ қызметінің 

жоғарыда аталған барлық бағыт-бағдарлары қандай да бір қатынастар саласында адамдардың 

негізгі құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етеді. Тікелей алғанда, бұл демократиялық 

институттар мен адам құқықтары жөніндегі Бюроның (ДИ АҚБ) қызметімен қамтамасыз етіледі. 
ЕҚҰҰ-ның бұл құрылымдық бөлімшесі сайлау өткізуді бақылайды жəне ұлттық сайлау органдары 

мен адам құқықтары жөніндегі институттардың қалыптасуына көмектеседі. 
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            Бақылау сұрақтары: 

1. Қазіргі кездегі халықаралық құқықтың негізгі қағидалары 

2. Қазіргі кездегі халықаралық құқық субъектілері 
3. Халықаралық шарттар құқығы 



 

4. Халықаралық ұйымдар құқығы 

5. Халықаралық құқықтағы жауапкершілік 

 

 

 

 

9-тақырып. Дипломатиялық жəне консулдық құқық 

Мақсаты: :”Халықаралық жария құқығы’’  студенттерге мемлекет аралық, халықаралық 

қатынастарды реттейтін халықаралық - құқық нормалары маңызын түсіну, халықаралық құқық 

нормаларын қолдануды, сонымен қаттар халықаралық құқық теорияларын меңгеруге 

бағытталады. 

Кілттік сөз: «Консул» «Халықаралық шарт» «Дипломатия» «Халықаралық келісім» 

«Ратификация» 

Қаралатын сұрақтар: 

1.Өркениеттi əлемдегi дипломаттия ұғымы.Дипломатиялық құқық ұғымы жəне қайнар көздерi. 

2.Сыртқы қатынас органдары. 

3.Дипломатиялық өкiлдiктердiң мiндеттерi артықшылықтары жəне имунитеттерi 

4.Сауда өкiлдiктерiнiң , арнайы миссиялардың құқықтық мəселелерi. 

5..Консулдық құқық ұғымы , қайнар көздерi. 

6.Консулдық артықшылықтар мен иммуниттер 

"Дипломатия" ұғымы грек сөзі - екі бүктелген бет, құжат деген мағынадан шыққан. Бұл 

жерде "дипломды ұстаушы" деген сөз алғашқы мағынасында қолданылып отыр, яғни 

провинцияларға немесе мемлекеттен тыс шетелге кетіп бара жатқан ресми тұлғаларға берілетін 

ұсыныс немесе сенім грамоталары. 

Кең мағынадағы дипломатия ұғымы - бұл халықаралық құқық субъектілерінің өкілдіктері 
жөніндегі, бейбітшілік жəне бейбіт қатар өмір сүру жөніндегі, халықаралық қатынас 

қатысушыларының құқықтары мен мүдделерін бейбіт жолмен қорғау жөніндегі ресми қызмет. 

Дипломатия - бұл халықаралық құқықта рұқсат етілетін арнайы дипломатиялық шаралар, əдістер 

мен тəсілдер көмегімен мемлекеттің сыртқы саясатын жүзеге асырудың бір құралы болып 

табылады. 

Тар мағыналағы дипломатия ұғымы - бұл келіссөздер жүргізу мен шарттар, келісімдер 

жасау шеберлігі. Осындай шеберліктің қоғамның даму заңдылықтарьш білуге, халықаралық 

қатынас тарихын, жеке елдер тарихын, халықаралық құқықты, жеке елдердің конституциялық 

құқықтарын, шет тілдерді зерттеп-білуге негізделетінін айту кереқ." 

Адамзат қоғамының даму тарихында мемлекеттердің сыртқы саясат мəселелерінде оның 

маңызды құралының бірі - дипломатия əрқашан бірінші орында келеді. Бір-бірімен жанжалдасып 

қалған мемлекеттердің, түтастай халықтардың тағдыры осындай мəселелердің тиімді шешілуіне 

тікелей тəуелді болады. 

Барлық мемлекеттердегі орталық жəне шетелдердегі орган түріндегі дипломатиялық 

аппараттарды (Сыртқы істер министрлігі, елшіліктер, миссиялар, консулдықтар) дипломатиялық 

қызметтердің негізгі жетекшісі жəне орындаушысы ретінде айтуға болады, оларда арнайы 

жасақталған жəне дайындалған дипломатиялық кадрлар тұрақты жұмыс істейді. Мұндай 

кадрлардың жұмыс жүйесі мемлекеттің дипломатиялық қызметін құрайды жəне ол мемлекеттік 

қызметтің маңызды бөлігі болып табылады. Дипломатиялық аппарат - бұл мемлекеттік 

аппараттың бір бөлігі, оның қызметінің бағыты мен мазмұны мемлекеттің əлеуметтік-

экономикалық, саяси құрылымымен айқындалады. 

'"Дипломатиялық аппаратты жетілдіру, дипломатиялық кадрларды іріктеу мен дайындауды 

жақсарту, дипломатияның ең озық тəжірибелерін зерттеу жəне пайдалану, оның ғылыми 

негіздерін дайындау жəне дамыту - халықаралық мəселелерді бейбіт жолдармен шешу үшін жəне 

бейбітшілік пен бейбіт қатар өмір сүру саясатын нығайту үшін дипломатияны қолдануға мүдделі 
барлық мемлекеттердің алдына қойған маңызды міндеттері болып табылады. 

'"Дипломатия - бұл мемлекеттің сыртқы саясатының, халықаралық қызметінің құрамдас бір 

бөлігі. Сыртқы саясат дипломатияның мақсаттары мен міндеттерін айқындайды жəне сол арқылы 



 

іс жүзіндегі шаралар жиынтығын, сондай-ақ сыртқы саясатта қолданылатын нысандарды, 

құралдар мен əдістерді айқындайды,,- 

Өркениетті əлемдегі дипломатиялық тəжірибе тəуелсіз мемлекет-тердің сыртқы саясаттағы 

мүдделерінде дипломатиялық кызметтің дəстүрлі əдістерінің жəне жаңа нысандар мен əдіс-

тəсілдерінің қолданылып келе жатқанын көрсетіп отыр. Дипломатиялық қатынас пен талқылаудың 

түрлі нысандары ерекше маңызға ие болуда. Оларға мемлекет басшыларының кездесуі, 
мемлекеттер арасында жүргізілетін жоғары деңгейдегі көп жақты келіссөздерді жатқызуға болады. 

Дипломатиялық қызмет нормативтік қамтамасыз етуге, халықаралық құқықтың басқа 

субъектілеріне қатысты олардың жүзеге асу тəртіптеріне мұқтаж болуда. Көптеген ғасырлар бойы 

осы құқықтық нормалар реттеу заты бойынша салыстырмалы түрде тұрақты жəне дербес саланы 

жасап шығарды. Қазіргі таңдағы дипломатиялық құқық халықаралық құқық салаларының ішіндегі 
анағұрлым жүйеленген жəне үдемелі дамыған салалардын бірі. Дипломатиялық құқық - бұл 

құқықтың байырғы салаларының бірі. Ол ең алдымен елшілік құқық ретінде пайда болып, 

дамыған еді. XX ғ. басына қарай елшілік құқық дипломатиялық құқыққа айналды. 

"Дипломатиялық құқық - бұл халықаралық қатынасқа қатысушы халықаралық құқық 

субъектілерінің еркін білдіретін қағидалар мен нормалардың халықаралық құқық 

субъектілерінің келісім жəне қамтамасыз ету нəтижелерінде бекітетін жиынтығы; бейбітшілік 

пен бейбіт қатар өмір сүруді қолдау жəне нығайту мақсатындағы ресми органдарының 

жағдайы мен қызметін (функциялары мен мəртебесін) реттейді.,, 
Бірқатар оқулықтар мен оқу құралдарында "сыртқы қатынас құқығы" деген ұғым кездесіп 

қалады. Сыртқы қатынас құқығы тұжырымдамасы халықаралық өмірдің нақты жағдайлары 

объективті түрде осы саладағы халықаралық құқық нормаларының жүйеленуі мен үдемелі дамуы 

осы саланың мемлекеттердің шетелдерде тіркелген дипломатиялық жəне консулдық өкілдіктерінің 

қызметін ғана емес, сонымең бірге сыртқы қатынастың інжімемлекеттік органдарының, арнайы 

миссияларының, халықаралық конферециялардағы делегацияларының, халықаралық ұйымдардың 

жанындағы мемлекеттердің өкілдіктерінің жəне солардың жанындағы тұрақты бақылаушылар 

миссиясының қызметін реттеуге біртіндеп жол қойылатындығында. Міне, сол арқылы ғылыми 

айналымға "сыртқы қатынас құқығы" деген кеңірек ұғымды енгізуді түсіндіруге болады. 

Шарт жəне салт-дəстүр дипломатиялық құқықтың негізгі қайнар көздері болып табылады. 1961 ж. 

дипломатиялық қатынас туралы Вена Конвенциясы дипломатиялық қызмет саласындағы негізгі 
қайнар көздің бірі. Сонымен қатар, дипломатиялық құқық мемлекеттердің арнайы миссияларының 

қызметін, сондай-ақ халықаралық конференциялардағы өкілдіктердің құқықтық мəртебесін 

реттейді. Ол, ең алдымен 1969 ж. арнайы миссиялар туралы Конвенция, мемлекеттер 

өкілдіктерінің əмбебап сипаттағы халықаралық ұйымдармен қатынастары туралы 1975 ж. Вена 

Конвенциясы Қазақстан Республикасының тəуелсіздік алуы жəне оны жариялауы шетел 

мемлекеттерімен саяси, экономикалық, ғылыми-техникалық, мəдени жəне басқа да қатынастарын 

дамытты. Сондықтан халықаралық қауымдастықпен қатысу нысандары мен тəсілдерін жанарту 

қажеттілігі пайда болды. Халықаралық қатынастардың ұлғаюы, шетелдерде қазақстандық 

өкілдіктердің көбеюі мен қазақстандық азаматтар санының артуы дипломатиялық жəне консулдық 

қызметтің мазмұнына сапалық өзгерістер енгізді. 1993 ж. кектемінде Қазақстан сыртқы саясатты 

жүзеге асыру саласындағы халықаралық стандартқа қосылды. Дипломатиялық қатынас туралы 

1961 ж. Вена Конвенциясына жəне консулдық қатынас туралы 1963 ж. Вена Конвенциясына орай, 

Қазақстан Республикасы елшілік, миссия немесе консулдық аймақ деңгейіндегі қатынастар 

орнатады. Дипломатиялық қатынастарда біз түрлі нысандарды қолданамыз. Мəселен, Қазақстан 

Республикасының Президентіне мемлекет басшыларының (АҚШ, Жаңа Зеландия) жеке 

жолдаулары, дипломатиялық қатынас орнату жөніндегі Сыртқы істер министрлігінің біріккен 

мазмұндамалары (ҚХР, Испания, Австрия), дипломатиялық қатынас орнату жөніндегі хаттамалар 

(Моңғолия, Франция, Үндістан), ноталар алмасу (ОАР, Египет, Израиль) дипломатиялық 

қатынастарды орнату нысандары болды. Консулдық қатынастар үшін консулдық конвенцияларға 

қол қою (Ресей Федерациясы, Венгр Республикасы), визаларды озара мойындау туралы келісімдер 

(Грузия Республикасы, ТМД елдері), азаматтардың өзара сапарлары жəне визалар берудегі өзара 

түсіністіктер туралы меморандумдар (Пəкстан Ислам Республикасы, Иран Ислам Республикасы), 



 

консулдық шарттар (Украина, Түркменстан) консулдық қатынастар орнатудың кең таралған 

түрлері. 
ІІІетел мемлекеттерінің тəжірибелерін ескере отырып, Қазақстан дипломатиялық жəне 

консулдық қызметтерді ұйымдастыру жөнінде өз заңдарын қабылдауда, сыртқы саяси ведомство - 

Сыртқы істер министрлігінің жұмысын жетілдіруде, консулдық заңдастыру туралы арнайы 

нұсқаулық материалдарын жасауда; Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетел адамдардың 

жəне азаматтығы жоқ адамдардың құқықтары мен заңды мүдделеріне қатысты құжаттарды 

Сыртқы істер министрлігінің мекемелері арқылы сұрату тəртібі туралы; Қазақстан азаматтарын 

шетелдерде есепке алу жəне тіркеу туралы; Қазақстан азаматтарының шетелде тұрғылықты 

тұруларына рұқсат беруді ресімдеу туралы жəне т.б. жөнінде арнайы нұсқаулық материалдар 

дайындайды. 

Қазақстан Республикасындағы дипломатиялық қызмет Ұлттық заңдарға жəне халықаралық 

шарттарға сəйкес жүзеге асырылатын мемлекеттік органдардағы азаматтардың кəсіби қызметі. 
Біздің мемлекетіміздегі дипломатиялық лауазымға тағайындау тəртібі халықаралық стандарттарға 

сай. Мəселен, дипломатиялық 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 жəне мемлекеттік тілді білу сияқты талаптарды да қоса 

айтатын болармыз. Мұндай өзгерістердің болуы уақыт талабы. Сыртқы істер министрін 

тағайындау тəртібі, дипломатиялық қызметті еткеру жəне тоқтату ерекшеліктері, дипломатиялық 

қызмет қызметкерлерін қамтамасыз ету, кепілдік беру жəне өтемақылар, құқықтар мен міндеттер 

көлемі, жауапкершілігі мемлекеттік қызметтің осы бөліміне ерекше жағдайды қамтамасыз етеді. 
 Біздің мемлекетіміздің дипломатиялық жəне консулдық қатынастарын шетел 

мемлекеттеріндегі өкілдіктер мен халықаралық ұйымдардағы өкілдіктер қамтамасыз етеді; 
Қазақстанның БҰҰ қызметіне қатынасуы, мемлекет мүддесін сыртқы саясаттағы түрлі 
мəселелерінде қамтамасыз етеді. Дипломатиялық құралдар мен тəсілдер арқылы мемлекеттің 

халықаралық бейбітшілікті, ұжымдық жəне аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі əрекеттерін 

жүзеге асырады. 

Сыртқы қатынастарда мемлекет өзінің тəуелсіздігі арқылы халықаралық құқық 

субъектілікке ие болатын біртұтас құрылым ретінде көрінеді. Сыртқы қатынас органдары 

мемлекеттің шетелдегі өкілдігі ретінде болады жəне олардың құзыреттері шегінде іске 

асырылатын барлық əрекеттері мемлекеттің шетелдегі өкілінің əрекеті ретінде қарастырылады 

жəне оған халықаралық құқық нормаларына орай жауапкершілік жүктейді. Кез келгсн 

мемлекеттің сыртқы қатынас органдары ішкі мемлекеттік (немесе орталық) жəне шетелдік болып 

екіге бөлінеді. 
Қазақстан Республикасындағы сыртқы қатынастың ішкі мемлекеттік органдарына мыналар 

жатады: Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Парламенті, 
Үкімет басшысы жəне Үкімет, Сыртқы істер министрлігі - мемлекеттің сыртқы қатынасын тікелей 

жедел басқаратын орган. 

Мемлекеттің шетелдік сыртқы қатынас органдары, өз кезегінде тұрақты жəне уақытша 

болып бөлінеді. Қазақстан Республикасындағы тұрақты сыртқы қатынас органдарына Қазақстан 

дипломатиялық қатынас орнатқан елдерде тіркелген Қазақстан Республикасының дипломатиялық 

өкілдіктері (елшіліктер мен миссиялар); консулдық мекемелер, тұрақты өкілдіктер, халықаралық 

ұйымдар жанындағы тұрақты бақылаушылар миссиясы жатады. Осы топқа сауда əкілдіктері де 

жатқызылады. Қазақстан Республикасының шетелдердегі уақытша органдарына түрлі миссиялар, 

халықаралық конференциялардағы делегациялар мен бақылау топтары, халықаралық органдар 

сессияларының жұмысына қатысушы делегациялар жəне олардың ұйымдары жəне т.б. жатқылады. 

Мемлекет басшысының өкілеттіктері -Қазақстан Республикасының Президентінің, 

Парламентінің, Үкіметі мен Үкімет басшысының өкілеттіктері Қазақстан Республикасының 

Конституциясымен, тиісті нормативтік актілермен белгіленген. Бұл мəселелер конституциялық 

жəне əкімшілік құқықтарда егжей-тегжейлі зерттелген. 

Сырткы істер министрлігі - Қазақстан Республикасының сыртқы саясатын жүргізу 

жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруды жəне сыртқы қатынастар саласындағы мемлекеттік 

басқаруды қамтамасыз ететін орталық атқарушы орган больга табылады. Министрлік өз қызметін 



 

Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметі басшылығымен жүзеге асырады. Жалпы 

мəселелер жөніндегі министрліктің қызметіне Қазақстан Республикасының Премьер-министрі 
басшылық жасайды. Өз қызметінде Министрлік Қазақстан Республикасының Конституциясын, 

заңдарын, Сыртқы істер министрлігі туралы Ережені, дипломатиялық қызмет туралы 2002 жылғы 

заңды, басқа да нормативтік - құқықтық актілерді басшылыққа алады. Министрлік жүйесіне 

Қазақстан Республикасының дииломатиялық өкілдіктері мен консулдық мекемелері, Қазақстан 

Республикасының халықаралық ұйымдар жанындағы өкілдіктері, Министрліктің Қазақстан 

Республикасы аумағындағы өкілдіктері мен өзінің ведомстволық бағыныстағы ұйымдары кіреді. 
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің негізгі міндеттері мыналар болып 

табылады: 

• Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының тұжырымдамасы мен негізгі бағыттарын əзірлеу 

жəне Қазақстан Республикасының Президентіне жəне Үкіметіне тиісті ұсыныстарды тапсыру; 

• Қазақстан Республикасының сыртқы саяси бағытын жүзеге асыру; 

•  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысымен бірге Қазақстан Республикасының 

Президенті үшін Қазақстан Республикасының сыртқы саясат стратегиясын жасау, Президенттің 

халықаралық бастамаларын жүзеге асыру; 

•  Қазақстан Республикасының егемендігін, қауіпсіздігін, аумақтық тұтастығын жəне 

шекараларының мызғымастығын, оның басқа мемлекеттермен өзара қарым-қатынастарындағы 

жəне халықаралық аренадағы мүдделерін қорғауды дипломатиялық құралдар мен əдістермен 

қамтамасыз ету; 

• Шет елдерде Қазақстан Республикасы азаматтарының жəне заңды түлғаларының құқықтары мен 

мүдделерін қорғау; 

•    Қазақстан Республикасының шетелдік мемлекеттермен дипломатиялық жəне консулдық 

қатынастарын, халықаралық ұйымдармен қарым-қатынастарын жүзеге асыру; 

•   Шетелдік мемлекеттермен жəне халықаралық ұйымдармен қатынастарда Қазақстан 

Республикасының біртұтас сыртқы саяси бағытты жүргізуін қамтамасыз ету мақсатында 

атқарушы өкіметтің басқа да органдарының қызметін үйлестіру жəне жұмысына бақылау жасау. 

Министрлік өзіне жүктелген міндеттерге сəйкес, Қазақстан Республиксының шетелдік 

мемлекеттермен жəне халықаралық ұйымдармен қатынастар мəселелері жөнінде белгіленген 

тəртіпте Қазақстан Республикасының Президентіне жəне Үкіметіне ұсыныстар мен ұсыным-

кеңестерді əзірлейді жəне табыс етеді, сондай-ақ, халықаралық шарттар мен келісімдерді 
жасасу, бекіту, орындау, қолданысын тоқтату жəне бұзу туралы ұсыныстарды дайындайды 

жəне белгіленген тəртіпте осы ұсыныстарды Қазақстан Республикасы Президентінің жəне 

Үкіметінің қарауына енгізеді. Мұнан басқа, Министрліктің қызметіне мынадай міндеттер 

кіреді: Қазақстан Республикасының құқықтық іс-тəжірибесінде халықаралық нормаларды 

жүзеге асыруға жəрдемдеседі, республика заңдарын жетілдіру, оларды Қазақстан 

Республикасының халықаралық-құқықтық міндеттемелеріне сəйкес келтіру жөніндегі 
ұсыныстарды даярлайды. 

Министрлік Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтары мен бостандықтарын, оның 

қорғанысы мен мемлекеттік қауіпсіздігін, құқықтық тəртіпті қорғауды, айналадағы ортаны 

сақтауды қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының шетелдік мемлекеттермен жəне 

халықаралық ұйымдармен сауда-экономикалық жəне қаржылық байланыстарын, ғылыми-

техникалық, мəдени жəне өзге де алмасуларын дамыту мен кеңейту жөніндегі нақты іс-шараларды 

əзірлеуге қатысады, халықаралық бейбітшілікті, ғаламдық жəне аймақтық қауіпсіздікті, сонымен 

бірге Қазақстан Республикасының Біріккен Ұлттар Ұйымы мүшесі, жалпы еуропалық жəне басқа 

да аймақтық процестердің қатысушысы ретінде қамтамасыз етеді, Қазақстан Республикасының 

БҰҰ, басқа да халықаралық ұйымдардың, конференциялардың, кеңестердің, форумдардың 

қызметіне қатысуын қамтамасыз етеді, халықаралық қауымдастықтың мүшесі ретінде Қазақстан 

Республикасының ғаламдық жəне аймақтық халықаралық проблемаларды шешудегі рөлін 

арттыруға жəрдемдеседі, аштықпен жəне артта қалушылықпен, халықаралық терроризммен, 

ұйымдасқан қылмыспен жəне есірткілердің заңсыз айналымымен күресу, сондай-ақ экологиялық 

жағдайы нашар жəне техногендік апаттар аймақтарындағы салдарды жою жөніндегі халықаралық 

акцияларға қатысады. 



 

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі республиканың айналадағы ортаны 

халықаралық қорғау жəне ұжымдық пайдалану, Əлемдік мұхит ресурстарын игеру, ғарыш 

кеңістігін зерттеу саласындағы мүдделерін қамтамасыз етеді, Қазақстан Республикасының сыртқы 

жəне ішкі саясаты, елдігі əлеуметтік экономикалық, мəдени жəне рухани өмірі туралы ақпаратты 

шетелде таратуға жəрдемдеседі, жоғары жəне үкіметтік деңгейлерде халықаралық алмасулардың 

хаттамалық қамтамасыз етілуін, сондай-ақ дипломатиялық жəне консулдық артықшылықтар мен 

иммунитеттердің сақталуына бақылауды жүзеге асырады, Қазақстан Республикасының 

парламентаралық байланыстарын жүзеге асыруға жəрдемдеседі, шетелде тұрып жатқан 

отандастармен байланыстарды жəне қатынастарды дамытуға жəрдемдеседі, Сыртқы істер 

министрлігі Қазақстан Республикасы жасасқан жəне күшіне енген халықаралық шарттардың 

депозитарі болып табылады жəне Қазақстанның дипломатиялық қызметінің мұрағатын құрады 

жəне ұстайды, республика аумағындағы шетелдік дипломатиялық жəне консулдық өкілдіктердің 

қызмет етуіне жəрдемдеседі, сондай-ақ өз құзырындағы мəселелер бойынша Қазақстан 

Республикасының орталық атқарушы органдарымен, өкілдік органдарымен, қоғамдық 

бірлестіктермен өзара іс-қимыл жасайды. 

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің орталық апнаратының құрылымы 

мынадай болады: 

•  Басшылық; 

•  Əкімшілік жəне бақылау департаменті; 
•  Консулдық қызмет департаменті; 
• Сыртқы істер министрлігінің орталық аппаратын жəне оның Шетелдегі мекемелерінің қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі департамент; 

• Бірінші департамент (БҰҰ жəне халықаралық экономикалық ынтымақтастық Басқармасы, 

Халықаралық қауіпсіздік Басқармасы) 

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

•   Төртінші департамент (Азия, Таяу Шығыс жəне Африка Басқармасы, Шарттық-құқықтық 

басқарма). 

Сыртқы істер министрлігінің шарттық-құқықтық бөлімі мемлекеттің сыртқы саясатына 

қатысты халықаралық шарттардың мəтіндерімен жұмыс істейді. Мысалы, ол аумақ, мемлекеттің 

сыртқы шекараларына қатысты мəселелер болуы мүмкін. Сыртқы істер министрлігінің 

Мемлекеттік хаттама басқармасы арқылы елшілер жəне өзге де шетелдік өкілдер келген елдерімен 

алғашқы байланысын жасайтын белімше болып табылады. Бұл басқарма жаңа келген елшілерді 
қарсы алып, оларды орналастырады жəне оларға елшілік жұмысын ұйымдастыруға жəрдемдеседі. 
Дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекетке келген елші Сыртқы істер министрлігінің 

мемлекеттік хаттама басқармасының меңгерушісіне бірінші кіріп, одан сенім грамотасын 

тапсырудың бекітілген тəртібін сұрайды. Сенім грамотасы - бұл елші немесе уəкілдік 

сыныбындағы дипломатиялық өкілдік басшысына оның өкілдік сипатын жəне шетелдік 

мемлекетте тіркеленіп куəландыруға берілетін құжат. Содан кейін ол сыртқы істер министріне 

немесе оның бірінші орынбасарына танысу үшін жəне оған өзінің сенім грамоталарының 

көшірмелерін, сондай-ақ сенім грамотасын тапсыру кезінде сөйлейтін сөзінің мəтінін беру үшін 

ресми кіреді. 
Сенім грамотасына дипломатиялық өкілді тағайындаған мемлекет басшысы қол қояды жəне 

Сыртқы істер министрінің қолымен бекітіледі. Ол дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекет 

басшысына арналады жəне оған салтанатты жағдайда тапсырылады. Сенім грамотасын тапсыру 

актісі елшінің өз міндеттерін орындауға кірісу актісі болып есептеледі. Сенім грамоталарының 

құрылымдық элементтеріне мыналар жатады: мемлекеттің Негізгі заңының тиісті баптарына 

сілтеме жасау, осы мемлекет басшысының лауазымын атау, фамилиясы, аты, сондай-ақ екі елдің 

де дипломатиялық өкілдер алмасуына тиісті деңгейдегі дипломатиялық өкілдік рангісі; 
дипломатиялық өкілдің өз мемлекетінің басшысы атынан немесе өз үкіметінің атынан айтқанының 

бəріне сену туралы өтініш. 

Елші өз елі дипломатиялық қатынас орнатқан мемлекеттердің елшілерінің бəріне арнайы 

ресми кіріп-шығады, оны дипломатиялық корпустың жоғары дəрежелісінен (дуайеннен) бастайды. 

Дуайеи -дипломатиялық корпустың (ағылшын тілді елдерде əдетте декан деп аталады) 



 

протоколдық басшысы. Дуайен дипломатиялық корпустың атынан түрлі шараларда сөз сөйлейді 
жəне дипломатиялық корпус мəртебесіне қатысты мəселелер бойынша дипломатиялық өкілдік 

орналасқан мемлекет пен дипломатиялық корпустың тиісті билік өкілдерінің арасында өзіндік бір 

жарастырушы болып табылады. Нақты мемлекетте тіркелген дипломатиялық өкілдік басшылары 

ішінде ең жоғарғы сыныбы бар дипломатиялық өкілдіктің басшысы автоматты түрде дуайен бола 

алады. Егер дипломатиялық өкілдік басшыларының бірдей сыныбы болатын болса, онда осы 

мемлекетте əріптестеріне қарағанда лауазымында көбірек мерзім отырған тұлға дуайен болып 

сайланады. 

Сөйтіп, мемлекеттік хаттама басқармасы Сыртқы істер министрлігінің жедел басқару 

бөлімшесі болып табылады. Хаттамалық басқарма өз жұмысын жүргізген кезде мемлекеттің əрбір 

мемлекетпен орнатқан дипломатиялық қатынасының сипаты мен деңгейін ескеріп отырады. 

Мемлекет басшылары халықаралық қатынастарға қатысты барлық мəселелерді əрдайым 

өзара тікелей талқылай алмайды. Соған орай, олар өз аттарынан келіссөз жүргізетін өкілдерді 
ұстауға мəжбүр болады. Мұндай өкілдер дипломатиялық агенттер деп аталады. Олардың міндеті, 
ең алдымен өздерін жіберген мемлекеттің саясатын түсіндіру жəне өздері келген мемлекетте соны 

мақұлдатуға қол жеткізуден тұрады. Сол арқылы екі мемлекет арасында достық қатынастар 

орнайды. Дипломатиялық қатынас туралы 1961 ж. Вена Конвенциясының 1- бабына сəйкес, 

дипломатиялық агент деп өкілдік басшысы немесе өкілдіктің дипломатиялық персоналын айтады. 

Дипломатиялық агенттердің өкілдік сипаттан басқа бірқатар айырмашылық ерекшеліктері болады, 

ол - дипломатиялық сыныптар мен дəрежелер. Дипломатиялық дереже бұл - дипломатиялық 

қызметті өткеруге қатысты нақты мемлекеттің заңдары мен ережелеріне сəйкес берілетін 

дипломаттың жеке дəрежесі болып табылады. Бұл дəреже лауазымына, отставкаға кетуіне 

қарамастан, сақтала береді. Қандай да бір елдердің дəрежелері мен лауазымдық жағдайы сəйкес 

келуі де, сəйкес келмеуі де, мүмкін (мысалы, Төтенше жəне Өкілетті елші - бір мезгілде дəреже де, 

лауазым да). Қазақстан Республикасында Төтенше жəне Өкілетті елші деген жоғары дəрежені 
сыртқы істер министрі, оның орынбасарлары, мемлекеттің халықаралық ұйымдардағы тұрақты 

өкілдері жəне басқалары иеленеді. Дипломатиялық сыныптар халықаралық құқық нормаларымен 

айқындалады жəне дипломатиялық өкілдік басшыларына ғана қатысты болады. Дипломатиялық 

қатынас туралы 1961ж. Вена Конвенциясының 14- бабына сəйкес, өкілдік басшылары үш сыныпқа 

белінеді, атап айтқанда: 

а) мемлекет басшылары жанында тіркелетін елшілер мен нунцилер жəне тең дəрежедегі 
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 сьшыптары жоғалып 

барады, 3 - сыныпты дипломатиялық өкілдер халықаралық іс-тəжірибеде өте аз кездеседі. 
Олармен өзара шектелген саяси, экономикалық жəне басқа да мүдделері бар елдер ауысады. 

Əдетте, ол саяси көзқарастарға байланысты тиісті бір елдермен дипломатиялық қатынасты жоғары 

деңгейде ұстағысы келмеген жағдайларда орын алады. 

Дипломатиялық дəрежелер əрбір мемлекеттің ішкі құқығымен енгізіледі жəне сыртқы істер 

министрлігі аясында шетел мемлекеттерімен ресми қатынастар жасауды жүзеге асыратын барлық 

лауазымды адамдар үшін көзделеді. Халықаралық дипломатиялық іс-тəжірибеде мынадай 

дəрежелер бар: 

1. Төтенше жəне Өкілетті елші; 
2. Бірінші сыныпты Төтенше жəне Өкілетті уəкіл; 

3. Екінші сыныпты Төтенше жəне Өкілетті уəкіл; 

4. Бірінші сыныпты кеңесші; 
5. Екінші сыныпты кеңесші; 
6. Бірінші сыныпты бірінші хатшы; 

7. Екінші сыныпты бірінші хатшы; 

8. Бірінші сыныпты екінші хатшы; 

9. Екінші сыныпты екінші хатшы; 

10. Үшінші хатшы; 



 

11. Атташе. 

Елшілікті Төтенше жəне Өкілетті елші, миссияны - уəкіл немесе сенімді екіл басқарады. 

Сенімді өкілді уақытша сенімді өкілден айыра білу керек, ол елші болмаған кезде елшілікті 
уақытша басқаруы мүмкін. 

Елшілік жəне миссия - бұл дипломатиялық өкілдіктің екі түрі. Қазіргі таңда дипломатиялық 

өкілдіктер деңгейін елшілік деңгейіне 

дейін жоғарылату үрдісі нығайып келеді. Жеке мемлекеттер арасындағы қатынастар тығыз, əрі 
достық сипатта бола бастағанда дипломатиялық өкілдіктер бір деңгейден екінші деңгейге қарай 

қайта құрылады. Мұндай жағдайларда, тиісті елдердің үкіметтері халықаралық қатынастарының 

сапалы екендігін білдіру үшін өздерінің дипломатиялық өкілдіктерінің деңгейін жоғарылатуға 

жəне оларды миссиядан елшілікке айналдыруды, ал уəкілдерді елшілер дəрежесіне көтеруге 

шешім қабылдайды. 

Қазақстан Республикасының Елшілігі сыртқы қатынастағы мемлекеттік орган жəне 

дипломатиялық өкілдік орналасқан еліндегі оның жоғары дипломатиялық өкілдігі болып 

табылады. Елшілік өз қызметінде дипломатиялық қатынас туралы 1961 ж. Конвенция ережелерін, 

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан заңдарын, Қазақстан Республикасы 

Президентінің Жарлықтарын, Қазақстан Республикасының қаулылары мен бұйрықтарын, сондай-

ақ Сыртқы істер министрлігінің нормативтік құжаттары мен нұсқауларын басшылыққа алады. 

Дипломатиялық өкілдік басшысын тағайындау. 

Тағайындау алдында дипломатиялық өкіл тағайындалатын ел үкіметінің келісімін - агреман 

сұрату керек. Агреман -деген француз сезінен шыққан, мақұлдау, келісу мағынасында) бір елдің 

дипломатиялық өкілі ретінде белгілі бір адамды тағайындау екінші бір елдің алдын-ала келісім 

беруі. Агреман не үшін сұратылады. Біріншіден, көпшілік таныған халықаралық іс-тəжірибеге 

байланысты. Агреманды сұратпауға жəне оны алмай тұрып, дипломатиялық өкілді тағайындауға 

болмайды. Екіншіден, бірде-бір үкімет өз мемлекетінін сыртқы саясатына қарсы баспасөз бетінде 

немесе ауызша нысанда жағымсыз сөйлеген адамды өз еліне қабылдамайды. Дипломатиялық 

өкілдік орналасқан ел үкіметі өз елдеріне халықаралық қатынас іс-тəжірибесінде объективті түрде 

жəне адал ниетпен қатысқан адамның келуіне сенуге құқығы бар. Өкіл өзінің Сыртқы саясат 

ведомствосынан тиісті нұсқау алғаннан кейін дипломатиялық өкілдік орналасқан елдің сыртқы 

істер министрлігіне барып, ауызша нысанда осы елдегі өз лауазымынан кететінін жəне басқа 

кандидатураға агреман сұратуды тапсыру туралы хабарлайды. Ауызша хабарламаға агреман 

сұратылатын адамтуралы бар қажетті мəлімет қосымша тапсырылады. Халықаралық іс-тəжірибеде 

агреманды телефон арқылы сұрату жағдайлары да кездеседі. Əдетте, бұл аты мен жүргізетін саяси 

қызметі күмəн туғызбайтын мемлекеттік қайраткерлерге таралады. Халықаралық іс-тəжірибе 

агреман сұрату фактісін абсолютті құпиялықта сақтауды талап етеді. 
Агреман сұратуға жауап қандай да бір саяси түсініктерге байланысты болмаса, қысқа 

мерзімде беріледі. Жауап беру мерзімі - екі ел арасындағы қатынастардың жай-күйінің көрсеткіші 
есепті. Дипломатиялық этикет ережелері бойынша сұратылған агреман туралы еске салуға немесе 

жауап беруді тездету туралы өтінуге болмайды. Агреманды беру туралы жауап сұратылған 

нысанда беріледі, яғни ауызша немесе жазбаша нысанда.  

Елші кеткенге дейін Сыртқы істер министрлігінің тиісті бөлімі дипломатиялық өкілге сенім 

грамоталарын, ал оның алдындағыға кері шақырып алу грамоталарын дайындайды. Кері шақырып 

алу грамотасы - бұл дипломатиялық өкілдің лауазымынан кері шақырылатынын хабарлайтын 

құжат. Ол дипломатиялық өкіл тіркелген мемлекет басшысына арналады жəне дипломатиялық 

өкілді тағайындаған мемлекет басшысының қолы қойылады жəне Сыртқы істер министрінің 

қойылған қолымен бекітіледі. Кері шақырып алу грамотасының кіріспесінде дипломатиялық 

өкілді шақырып алу фактісі туралы  баяндалады; шақыру себебі айтылады; дипломатиялық өкіл 

қызметі мемлекеттер арасындағы дипломатиялық қатынастарды дамытуға жəне қолдауға кемегін 

тигізер деген үміт білдіріледі. Кейбір мемлекеттердің дипломатиялық іс-тəжірибелерінде кері 
шақырып алынған дипломатиялық өкіл кеткеннен кейін, осы екіл тіркелген мемлекет басшысы 

дипломатиялық екілді тағайындаған мемлекет басшысына жіберу грамоталарын жібереді. 
Мұндай грамоталар дипломатиялық жолдармен жөнелтіледі. Жіберу грамоталарына қандай да бір 

жауаптар берілмейді. 



 

Дипломатиялық өкілдіктер қызметін тоқтату. Дипломатиялық өкілдік орналасқан елдегі 
қызметін екі ел арасында дипломатиялық қатынастар тоқтатылған немесе үзілген жағдайда толық 

тоқтатады. Халықаралық іс-тəжірибеде басқадай нысан да болуы мүмкін, мысалы, екі мемлекет 

біріккен жағдайда сыртқы саясатты біріккен үкімет жүргізуі керек жəне біріккен елдің біреуі 
барлық дипломатиялық өкілдіктермен өз жұмысын тоқтатуы тиіс. 

Дипломатиялық агенттің қызметі дипломатиялық қатынас туралы Вена Конвенциясының 

43- бабына сəйкес тоқтатылады: 

•  егер ол белгілі бір мерзімге жасалса жəне уақыты созылмаса, мерзімі біткен жағдайда; 

•  дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекет үкіметіне тіркеуші мемлекет үкіметінің 

дипломатиялық агент қызметінің тоқтатылатындығы туралы (кері шақырып алу) хабарлауы; 

• дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекеттің дипломатиялық агентті өкілдік қызметкері деп 

танудан бас тартатындығын хабарлауы (дипломатиялық екілді жариялау туралы ережеге орай). 

Дипломатиялық миссия өз қызметін дипломатиялық өкіл қайтыс болған жағдайда 

тоқтатады. Дипломатиялық персоналдың дəрежесі жоғарырақ мүшесі өкілдік басшысының 

орнына сенімді екіл ретінде уақытша отыра тұрады. Егер қандай да бір мемлекет өмірін сүруін 

тоқтатса да миссия өз жұмысын тоқтатады. 

Дипломатиялық қатынас туралы Вена Конвенциясының 45- бабына сəйкес, екі мемлекет 

арасындағы дипломатиялық қатынас үзілген жағдайда, сондай-ақ өкілдікті тұрақты немесе 

уақытша кері шақырып алған жағдайда: 

а)  дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекет қарулы жанжал жағдайында да дипломатиялық 

өкілдікті оның мүлкімен жəне мұрағатымен бірге күзетуге жəне құрметтеуге тиіс; 

б)  тіркеген мемлекет өз өкілдігінің ғимаратын мүлкімен жəне мұрағатымен бірге дипломатиялық 

өкілдік орналасқан мемлекетке қолайлы болатын қандай да бір үшінші мемлекеттің күзетуіне 

сеніп тапсыруы мүмкін; 

в) тіркеген мемлекет өз мүддесін жəне өз азаматтарының мүдделерін дипломатиялық өкілдік 

орналасқан мемлекетке қолайлы болатын қандай да бір мемлекеттің өкілдігіне қорғауға сеніп 

тапсыруы мүмкін. 

Дипломатиялық өкілдік пен оның персоналының мəртебелерінің дамыған шарттық 

негіздерінің болуы дипломатиялық іс-тəжірибенің сұранысын толық қанағаттандырады деген 

тұжырымдама дұрыс емес деп ойлаймыз. Дипломатиялық өкілдік институты эволюциясының 

себеп-салдарына мыналар жатады: 

•  мемлекеттердің өзара тəуелділігінің күшеюі; 
•  мемлекеттер арасындағы байланыстардың дамуы. Дипломатиялық құқық саласында негізгі 
халықаралық-құқықтық құжаттардың қабылдануы халықаралық қатынастың белгілі бір тарихи 

даму кезеңдерін бейнелейді. Алайда, халықаралық құқықтық іс-тəжірибеде дипломатиялық 

өкілдік пен оның персоналдарының құқықтық мəртебелерінің кейбір мəселелері тиісті шешімін 

таппайтын жағдайлар жиі кездесіп қалуда. Мысалы, дипломатиялық курьерлердің, дипломаттың 

уақытша резиденциясының иммунитеті, ішкі қызмет, дипломатиялық баспана мəртебелері 
айқындалмаған. Құқықтық реттеудегі осындай кемшіліктердің барлығы - мемлекеттер арасындағы 

жанжалды жағдайлардың қайнар көзі болып отыр. 

Мемлекеттердің халықаралық іс-тəжірибелерінде дипломатиялық өкілдіктер мен олардың 

персоналдарының мəртебесін реттейтін құқықтық нормалардың талдамаларында олардың 

құқықтық реттеулерін өзгерткен өзгерістер болып өтті. Дипломатиялық құқық нормаларын одан 

əрі жүйелеудің, Конвенцияларды қайта қараудың объективті қажеттігі туындады. Соған 

байланысты дипломатиялық курьер мəртебесі мен дипломатиялық курьер алып жүрмейтін 

дипломатиялық поштаның мəртебесі туралы баптардың жобасын дайындау жөніндегі БҰҰ-ның 

Халықаралық құқық комиссиясы атқарған жұмысы қызығушылық тудырып отыр. 

Дипломатиялық əкілдік дипломатиялық өкілдік орналасқан елдегі мемлекеттің өкілдігі 
қызметін жүзеге асырады. Өз мемлекетінің, оның ұйымдарының, өкілдіктерінің, заңды жəне жеке 

тұлғаларының мүдделерін халықаралық құқық рұқсат беретін шектерде қорғайды. Сонымен бірге, 

дипломатиялық өкілдік міндеттеріне: дипломатиялық өкілдік орналасқан елінің мемлекеттік 

органдарымен келіссөздер жүргізу жəне ресми байланыстар орнату; дипломатиялық өкілдік 

орналасқан елінің ішкі саяси жағдайын, биліктің барлық органдарының қызметін, саяси, 



 

экономикалық жəне əлеуметтік даму үрдістерім, оның сыртқы саясатын барлық заңды 

құралдармен зерттеуі жатқызылады. Дипломатиялық өкілдік қызметі мемлекеттер арасындағы 

экономикалық, мəдени, ғылым жəне басқа салалардағы қатынастарының дамуына жəрдемдесуі 
керек. 

Иммунитет ұғымы дипломатиялық жəне консулдық құқықтағы негізгі ұғымдардың біреуі, 
латын сөзі тəуелсіз, тартылмайды деген мағынаны береді. Халықаралық келісімдерде белгіленген 

артықшылықтар мен иммунитет сөздерін айыра білу керек. Артықшылықтар деп мемлекет 

басшылары мен олардың өкілдерінің ерекше құқықтық артықшылығын айтамыз. Осындай 

артықшылықтардың ең елеулілері ретінде қол сұғушылық пен кемсітуден қорғау құқығын, белгілі 
бір жағдайларда арнайы белгілер мен эмблемаларды пайдалану құқығын (мысалы, өз жалауын) 

шетелдерде өзінің арнайы байланыс құралының болуына деген (курьерлер, шифрленген 

хабарламалар) құқықты жəне басқаларды айтуға болады. Иммуиитет деп мемлекет 

басшыларының, үкімет басшылары мен мүшелерінің, шетел мемлекеттерінің парламент мүшелері 
мен өкілдерін, сондай-ақ шетелдегі мүліктер мен мемлекеттік кемелердің дипломатиялық өкілдік 

орналасқан елдің сотының, қауіпсіздік қызметінің қаржылық аппаратының мəжбүрлі 
əрекеттерінен қорғалуын, оның ішінде талап - арыздан, қамаудан, тінтуден, жауап алудан жəне т.б. 

қорғалуын айтамыз. 

Халықаралық құқық доктринасында дипломатиялық өкілдіктермен персоналдарының 

мəртебелерін халықаралық-құқықтық реттеу істері бар. Халықаралық-құқықтық реттеуге екі үрдіс 

тəн: біріншісі, имунитеттер мен артықшылықтарды шектеуге бағытталса, екіншісі - дамытуға 

бағытталған. Олар дипломатиялық өкілдік орналасқан əрекеттің мүдделері мен оларды жіберген 

мемлекеттердің мүдделері объективті қайшылықтарға негізделген. Былай қарағанда, шай 

қайшылықтар болмауы керек, өйткені əрбір мемлекет бір  жіберуші де, дипломатиялық өкілдік 

орналасқан мемлекет алады. Дегенмен, мемлекеттер арасындағы саяси жүйелерде, халық мен 

географиялық жағдайында, қаржылық жəне басқа да өкіндіктерінің сипатында, халықаралық 

аренадағы нақты мемлекеттің, етулерінде өзгешіліктердің болмай қалуы мүмкін емес. Осы торлар 

арқылы белгілі бір сатыларда əрбір мемлекеттің өсіруші не болмаса дипломатиялық өкілдік 

орналасқан ел ретіндегі бір-бірінен артуына əкеліп соғады. Бүгінгі таңда мынадай істер  бар: 

• Батыс елдерінің көпшілігі дипломатиялық иммунитеттер мен артықшылықтар  аясын  кеңейтуді  
жақтайды.   Дипломатиялық өкілдіктердің қалыпты қызмет етуін тұрақты жəне сенімді қамтамасы 

ұмтылу шетел дипломатиялық өкілдіктерінің иммунитеттері мен артыкшылықтарын өрескел 

бұзушылықтар болмаған жағдайда көрініс. 

•    Екінші жағынан алғанда, жетекші батыс мемлекеттерінде, əсіресе, АҚШ, Канада, Франция 

елдерінде дипломатиялық иммунитеттер мен артықшылықтарды əкімшілік құқық нормалары 

шектеуге бағытталған саясат бара-бара ашық жүргізіліп келеді. Дипломатиялық иммунитеттер мен 

артықшылықтарды шектеудің ма себептерінің бірі ішкі саяси ұғымдар, дипломатиялық мекеме 

орналасқан мемлекет үкіметінің шетелдік дипломатиялық өкілдіктер 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. Мұны олардың көбіне; көп тіркеуші мемлекет ретінде емес 

дипломатиялық қатынасқа келген мемлекет ретінде мəжбүрлі түрде қатысуымен түсіндіруге 

болар, өйткені олардың алдында тұрған қаржылық жəне кадр проблемалары дамыған 

мемлекеттермен қатар шетелде дипломатиялық өкілдікті ұстап тұруды мүмкіндік бермейді. 
Мысалы, азат болған бірқатар елдер бір жалпы тəртіпте шетелдің дипломатиялық өкілдіктерінің 

персонал санын квоталық шектеулер бекіткен (Боливия, Ливия, Сингапур); 

жергілікті лауазымды адамдармен дипломаттардың байланыс жасауына шектеулер енгізілген 

(Бангладеш, Бенин, Индонезия, Танзания); шетелдік дипломаттардың жүріп-тұруына рұқсат беру 

немесе хабарлау тəртібі көзделген (Бирма, Кения, Нигерия, Судан); шетелдің дипломатиялық 

поштасын қарау (Непал). 

Сөйтіп, дипломатиялық құқық нормаларын одан əрі жүйелеу үшін объективті алғышарттар 

пісіп жетілген кезде, дипломатиялық иммунитеттер мен артықшылықтарды шектеуге бағытталған 

үрдістер үстемдік алып кетеді. 



 

Жоғарыда қарастырылған ұстанымдар, негізінен алғанда, халықаралық-құқықтық реттеуге 

қатысты болды. Алайда, іс-тəжірибеде əрбір мемлекеттің ерекшелігіне байланысты жəне 

халықаралық-құқықтық реттеуден тыс болатын проблемаларды шешу қажеттігі туындайды. 

Мұндай жағдайда, дипломатиялық мекеме орналасқан мемлекеттін заңдары мен ережелері оның 

шарттық міндеттемелеріне қайшы келмеуін ескеру қажет. Нақты мемлекет қатысатын заң нормасы 

мен шарт нормасының арасында коллизия туындаған жағдайда, шарт нормасы қолданылады. 

Мəселен, Ресейде қарастырылып отырған саладағы негізгі заң актісі ретінде Ресей 

Федерациясының Конституциясы, КСРО аумағындағы шетелдік мемлекеттердің дипломатиялық 

жəне консулдык өкілдіктерінің Ережесі қолданылады. Жеке мəселелер Сыртқы істер 

министрлігінің ведомстволық актілерінде қарастырылған. Шетелдік дипломатиялық өкілдіктер 

мен олардың персоналының мəртебесін мемлекеттік-құқықтық реттеуде сот үлгілері белгілі бір 

рөл атқаруы мүмкін. Белгілі болғанындай, сот үлгілері халықаралық жəне ішкі мемлекеттік 

құқықтардағы кемшіліктердің орнын толтырады, əсіресе қиын жағдайлар шешілген кездерде 

байқалады. Қазақстан Республикасында қарастырылып отырған мəселеде негізгі заң актісі ретінде 

Қазақстан Республикасының Конституциясы, "Дипломатиялық қызмет туралы" 2002 жылдың 7 

наурызындағы заң, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі туралы 1996 ж. Ереже, 

1999 ж. консулдық жарғы, Қазақстан Республикасы елшілігі туралы 1992 ж. Ереже, Қазақстан 

Республикасының Төтенше жəне Өкілетті Елшісі туралы 1992 ж. Ереже, Қазақстан 

Республикасының штаттан тыс (құрметті) Консул туралы 1993 ж. 28 тамызындағы Ереже 

қолданылады. 

Мемлекеттік-құқықтық реттеу мемлекетке шетелдік өкілдік пен оның персоналы 

мəртебесінің қандай да бір ерекшеліктерін дербес айқындай отырып, əдетте халықаралық құқық 

нормаларының келісімді сипаттарының көздейтіндерінен толығырақ өз мүдделері мен 

сұраныстарын ескеруге мүмкіндік береді. 
Халықаралық құқық доктринасында дипломатиялық өкілдіктер мен олардың персоналдарының 

мəртебелерін халықаралық-құқықтық реттеу істері бар. Халықаралық-құқықтық реттеуге екі үрдіс 

тəн: біріншісі, имунитеттер мен артықшылықтарды шектеуге бағытталса, екіншісін дамытуға 

бағытталған. Олар дипломатиялық өкілдік орналасқан əрекеттің мүдделері мен оларды жіберген 

мемлекеттердің мүдделері объективті қайшылықтарға негізделген. Былай қарағанда, шай 

қайшылықтар болмауы керек, өйткені əрбір мемлекет бір жіберуші де, дипломатиялық өкілдік 

орналасқан мемлекет те алады. Дегенмен, мемлекеттер арасындағы саяси жүйелерде, халық мен 

географиялық жағдайында, қаржылық жəне басқа да  сипатында, халықаралық аренадағы нақты 

мемлекеттің етулерінде өзгешіліктердің болмай қалуы мүмкін емес. Осы торлар арқылы белгілі 
бір сатыларда əрбір мемлекеттің яки не болмаса дипломатиялық өкілдік орналасқан ел ретіндегі 
бір-бірінен артуына əкеліп соғады. Бүгінгі таңда мынадай істер  бар: 

• Батыс елдерінің көпшілігі дипломатиялық иммунитеттер мен артықшылықтар  аясын  кеңейтуді  
жақтайды. Дипломатиялық қалыпты қызмет етуін тұрақты жəне сенімді қамтамасыз ұмтылу шетел 

дипломатиялық өкілдіктерінің иммунитеттері мен артыкшылықтарын өрескел бұзушылықтар 

болмаған жағдайда көрініс табады. Екінші жағынан алғанда, жетекші батыс мемлекеттерінде, 

əсіресе Ұлыбритания, АҚШ, Канада, Франция елдерінде дипломатиялық иммунитеттер мен 

артықшылықтарды əкімшілік құқық нормалары  шектеуге бағытталған саясат бара-бара ашық 

жүргізіліп келеді.  
Дипломатиялық иммунитеттер мен артықшылықтарды шектеу үрдісіне негізінен азат 

болған мемлекеттер жақын келеді. Мұны олардың көбінен;-көп тіркеуші мемлекет ретінде емес 

дипломатиялық қатынасқа келген мемлекет ретінде мəжбүрлі түрде қатысуымен түсіндіруге 

болар, өйткені олардың алдында тұрған қаржылық жəне кадр проблемалары дамыған 

мемлекеттермен қатар шетелде дипломатиялық өкілдікті ұстап мүмкіндік бермейді. Мысалы, азат 

болған бірқатар елдер бір тəртіпте шетелдің дипломатиялық өкілдіктерінің персонал санын 

квоталық шектеулер бекіткен (Боливия, Ливия, Сингапур); жергілікті лауазымды адамдармен 

дипломаттардың байланыс жасауына шектеулер енгізілген (Бангладеш, Бенин, Индонезия, 

Танзания); шетелдік дипломаттардың жүріп-тұруына рұқсат беру немесе хабарлау тəртібі 
көзделген (Бирма, Кения, Нигерия, Судан); шетелдің дипломатиялық поштасын қарау (Непал). 



 

Сөйтіп, дипломатиялық құқық нормаларын одан əрі жүйелеу үшін объективті алғышарттар 

пісіп жетілген кезде, дипломатиялық иммунитеттер мен артықшылықтарды шектеуге бағытталған 

үрдістер үстемдік алып кетеді. 
Жоғарыда қарастырылған ұстанымдар, негізінен алғанда, халықаралық-құқықтық реттеуге 

қатысты болды. Алайда, іс-тəжірибеде əрбір мемлекеттің ерекшелігіне байланысты жəне 

халықаралық - құқықтық реттеуден тыс болатын проблемаларды шешу қажеттігі туындайды. 

Мұндай жағдайда, дипломатиялық мекеме орналасқан мемлекеттін заңдары мен ережелері оның 

шарттық міндеттемелеріне қайшы келмеуін ескеру қажет. Нақты мемлекет қатысатын заң нормасы 

мен шарт нормасының арасында коллизия туындаған жағдайда, шарт нормасы қолданылады. 

Мəселен, Ресейде қарастырылып отырған саладағы негізгі заң актісі ретінде Ресей 

Федерациясының Конституциясы, КСРО аумағындағы шетелдік мемлекеттердің дипломатиялық 

жəне консулдык өкілдіктерінің Ережесі қолданылады. Жеке мəселелер Сыртқы істер 

министрлігінің ведомстволық актілерінде қарастырылған. Шетелдік дипломатиялық өкілдіктер 

мен олардың персоналының мəртебесін мемлекеттік-құқықтық реттеуде сот үлгілері белгілі бір 

рөл атқаруы мүмкін. Белгілі болғанындай, сот үлгілері халықаралық жəне ішкі мемлекеттік 

құқықтардағы кемшіліктердің орнын толтырады, əсіресе қиын жағдайлар шешілген кездерде 

байқалады. Қазақстан Республикасында қарастырылып отырған мəселеде негізгі заң актісі ретінде 

Қазақстан Республикасының Конституциясы, "Дипломатиялық қызмет туралы" 2002 жылдың 7 

наурызындағы заң, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі туралы 1996 ж. Ереже, 

1999 ж. консулдық жарғы, Қазақстан Республикасы елшілігі туралы 1992 ж. Ереже, Қазақстан 

Республикасының Төтенше жəне Өкілетті Елшісі туралы 1992 ж. Ереже, Қазақстан 

Республикасының штаттан тыс (құрметті) Консул туралы 1993 ж. 28 тамызындағы Ереже 

қолданылады. 

Мемлекеттік-құқықтық реттеу мемлекетке шетелдік өкілдік пен оның персоналы мəртебесінің 

қандай да бір ерекшеліктерін дербес айқындай отырып, əдетте халықаралық құқық 

нормаларының келісімді сипаттарының көздейтіндерінен толығырақ өз мүдделері мен 

сұраныстарын ескеруге мүмкіндік береді. 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) Мұрағаттарға, құжаттарға, хат-хабарларға қол сұғылмайтындығы. 

Отандық жəне шетелдік заң əдебиеттерінде дипломатиялық өкілдік мұрағаты, құжаттары 

жəне ресми хат-хабарларының иммунитеттері туралы мəселеге жете көңіл бөлінбеген. Əдетгегі 
жағдайларда мұрағаттар мен құжаттардың қол сұғылмаушылығы дипломатиялық өкілдік 

ғимаратының жəне дипломатиялық поштаның қол сұғылмаушылығымен қамтамасыз етіледі. 
Дипломатиялық құқықтағы жаңалықтардың бірі ресми хат-хабарлардың қол сұғылмаушылығы 

жөніндегі доктриналық зерттеулер назар аударарлықтай. "Ресми хат-хабарларга" дипломатиялық 

өкілдікке жеке адамдардың жіберген хаттарын жатқызуға бола ма деген мəселе айқын емес. Бұл 

мəселе сот өндірісінде шетелдің дипломатиялық өкілдігіне жергілікті азаматтың жіберген хатын 

пайдалану қажеттілігі туындаған кезде белгілі бір мүдде туғызуы мүмкін. Ю.Г. Деминнің заңи 

тұрғыдан алғанда ресми мақсаттарға дипломатиялық өкілдіктің кіріс жəне шығыс хат-хабарларын 

пайдалануға жол беруге болмайды, егер тек барлау сипатындағы құжаттарға қатысты мəселеге 

қолданбасақ деген көзқарасымен келісуіміз керек. 

в) Дипломатиялық қатынас құралдары иммунитеттерінің проблемасы. 

Диплотоматиялық қатынас құралдары деп дипломатиялық өкілдікке, оның қызметкерлеріне 

жəне отбасы мүшелеріне ұдайы қолдануға берілетін, немесе жалға алынатын, немесе өздеріне 

тиесілі кез келген көлік құралдарын айтамыз. Бұл анықтамадан халықаралық-құқықтық 

əдебиеттерде жəне дипломатиялық іс-тəжірибеде тікелей үкіметке тиесілі қатынас құралдары мен 

өкілдік қызметкерлерінігі жеке меншігіндегі қатынас құралдарының арасында 

айырмашылықтардың қолданылмағандығын байқауға болады. 

•  Арнайы немірлік белгілері бар автомашиналар да дипломатиялық қатынас құралына 

жатқызылатындықтан, олар да иммунитеттерді пайдаланады. 

•  Дипломатиялық қатынас құралдары тінтілмейді. 



 

• Дипломатиялық қатынас құралдары реквизицияланбайды, оларды қамауға алуға жəне 

атқарушылық əрекеттер жүргізуге тыйым салынады. 

Демин Статус дипломатических представительств. М. Международные отношения, 1995, 

61-бет. 

• Дипломатиялық қатынастар туралы Конвенцияда дипломатиялық мекеме орналасқан 

мемлекеттің дипломатиялық қатынас құралдарына жеке адамдардың қол сұғуынан ерекше 

қорғауды қамтамасыз ету көзделмеген. 

•  Жергілікті билік органдарының өкілдері өздерінің қызметтік міндеттерін орындау мақсатында 

дипломатиялық автомашинаға оның иесінің рұқсатынсыз-ақ кіруге құқықтары бар. 

•   Автотұраққа жол жүру ережелерін бұзғаны үшін қойылған дипломатиялық автомашина сүйреп 

əкетілуі мүмкін. 

• Егер дипломаттың автомашинаны пайдалануы құқық бұзушылыққа əкеп соғуы мүмкін болса, 

оның пайдалануының алдын алуға загцг тұрғыда рұқсат беріледі. 
г) Тіркеунгі мемлекетпен қатынасу бостандығы. 

Тіркеуші мемлекет органдарымен еркін қатынасу дипломатиялық өкілдіктің қалыпты 

қызметін қамтамасыз етудің қажетті шарты болып табылады. Халықаралық құқық нормалары 

дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекетті шетелдік дипломатиялық өкілдіктің өзінің 

үкіметімен еркін байланыс жасауына барлық жағдайларды қамтамасыз етуге міндеттейді. 
• Халықаралық құқықта дипломатиялық поштаны тексеру мүмкіндігі туралы мəселе едəуір 

қиындық туғызып келеді. 
•   Көлік құралдарымен жіберілетін дипломатиялық поштаны жариялаудың құқыққа қайшылығы. 

Қазіргі заманғы дипломатиялық іс-тəжірибенің ерекшелігі дипломатиялық өкілдік орналасқан 

мемлекеттің шетелдік дипломатиялық поштаға белгілі бір талаптарды біртарапты бекітуінде 

болып отыр. 

•  Дипломатиялық курьердің мəртебесі ете маңызды, өйткені ол дипломатиялық поштаның 

жеткізілуінің ең сенімді тəсілі. Дегенмен, дипломатиялық курьерлер тіркеуші мемлекеттің сыртқы 

істер ведомстволарында қызмет өткенімен, əдетте оларда дипломатиялық дəрежелер болмайды 

жəне өкілдік персоналының құрамына кірмейді. 
Дипломатиялық, əкімшілік-техникалық жəне кызмет көрсетуші персоналдардың негізгі 

иммунитеттері мен артықшылыктары жүйесі. Мəселен, дипломатиялық персоналдың 

иммунитеттері мен артықшылықтарын анықтауда жеке басына қол сұғылмаушылық, 

юрисдикциядан жəне дипломаттың қылмыстық жауапкершілікке тартылудан иммунитеттері, 
кедендік иммунитетті шектеу мүмкіндігінігі иммунитеттері басты мəселелер болып табылады. 

Əкімшілік-техникалық жəне қызмет көрсетуші персоналдардың артықшылықтары мен 

иммунитетгері жөніндегі мəселелерді қарастырғанда персоналдар санатын белгілеу қызметтік 

иммунитеттер проблемалары туралы мəселелерді айқындау қажет. 

Дипломаттардың қағаздары мен хаттарын жергілікті билік өкілдерінің ресми мақсаттарға 

алуына, ашуына, пайдалануына жол берілмейді жəне жеке адамдардың қол сұғуынан қорғауды 

қамтамасыз ету керек. Іс-тəжірибеде пошта арқылы, жіберілетін хат-хабарлардың қол 

сұғылмаушылығын қамтамасыз етуге байланысты белгілі бір қиындықтар туындауы мүмкін 

өйткені мұндай хат-хабарлардың сыртқы белгілері болмағандықтан, жергілікті билік өкілдері 
оның сипатын анықтай алмайды. 

Əкімшілік-техникалық жəне қызмет көрсетуші персоналдардың иммунитеттері мен 

артықшылары женіндегі мəселені зерттеу қажеттілігі бірінші кезекте дипломатиялық екілдік 

персоналдарының кепшілік бөлігін осы сипаттағылар құрайтындығына негізделген. Əкімшілік-

техникалық персоналдарға дипломатиялық өкілдікпен тең келемде иммунитеттер берілген. Ал 

қызмет көрсетуші персоналға бар-жоғы үш иммунитет берілген. 

•  Қызметтік иммунитет проблемасы. 

•  Осы заманғы халықаралық іс-тəжірибеде қызметтік иммунитет бірқатар адамдарға беріледі. 
Қызметтік иммунитеттер проблемасының мəні "қызметтік міндеттер" ұғымының айқын еместігіне 

байланысты болып отыр. Осыған орай іс-тəжірибеде нақты адамның қылмыс жасалған кезде 

қызметтік міндеттерін атқарғандығын анықтау қиындық туғызады жəне мемлекет оны 

жауапкершілікке тартуға қүқылы ма деген мəселені айқындау да күрделі. Сондай-ақ, осы 



 

проблеманы шешуге кім қүқылы деген мəселе де біраз қиындық туғызады: дипломатиялық екілдік 

орналасқан мемлекет пе, əлде екілдігін жіберген мемлекет пе. 

Халықаралық құқық доктринасында тіркелмеген дипломаттардың мəртебесі туралы мəселе 

аз зерттелген тақырыптардың бірі. Шетелдік дипломаттардың үшінші мемлекеттер аумағында 

болуы шың мынадай үш нұсқасы болуы мүмкін: 

1.  Басқа елге бара жатқан жолда үшінші мемлекет аумағын транзиттік кəсіп ету; 

2.  Үшінші мемлекетке қызметтік істермен немесе жеке мақсатпен келу; 

3.  Форс-мажорлық мəн-жайларға байланысты үшінші мемлекет аумағында болу. 

Мынадай мəселелерді анықтау назар аудараруға туарлықтай: тіркелмеген дипломаттарға 

барлық жағдайларда иммунитеттер мен артықшылықтар беріле ме? Оларға қандай нақты 

иммунитеттер мен артықшылықтар беріледі? Дипломатиялық құқықтың келешекте жуйеленуі 
барысында тіркелмеген дипломаттар иммунитеттерінің нақты келемі туралы мəселені шешу керек. 

ІІІетелдік дипломаттар қызмет орындарына бара жатқанда немесе отандарына оралған кезде 

мемлекет аумағында транзиттік жағдайда ресми сипатта болса, онда конвенцияға сəйкес олар 

дипломатиялық мекеме орналасқан мемлекетте берілетін барлық иммунитеттер мен 

артықшылықтарды пайдалануы тиіс. 

Дипломатиялық өкілдік мəртебесінің кейбір проблемалары. 

Осы заманғы қатынастардың іс-тəжірибесі мен теориясында дипломатиялық окілдіктің ішкі кұзет 

мəртебесі туралы мəселе талқылануда; дипломатиялық екілдік ғимаратында баспана беру жəне 

паналатудың осы заманғы кейбір ұрдістер айқындалуда. 

Халықаралық дəстүрде дипломатиялық екілдіктер ішкі емірлерін өз қалаулары бойынша 

жəне өз елінің салт-дəстүрлеріне сəйкес ұйымдастыруына берілген артықшылықтарды 

пайдаланады. Осы артықшылыққа сілтеме жасай отырып, дипломатиялық екілдіктің ішкі күзетін 

құруға рұқсат беруді түсіндіруге болады. Дипломатиялық екілдіктің ішкі күзетін ұйымдастыру 

бүгінгі таңда кеңінен таралғанын айту керек жəне оған мемлекет тарапынан қарсылық та жасалып 

отырған жоқ. 

Дипломатиялық іс-тəжірибеде тіркеуші мемлекет пен дипломатиялық өкілдік орналасқан 

мемлекет арасында дипломатиялық өкілдіктің ішкі күзетін ұйымдастыруды жəне оның мəртебесін 

реттейтін екі жақты келісім жасасу сирек болса да кездесіп тұратын құбылыс. Ішкі күзеттің 

дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекет құзіретіне қатысты қызметінің кейбір аспектілері 
тіркеуші мемлекет пен дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекет арасындағы қатынастарда 

өткір дау-жанжалды жағдайларды жиі туындатады. Оларға мыналар жатады: 

•  Ішкі күзет құзыретінің шегі туралы мəселе, əсіресе мəжбүрлі əрекеттерді қолданған 

жағдайларда. 

•  Ішкі кұзеттің қаруды əкелу, сақтау, алып жүру жəне қолдану мəселелері реттелмеген. 

Осындай мəселелерді қолданыстағы халықаралық құқық реттемейді. Дипломатиялық 

өкілдік орналасқан мемлекет мүндай мəселелерді қолданыстағы заңдар нормасын қолдана отырып 

не болмаса дипломатиялық өкілдік персоналына қатысты нұсқау жəне арнайы заң шығару арқылы 

шешеді. Ю. Г. Демин жоғарыда аталған еңбегінде коллизиялық жағдайларды туғызбау үшін ішкі 
күзетке байланысты барлық мəселелерді шарттық жолмен шешуді реттеу тəсілі ретінде ұсынады. 

Автордың көзқарасы бойынша, мүндай шартта мынадай ережелер болуы мүмкін: 

-  ішкі күзетті құру мүмкіндігі; 
- оның сандық құрамы; 

- оның құзыретінің жобалы көлемі; 
- ішкі күзет қызметкерлерінде қарудың болуы; 

-  ішкі күзеттің жергілікті құқық қорғау органдары мен ынтымақтастығын ұйымдастыру жəне 

қызметтерін үйлестіру. 

Халықаралық құқықта дипломатиялық баспананың дəстүрлі институты бар. Қазіргі таңда 

дипломатиялық баспана деп саяси негіздерге байланысты қудаланған адамға дипломатиялық 

өкілдік, консулдық мекеме ғимараттарында, əскери кеме немесе əскери-əуе кемелерінің бортында, 

əскери базалар мен лагерьлер аймағында баспана беруді айтады. Дипломатиялық баспана туралы 

əмбебап келісімдер əзірғе жоқ. Жалпы халықаралық құқық негізінде дипломатиялық баспананың 

құқыққа сай екенін жоққа шығарады - оны беру дипломатиялық қызметтермен сəйкеспейтін 



 

мақсаттарға өкілдік гимаратын пайдалану сияқты бағалаңады. Дипломатиялық баспана беруге 

Латын Америкасы елдерінің конвенцияларында бекітілген ережелерді сақтаған жағдайда, оның 

ішінде осы институтты мойындайтын мемлекеттерде ғана рүқсат етіледі. 
Қарастырылып отырған мəселеде АҚШ-тың қолданыстағы нұсқаулары мен заңдарын 

саралау назар аударуға тұрарлық. АҚШ өз іс-тəжірибесінде баспананың екі түрі болады дегенге 

саяды: дипломатиялық баспана, ол мойындайтын елдерде ғана қолданыла алады, оны АҚШ-тың 

өзі мойындамайды жəне уақытша баспаналау, ол кез келген елде қолданыла алады. Америкалық 

іс-тəжірибе 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 уəдемен беруге болмайды; 

- баспана кінəсыз адам өмірін құтқару үшін уақытша құрал ретінде берілуі мүмкін. 

Уақытша баспана институты Ұлыбритания мен Канадада қолданылады. 

Сонымен, қазіргі заманғы дипломатиялық іс-тəжірибеде елшілер мен олардың 

қызметкерлерінің қүқықтық мəртебесін қамтамасыз етудің тиімді тəсілдері бар екенін көрдік. 

Жоғарыда айтылған даулы мəселелердің барлығының тəуелсіз Қазақстан үшін теориялық 

та, іс-тəжірибелік те маңызы бар. Мəселен, қазақстандық іс-тəжірибе мен теорияда 

дипломатиялық қызмет органдарының біртұтас жүйесі туралы мəселе өте өзекті болып отыр. Бұл 

жүйені Сыртқы істер министрлігі шетел мемлекеттерінде жəне халықаралық ұйымдарда тіркелген 

шетелдік өкілдіктер ғана емес, сонымен бірге басқа да мемлекеттік органдар қүрайды. Мəселен, 

сыртқы қатынастардың конституциялық органдары. Оларға, мəселен Президентті, Үкіметті, 
Премьер-министрді, сауда өкілдіктерін жатқызуға болады. 

Бұрынғы КСРО сыртқы саяси қызметін жүзеге асыруды бастаған кезде сауда өкілдіктері 
мемлекеттің шетелдегі сыртқы экономикалық қызметтерінде монополия құқығын жүзеге асыру 

үшін қүрылған болатын. Сөйтіп, сауда өкілдігі мемлекеттің шетелдегі өкілдігі болып табылады 

жəне осы мемлекеттің сыртқы сауда саласындагы қызметтерін жүзеге асырады. Сауда өкілдігі 
тиісті мемлекеттегі дипломатиялық өкілдіктің құрамдас бөлігі болып табылады. Ол өз қызметін 

елшінің (уəкілдің) жалпы жетекшілігімен жүзеге асырады. Сауда өкілдігін үкімет тағайындайтын 

сауда өкілі басқарады. 

Сауда өкілдігінің негізгі міндеттері мынадай: 

•  өкілдік орналасқан мемлекетте сыртқы экономикалық қызметтің барлық мəселелері бойынша 

мемлекет мүддесін көрсету жəне олардын 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 жəрдемдесу; 

• сыртқы экономикалық қызмет субъектілерінің өз мемлекеттерінің мүдделерін сақтауына бақылау 

жасау жəне олардың өкілдік орналасқан елдегі əрекеттерін үйлестіру; 

•  өз мемлекетінің экономикалық мүдделерін қорғау жəне басқалары. 

Жоғарыда аталған міндеттерге сəйкес, сауда өкілдіктері шетелде бірқатар қызметтер 

атқарады. Оларға мыналар жатады: 

1.  Сыртқы сауда айналымына қатысатын ұйым үшін сыртқы сауда бойынша операциялар 

жүргізу. 

2.  Сыртқы сауда айналымына қатысатын мекемелерге мəмілелер жасау үшін рұқсат беру. 

3.  Сыртқы саудаға дербес шыға алатын ұйымдардың қызметін реттеу жəне бақылау. 

4.  Тауарлар əкелуге рұқсат беру, тауарлардың өтуі туралы куəліктер, тауарды транзиттік 

тасымалдауға рұқсат беру. 

5. Өкілдік орналасқан елде сыртқы сауда айналымына қатысатын ұйымдардың сыртқы 

сауда туралы заңдарды орындауын бақылау. 

              Консулдық құқық ұғымы, қайнар көздері 
   Бүгінгі таңда, экономикалық байланыстардың дамуына орай, сыртқы саясатты жүргізуде сыртқы 

қатынастардың мемлекеттік органдарына, оның ішінде консулдық қызметке маңызды рөл 

бөлінген. Мемлекеттер консулдық қатынастардың жəне консулдық лауазымды адамдардың 



 

артықшылықтары мен иммунитеттеріне байланысты қатынастарды реттеу жөнінде көптеген 

келісімдер жасады. 

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

негізін қалайды. 

   Консулдық құқық – бұл консулдық мекеменің құқықтық жағдайын, сондай-ақ консулдық 

лауазымды адамдарын тағайындауды, қызметтерін, артықшылықтары мен иммунитеттерін 

реттейтін қағидалар мен нормалар жиынтығы. 

   Консулдық құқықтың қайнар көздері мемлекеттердің халықаралық шарттары, салт-дəстүрлер 

мен ұлттық заңдар жатады. Халықаралық құқық іс тəжірибесінде консулдық мəселелер бойынша 

көп жақты конвенция жасап  шығаруға талпыныс жасалды. Оларға консулдық қызмет туралы 1911 

ж. Каракас конвенциясын, Консулдық шенеуніктер туралы 1928 ж. Гавана конвенциясын 

жатқызуға болады. Жоғарыда аталған құқықтық актілер əмбебеп сипат алған жоқ. Еуропа 

Экономикалық Қауымдастығы елдері арасында жасалған  Консулдық қызмет туралы 1967 ж. 

Еуропа Конвенциясы да аймақтық сипатта болған еді. 1963 ж. халықаралық қауымдастық 

Венадағы БҰҰ конференциясында консулдық құқықты жүйелеуге тағы бір əрекет жасап көрді, 
оның нəтижесінде Консулдық қатынас туралы Конвенция қабылданды.  

   Қазақстан Республикасы  үшін Консулдық қатынас туралы 1963 ж. Вена Конвенциясы 1994 ж. өз 

күшіне енді. Қазақсатандық консулдық іс тəжірибе екі жақты консулдық шарттар жасау жолымен 

келеді. Мысалы, Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Үндістан Республикасы Үкіметі арасында 

консулдық қатынастар орнату туралы 1992 ж. 22 ақпандағы хаттама; Қазақстан Республикасы мен 

Венгр Республикасы арасындағы консулдық Конвенция; Қазақстан Республикасы Үкіметі мен 

Қытай Халық Республикасы Үкіметі арасындағы азаматтардың өзара жүріп тұрулары виза 

ресімдеу тəртібі туралы 1993 ж. 31 желтоқсандағы Келісімі; Қазақстан Республикасы Үкіметі мен 

Пəкстан Ислам Республикасы арасындағы азаматтардың өзара жүріп-тұруы туралы 1995 ж. 23 

тамызындағы Келісімі. Қазақстан Республикасындағы консулдық қызмет Қазақстан 

Республикасының  Конститутциясы, Дипломатиялық қызмет туралы 2002ж. Заң ,1999 ж. 

Консулдық Жарғы негізінде, түрлі ережелер мен нұсқаулар бойынша жүзеге асырылады.  

   Халықаралық құқық ғылымында дипломатиялық жəне консулдық қызметтің лауазымды 

адамдардың  арасында елеулі айырмашылықтар қойылған. Мемлекеттер арасындағы консулдық 

қатынастар өзар келісім негізінде жүзеге асырылады. жəне ол кез келген нысанда белгіленуі 
мүмкін.Мемлекет дипломатиялық қатынастар орнатқан кезде консулдық қатынастар орнату 

фактісі  туралы арнайы келіспейді. Соған орай,  дипломатиялық қатынастарды орнату автоматтық 

түрде консулдық қатынастарды да орнатады деуге бола ма? Халықаралық құқықтың теориясы мен 

іс тəжірибесі бұл сұраққа иə деп жауап береді. 
    Консулдық мекемемінң орналасқан жерін, оның сыныбы мен консулдық округін өкілдігін 

жіберген мемлекет айқындайды жəне оны дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекеттің 

мақұлдауы тиіс. Консулдық мекеменің орналасу жерін, оның сыныбын немесе консулдық округті 
əрі қарай өзгертуді өкілдігін жіберген мемлекет консулдық мекеме орналасқан мемлекеттің 

келісімімен жүзеге асыра алады. 

   Консулдық қатынас туралы  1963 ж. Вена Конвенциясының 5- бабына сəйкес, консулдық өкілдік 

міндеттеріне мыналар жатады:  

• Халықаралық құқық жол беретін шекте консулдық орналасқан мемлекетте өкілдігін 

жіберген мемлекеттің, оның азаматтар мен заңды  тұлғаларының құқықтары мен 

мүддеттерін қорғау; 

• Өкілдігін жіберген мемлекет пен консулдық орналасқан мемлекеттің арасындағы сауда, 

экономикалық, мəдениет жəне ғылыми байланыстарды дамытуға жəрдемдесу, сондай-ақ 

осы Конвенцияның  ережелеріне сəйкес өзге жолдармен оларждың арасындағы достық 

қарым-қатынастарды  дамытуға жəрдемдесу: 

• Барлық заңды жолдармен консулдық орналасқан мемлекеттің сауда, экономика, мəдениет 

жəне ғылыми тыныс-тіршілігінің шарты мен жағдайын анықтау жəне бұл туралы өкілдігін 

жіберген мемлекеттің үкіметіне хабарлау жəне мүдделі адамдарға мəліметтер беру; 

• Өкілдігін жіберген мемлекет азаматтары мен заңды тұлғаларына көмек жəне жəрдем беру; 



 

• нотариус жəнеазаматтық хал актілерін тіркеуші міндеттерін жəне басқаларды орындау, 

сондай-ақəкімшілік сипаттағы кейбір міндеттерді, егер бұл жағдайда  ештеңе консулдық 

орналасқан  мемлекеттердің заңдары мен ережелеріне қайшы келмейтін болса, орындау; 

• Консулдық орналасқан мемлекеттің заңдары мен ережелеріне сəйкес  консулдық 

орналасқан мемлекеттің аумағына «mortis causa» құқық иелену жағдайында өкілдігін 

жіберген мемлекет азаматтары мен заңды тұлғаларының мүддесін қорғау; 

• консулдық орналасқан мемлекеттің заңдары мен ережелері  белгіленген шеңберде, өкілдігін 

жіберген мемлекент азаматтары болып табылатын, толық еңбекке жарамсы, кəмелетке 

толмаған жəне өзге адамдардың, əсіресе ондай адамдарды қандай да болмасын 

қамқорлыққа алу немесе қорғаншылықта болу талап етілсе, мүдделерін қорғау; 

• конулдық орналасқан мемлекетте қабылдаған іс-тəжірибе мен тəртіп сақтай отырып, 

консулдық орналасқан мемлекеттің сот жəне өзге мекемелерінде  өкілдігін жіберген 

азаматтарға, егер мұндай азаматтар болмауы немесе басқа бір себептермен өз құқықтары 

мен мүдделерін қорғауды дер кезінде жүзеге асыра алмайтын болса, консулдық орналасқан 

мемлекеттің заңдары мен ережелеріне сəйкес, осы азаматтардың құқықтары мен 

мүдделерін қорғайтын , алдын алу шаралары туралы ақпарат алу мақсатымен өкілдікті 
немесе тиісті өкілдікті қамтамасыз ету; 

• қолданыстағы халықаралық келісімге сəйкес  немесе осындай келісім болмағанда 

консулдық орналасқан мемлекеттің заңдары мен ережелеріне қайшы келмейтін кез келген 

өзге  тəртіпті өкілдігін жіберген  мемлекет кемесі үшін  сот жəне соттық емес құжаттарды 

беру  немесе сот тапсырмасын немесе айғақтарджы алып тастауға тапсырмасын орындау; 

• өкілдігін жіберген мемлекеттің ұлтын білдіретін кемелерге жəне осы мемлекетте тіркелген 

ұшақтарға, сондай-ақ олардың экипажына қатысты консулдық орналасқан мемлекет 

заңдары мен ережелерінде көзделген қадағалау жəне  инспекциялау құқығын жүзеге 

асыру; 

• жоғарыда аталған кемелерге жəне ұшақтарға жəне олардың экипажына кеме құжаттарын 

қабылдауда консулдық орналасқан мемлекеттің өкімет орын дарының құқығына зиян 

келтірместен, жолда болған қандай да болмасын жол оқиғасын зерттеу жəне капитан, 

командалық құрам жəне матростар арасындағы қандай да болмасын дауды шешуге 

көмектесу, өйткені бұл өкілдігін жіберген мемлекеттің заңдары мен ережелерінде 

көзделген, 

• консулдық орналасқан мемлекеттің заңы мен ережелеріне қайшы келмейтін немесе 

олардың  орындалуына консулдық орналасқан мемлекеттер қарсы болмаса немесе 

өкілдігін жіберген мемлекет пен консулдық орналасқан мемлекет  арасында қолданылатын 

халықаралық шарттармен көзделген өкілдігін жіберген мемлекеттің консулдық мекемесіне  

жүктелген кез келген басқа міндеттерді орындау. 

 

               Келісуші мемлекеттер үкіметтері арасындағы келісімге сəйкес консулдық лауазымды 

адам өзіне жүктелген міндеттерді орындайтын консулдық мекеме орналасқан мемлекеттік белгілі 
бір аумағын консулдық округ деп атайды. 

   Консул – бұл басқа бір мемлекеттің белгілі бір аумағына  келісіммен тағайындалатын ,  

мемлекеттің лауазымды адамы, ол осы ауданда өз мемлекетінің, заңды жəне жеке тұлғалардың  

мүдделерін қорғайды, саяси, экономикалық, ғылыми, мəдени жəне басқа да байланыстарды 

дамытуға жəрдемдеседі. Консулдық қызметіне өкілділігін жіберген мемлекет бақылау жасайды. 

Консулдардың бірнеше түрлері болады. Бас консул – бас консулдық басшысы, оның құқықтық 

жағдайы консул жағдайымен ұқсас келдеді. Штаттан тыс консул – дипломатиялық қызметте 

тұрмайтын, бірақ өкілділігін жіберген мемлекеттің тапсырмасы бойынша жəне консулдық 

міндеттер атқаратын адам. Штаттан тыс консул өз міндеттерін орындаған кездерінде ғана 

берілген жеке басына қол сұғылмаушылықты қоспағанда, штаттаға консулдар сияқты 

артықшылықтар мен иммунитеттерді пайдаланады. Жее консул – дипломатиялық өкілдіктен 

дербес консулдық мекемені басқаратын адам. Оны арнайы құжат арқылы – консулдық мекеме 

басшысы қызметіне тағайындауда растайтын патент, құжат негізінде жұмысқа тағайындалады.  

Бөлім консулы – консулдық бөлімді басқару тапсырылған дипломатиялық қызметкер. Вице-



 

консул бөлімі консулы ретінде қызмет ете алады, алайда көбіне ол дəрежесі жоғары консулдық 

қызметкерлердің көмекшісі ретінде қызмет атқарады. Консулдық агент – атташе, əдетте қосалқы 

міндеттерді орындайды, ол кейбір мемлекеттердің іс-тəжірибесінде кездесетініндей, жеке постыда 

жұмыс істенйтін болса, жақын консулдық немесе дипломатиялық өкілдікке бағынады. 

   Нақты елде орналасққан консулдық мекемелер басшыларының жиынтығын консулдық корпус 

деп атайды.Бір мемлекетте бірнеше консулдық корпустар болуы мүмкін, ал дипломатиялық 

корпус əрқашан біреу болады жəне мемлекеттер астанасында орналасады. Консулдық корпус кең 

мағынада шетелдік консулдықтар жұмыс істейтін жəне жергілікті үкіметтен белгілі бір 

артықшылықтар алған адамдардың барлығын қамтиды. Консулдық корпус та, дипломатиялық 

корпус секілді заңды тұлға болып табылмайды жəне мекеме орналасқан мемлекеттің ішкі істеріне 

қол сұғуына болмайды. Консулдық корпус, дипломатиялық корпусқа қарағанда ресми 

салтанаттарға аз қатысады. Дегенмен, ұлттық салтанаттарда консулдық орналасқан мемлекет 

жеріндегі консулдар жергілікті биліктің жоғары өкілінің қабылдануына шақырылады жəне 

дипломаттар сияқты қызметі жағынан жоғары тұрушылықты сақтайды. Нақтылы қаланың 

консулдық корпусының деканы ретінде дəрежесі жоғары жəне эзекватураны алғанда дəрежесі 
жоғары болған консулдық өкіл есептеледі, сонан кейін  консулдық экзекватураны алған мерзіміне 

қарай консулдар жəне вице-консулдар орын алады. 

              Консулдық эксезватура – консулдық орналасқан мемлекеттің консулдық мекеме 

басшының өз міндеттерін атқару үшін нақты консулдық округтерге баруына рұқсат беретін құжат. 

Консулдық экзесватура беру тəртібі консулдық орналасқан  елдің ұлттық заңдарымен 

айқыындалады. 

   Консулдық миссияны тоқтату жаңа адаммен ауыстыру үшін консулдық орналасқан мемлекттің 

консулды консулдық экзекватурадан айырған кезде консулдық қатынастардың тоқталуы, 

мемлекеттер арасындағы соғыс болған жағдайларда орын алады. Консулдық өкіл консулдық 

орналасқан мемлекеттің заңадры мен салт-дəстүрлерін бұзған жағдайда өкілдігін жіберген 

мемлекетке бұл консулды кері шақыру немесе оның қызметін тоқтату туралы мəселе қоя алады. 

Халықаралық іс тəжірибеде оны «экзекваторияны алып қою» немесе «экзекваторияның қолын 

жою» деп атайды. Іс тəжірибеден белгілі болғанындай, консул консулдық орналасқан мемлекеттің 

кеден тəртібін бұзған жағдайда, сондай-ақ басқа да  қылмыстар жасаған кезде экзекватураны алып 

қояды. 

    Консулдық қатынастарды тқтату, əдетте, дипломатиялық қатынастар үзілгенде орын алады, 

бірақ ондай жағдайда консулдық қатынастар автоматты түрде тоқтатылмайды. Консулдық 

қатынастар тұрақты болып келеді, өйткені саяси қатынастардың күрделенуіне қарамастан, 

мемлекеттер бір-бірлерінің аумақтарында өз мүдделерін қорғау мүмкіндігін сақтауға мүдделі 
болып отыр. 

   Консулдық өкілдіктердің консулдық орналасқан мемлекеттегі қызметтеріне байланысты 

пайдаланатын барлық жеңілдіктері мен артықшылықтарының жиынтығын консулдық 

артықшылықтар мен иммунитеттер деп атайды. 

    Консулдық құқықта берілетін жеңілдіктер өкілдіктерінің өз отындастарын қорғаған кезде 

жергілікті билік тарапынан қысым көрсетпеуі үшңн  қызметтерін жеңілдетеді. Көпшілік 

мойындаған халықаралық салт-дəстүрлдер мен консулдық конвенциялар ережелеріне сəйкес, 

мемлекеттер өз аумағында шетелдік консулдық өкілдіктерге, консулдарға жəне консулдық 

қызметтің лауазымды тұлғаларына белгілі бір артықшылықтар  мен иммунитеттер береді. 
   Консулдық мемлекттердің иммунитеттер көлемі дипломатиялық өкілдік иммунитетіне жақын 

келеді. Штаттық консулдардың жеке иммунитеттерінің шеңбері мен көлемі дипломаттарға 

қарағанда тарырақкеледі, консул белгілі бір жағдайларда жергілікті сотқа тартылады; тінту 

иммунитеті оның қызметтік мекемесінде ғана болады, ал қол сұғұлмаушылық иммунитеттері 
оның қызметті хат жазысушылары мен мұрағатында ғана болады. Консулдық конвенцияларға, 

көптеген мемлекттердің ішкі мемлекеттік заңадрына сəйкес, консул жеке хаттарын  қызметтік 

хаттарынан бөлек ұстауы тиіс.  

    Халықаралық құқыққа сəйкес, консулдық қызметтік əрекетін орындауға қатысты құжаттар мен 

ресми хат-хабарларға қол сұғылмайды. Консулдық үй жайларға абсолютті қол сұғылмаушылық 

қағидасы  консулдық шенеуніктер туралы 1928 ж. Гавана конвенциясында, Бустаманте Кодексінде 



 

бекітілген. Консулдық қатынас туралы Вена Конвенциясының 31-бабына сəйкес, өрт жəне апат 

жағдайларында консулдық мекеме үй жайларының абсолютті қол сұғылмаушылық қағидасының 

бұзылуы мүмкін.  

   Консулдық жеке басының артықшылықтары мен иммунитеттері. Консулдық конвенциялар 

мен ұлттық заңдарында консулды аса ауыр қылмыс жасаған жағдайлардан басқа, алдын ала қамау 

тəртібінде ұстауға болмайды деп белгіленген. Консулдық əкімшілік тəртіпте де ұстауға болмайды. 

Консулды аса ауыр қылмыс жасады деп ұстау оның экзекватурасынан айырумен байланысты 

болады. 

     Консулдық өкіл жеке артықшылықтар мен иммуниттеттерге ие болғанымен, оларды аса 

пайдаланбауы тиіс жəне консулдық орналасқан мемлекеттің барлық заңдары мен ережелерін қатаң 

орындауы қажет. Əдетте консул сол органдары сот немесе əкімшілік іс жүргізу бойынша куə 

ретінде шақырғанда, баруға міндетті. Іс-тəжірибеде мұндай жағдайда консулға сыпайылық деп 

аталатын артықшылық беріледі. Мысалы, сотқа келу туралы шақыру консулға ерекше хатпен жəне 

келмеген жағдайда қандай да бір санкциялар қолданылады деп көрсетілмей жіберледі. Егер, 

консул куəгерлік жауап беруден бас тартса, оған мəжбүрлеу шаралары қолданылмайды. 

Консулдық эмблемаларды дұшпандық қастандықтан қорғаудың зор маңызы бар. Консулдық 

орналасқан мемлекет консулдарға өзара келісу негізінде ерекше артықшылықтар береді, олар қол 

сұғушылықтардан қорғалуға жатады. Мұндай артықшылықтарғ аконсулдың өз мемлекетінің 

тəртібі негізінде консулдық тіршілігі мен тұрмысын ұйымдастыру құқығы, өз атына баспа 

басылмаларын, консулдық орналасқан елге əкелуге тыйым салынған басылымдарды қоса алғанда 

жаздыртып алу құқығы; консулдық орналасқан жерде түрлі сипаттағы ресми салтанаттарға 

шақырылу құқығы жəне консулдың өз өкілдігімен  қатынасудағы артықшылықтарын жатқызуға 

болады. 

 Консулдық конвенциялар мен көптеген мемлекттеріс-тəжірибесін саралап көргенде 

байқалатындай, консулдық иммунитеттің көп жағдайларда дипломатиялық иммунитетпен сəйкес 

келетінін атап айту керек. 
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Бақылау сұрақтары: 

1. Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметінің стратегиясы. 

2. Қазақстанның сыртқы саясат жəне ұлттық қауіпсіздік аясындағы стратегиялық курсы. 

3. Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметінің стратегиясы. 

4. Қазақстан қызметінің сыртқы экономикалық бағыттары. 

5. Қазақстанның  қауіпсіздік жүйесі аумақтық жəне планеталық қауіпсіздік жүйесінің 

құрамдас бөлігі ретінде. 

 

9-тақырып. Халықаралық қауіпсіздік құқығы 

Мақсаты: мемлекет аралық, халықаралық қатынастарды реттейтін халықаралық - құқық 

нормалары маңызын түсіну, халықаралық құқық нормаларын қолдануды, сонымен қаттар 

халықаралық құқық теорияларын меңгеруге бағытталады. 

Кілттік сөз: «Халықаралық қауіпсіздік» «Халықаралық құқық» «Халықаралық шарт» 

Қаралатын сұрақтар: 

1.Халықаралық қауіпсіздік құқығы 

2.Халықаралық қауiпсiздiк құқығы ұғымы , мақсаттары мен қағидалары.  



 

3.Ұжымдық қауiпсiздiк ұғымы жəне түрлерi. 

4.Қарусыздану жəне қарулануға шек қою. 

5.Халықаралық бақылау жəне сенiмдi нығайту шаралары. 

6.Блоктарға қосылмау қозғалысы жəне халықаралық қауiпсiздiк. 

 

    Мемлекеттер қауіпсіздігі проблемасын халықаралық құқық жүйесі тұрғысынан 

қарастырғанда, мемлекет оның негізгі құрылымы болғандықтан, қауіпсіздік қамтамасыз етукдің 

біріңғай тетігі бар деп айтуға болапды. Мемлекеттер қауіпсіздігін қамтамасыз ету, халықаралық 

ынтымақтастықты дамыту жəне бейбітшілікті нығайтуға жəрдемдесу сияқты халықаралық 

қауымдастықтың барлық қатысушыларының негізгі міндеттері ретінде қарастырылады. 

Мемлекеттердің сыртқы саясаты бағыт-бағдарлары халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету салаларында əрекет ететін осы заманғы халықаралық құқық нормаларын 

пайдалануды көздейді. 
     Халықаралық іс-тəжірибеде халықаралық-құқықтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

проблемаларының жеке аспектілері бойынша мемлекттердің біршама тəжірибелері бар. Сол 

арқылы мемлекеттер қауіпсіздігінің құқықтық кепілдемелерінің қалыптасу жəіне даму мəселелерін 

біршема саралауға мүмкіндік туады. Мұндай жағдайда халықаралық құқық  қағидаларының, 

нормаларының жəне институттарының өзара  байланысына жəне өзара келісуге ерекше көңіл  

аударылғанын айтып өткен дұрыс болар. Біз, поляк ғалымы М. Добросельскийдің «қауіпсіздік» 

ұғымына айқын анықтама беруге əректтенген кез келген талпыныс алдын ала сəтсіздікке 

ұшырайды жəне оның ешқандай іс тəжірибеаралық маңызы болмайды, өйткені барлық 

жағдайларда қауіпсіздікке кепіл беретін элементтерді, құрылғыларды немесе процестерді алдын 

ала білу жəне ескеру мүмкін емес – деген пікірмен келісеміз. 

     Кез келген мемлекет халықаралық құқықтың субьектісі ретінде «қауіпсіздік» ұғымына 

сүйене отырып, біріншіден, жағымсыз ықпал  етуден сақтану, қауіпсіз болу жағдайын; екіншіден, 

нақты мемлекеттің оысндай ықпал етуі дербес немесе халықаралық-құқықтық тетік көмегімен 

жеңу мүмкіндігін көздейді. 
     Мемлекеттің халықаралық қауіпсіздігін қамтамасыз ету тетігі  оның халықаралық 

құқықтың басқа субьектілермен қатынастарында өзара қорғану жəне өмір сүруге кепіл беретін 

жағдайлар жиынтығын көрсетеді. Ондай тетік құрылымы айқындаған кезде мынадай мəселелерге 

назар аударған дұрыс болар еді: 
Халықаралық құқық теориясы мен іс-тəжірибесінің қандай мəселелері қауіпсіздік 

проблемасымен байланысты? 

Халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің құқықтық құралдары қандай? 

Халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің құқықтық құралдары қандай? 

    Əскери күш пен дипломатияның қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдары екендігі жалпыға 

мəлім. Соған орай, қауіпсіздік мүдделері  əскери жəне дипломатиялық құралдардың қамтамасыз 

ету обьектілері болып табылады. Жоғарыдла аталған құралджар мемлекеттік саясаттың жалғасы 

жəне белгілеу тəсілдерінің нысандары бойынша əр түрлі болып келеді. Сонымен бірге, мемлекет 

қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып, белгілі бір табиғи жəне матиериалдық ресурстарға ие болуы 

керек.  

     Қауіпсіздік құқық субьектісіне жағымсыз əсер ету мен оның осы əсерлерді өз күшімен 

немесе шетелдік, я болмаса өз мемлекетінің басқа субьектілерінің қолдауымен, кейде халықаралық 

қауымдастық күшімен жеңуі арасында белгілі бір тепе-теңдік ұстап тұрады. Мемлекет өзінің 

тұтастығы басқа мемлекеттердің жағымсыз əсерінен қорғауын қамтамасыз етсе,  онда ұлттық 

қауіпсіздік туралы айтамыз. Халықаралық құқықта «ұлттық қауіпсіздік» ұғымы «мемлекет 

қауіпсіздігі» ретінде қалыптасып кеткен. Сонымен қатар, халықаралық қауіпсіздіктің  нығайту 

туралы декларациясында, КСРО бастамасымен 1986 ж. қабылданған бəрін қамтитын қауіпсіздік  

Тұжырымдамасында қауіпсіздіктің бөлінбейтіндігі жөнінде  кешенді ұжым жарияланған болатын. 

1992 ж. 10 шілдесміндегі «Уақыт жəне өзгерістер таблабы» деген Хельсинки  құжатында 

қауіпсіздік бөлінбейді жəне əрбір мемлекеттің қауіпсіздігі басқа мемлекеттер қауіпсіздігімен 

тікелеу байланысты деп  белгіленеді. 



 

     Егемендік иесі жəне кез келген мемлекеттегі биліктің жалғыз көзі – көпұлтты халықтың 

қауіпсіздігін ұлттық қауіпсіздік деп атайды.  Мысалы, 1997 ж. қабылданған жəне 2000ж. 

айқындалған ресей Федерациясының ұлттық қауіпсіздігі туралы Тұжырымдама Ресейдің əлемдік 

қауымдастығы орнын айқындайды. Ресейдің ұлттық мүдделері жеке адамның, қоғамның жəне 

мемлекет мүдделерінің үййлесімді жиынтығы ретінде көрсетілген. Қолдану аясын белгілей 

отырып, Тұжырымдама  ұлттық қауіпсіздік түрлерін айқындаған: экономикалық, əскери, 

ақпараттық, экологиялық, демографиялық, физикалық, техникалық, əлекуметтік, халықаралық, 

ахзық-түліктік, шекаралық, энергиялық жəне тағы басқалары. 

     Халықаралық құқықтың бейбітшілік пен қауіпсіздіктің барлығын қамтитын жүйесін 

құрудағы рөлі бейбітшілікті қолдаудың  тиімді əрекет тетігі арқылы  жəне жаңа-халықаралық 

құқықтық міндеттемелер мен нормаларды жасау арқылы жəне жаңа халықаралық құқықтық 

міндеттемелер мен нормаларды жасау арқылы  қамтамасыз етіледі.  БҰҰ Бас Ассамблеясының 

«халықаралық бейбітшілік жəне қауіпсіздігінің барлығын қамтитын  жүйесін құру туралы» 1986 

ж. 5 желтоқсандағы қарарының 1-тармағында БҰҰ Жарғысында орын алған ұжымдық қауіпсіздік 

жүйесі бұрынғысынша халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау үшін  негізгі жəне 

таптырмас құрал болып есептеледі деп белгіленген. Сонымен бірге жаңа халықаралық-құқықтық 

міндеттемелердің қалыптасуы халықаралық құқықтың қағидалар жүйесіне сəйкес келеді. Бас 

Ассамблеяның  1988 ж. 9 желтоқсандағы 43/170 қарарына орай, БҰҰ жарғысы жəне Ұйымның 

Фактілерді бекітуде рөлін күшейту  жөніндегі Арнайы Комитеті 1989 ж. өз сессиясында  БҰҰ-ның 

халықаралық бейбітшілік пен қауімсіздікті қолдау саласындағы фактілерді бекіту жөніндегі 
құжаттарды дайындауға кірісті. Арнайы Комитет осы тақырыптағы жұмысын  1990 ж. 

сессиясында одан əрі жалғастырды. 1991 ж. сессиясында ол жобаны аяқтап, Бас Ассамблеяның  

қарап, қабылдауына  

ұсынды. 1991 ж. 9 желтоқсанда Бас Ассамдблея БҰҰ-ның бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау 

саласындағы фактілерді бекіту туралы деклорациясын  дауыс берусіз біраузыдан қабылдады. 

     Күннен күнге дамып келе жатқан халықаралық ынтымақтастық халықаралық қауіпсіздікті 
нығайтады деген фактіні көпшілік мойындап үлгереді. Оған сенім мен мемлекеттер арасындағы 

өзара түсіністікті тереңдеткен жағдайда қол жеткізуге болады. Осы заманғы қатынастарда 

туындаған дауларды бейбіт жолмен реттеу жəне əскери қимылдарды болдыртпау үшін жағдайлар 

жасайтын құқықтық  нормалар жүйесі бар. Мұндай шаралар жиынтығы халықаралық қауіпсіздік 

құқығының  мазмұнын құрайды. 

    Халықаралық қауіпсіздік құқығы  - бұл халықаралық құқықтың негізгі қағидалар жүйесіне  

сəйкес келетін, бейбітшілік қамтамасыз етуге бағытталған жəне мемлекеттердің əлемдік 

қауымдастық бейбітшілігі мен қауіпсіздігіне қауіп төндіретін басқыншылық актілері мен 

жағдайларға қарсы ұжымдық шараларында  қолданылатын құқықтық жəне  өзге де тəсілдерінің 

жиынтығы. 

     Халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі  халықаралық-құқықтық құралдарына 

мыналар жатады: 

• дауларды бейбіт жолмен шешу құралдары; 

• жалпы жəне аймақтық қауіпсіздік; 

• қарусыздану; халықаралық шиеліністі азайту жəне қару-жарақты жаппай шығаруды 

тоқтату жөніндегі шаралар; ядролық соғыстың алдын алу жөніндегі шаралар; 

• блоктарға қосылмау жəне бейтараптық саясаты; 

• басқыншылық актілерін, өзін-өзі қорғауды бұлтартпау жөніндегі шаралар жүйесі; 
халықаралық ұйымдар жүргізетін шаралар; 

• жеке аумақтарды бейтараптандыру жəне қарусыздандыру, шетелдік əскери базаларды  

тарату; ядросыз аймақтар құру; 

• мемлекттер арасындағы сенімді нығайту жөніндегі шаралар. 

    Мұндай шаралар жүйесі үзілді-кесілді емес. Халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

мəселелерінде əлемдік тəжірибе жинақталған сайын жаңа құралдар да пайда бола береді. Ал 

қауіпсіздікті қамтамасыз етудің қазіргі халықаралық –құқықтық құралдары, олардың тиімділігін 

арттыру мақсатында жетілдіретін болады.  



 

     Халықаралық қауіпсіздік құқығының қағидалары нормативтік сипаттама. Оларға теңдік 

қағидасы, бірдей қауіпсіздік қағидасы, басқа мемлекеттің қауіпсіздігіне залал келтірмеу қағидасы 

жатқызылады. 

    Мұндай қағидалар əлемдегі əскери-стратегиялық тепе-теңдікті фактілі заңи мазмұнын 

сипаттайды. Осы қағидаларға сəйкес, мемлекеттер қарулану деңгейін қысқартуға ұмтылып, тепе-

теңдікті бұзулалыры тиіс. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы кез келген щаралар əскери-

стратегиялық тепе-теңдікті сақтау қажеттігіне байланысты теңгерілген  болуы керек. Теңдік жəне 

біркелкі қауіпсіздік қағидаларының мазмұнын қарусыздану саласына тікелей қатысты емес. Соған 

орай, əскери-стратегиялық тепе-теңдік болып табылмайды.Стратегиялық тұрақты əскери 

стратегиялық тепе-теңдікке жатады. Ол елдің жəне оның одақтастарының əскери əулетін, 

мемлекеттердің географиялық орналасуына, стратегиялық тұжырымдамасына, армияның 

қарулардың жаңа түрлерімен жабдықталғанына, кадрлық əулетіне байланысты болады. 

     Халықаралық қауіпсіздік құқығы қағидаларының заңдық мамұны мынадай құрамдас 

бөліктерден қамтьамасыз етіледі: 
• əрбір мемлекеттің ешқандай ерекшеліксіз қауіпсіздікке деген құқығы; 

• қауіпсіздікті жалпы жəне тең қамьамасыз ету; 

• халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде кемістушілердің болмауы; 

• қауіпсіздікті қамтамасыз етуде ешкімнің де біржақты артықшылықтар ала алмауы; 

• өз мемлекетінің қауіпсіздігін басқа мемлекеттің қауіпсіздігінезиян келтіре отырып, 

нығайтуға тыйым салу, мұндай залалдар келтіретін əректтерден бас тарту. 

Теңдей қауіпсіздік қағидасы халдықаралық қауіпсіздік мəселелеріне қатысты дербес теңдік 

қағидаларының көрініс табуының бір нысаны болып табылады. 

 Ұжымдық қаіуіпсіздік-бұл БҰҰ Жарғысында бектіліген халықаралық бейбітшілік пен 

қауіпсіздікті қолдау мақсатында жəне əмбебап ұйым мен басқа аймақтық ұйымдар аясында 

бейбітшілікке қауіп төндіретін жəне басқыншылық актілерінің  немесе бейбітшілікті бұзатын 

басқа қауіп-қатерлердің  алдын алу жəне жою үшін мемлекеттердің  жүзеге асыратын ортақ  іс-

əрекеттерінің жүйесі. 
 Ұжымдық қауіпсздік  осы заманғы халықаралық қатынастарда  кез келген  мемлекеттік 

қауіпсіздігі  басқа мемлекеттердің  қауіпсіздігімен тығыз байлагнысты жəне кез келген жергілікті 
дау-жанжал дүниежүзілік соғысқа айналып кетуі мүмкін деген мағынадағы бейбітшіліктің 

бөлінбейтіндігі туралы ұғымның бейнеленуі болып  табылады. 

 Ұжымдық қауіпсіздік, біріншіден, халықаралық  құқытық мойындаған қағидалары мен 

нормаларының жүйесі. Соның  ішінде, ең маңыздылары күш қолдану жəне күш қоладанамын  деп 

қоқан-лоққы жасауға тыйым салу; туындайтын халықаралық дауларды тек бейбіт құралдар 

арқылы шешу; тəуелсіздікті құрметтеу; мемелкеттердің тең құқылығы; ішкі істерге қол 

сұқпаушылық жəне басқалары. Екіншіден, ұжымдық қауіпсіздік  халықаралық дауларды тек 

бейбіт құралдар арқылы шешу; тəуелсіздікті құрметтеу; мемлекеттердің тең құқылығы, ішкі 
істерге қол сүқпаушылық жəне басқалары. екіншіден, ұжымдық қауіпсіздік халықаралық 

дауларды бейбіт жолмен шешу жүйесі ретінде белгіленген. Үшіншіден, мемлекеттер қауіпсіздігі 
бейбітшілікке қауіп төндіру, бейбітшілікті бұзу жəне басқыншылық актілерінің алдын алу жəне 

жою үшін ұжымдық шаралар жүйесін қолдануды белгілейді. Төртіншіден, ұжымдық 

қарусыздандыру жөнінде ұжымдық шаралар қолдануды көздейді. 
 Ұжымдық қауіпсіздік жүйесіне мынадай белгілер тəн: 

 1.Мемлекеттердің мынадай міндеттемелері қабылдауы: мемлекеттер арасындағы өзара 

қатынастарында күш қолданбау; пайда болған дауларды бейбіт жолдармен шешу, бейбітшілікке 

төнген кез келген қауіпті жою үшін белсендң ынтымақтасу. 

 2. Мемлекеттердің ұйымдық бірлігінің болуы. Бұған  ұжымдық қауіпсіздіктің классикалық 

нысаны арқылы, атап айтқанда, əмбебап жəне аймақтық халықаралық ұйымдардың қызметі 
арқылы қол жеткізуге болады. Сонымен бірге, ұйымдық бірлікті консультативтік немес 

үйлестіруші органдар құру арқылы халықаралық конференциялар мен жиналыстарды шақыру 

арқылы қамтамасыз етуге болады. 

 Ұжымдық қауіпсіздік жүйесінің екі түрі бар: олар əмбебап жəне аймақтық жүйелер.  



 

 Ұжымдық қауіпсізідік жүйесі, алғаш екінші дүниежүзілік соғыс кезінде пайда болып, 

антигитлерлік коалиция деген атпен тарихта қалды.Алғаш ол 26 мемлекетті біріктірсе, ал 

гитлерлік Германияның күйреген сəтінде коалиция қол астына 47 ел бірікті. Ұжымдық 

қауіпсіздіктің əмбебап жүйесіне 1945 ж. Біріккен Ұлттар Ұйымын құру мысал бола  алады. БҰҰ 

Жарғысында бейбітшілікпен халықаралық қолдау жөніндегі ұжымдық шаралар жүйесі көзделген. 

Ұжымдық қаупісіздік жүйесі мындай сипатта белгіленген: 

 -мемлекеттер арасындағы  қатынастарды күш қолдану жəне күш қолданамын деп қоқан-

лоққы жасауға тыйым салу жөніндегі шаралар (БҰҰ жарғысының 2-бабының 4-тармағы): 

 -қарусыздану шаралары (БҰҰ Жарғысының 11,26,47-баптары); 

 -аймақтық қауіпсіздік ұйымдарын пайдалану жөніндегі шаралар (БҰҰ Жарғысының VIII 

тарауы); 

 -өтпелі кезеңде қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі шаралар (БҰҰ Жарғысының Х, VII 

тараулары); 

 -бейбітшілікті бұзуды бұлтартпау жөніндегі уақытша шаралар (БҰҰ Жарғысының 40-

бабы); 

 -қауіпсіздіктің қаралу күштерді қолданбай, мəжбүрлеу шаралары (БҰҰ Жарғысының 41-

бабы); 

 -қаралу күштерді қолданып, мəжбүрлеу шаралары (БҰҰ Жарғысының 42-бабы); 

 аймақтық негіздегі ұжымдық қауіпсіздік белгілі бір талаптар сақталған жағдайда аймақтық 

келісімдер мен қауіпсіздік ұйымдарының болуына жол береді. БҰҰ Жарғысы оларға талаптар 

қояды,олардың ішіндегі ең бастысы бір географиялық аудандағы мемлекеттердің қатысуы, 

мемлекеттер əрекеттері БҰҰ мақсаттары мен қағидаларына қайшы келмеуі керек. 

 БҰҰ Жарғысының 52-бабына сəйкес, аймақтық қауіпсіздік ұйымдарының ұжымдық 

шаралары жүйесіндегі ең бастысы бейбіт құралдар арқылы соғыстың алдын алу, бірінші кезекте 

аймақта туындайтын дауларды бейбіт жолмен шешу болып табылады.Қарулы күштерді қолдану 

арқылы мəжбүрлеу шараларын ұжымдық қауіпсіздік  жүйесіне қатысушылардың  біреуіне 

жасалған басқыншылыққа ғана қолдануға болады, яғни БҰҰ Жарғысының 51-бабының негізіндегі 
ұжымдық қорғану. БҰҰ Жарғсының 53 жəне 107баптарына сəйкес, бұл ережеден екі 
ауытқушылық болуы мүмкін: аймақтық қауіпсіздік  ұйымы мəжбүрлеу шараларын Қауіпсіздік 

кеңесінің жетекшілігімен жəне бұрынғы дұшпан мемлекеттерге қатысты дербес жүзеге асыра 

алады. 

 Ұжымдық қауіпсіздіктің бірнеше аймақтық жүйелері бар. Африка континентінде 

Африкалық бірлік ұйымы (АБҰ), Америка континентінде-Америка мемлекеттерінің Ұйымы. Таяу 

жəне Орталық Шығыста Араб елдерінің лигасы (АЕЛ) құрылды. 

 Америка мемлекеттерінің ұйымы (АМҰ)-1948ж. құрылған үкіметаралық аймақтық ұйым 

жəне онда Батыс жарты шарының көптеген елдері біріккен. АМҰ 1970ж. редакциядағы Жарғы 

негізінде, сондай-ақ өзара қорғану туралы 1947 ж.Америкааралық шарт негізінде əрекет етеді. 
 Бұл аймақтық ұйымның мақсаттары мен қағидалары континентіндегі бейбітшілік пен 

қауіпсіздік қолдау; мүше мелекеттер арасындағы дауларды бейбіт жолмен реттеу; 

басқыншылыққа бірігіп қарсы тұру;Америка елдерінің саяси, экономикалық жəне құқықтық 

проблемаларын шешуге жəрдемдесу; экономикалық, əлеуметтік, ғылыми-техникалық жəне мəдени 

прогресстерді дамыту мақсатындағы біріктіру болып табылады. 

 Африка бірлігі ұйымы (АБҰ)-1963 ж. құрылған үкіметаралық қауіпсіздік ұйымы. Хартия 

ережелеріне сəйкес, АБҰ-ның мақсаттары мынадай: Африка елдері арасындағы көпжақты саяси 

жəне экономикалық ынтымақтастықты дамыту жəне өмір сүру деңгейін жақсарту үшін олардың 

халықаралық аренадағы ынтымақтастығын нығайту. Блоктарға қосылмау қағидасы жəне БҰҰ 

Жарғысының ережелеріне сəкес ынтымақтасу қағидасы халықаралық аренадағы ұйымдар 

саясатының негізі болып табылады. 

 Араб елдерінің Лигасы (АЕЛ)-тəуелсіз араб мемлекеттерінің 1945 ж.құрылған 

үкіметаралық аймақтық  ұйымы. АЕЛ мақсаттары мүше мемлекеттер арасындағы байланыстар 

мен көпжақты ынтымақтастықты нығайту, олардың саяси, экономикалық, мəдени жəне əлеуметтік 

ынтымақтасу салаларындағы ортақ іс-əрекеттерін үйлестіру болып табылады. 



 

 Еуропа континентінде жалпы еуропалық қауіпсіздіктің жаңа құрылымдары қалыптасып 

келеді, оның ішінде Еуропадағы қауіпсіздік жəне ынтымақтастық жөніндегі Кеңесті 
(ЕҚЫК)айтуға болады, ол кейінірек Еуропадағы қауіпсіздік жəне ынтымақтастық жөніндегі Ұйым 

(ЕҚЫҰ-ОБСЕ) деп қайта аталады.Бұл ұйым шығыс жəне батыс елдері арасындағы диалог үшін 

көпжақты форум ретінде ойластырылыған еді.1975 ж. бастап, ЕҚЫК конференциялар мен 

кеңестер өткізіп жүрді, онда жаңа міндеттемелер қабылдау туралы келіссөздер жүргізілетін жəне 

бұрын қабылданғандардың орындалу деңгейі қарастырылатын.1990 ж.жоғары деңгейдегі Париж 

кездесуі өтті, «қырғи-қабақ соғыс» жылдары аяқталғаннан кейін пайда болған мəселелерді шешуге 

бағытталған институтционализация процесі жүре бастады. 

 Хельсинки Қорытынды Актісі ЕҚЫК-нің одан əрі даму процесінің негізі болып табылады. 

Бұл құжат саяси міндеттейтін келусішілік сипатында белгіленген.Осы құжатта келісімдерді 
орындау, жаңа стандарттар мен нормалар жасау, аймақтық ынтымақтастықты дамыту жəне 

Еуропа континентінде бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау мақстаттарында кездесулер өткізу 

көзделген.Осы аймақтық ұйым аясында жеке мəселелер бойынша сарапшылардың жиналысы 

болып тұрады, атап айтқанда: адам құқытарын қорғау мəселелері жөгнінде, дауларды бейбіт 

жолмен реттеу жөнінде, қоршаған ортаны қорғау мəселелері жөнінде, бұқаралық ақпарат 

құралдары, ғылым, мəдениет жəне экономика салаларындағы ынтымақтастық жөнінде. 

 1994 ж. Бүдапештте 52 мүше мемлекеттердің мемлекет басшыларымен үкімет басшылары 

ЕҚЫК-ге Еуропадағы қауіпсіздік жəне ынтымақтастық жөніндегі Кеңеске Ұйым деген жаңа атау 

беріп, оның саяси сипатын өзгертті. Будапешт құжатында  ЕҚЫҰ аумағындағы дау-

жанжалдардың алдын алу, болдырмау жəне дағдарысты реттеудегі басты құралдардың бірі ЕҚЫК 

деп жарияланды. 1996ж. желтоқсан айында ЕҚЫҰ-ның Лиссабон басқосуы өтті, ол Еуропа 

континенті мен барлық əлем үшін халықаралық қауіпсіздіктің барлығын қамтитын жүйесін құру 

жолындағы маңызды қадамадардың бірі болды.Бұл  халықаралық форум халықаралық қауіпсіздік  

жəне қарулануды бақылау жүйесінің қызмет ету саласында жинақталған тəжірибелерді 
жалпыластырып,жинақтады.Сонымен қатар, Лиссабон басқосуы болашақтағы қауіпсіздік 

моделінің негізін қалады, ЕҚЫҰ-ның ұйым ретінде концептуальды жəне институуциональды 

ресімделуін аяқтады. 

 Бүгінгі таңдағы, ЕҚЫҰ-ның басым міндеттері мындай: 

 -ортақ құндылықтарды біріктіру жəне азаматтық қоғам құру; 

-жергілікті дау-жанжалдардың алдын алу, əскери қимылдар жүргізіліп жатқан аймақтарда 

бейбітшілік пен тұрақтылыққа қол жеткізу; 

 -қауіпсіздік төнеген нақты жəне ықтимал қауіп қатерлерді жою жəне ынтымақтастыққа 

негізделген қауіпсіздік жүйесін құруға көмектесу арқылы анықтаудың жаңа бағыттарының пайда 

болуын алдын алу. 

 -ЕҚЫҰ аясында Ұйым қызметінің бағдарламалары мен бағыттарын бекіту үшін 

мемлекеттер мен үкімет басшыларының жоғары деңгейдегі кездесулер өтеді. Министрлер кеңесі 
ұйымның ортақ директивті жəне жеткеші органы болып табылады. ЕҚЫҰ-ның Тұрақты кеңесі 
аймақтық ұйымның күнделікті жəне жедел қызметіне жауап береді. Үш жылға сайланатын ЕҚЫҰ 

Хатшылығы атқарушы орган болып табылады, оны ЕҚЫҰ-дағы басты əкімшілік лауазымды 

тұлға-Бас хатшы басқарады.гаагадағы аө ұлттар мəселелерімен айналысатын жоғарғы комиссар 

институты этникаралық шиеленісушілікті тез арада жлюға көмектеседі. Демократиялық институт 

жəне адам құқықтары жөніндегі БЮРО (ДИАҚБ) адам құқытарын қамтамасыз етуге көмектесуге, 

демократияның дамуы мен заң үстемдігінің нығаюына жауап береді.Сонымен қатар, штаб-пəтері 
Варшавада орналасқан ДИАҚБ сайлау жүргізуге  бақылау жасау жұмыстарын үйлестіреді.Венада 

қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық жөніндегі (ФҚЫ) штаб-пəтері орналасқан, ол ЕҚЫҰ-ның 

тұрақты əрекет ететін органы болып табылады.ФҚЫ-ның қызметтік міндеттеріне қауіпсіздік жəне 

қаралануға бақылау жасау саласындағы сенім шаралары жөніндегі мəселелерді үйлестіру жатады. 

Венада Еуропадағы əдеттегі қарулы күштер жөніндегі шарт аясында ЕҚЫҰ-ның тиімділігін 

жүзеге асыру жəне одан əрі дамыту мəселелерімен айналысатын консультативтік топ құрылды. 

ЕҚЫҰ-ның жоғарыда аталған институттары мен құрылымдарынан басқа аймақтарда миссиялар 

құрылады, олардың міндеттеріне дау-жанжалдардың алдын алу жəне дағдарыстарды реттеу кіреді. 
Мұндай миссиялар Босния мен Герцеговинада, Хорватияда, Македонияда, Шешенстанда, 



 

Грузияда, Эстонияда, Латвияда, Украина, Молдова, Тəжікстанда, косовада əрекет етеді. ЕҚЫҰ-

ның аймақтық құрылымдарына Таулы Қарабах жөніндегі Минск тобы жəне Ташкенттегі Орталық 

Азиямен байланыс жөніндегі Бюро жатады. 

 Қазақстан Республикасы 1992 ж. қаңтарынан бастап ЕҚЫҰ-ның қатысушысы, Қазақстан 

Республикасы өз қызметінде Хельсинки Қорытынды  Актісінде мазмұндалған ЕҚЫҰ-ның іргелі 
қағидаларының негізінде өз ауіпсіздігін қамтамасыз ету мүддесіне сүйенеді. 1994-1995 жылдары 

Қазақстанда Аз ұлттар  мəселелері жөніндегі Жоғары Комиссра институты мен Демократиялық 

инститтура жəне адам құқықтары жөніндегі Бюромен біріккен этникааралық қатынастар жəне 

адам құқытары проблемалары туралы семинар өтті. 1995 ж. мамырында ЕҚЫҰ-ның дау-

жанжалдардың алдын алу жөніндегі Орталығымен ынтымақтаса отырып, Қазақстан Республикасы 

сыртқы істер министрлігі сенім, қауіпсіздік жəне қаралануға бақылау жасау шаралары туралы 

семинар ұйымдастырды. Қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық жөніндегі Форму жұмысына 

қатысу Қазақстанның ЕҚЫҰ-дағы қызметінің маңызды бағыттарының бірі болып табылады. 

Форум жұмысы екі негізгі бағытқа негізделеді:сенім мен қауіпсіздікті нығайту саласындағы 

бұрыннан əрекет етіп келе жатқан міндеттемелердің орындалуын жетілдіру жəне қарулануға 

бақылау жасаудың болашақтағы амал-тəсілдерін қарастыру. 

 Сөйтіп, Қазақстан Республикасының ЕҚЫҰ-ға сақтандырушы дипломатия жөніндегі 
консультативті көпжақты форум ретінде қатысуы еуропааралық қауіпсіздік құрылымдарына 

мемлекеттерді тарту элементтерінің біреуін құрайды жəне еуроазиялық континенттегі 
тұрақтылықты қолдауға көмектеседі. 
 XIX  ғ. екінші жартысында қарусыздану үшін күрестің ғылыми-негізделген келешегін 

ашқан жəне бұл күрестің  маңыздылығын белгілеп берген алғашқы бағдарламалық ережелер 

жария бола бастады. Осы заманғы жағдайда мұндай ережелердің маңызы ерекше. Олар терең 

ғылыми болжалдың нақты мысалы бола алады жəне ол сол кездің өзінде-ақ қарусыздану 

бағдарламасының жүзеге асуының іс-тəжірибелік маңызының бейнесін суреттеуге мүмкіндік 

берген болатын. 

 Қарусыздану мəселелері Ф.Энгельс пен К.Маркстің бірқатар еңбектерінде қатыстырылып 

өткен. Ф.Энгельстің Еуропадағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған белгілі еңбектерінде осы 

мəселелерге айрықша назар аударылған. Аталмыш еңбектерде ХІХ ғ.екінші жартысындағы 

Еуропадағы қару-жарақты жаппай шығарудың алдын алу жөніндегі шаралардың кең көлемдігі 
бағдарламасы мазмұндалған. 

 Атқарылған жұмыстар нəтижесі бойынша қарусыздану мəселелері жөнінде кешенді 
нормалардың жасалуы халықаралық құқыққа қатысты мəселелердің бірі етеді. Осындай мəселелер 

туралы шарттар мен келісмдердің тұтастай жүйелері пайда болды.Қарусыздану-бұл соғысты 

жүргізудің материалдық құралдарын азайтуға, ақырында толық жоюға бағытталған 

мемлекеттермен келісілген шаралар кешені. 
 Қарусыздану проблемасының басты ерекшелігі-халықаралық құқықта қарусыздану 

қағидасының қалыптасуы. Осы қағиданың нақты мазмұны мынада: 

 а) БҰҰ Жарғысы қарусыздануды халықаралық бейбітшілікті қолдау саласындағы БҰҰ-ның 

басты органдарының алдына қойылған маңызды міндеттерінің бірі ретінде айқындайды (11-

баптың 1-тармағы; 26,47-баптар). Жарғылық ережелерде қарулануды реттеу жəне қарусыздану 

деген екі ұғым пайдаланылған.Екінші нұсқасы одан кеңірек ұғым, қарусыздану қарулануды 

қысқарту əрекеттерін көздейді деген сипатта. соынмен, БҰҰ Жарғысында қарусыздану жөніндегі 
шаралар жүргізу үшін қажетті заңдылық база орын алған. БҰҰ өзінің іс-тəжірибелік қызметінде 

қарусыздану пробеламасының түрлі аспектілеріне біршама көңіл бөлді. БҰҰ-ның басты 

органдары, ең алдымен Бас Ассамблея БҰҰ Жарғысының тиісті ережелерін үдемелі дамытуға 

көмектесетін маңызды шешімдер қабылдады.Əсіресе, бұл процесс 1959 ж. жаппай толық 

қарусыздану туралы белгілі кеңес ұсыныстарынан кейін жедел сипат алды. Содан кейін, 

қарусыздану мəселелері туралы қарарлар БҰҰ Бас Ассамблеясының барлық сессияларында 

қабылданатын шешімдерінің құрамдас  бөлігіне айналды.Мысалы 1963ж. ядролық сынақтарды 

ішінара тоқтату туралы шарт, ал 1968 ж.-ядролық қарауды таратпау туралы шарт қабылданды.  

 б)қарусыздану құқығының шарттық құқыққа айналуы: 



 

 в)қарусыздану мəселелерін талқылау жəне тиісті халықаралық-құқықтық құжаттарды жасау 

үшін арнайы халықаралық тетіктің болуы айтарлықтай маңызды фактор. 

 Қарусыздану қағидасын орындау мемлекеттердің тікелей қаруларын тастап шығуын 

білдірмейді. Мемлекеттер қарусыздану саласында халықаралық шарттар жасауға ұмтылулары тиіс 

жəне өздеріне жүктелген міндеттемелерді адал орындауы крек. Сойтіп, қарусыздану қағидасының 

мазмұнына сəкес:біріншіден, қарусыздану саласында іс-тəжірибелік шаралар жасау;екіншідіен, 

қарусыздану  мақсатына жету; үшіншіден, қарусыздану саласында əрекет ететін шарттар талабын 

орындау керек. 

 Халықаралық құқық теориясы қарусызданудың екі деңгейін белгілейді:ішінара жəне 

түгелдей. Түгелдей қарусыздану жалпылай жəне толық қарусыздануды жүзеге асыру деген мағына  

береді. Қарусыздандыру сипаттық белгілері қандай? 

 -Қарусыздану халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ең тиімді тəсілі. 
 -Қарусыздану қарулану мен қарулы күштердің тиімді деңгейіне қол жеткізуге бағытталған. 

жалпылама жəне толықтай қарусыздану ең дұрыс шешім болар еді. 
 -Ядролық қарусыздану , жаппай қырып-жоятын қаруларға тыйым салу қарусыздану 

саласындағы  негізгі мəселе. 

 -Қарусыздану қолданыстағы əскери-стратегиялық тепе-теңдікті бұзбауы тиіс, біржақты 

артықшылықтар болмауы керек. Қарусыздану жəне қарулануды шектеудің кез келген шаралары 

бірдей қауіпсіздікті қамтамасыз етуі қажет. 

 -Қарусыздану қару-жарақты жаппай шығарудың басқа салалар мен кеңістіктерге таралуан 

қамтамасыз етеді жəне қарудың жаңа жүйесін жасауға тыйым салады. 

 -Қарусыздану саласында жүргізілетін шаралар мемлекеттер арасында қалыптасқан 

қатынастарды ескеруі тиіс жəне мемлекеттер арасындағы сенім шараларын нығайтуға  көметесуі 
қажет. 

 Жалпылама жəне толық қарусыздану идеясы БҰҰ Бас Ассамблеясының 1959ж. 20 

қарашасындағ 1378 (XIV) қарарында бектіліген. Кейінірек  бұл нормалар ядролық қарауды үш 

жағдайда сынауға тыйым салу туралы 1963 ж. 5 тамызында Мəскеу шартында, ядролық қаруды 

таратпау туралы 1968 ж. 1 шілдесіндегі шартта жəне басқалар да бекітілді. 
 Ядролық қару туралы мəселе қарусыздану саласындағы негізгі мəселелердің біреуі болып 

табылады. халықаралық қауымдастық ядролық қаруды қолдану, өндіру жəне сынау, сондай-ақ 

оның барлық қорын жою арқылы ядролық қаруға тыйым салуға қол жеткізуі керек. Əскери 

қимылдар жүргізудің рұқсат етілмегене құралдарын халықаралық-құқықтық реттеу 1958 

ж.Птербург декларацисында, Соғыс заңдары мен салт дəстүрлері туралы 1907 ж. Гаага 

конвенциясында, Бактериологиялық (биологиялық), ұлы қарударды дайындауға, өндіруге жəне 

жинауға тыйым салатын жəне оларды жою туралы 1972 ж. Конвенцияда жəне басқа құқықтық 

актілерде белгіленген. Рұқсат етілмеген қаруды қолданудың жеткілікті реттелген құқықтық 

негізінің болғанына  қарамастан, халықаралық құқыта ядролық қаруды қолдануға тыйым салатын 

1961ж. 24 қарашасындағы БҰҰ Бас Ассмаблеясының Декларацисы Халықаралық қатынастарда 

күш қолданбау жəне ядролық қаруды қолдануға мəңгі тыйым салу туралы 1972 ж. 29 

қараашасындағы қарар, ядролық апаттардың алдын алу тарыл 1981 ж. 9 желтоқсандағы БҰҰ Бас 

Ассамблеясының қарары, ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу нормаларының тиімділік 

жүйесіндегі негізгі нормалар болып табылады. 

 Ядролық қаруды сынауға тыйым салу мəселелері Ядролық қаруды атмосферада, ғарыш 

кеңестігінде жəне су астында сынауға тыйым салу туралы 1963 ж. 5 тамызындағы Мəскеу 

шартында көрініс тапқан Ядролық қаруды таратпау туралы 1968 ж. 1  шілдесіндегі шарт  қару-

жақты жаппай шығаруға жəне қарудың осы түрін халықаралық қауымдастықтың басқыншылық 

күштерінің иелену мүмкіндігіне кедергі жасады. Осы шартта ядролық қару бар жəне жоқ 

мемлекеттер үшін міндеттемелер бекітілген. 

 Ядролық қаруы бар мемлекеттердің міндеттемелеріне: 

 а)ядролық қаруды немес ядролық жарылғыш құрылғыларды ешкімге бермеу; 

  б)ядролық қару жоқ мемлекеттердің ядролық қаруды немесе басқа да ядролық жарылғыш 

құрылғыларды ешкімге қандай да бір тəсілдірмен өндіруге немесе алуына көмектеспеу, қолдамау 

жəне түрткі болмау жатады. 



 

 Ядролық қарулары жоқ мемлекеттер: 

 а)ядролық қару жəне басқа да жарылғыш құрылғыларды ешкімнен алмауға; 

 б)ядролық қаруларды жəне басқа да ядролық жарылғыш құрылғыларды қандай да бір 

тəсілдермен өндірмеуге, сондай-ақ ядролық қару  мен басқа да яролық жарылғыш құрылығыларды 

өндіруге байланысты қандай да бір көмек қабылдамауға жəне көмек алмауға ұмтыуға міндетті. 
 Ядролық əлеуеті жоқ мемлекеттердің өздеріне жүктелген міндеттемелерді орындауын  

Атом энергиясы жөніндегі Халықаралық агенттігі МАГАТЭ бақылайды. Осы заманғы 

халықаралық құқықта ядролық қаруды таратпау режимін нығайтудың қандай жолдары бар?  

 1. Ядролық қаруды таратпау туралы шартты ілгерішіл əлемдік бірлестіктің əмбебап 

келісіміне айналдыру қажеттігі. 
 2. МАГАТЭ-нің кепілдік жүйеісн одан əрі жетілдіру. 

 3.Ядролық материалдар, жабдықтар жəне 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 жəне басқа да 

қауіпті мақсаттарда пайдаланылауынан жəне ұрлануынан тиімді қорғауды жүзеге асыру. 

 6.Ядролық қарулары жоқ мемлекеттердің қауіпсіздік кепілін қамтамасыз ету жəне одан əрі 
нығайту. 

 Халықаралық құқықта ядролық қарудытаратпауды қамтамасыз етудің бір құралы-ядросыз 

аймақтар құру. Ядросыз аймақ-бұл  халықаралық шар  негізінде ядролық қарудан бос болатын 

аумақ. Егер мемлекеттерядросыз аймақтар құрамына кіретін болса, онда оларға ядролық қаруды 

сынау, өндіру жəне беруді жүзеге асырмау, ядролық қаруға иелік етудің кез келген 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 тұтастай 

бос болуы керек.Ядросыз аймақ Латын Америкасында ядролық қаруға тыйым салу туралы 1967 

ж.(тлателолко шарты) шарт негізінде жəне оған қосымша хаттамалар арқылы Латын 

Америкасында орын алған . Антарктика  ядросыз аймақ деп жарияланған, ол Антариктика туралы 

1959 ж. шартқа сəйкес, əскери сипаттағы кез келген шаралардан бос тұрады, оның ішінде кез 

келген қару түрін орналастыруға жəне сынауға тыйым салынған. Тынық мұхитының Оңтүстік 

бөлігінде Раротонга Шартының негізінде 1985 ж.ядросыз аймақ құрылды. Бұл шарттағы ережелер 

Тлателолко шартындағы ережелерге ұқсас жəне оған қосымша мұхитқа аймақ шегінде 

радиоактивті заттар көмуге тыйым салынатын нормалар көзделген. 

 Қазақстан Республикасы тəуелсіз, дербес мемлекетке айналғаннан кейін қарусыздану, 

қарулануды бақылау жəне сенім шараларын нығайту саласындағы өз ұстанымын айқындап алды. 

«Қазақстан дипломатиясының алдында əлемдік ядролық саясат ерекшелігін меңгеру, ядролық 

қаруланудың түрлі мəселелері бойынша өз ұстанымын айқындау сияқыт түрінен бас тартуы атом 

қаруын сынадуна соншама жəбір шеккен елдің табиғи таңдауы еді. Қазірбелгілі болғанындай, 

Семей ядролық сынақ полигонынның 45 жылдық əрекет етуінде 500 мыңан астам қазақстандық 

радиактивтік сəуле алған...»! 

 Қазақстан Республикасы 1993 ж. желтоқсан айында Ядролық қаруды таратпау туралы 

шартты бекітті. Қазақстан қарусыздану саласындағы осы маңызды құжатты 1995 ж. сəуір-мамыр 

айларында мерзімсіз жəне ескертусіз ұзартуды жақтап сөйлеген мемелекеттер қатарында болды. 

Қазақстан ядролық сынауды жалпылама тоқтату туралы 1966 ж. шарт ережелерінің сақталуан 

бақылаудың тиімділігін арттыруға белсенді қатысып келеді. Өйткені Қазақстан Республикасы 

аумағында əлемдік стандарттарға жауап беретін 3 сейсмикалық станция құрал-жабдықтарымен 

бірге орналасқан, Қазақстан осы станцияларды мониторингтің ғаламдық жүйесіне қосуды ұсынды. 

Ол, əрине ядролық сынақтарды жасамауға тиімді бақылау жасалуын қамтамасыз етері сөзсіз. 

 Халықаралық бақылауды шарттық міндеттемелердің орындалуын қадағалау тəсілдерінің 

жүйесі ретінде жəне алынған мəліметтерді саралау арқылыжүзеге асыру бейбітшілік пен 

халықақаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің маңызды құрамдас бөлігінің бірі.Ол шарттың 

əрбір қатысушысына басқа қатысушылардың міндеттемелері орындағаны туралы мəліметтерді 



 

беру арқылы жүзеге асырылады.Бақылау арқылы белгіленген мақсаттарыныңын іске асуына, 

шарттық ережелерінің бұзылуының алдын алуға жəне анықтауға жəне өздеріне жүктелген 

міндеттемелерді адал орындауын қамтамасыз етуге қол жеткізіледі. 
 Халықаралық қауіпсіздікке қарсы жақтар бақылауды келіссөздерді жүргізуді күрделендіру 

үшін, кейде-келісімге қол жеткізбеу үшін қарсы əрекеттер жасауға қолданып келді. Сонымен 

бірге, бақылау мəселелерін техникалық шараларға жатқызу əрекеттері де жасалынып бақты. 

Халықаралық бақылаудың мақсаты халықаралық қауіпті қамтамасыз ету мəселелері жөнінде 

жасалған конвенциялық жəне шарттық нормалардың сақталуын қадағалау болып табылады. 

Мысалы, қарусыздануды бақылаудағы мақсат атом қаруына тыйым салу туралыконвенция 

талаптарының сақталуы жəне оны бұзушылықтың алдын алу.Халықаралық келісімдердің 

орындалуын қамтамасыз ету құралы ретіндегі бақылау ұғымы халықаралық іс-тəжірибеде нық 

орнап қалды. Бұл-халықаралық қауымдастық қол жеткізген зор жеңістің жəне ол халықаралық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемаларын шешудің болашақтағы тиімді құралы да бола алады. 

 Халықаралық бақлау мəселелері мемлекетаралық  қатынастар саласына жатады, əрі 
халықаралық құқықтың мемлекеттердің ішкі істеріне қол сұқпау жəне тəуелсіздіктерінің теңдігі 
сияқты қағидаларына негізделуі тиіс. Бірде-бір бақылау жүйесі, егер ол халықаралық құқықтың 

осындай негізгі қағидаларына сүйенбесе, құқыққа сай бола алмайды жəне олардан айналып өтеуге 

əрекеттенген қадамдар əрқашан іске аспай қалады.Бақылау əрекеттері мемлекеттің ішкі істеріне 

қол сұғуға бағытталмауы тиіс. Сонымен бірге, бақылау органдарының құқықтары  мен өкілеттері 
мемлекеттердің тəуелсіздігін құрметтеуге бақылау жүргізгенде тараптардың теңдігі негізінде 

құрылуы тиіс. Бақылау қызметі жүзеге асырылғанда, бірде-бір мемлекет немесе мемлекеттер тобы 

артықшылықты жағдайға қойылмалуы керек жəне мемелекет немесе мемлекеттер тобы өз 

қалауларын басқа мемлекеттреге таңбаулары қажет.Бақылау өзара келісімді болуы əрі, қатысушы 

субъектілер қауіпсіздігіне залала келтірмегені жөн. 

 Теңіз жəне мұхиттар түбі мен олардың қойнауларына ядролық қарулар жəне басқа да 

жаппай қырып-жою қаруларын орналастыруға тыйым салу туралы 1971 ж. шартта бақылау 

жүргізу барысында мемлекеттердің тəуелсіз құқықтарын құрметтеу қажеттігі көзделген.3-баптың 

6-тармағында былай деп айтылған: «Тексеру əрекеттері осы шартқа сəйкес, басқа қатысушы 

мемлекеттердің қызметіне кедергі келтірмеуі тиіс жəне халықаралық құқыққа сай мойындалған 

құқықтар тиісінше ескеріле отырып жүзеге асырылуы қажет...». 

 Мемлекеттердің ішкі істер істеріне қол сұғу мақсатында бақыла орнгандарына 

конвенциялық жəне шарттық нормалардың қатысушы мемлекеттеріне санкциялар қолдану 

өкілеттігін беруге талпыныс жасалды. Санкциялар қолдану құқығы Қауіпсіздік Кеңесіне берілген-

оған БҰҰ Жарғысына сəйкес, бейбітшілік қолдаудағы негізгі жауапкершілік жүктелген жəне оның 

тиісті өкілеттері бар. Қауіпсіздік Кеңесінің шешім қабылдау тəртібі БҰҰ Жарғысында бекітілген 

жəне Кеңестің тұрақты мүшелерінің бірауыздық ережесіне сүйенеді, əрі келісімнің қандай да бір 

ережелерінің бұзылуына байланысты қолданылатын мəжбүрлеу шараларын іске асырғанда қиянат 

жасамайтындығына жеткілікті кепілдік береді. Шешім қабылдаудың осындай рəсімі бақылау 

органдары мен санкцялар қолдануға өкілетті органдар арасындағы əрекеттестігі қамтамасыз 

етеді.Шешім қабылдаудың мұндай тəртібіне бақылау жасау барысындағы мемлекеттердің тəуелсіз 

құқықтарының құрметтелеу дəрежесітікелей тəуелді сипатта болады. БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне 

мəжбүрлеу шараларын қолдану саласында ерекше құзыреттер берілген. осындай шараларды 

қолдана отырып, Қауіпсзідік Кеңесі мемлекеттердің ішкі істеріне араласа алады. Алайда, ол 

Жарғылық ережелерге сəйкес, мұндай əрекеттерді ішкі құқықтар халықаралық қауымдастыққа 

қауіп төндіргенде немесе халықаралық құқықтың көпшілік мойындаған нормалары мен 

қағидалары бұзылған уақытта ғана іске асыра алады. Сонымен қатар, Қауіпсіздік Кеңес ішкі 
істерге тек халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолау немеес 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, БҰҰ Қауіпсіздік кеңесі мен Бас 

Ассамблеясына ол туралы хабарлайды. МАГАТЭ қызметі оның əрекетінің екі бағытымен 

қамтамасыз етіледі: біріншіден, атом энергиясының барлық əлемде бейбітшілік, денсаулық жəне 

жақсы тұрмысты ұстап тұруға тез жəне кеңінен қолданылуына қол жеткізуге ұмтылу; екіншіден, 



 

МАГАТЭ-ге немесе оның өтінішімен берілетін, немесе оның бақылауындағы яки 

қадағалауындағы көмектерді қолдан келгенше қамтамасыз ету. БҰҰ-ның осы мамандырылған 

ұйымның негізгі міндеті-атом энергиясының барлық əлемде бейбіт мақсаттарда зерттелуін қолдау 

жəне жəрдемдесу, материалдар, қызмет көрсету, құрал-жабдықтар жеткізуде делдал болу, 

ғылыми-техникалық мəліметтер алмасуды дамыту, ғалымдар мен сарапшылар кадрларын алмасу 

жəне дайындауды қолдау, Агенттік көрсететін немесе агенттік арқылы көрсетілетін көмектерді 
дұрыс қолданбауға қатысты қауіпсіздік стандарттарын дайындау. Əлемдегі ядролық қаруларды 

шектеу жəне қысқартуға кірісу, сондай-ақ ядросыз аймақтарды құруға байланысты МАГАТЭ-нің 

рөлі мен маңызды күннен-күнге артып келеді. Қазіргі таңда, МАГАТЭ кепілдіктері үлкен көлемді 
ядролық құрылғылар мен ядролық құрал-жабдықтарға таралады. МАГАТЭ радиациядан қорғану 

үшін негізгі қауіпсздік нормаларын жасайды жəне нақты операциялар түрі бойынша радиактивті 
материалдардың қауіпсіз тасымалдануын қоса алғанда іс-тəжірибелік ережелер мен нормалар 

шығарады, сондай-ақ радиациялық авариялар кезіндегі төтенше жағдайларда көмек 

көрсетеді.МАГАТЭ қызметі ядролық авариялар кезінде немес ядролық авария жағдайларында 

көмек көрсету Конвенциясы немесе ядролық авария туралы жедел хабарлау конвенциясы сияқты 

халықаралық шарттарды жасаумен жəне олардың əрекет етуімен тікелей байланысты. 

 Халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі халықаралық бақылаудың əдістері, 
нысандары жəне тəсілдері үздіксіз даму үстінде. Əсіресе бақылаудың техникалық құраладары 

жетіліп келе жатыр. Бақылу іс-тəжірибесіне ғарыштық бақылау əдісі де енгізілді. Алыс 

қашықтықтардағы шағын тербелесті сейсмикалық құбылыстарды табуға жəне анықтауға 

мүмкіндік беретін телесейсмикалық бақылау құралдары ұдайы жетілдіріліп отыр.Бақылаудың 

аумақтық дистанциясы тəсілі жəне түрлі салалардағы, онң ішінде химиялық қаруларға тыйым 

салатын тəсілдердің орындалуына бақылау жасайтын тиісті аппараттар жасалуда. 

 Халықаралық қатынастың дамуы, соғыс жəне бейбітшілік проблемаларын шешуге əлемдік 

қауымдастық ықпалының күшеюі, моралдық-саяси факторлардың хылықаралық істерде 

маңызының артуы,бақылау техникасының дамуы, халықаралық ақпарат ағынының күшеюі-
осылардың бəрі бақылау нысандар мен тəсілдерінің одан əрі даму эволюциясына əкелелері сөзсіз. 

Халықаралық бақылау құрылымының жүйесі мынадай сипатта болады: 

 -бақылаудың ұлттық техникалық құралдары; 

 -ақпараттар алмасу; 

 -консультация рəсімі; 
 -консультациялық жəне сарапшы органдар; 

 -келісімді бұзушыларға шағым жасау рəсімі; 
 -нақыт орында инспекциялау (тексеру); 

 -халықаралық бақылау органдарының жүйесі; 
 -қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық келісімдердің əрекеттерін қарастыру 

туралы конференциялар; 

 -əскери салалардағы сенімді нығайту шаралары; 

 -халықаралық бақылауды техникалық жəне ұйымдық-құқытық қамтамасыз ету; 

 Халықаралық бақылаудың негізгі əрекет етуші немесе жасақталушы, бірақ қолданысқа 

енігізілмеген құрамдас бөліктері халықаралық бақылаудың түрлі нысандары, тəсілдері, 
құүралдары жəне əдістері мен рəсімдері бар екенін айғақтайды. 

 Бақылаудың сөзсіз маңыздылығына қарамастан, оның халықаралық бақылау жүйесінде 

қолданылатын шаралар мен салыстырғанда бағыныңқы рөлі бар екенін айту керек. 

 Тұрақты бейбітшілік қамтамасыз ету халықаралық құқық субъектілерінен халықаралық 

ахуалды жақсарту мен мемлекеттер арасындағы сенімді неғайту бойынша ұдайы күш салуын 

талап етеді. Сенімді нығайту, қауіпсіздікті қамтамасыз ету мəселелеріндегі өзара сенімсіздік пен 

күмəндылықты жою үшін мемлекеттердің келісілген əрекеттерін көрсетеді. Мұндай ережелер 

Хельсинки Қорытынды актісінде қарастырылған: қатысушы мемлекеттер бір-біріне өздері 
жүргізетін құрлықтағы барлық іпі əскери жаттығулары туралы алдын ала хабарлап тұруға; 

шекаралас мемелкеттерге жақына ауданда өткізілетін болса, шағын көлемдегі əскери жаттығулары 

туралы; əскердің ірі қозғалыстары туралы хабарлауға уағдаласты. Жоғарыда аталған 

уағдаластықтардан басқа, əскери жаттығуларда бақылаушылар алмасу, əскери делегациялардың 



 

келуі көзделген. Əскери саладығ сенім шараларын нығайту үшін қазіргі бар əскери-саяси 

топтарды дамыту жəне жаңаларын  құрудан бас тартуды, күш қолданбау туралыхалықаралық 

шарттар жасау жəне мелекеттер арасында бейбіт қатынастар орнатуды; қару саудасын шектеу, 

бейбітшілік аймақтарын, жоғары бақылау аймақтарын құруды жəне басқаларды айтуға болады. 

 Күш қолданбау туралы қағиданы қатаң сақтау сенімді нығайтудың маңызды іс-шарасы 

болып табылады. 

Блоктарға қосылмау қозғалысы-бұл сыртқы саяси бағыт, оған қандай да бір əскери одақтарға 

немесе топтарға қосылудан бас тарту сипаты тəн. Мемлекеттердің қосылмау қозғалыстарына 

қосылуы өткен ғасырдың 50-жылдарынан бастап орын алды. Бұл қозғалыстың саяси тəуелсіздікті 
нығайту жəне бірқатар мемлекеттердің экономикалық дербестігіне қол жеткізу сатысындағы ұлт-

азаттық күрестің объективті жалғасы болғанын айту керек. 

 Блоктарға қосылмау идеясын Дж. Неру жариялаған болатын, ол 1947 ж. тəуелсіз 

Үндістанның алғашқы үкіметін басқарып, елдің сыртқы саяси бағытында блогтарға қосылмау 

идеясын іске асыруға ұмтылды. Дж. Неру тұжырымдамасының мəні мынадай болатын: жас 

мемлекеттің тəуелсіздігін нығайту үшін ұлы державалардың қарсы тұруы мен қарсыласуына 

қатыспауы қажет жəне халықтар еркіндігіне, қарусыздануға, əлемдік соғыстың алдын алуға, 

ядролық апат жағдайында жас мемлекеттерді қамтамасыз етуге қол жеткізуі керек. Халықаралық 

қауіпсіздікті қамтамасыз етудің бүгінгі таңдағы саясаты Үндістанда туындаған осы 

тұжырымдамадан шықты деуге болады. 

 Блоктарға қосылмау қозғалысы мемлекетаралық қатынас тəжірибесіндегі жалпы 

адамзаттық құндылықтарды түсінуге жəне баянды етуге жəрдемдеседі. Тарихи дамудың 

сұранысына ообъективті жауап беретін бұл тұжырымдаманы көптеген мемлекеттер қабылдаған 

болатын.Халықаралық қатынастардағы қосылмау қозғалысының негізгі міндеттері мынадай: 

 -қарусыздануға қол жеткізу жəне халықаралық дауларды бейбіт құраладар арқылы реттеу; 

 -халықаралық экономикалық ынтымақтастықтың проблемаларын бірігіп шешу; 

 -халықаралық құқық қағидасы-халықтардың өзінінің  мемлекеттік құрылымын өзі шешу 

құқығы қағидасын сақтау; 

 -қоршаған ортаны қорғау мəселелері; 
 -адамның негізгі құқытары мен бостандықтарын жүзеге асыру; 

 -БҰҰ қызметініңғ рөлін нығайту жəне тиімділігін арттыру. 

 Қосылмау қозғалысы халықаралық ұйым емес, оның қызметі қандай да бір бір мəселені 
қарастыруға арналмаған. Қосылмау қозғалысының органдар жүйесі үлкен көлемді мəселелерді 
талқылайды жəне оның қызмет аясы  уақытпен шектелмейді. Оның құрылтай жарғысы жоқ, себебі 
бұл бірлестіктің құрылуы жəне оның құқықтық негіздерінің жасақталуы қайталама іс-тіжірибе 

арқылы жүзеге асады. Қосылмау қозғалысында бюджет жоқ, əдеттегі ұғымдағы мүшелік те жоқ. 

Ол-мемлекетаралық бірлестікғтің жаңа түрі. Қосылмау қозғалысына қатысу өлшемдері мен 

мақсаттарнына сəйкес, түрлі жүйедегі мемлекеттердің бейбіт қатар өмір сүру тұжырымдамасы мен 

қағидалары оның саяси-құқықтық негізі болып табылады. Қосылмау қозғалысының құқытық 

табиғаты мынадай болып келеді: 
 1.Жоғарыда айтып өткеніміздей, қосылмау қозғалысында жарғылық құжат жоқ. Дегенмен, 

ол осы заманғы құқықтың көпшілік мойындаған қағидаларымен жəне іс-тəжірибе жүзінде 

жасақталатын құқытық-нормалар мен қағиадалар негізінде ойдағыдай əрекет етіп, дамып отыр. 

 2.Қосылмау қозғалысы-бұл мемлкеттердің тəуелсіз теңдіктерін құрметтеу қағидасы 

барысында тəуелсіз мемлекеттердің құратын ерікті бірлестігі. Ол Біріккен Ұлттар Ұйымының 

мақсаттары мен қағидаларының міндетті орындалуына сүйенеді. Бейбіт қатар өмір сүру қағидасы 

жалпы құқықтық негіщін құрадйды. 

 3.Бірікпеу қозғалысының субъектілері мемлекеттер болуымен қатар, ұлт-азаттық 

қозғалыстар да рынң субъектісі бола алады. 

 4.Қосылмау қозғалысына қатысу үшін техникалық талаптармен қатар (өтініш, қарау рəсімі 
жəне т.б.), мынадай өлшемдер сəйкесуі тиіс: өз мəртебесінің құрметтелуіне деген құқық, тең 

құқылы қатысуға құқық, қосылмау қозғалысының құқықтық мəртебесі мен сыртық саяси бағытын 

халықаралық қауымдастық тарапынан құрметтеу құқығы;əскери одақтарға қатысуға келісім 



 

бермеу құқығы, əскери базрларды жоюды талап ету құқығы жəне өз аумағында жаңа базарлардың 

құрылуына жол бермеу құқығы.   

 5.Қосылмау қозғалысы БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты мүшелері-ұлы державалардың 

қозғалысқа қатысуна жəне өз органдарының жұмысына араласуына жол бермейді. 
 6.Шешім қабылдау кезінде шешім қабылдаудың бірыңғай қағидасы-Консенсус 

қолданылады. 

7.Қосылмау қозғалысы шешімдерінің əр түрлі күштері бар, кейде тіпті міндетті күшке ие. 

 8.Қосылмау қозғалысының өзіндік халықаралық құқық субъектіліг бар. 

 Қосылмау қозғалысы жалпы демократиялық мазмұнда болады жəне əскери-саяси одақтарға 

қатыспау байтараптығын жариялауды білдірмейді. Қосылмау қозғалысы өзінің құқықтық 

табиғаты жағынан халықаралық қауіпсіздікті нығайту жөнінде белсенді əрекеттерді жүзеге 

асырады. 
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4. Мемлекеттер ынтымақтастығының негізгі факторлары 

5. Халықаралық сипаттағы қылмыстар түрлері. 
 

           10-тақырып. Халықаралық қылмыстық құқық 

Мақсаты: халықаралық қатынастарды реттейтін халықаралық - құқық нормалары маңызын 

түсіну, халықаралық құқық нормаларын қолдануды, сонымен қаттар халықаралық құқық 

теорияларын меңгеруге бағытталады. 

 

Кілттік сөз: «Криминология», «Лаңкестік», «Халықаралық терроризм», «Жаза» 

Қаралатын сұрақтар: 

1.Халықаралық қылмыстық құқық ұғымы. 

2.Бiрiккен Ұлттар Ұйымының халықаралық қылмыстық құқықты дамытудағы рөлi. 

3.Халықаралық сипаттағы қылмыстық iстер жəне олармен күресудегi мемлекеттердiң 

мiндеттемелерi. 

4.Қылмыстық iстермен күрестегi халықаралық ынтымақтастық. 

5.Қылмыскерлердi ұстап берудiң мəселелерi. 

6.Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы (Интерпол). 

 

 Қылмыстық жағдайы жəне онымен күрес проблемалары мамандардың ғана емес, сонымен 

қатар маман емес көпшіліктің де назарын осы салаға аударып келеді.Бұл мəселе криминология 

құзыретіне кіреді. Ол қылмыстылықты мемлекетке немесе оның жеке аймағында белгілі бір нақты 

кезеңде жасалған барлық қылмыстардың жиынтығын сипаттайтын қоғамдағы əлеуметтік құбылыс 

деп айқындайды.Қылмыстылық-бұл болып, өзгеріп тұратын құбылыс, яғни ол қоғамның белгілі 
бір даму сатысында пайда болады, əлеуметтік-экономикалық құрылымдар мен нақты саяси 

жүйелердің тарихи ерекшеліктеріне сəйкес түрлі елеулі өзгерістерге де ұшырап отырады. 

Мемлекеттің  қылмыспен күрестегі рөлі қандай? Ол көбіне-көп сақтандырушы-превентивті, 
репрессивті жəне тəрбиелеу сипатындағы ішкі мемлекеттік шараларды қолдану арқылы жүзеге 

асырылады. Дегенмен, мұндай шаралар оң нəтижелерге жету үшін аздық етеді.Қылмыспен 

күресте мемлекеттер антымымақтастығына үлкен рөл беріліп келеді. 



 

 Осындай мəселелерді зерттеумен халықаралық қылмыспен күрестегі мемлекеттердің 

ынтымақтастығы саласындағы қатынастарды реттейтін нормалар мен қағидалар жүйесі ретінде 

халықаралық қылмыстық құқық айналысады. Халықаралық қылмыстық құқық нормаларын, 

институттарын, қағидадаларын жетілдіру ұлттық жəне халықаралық деңгейде қылмыстылықтың 

өсіп кетуімен негізделіп отыр. 

 Халықаралық қылмыстық құқықтың тарихи ХІХ ғ.соңына келіп тіреледі жəне оның тарихи 

тамыры тереңде жатыр. «Оның кейбір институттары мемлекет пен құқықтың пайда болуының 

қайнар көздеріне жатқызылуы мүмкін. Бірінші кезекте, қылмыскерлерді ұстап беруге (əдеттен тыс 

қалмау) қатысты жəне ол оның ең көне институтының бірі болуымен қатар, халықаралық 

қылмыстық құқытың қайнар көзі де болып табылады. Жалпы халықаралық құқықтың белгілі бір 

кезеңденуіне сəйкес келетін халықаралық қылмыстық құқықтық кезеңденуіне қылмыскерлерді 
ұстап беру институтынан басталған)! 

 1989 ж.Қылмыстық құқықтың халықаралық одағы құрылды, ол барлық мемлекеттерге 

халықаралық қылмыстық құқықты жетілдіру ісінде ынтымақтасуды ұсынды. Мұндай 

ынтымақтастық халықаралық қылмыскерлерді қудалау жөнінде келісілген мемлекет аралық 

шаралар жүргізу арқылы көзделген болатын. 

 ХІХ ғ. алғашқы халықаралық-құқықтық актілер құлдық жəне кұл саудасы мəселелеріне 

қатысты болды. мысалы, 1815 ж.Вена конгресі осы мəселе жөнінде арнайы декларация қабылдады. 

Англия, Франция; Ресей, Австрия жəне Пруссия қатысушы болған 1841 ж. Лондон шартында құл 

саудасымен айналысады деп күдіктенген теңіз кемелерін тоқтатып, тінтуге, кіріптарларды 

босатып, кінəлы адамдарды əділ сот органдарына беруге шақырды. 

 Дəл осы кезеңде халықаралық қауымдастық қылмыстық туралы басқа да халықаралық 

шарттарды қабылдады. мысалы, 1885 ж.Берлин конференциясында құл саудасының қылмыс 

екенін жəне жазаланытындығн; 1889 ж. əйелдерді саудалаумен күрес жөніндегі лондон 

халықаралық конгресі бекітілді; 1884 ж.Парижде су асты телеграф кабельдерін күзету туралы 

халықаралық конференцияға қол қойылды;1802 ж.Англия, Франция, Испания жəне Голландия 

арасында кісі өлтіру, қасақана банкрот болу жəне қолдан ақша жасау жөнінде айыпталған 

адамдарды ұстап беру туралы Амьен шартына қол қойылды. Жоғарыда аталған халықаралық 

актілер халықаралық қылмыстық құқықтың нормативті-құқықтық негізінің қалыптасуының 

бастамасы болды. Кейінірек, ХХ ғ. 20-жылдарының аяғында қылмыстық құқықты бір ізге салу 

жөнінде халықаралық конференция шақырылды. Ондағы талқыланған басты мəселелер 

халықаралық құқықтық тəртіпке қол сұғатын қылмыстарға жатқызылатын қылмыстар туралы 

болды. Сонымен бірге, осы халықаралық форумдарда барлық халықаралық құқық бұзушылықты 

халықаралық қылмыстарға жəне халықаралық сипаттағы қылмыстық істерге бөлі ұсынылыды. 

 Халықаралық қылмыстық құқық жүйесінде Халықаралық Əскери трибунал Жарғысымен 

(ол туралы 7-тараудың 7.7-тармағында егжей-тегжейлі баяндалған болатын) баға жетпес үлес 

қосылды. 

 Адамзат қоғамының дамуына орай, қылмыстық құқықты жетілдіру саласында халықаралық 

ынтымақтастықтың объективті қажеттігі де туындайды. Халықаралық қауымдастықта 

халықаралық қылмыстың құрылымы мен серпіні өзгеріп келе жатқандығы оғаш та болса, 

шындық.Халықаралық қылмыстардың экоцид, геноцид, адам құқықтарын жаппай бұзу сияқты 

жаңа түрлері пайда болуда. Соған орай, мемлекеттерге «халықаралық қатынастарда құқықтық 

тəртіп пен заңдылықты сақтау жəне нығайту арқылы халықаралық қылмыстылыққа қарсы күресті 
үдету қажет жəне халықаралық қылмыстық құқықты одан əрі дамытып, осы саладағы 

халықаралық шарттардан туатын міндеттемелерді толық көлемде орындап, өздерінің ұлттық 

заңдарының халықаралық қылмыстық құқық талаптарына сəйкес болуын қамтамасыз ету үшін 

қайта қарап шығуы тиіс». 

 Халықаралық қылмыстық құқық доктринасы ұзақ уақытқа дейін халықаралық қылмыс 

ұғымын анықтай алмады. Теоретиктердің бір тобы халықаралық қылмыстық құқықты 

халықаралық жария құқық саласына жатқызса, екінші бір тобы-халықаралық жеке құқыққа, келесі 
біреулері-халықаралық қылмыстық құқықты құқықтың жеке дербес саласы деп белгіледі. 
Сонымен бірге, халықаралық жария құқықтың қылмыстануына жол бермеу туралы пікірлер де 



 

айтылып жатты, яғни халықаралық қылмыстық құқық деген ұғым мүлдем жоқ деген көзқарастар 

да болды. 

 В.П.Панов құқыққ саласы ұғымын негіздеу үшін осы саланың құқықтық реттеу затын 

айқындау керек деп əділ айтып өткен. «Халықаралық қылмыстық құқық затына қандай құрамдас 

бөліктер кіреді?Біріншіден, бұл халықаралық шарттарда көзделген қылмыстарда ерекше тəртіпте 

алдын алу, тергеу жəне жазалаудағы ынтымақтастық. Екіншіден, халықаралық құқықтық тəртіпке 

қауіп төндіретінжеке əрекеттерді мемлекеттердің қылмыс деп жазалауын бекіту, юрисдикция мен 

сот іс жүргізуін анықтау, қылмыстық істер бойынша бір-бірлеріне құқықтық көмек көрсету, 

қылмыскерлерді ұстап беру, қылмыстылықпен күрестегі халықаралық ұйым қызметтері жəне т.б. 

сияқты ынтымақтастықтың жеке мəселелері. Сонымен бірге, құқықтық реттеу затына қылмыстық  

əділ соттылық ережелері мен ең төменгі стандарттарды бекітуді, құқық бұзушылармен сөйлесу 

жəне қылмыстық құқықты бір ізділікке салуды жатқызуға болады.» 

 Сонымен, саланың зат құрылымын саралуды ескере отырып, халықаралық қылмыстық 

құқық-бұл халықаралық шарттарда көзделген қылмыстармен күресудегі мемлекеттердің 

ынтымақтастығын реттейтін қағидалар мен нормалар жүйесі екенін атап өту қажет. 

 Халықаралық қылмыстық құқық халықаралық жария құқықтың жеке бір саласы. Соған 

орай, халықаралық қылмыстық құқықта дербес зерттеу заты, құқықтық нормаларды қамтамасыз 

етудің ерекше тəсілі, арнаулы қағидалар жүйесі, халықаралық қылмыс субъектілері бар. Сонымен 

бірге, халықаралық қылмыстық құқыққа қылмыстық құқықтың көпшілік мойындаған 

институттары да тəн: қылмысқа бірге қатысу, қажетті қорғану, аса қажеттлік жəне т.б. 

 Халықаралық қылмыстық құқықтың қайнар көздер жүйесі, тұтастай алғанда халықаралық 

жария құқық институттарының жүйесін қайталайды, тек реттеу затының ерекшелігіне байланысты 

болмашы өзгерістер болуы мүмкін. Мысалы, халықаралық жария құқықтың негізгі қайнар көздері-
екі жақты жəне көп жақты шарттар болып табылады.Мұндай шарттық нормалар əмбебапты жəне 

аймақтық сипатта. Ерекше орын БҰҰ аясында қабылданған шарттарға беріледі. Осы салада 

жүйелеу жұмысының толық аяқталмағанын айту керек. Сондықтан халықаралық қылмыстық 

құқыққа қатысты құқықтық нормаларды халықаралық құқықтың басқа салаларынан да табуға 

болады. Мысалы, өлім жазасын алып тастау туралы Конвенциялық нормалар, азаптауды 

болдырмау жəне тыйым салу туралы, кəмелетке толмағандарды, əйелдер мен балаларды түрмеде 

қамауда ұстау ережелерін «Халықаралық жария құқықтағы адам құқықтары» деген салада 

кездестіруге болады. 

 Халықаралық қылмыстық құқық ұлттық құқықта қабылданған құқықтық санкцияларға 

сүйенеді. Соған орай, халықаралық сипаттағы қылмыстарға қатысты юрисдикцияларды 

мемлекеттердегі қылмыстық соттар жүзеге асырады. 

 Біріккен Ұлттар Ұйымы қылмыспен күрестегі мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар 

қызметтерінің үйлестіру орталығы болып табылады. Мұндай қызмет қылмыстылықтың алдын алу, 

онымен күресу жəне құқық бұзушыларға ізгілік көзқарасқа көмектесу саласында тəжірибелер 

алмасу арқылы жүзеге асырылады. БҰҰ қызметінің бұл бағыттағы 1872ж. құрылған Халықаралық 

қылмыстық жəне пенитенциарлық комиссия (ХҚПК) қасқартылғаннан кейін 1950ж. орнай 

бастады. 

 БҰҰ қызметіндегі халықаралық ынтымақтастықтың дамуы, қылмыстылықтың алдын алу, 

онымен күресу жəне құқық бұзушылармен қатынас жасауды бірқатар фаторлар айқындайды: 

 -қылмыстың нақты қоғамның объективті негізделген əлеуметтік құбылысы ретінде болуы, 

мемлекеттердің олармен күресте жинақталған тəжірибелермен алмасу қажеттілігі: 
 -халықаралық қауымдастықта мемлекеттердің ұлтаралық корпорацияларының қылмыстық 

əрекеттері алаңдатушылық туғызуда; 

 -ұйымдасқан қылмыстар үлкен залал əкелуде-олар мемлекеттердегі қылмыстық істердің 

ажырамас бөлігіне айналды; 

 -бірқатар мемлекеттер үшін есірткі заттарын заңсыз сату, ұшақтарды айдап əкету, əйелдер 

мен балаларды сату жəне т.б елеулі проблемалардың бірі болып отыр. 

 Жарты ғасырдан астам кезең ішінде БҰҰ қарастырып отырған мəселедегі халықаралық 

ынтымақтастықты үйлестіру мен тиімді қолдауға жəрдемдесті. Сонымен бірге, БҰҰ-ның қосалқы 



 

органдарының да белсенді рөлі бар, оның ішінде, БҰҰ-ның қылмыстылықтың алдын алдын алу 

жəне құқық бұзушылар мен қатынас жасау Комитетін айтуға болады. 

 Жағымсыз, теріс құбылыс-қылмыстылықтың алдын алу жəне бұлтартпау шаралары туралы 

мəселелерді шешуге бағытталған мемлекеттердің кез келген əрекеттері халықаралық 

ынтымақтастық заңдарына негізделуі тиіс жəне ол халықаралық құқықтың мынадай 

қағидаларының негізінде жүзеге асырылуы керек: мемлекеттердің дербес теңдік қағидасы, 

мемлекеттердің ішкі істеріне қол сұқпау қағидасы, бейбітшілікті қолдау жəне халықаралық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету. 

 Қылымыспен күресу мəселелерімен айналысатын органдар жүйесі мынадай сипатта 

белгіленген: 

 -Қылмыстылықпен күрес жəне құқық бұзушылармен қатынас жасау жөніндегі БҰҰ 

Конгресі. Бес жылда бір рет шақырылады. 

 -Қылмыстылықытың алдын алу жəне онымен күрес жөніндегі БҰҰ комитеті. 
 -Ұлттық тілшілер институты (жүйесі) 
 1968 ж. құрылған БҰҰ-ның əлеуметтік қорғау-ғылыми жерттеу институты, Римде 

орналасқан. 

 -Қылмыстылықпен күрес жəне құқық бұзушылармен қатынас жасау жөніндегі аймақтық 

институт. 

 -Қылмыстылық жəне қылмыстық əдел соттылық саласындағы ғаламдық ақпарат жүйе. 

 -Ақпараттар жинауға,саралауға, алмасуға жəне таратуға, сондай-ақ БҰҰ Бас хатшысының 

сұратуы бойынша жəне ұдайы негіздерде мемлекеттердің қылмыстылық серпіні, құрылым жəне 

көлемі туралы мəліметтерді беруіне көмектеседі. 
 Қылмыспен күрес жəне оның алдын алу ісінде БҰҰ-ның ынтымақтастық жасаушы 

үкіметаралық жəне үкіметтік емес ұйымдар. 

 Қылмыстық істердің алдын алу проблемалары .БҰҰ Конгрестерінде, Комитет 

мəжілістерінде қарастырылатын мəселелердің жартысынан көбі қылмыстың алдын алуға 

жатқызылады. Осы саладағы БҰҰ органдарының қызметінің күшейту кейінгі жылдардағы 

қылмыстық істердің криминологиялық аспектілерінің үдеп кетуіне байланысты болып отыр. 

 Халықаралық қылмыспен күрес іс-тəжірибесі халықаралық жəне ұлттық органдардың 

құқық бұзушылықтардың алдын алу қызметтерінің келешегін көрсетіп отыр. 

 Халықаралық қылмыстық құқықта мұндай күрестің екі негізгі бағыттар бойынша жүзеге 

асырылатыны жалпыға мəлім. Біріншісі-құқық бұзушылықтың, оның ішіндегі ең қауіптісі-
қылмыстың алдын алу. Екіншісі-жасалып жатқан немесе жасалған қылмыстарды көпшілік 

жағдайларда кінəлыға жаза тағайындау арқылы ашу, тергеу. 

 ХХ ,. 60-жылдарының аяғы мен 70-жылдарының басында БҰҰ-ның бірқатар құжаттарында 

қылмыстылықтың алдын алуды жоспарлаудың маңызды мен қажеттілігі белгіленді. 
Жоспарлаудың ұлттық жəне  ішкі мемлекеттік деңгейі ескерілді. Конгресс құжаттарында 

халықаралық қылмыстардың шеңберін айқындауға талпыныс жасалғанда қылмыспен күресуде 

экстрадицияны тарату арқылы күресу туралы ұсыныстар жасалды. Ұзақ уақытқа 

дейінхалықаралық қауімдастық ішкі мемлекеттік шараларды талап ететін жалпы қылмыстық 

сипаттағы қылмыстарды белгілі бір жағдайларда халықаралық қылмыс болып есептелетін жəне 

онымен күресі кешенді шараларды талап ететін əрекеттермен шатасып келді. Қазіргі заман 

жағдайында жалпы қылмыстық істермен күресу ұлттық деңгейде жүргізілу тиіс екендігі дау 

тудырмас. Мемлекеттердің қылмыскерлерді ұстап беру жіне ақпараттармен алмасудағы 

ынтымақтастығы тиімді болатыны өз-өзіне тиімді болар. 

 Ланкестік, ұшақтарды айдап кету. арнайы қорғанышы бар адамдарға қарсы қылмыстар 

сияқты құқыққа қайщы əрекеттермен күрес шаралары мен онымен күресу істері күрделірек 

сипатта. 

 Жасалған қылмыстармен күрес. Жасалған қылмыстармен күрес деп қылмыстық əділет 

органдарының жасалған қылмыстарды ашу жəне тергеу, кінəлы адамдарды сот органдарына беру 

жəне жазалау қызметін айтады. Соған орай, бұл жерде ұлттық қылмыстық заңдармен жазаланатын 

нақты қылмыстар туралы жəне тəуелсіз мемлекеттердің құқық қорғау органдарының қызметі 
туралы сөз болып отыр. Сондықтан, халықаралық деңгейде жаслағна қылмыстармен күрес 



 

мəселелерін талқылау күрделі проблема болып табылады. Осы себепке байланысты бұл 

мəселелердің кейбір ғана БҰҰ-да қаралуға жатады. 

 БҰҰ органдарында қылмыскерлерді ұстап беру, қылмыстық істер бойынша құқықтық 

көмек көрсету, жасалған нақты қылмыстардың əдістері мен тəсілдеріне қатысты жəне оларды 

жасаған адамдар туралы мəліметтер алмасу; бірнеше мемлекеттер аумағында жасалған 

қылмыстармен күресті үйлестірудің шарттық-құқықтық негіздері сияқты мəселелер арнайы 

дайындалды. 

 БҰҰ конгрестері қылмыстардың жеке түрлерімен күресудің кейбір мəселелерін, оның 

ішінде кəмелетке толмағандардың қылмыстарын қарастырады. Кəмелеттік жасқа толмағандар 

араасында қылмыс жасау мен ауыр қылымыстардың үдеп кетуі көптеген елдерде үлкен 

проблемалар туғызып отыр. Кəмелетке толмағандар арасындағы қылмыстылықты сот 

шараларының алдын алмай , сонымен қатар заңға қайшы əрекет жасаған барлық кəмелетке 

толмағандардың жағдайы мен жұқығын қорғауды қамтамасыз етудің маңызы өте зор. Мысалы, VI 

Конгресте «Қылмыс жасалғанға дейін жəне жасалғаннан кейін кəмелетке толмағандарға қатысты 

əділдік пен əділ соттылық» тақырыбы талқыланған кезде қылмысты кəмелетке толмағандар 

жасаған жағдайда қылмыстық əділет органдарының қызметіне қатысты жалпы сипаттағы кейбір 

ұсыныстар жаслағна болатын. Конгресс баяндамасында кəмелекте толмағандар ауыр əрекеттер 

жасаған деп айыпталған кездерден басқа жағдайларда қандай да бір түзеу мекемелеріне қалмауы 

керектігі айтылған, оның ішінде бірінші кезекте басқа адамдарға қатысты зорлық жасауы немесе 

басқа ауыр қылмыстарды қайталап жасауы жəне егер де қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 

қандай да бір өзге тиісті шаралар болмаған жағдайда қамалуы мүмкін.Соынмен бірге, бұл əділ 

соттылық мақсатына жету үшін жəне əлеуіметтік тиімді елгілерді өздеріне сіндіру үшін қажет 

екендігі көрсетілді. Кəмелетке толмаған құқық бұзушыны сотқа дейін өті қажет болған жағдайда 

ғана қамауда ұстау керек. Мұндай жағдайда, оған халықаралық қылмыстық құқықтың 

нормаларына орай, құқықтық қорғанудың мұқият жасақталған құралы берілуі тиіс. 

 Алькогольді ішімдіктер мен есірткіні асыра пайдалануға қатысты қылмыстармен күресуге 

байланысты көптеген ұсыныстар жасалды.Заңсыз есірткі саудасына байланысты мынадай 

ұсыныстар ұсынылды: 

 -Сот істерін жүргізуге көмек көрсету халықаралық конвенцияларды жасау жəне екі жақты, 

көп жақты деңгейлерде қылмыскерлерді ұстап беру рəсімін жетілдіру; 

 -қылмыскерелрді беру туралы бұрынғы шаттарды жетілдіру немес жаңаларын жасау, 

оларда есірткі заттарымен байланысты қылмыстар жасаған адамдар берілетін адамдар қатарына 

енгізіледі, сондай-ақ осы мəселеге қатысты халықаралық конвенцияны жасау мүмкіндігін 

талқылау көрсетіледі; 
 -заңсыз есірткі саудасын ұлтаралық қылмыстар қатарына енгізу, оны БҰҰ жасау керек; 

 -есірткі заттарына байланысты қылмыскерлер мен мемлекетке сол үшін сотталса, бірақ əділ 

соттылықтан қашып кеткендер тығылған мемлекетінде тауып алынып, бірақ ұстап беру мүмкін 

болмаса, жазасын өтеуін қамтамасыз ететін ұлттық заңдар; 

 -құқықтық тəртіпті қамтамсыз ету саласында барлық мүмкіндіктермен жəне тиісті  
ақпараттармен өзара алмасуды жүзеге асырады. Бұл əсіресе заңсыз есірткі саудасымен 

айналысатын адамдардың қолданатын жаңа тəсілдері мен маршруттарына қатысты болады; 

 -есірткі заттарына байланысты құқық бұзушылықтарға қатысты айғақтарды жедел алу 

тетігін жетілдіру; 

 -шекаралық бақылаудың барлық нысандарын күшейту; 

 -заңсыз есірткі саудасына байланысты сотталған тұлғалар басқа мемлекеттердің аумағында 

тығылып қалмауын барлық заңды жəне қолдан келетін құралдармен қамтамасыз ету. 

 Қылмыстардың нақты түрлерімен күрес мəселелеріне қатысты жоғарыда айтылған 

тақырыптардан басқа, БҰҰ Конгресі мен Комитеті басқа тақырыптарды да қамтыды: əйелдер 

арасындағы қылмыстылық; апатты жағдайлар мен дұшпандық əрекеттердің салдарынан көшіп-

қонуға жəне қашуға байланысты; жеке тұлғалар арасындағы зорлық-зомбылықтар; жол 

қозғалыстарына байланысты жəне басқалары. 

 Құқық бұзушылармен халықаралық деңгейде қатынас жасау  

Біріккен ұлттар Ұйымы осы бағытта мынадай негізгі позицияларды сынады: 



 

 -Халықаралық қылмыстық құқықтағы жағалау негізі мен мақсаттары; 

 -Қылмыстық жазаны орындаудың құқықтық регламенті. Соттаушылар мəртебесі; 
 -Бас бостандығынан айыру орындарындағы адамдармен жəне бостандықта жұрген құқық 

бұзушылармен қатынас жасау проблемалары; 

 -Жазаның орындалуын бақылау; 

 -Құқық бұзушылармен қатынас жасау проблемаларында ғылыми əрекеттер мен 

доктриналық түсіндірмелерді пайдалану. 

 Қылмыстылықтың алдын алу, онымен күрес жəне құқық бұзушылармен қатынас жасамау 

мəселелерімен айналысатын БҰҰ органдары соттан тыс талқылаулар мен өз беттерінше 

жазалауларды айыптайды. БҰҰ қылмыстық жауапкершілкке тарту үшін заңды күшіне енген сот 

үкімі ғана құқықтық негіз бола алады деп есептейді. 
 Халықаралық-құқықтық əдебиеттерде халықаралық сипаттағы қылмыстардың түрлі 
атаулары кездесіп қалады: халықаралық қылмыстық істер, конвенциялық қылмыстар, қылмыстық 

істер, халықаралық қылмыстар, ұлтаралық қылмыстар. Жоғарыда айтып өткеніміздей, барлық 

халықаралық құқық бұзушылықтар халықаралық қылмыстар мен халықаралық сипаттағы 

қылмыстық істерге бөлінеді (кейде контекстте синонимдер де кездеседі: хылықаралық қылмыстық 

істер). Жеке адамдардың халықаралық қылмыстық жауапкершілік мəселелеріне арналған 7-

тараудың 7-параграфында халықаралық құқықтың қағидалары мен нормаларын адамзатқа аса 

қауіпті түрде бұзғанда  халықаралық қылмыс болып есептеледі делінген. Мұндай қылмыстар 

бейбітшілік қамтамасыз ету, жеке адамды қорғау жəне тұтастай алғандағы халықаралық 

қауымдастық мүдделерінің іргелі негіздерін бұзады. Мұндай сипаттағы қылмыстардың 

субъектілер мемлекеттер мен олардың басшылары, жоғары лауазымды адамдар мен қылмыстық 

əрекеттерді орындаушы болып табылады. 

 Халықаралық сипаттағы қылмыстық істері көбіне ішкі мемлекеттік тəртіпке қол сұғады. Бір 

мезгілде екі жəне бірнеше мемлекеттердің немес тұтастай халықаралық қауымдастықтың 

мүдделері қозғалады.Қарастырылып отырған халықаралық құқық бұзушылықтар санатына 

мынадай сипат тəн: біріншіден, халықаралық сипаттағы қылмыстық істерге мемлекеттер емес, 

жеке адамдар жауап береді, екіншіден, қол сұғу объектісі түрлі салалардағы мемлекетаралық 

қатынастар, халықаралық ынтымақтастық болып келеді;үшіншіден, қылмыстық жауапкершілік 

ұлттық қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу жіне атқару заңдары бойынша санкциялар көзделген 

халықаралық келісімдерге сəйкес туындайды. 

 Əлемдік тəжірибеде жиі кездесетін халықаралық сипаттағы қылмыстық істердің кейбірін 

қарастырып көрейік. 

 Халықаралық терроризм. Халықаралық терроризм проблемаларына байланысты 

мəселелерді талқылауға БҰҰ-ның басты органдары жəне арнайы құрылған органдары (ad hos) 

тартылады. Мысалы, 1979-1980 жж. БҰҰ Халықаралық Соты Ирандағы кепілге алынған 

американдардың ісін қарады; 1986 ж. мот Никарагуаның АҚШ-қа қойған Никарагуаның аумақтық 

суларын АҚШ-тың миналауы туралы талап-арызы бойынша шешім қабылдады. БҰҰ Қауіпсіздік 

Кеңесі басқыншылық барысындағы халықаралық терроризим актілеріне байланысты 

мемлекеттердің шағымдарын қарады, мысалы Израильдің Ливанға қарсы (70-80-жж.), АҚШ-тың 

Гренадаға қарсы (1983ж.) шағымдары. Қарастылып отырған мəселеде БҰҰ Бас Ассамблеясының 

негізгі қарарды айтуға болады; ол БҰҰ мүше мемлекеттерінің халықаралық терроризм  

проблемасына қатынастарын айқындапберді жəне оны қарау үшін халықаралық терроризм 

жөніндегі Арнайы Комитетке мандат берді. БҰҰ Бас Ассамблеясының 1987 ж. 7 желтоқсандағы 

жəне 1989 жылдың 4 желтоқсандағы қарарлардың да маңызы аса зор. Оларда БҰҰ аясында жəне 

басқа да хылақаралық ұйымдар  жанына халықаралық терроризм проблемалары жөніндегі арнайы 

органдар мен орталықтарды құру туралы мəселе қойылған болатын.Сонымен қатар осындай 

проблемаларды шешуде БҰҰ-ның қосалқы органдары белсенділік танытты, оның ішінде, 

Қылмыстылықтың алдын алу жəне құқық бұзушылармен қатысу жөніндегі БҰҰ Комитеті.  
 Халықаралық терроризм күресудегі ынтымақтастыққа халықаралық қылмыстық полиция 

ұйымы-Интерпол да өз ықпалын тигізіп келеді жəне тигізуде. Интерполдың халықаралық 

терроризммен күрестегі қызметінің негізгі бағыттарына ақпараттар алмасу жəне осы құбылысқа 

деген ұйымның қатынасын, оның шешу жолдарын айқындайтын саяси-заңдық негізін жасау 



 

болып табылады.Интерпол қызметіне ұйымдасқан қылмыс пен есірткі заттарының заңсыз 

айналымы шеңберінде жасалатын қылмыстарға байланысты терроризм мəселелерін шешу де 

кіреді. 
 Халықаралық терроризмді бұлтартпау шаралары туралы мəселелерді шешуге бағытталған 

мемлекеттердің кез келген əрекеттері халықаралық ынтымақтастық заңдарына негізделуі тиіс, ол 

өз кезегінде халықаралық құқықтың: мемлекеттердің  дербес теңдігі, ішкі істерге мемлекеттердің 

қол сұқпауы, бейбітшілікті қолдау жəне халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету сияқты 

қағидаларының негінде жүзеге асырылуы керек. 

 Халықаралық терроризммен күрес мəселелері жөніндегі халықаралық келісімдерді 
саралағанда террористтердің жиі кездесетін əрекеттерін айқындауға мүмкіндік туды: 

 -елшілік, миссиялар, халықаралық ұйымның өкілдігін немесе штаб-пəтерлерінің 

ғимараттарын жару; 

 -мүліктерді бұзуға немес құртуға жəне адамдарға дене жарақаттарын салу немесе өлтіруге 

байланысты көшелердегі, əуе-жай, вокзал, мəдени орталықтар, өндірістік ғимараттар, сауда жəне 

кəсіби қызметпен айналысатын орындардағы бүлдіру актілері; 
 -жолданған заттар, бандерольдар, хаттар жəне басқа да пошталықжолдаулар ішіне 

салынған жарылғыш қасақана қолдану; 

 -қоғамдық ғимараттарға қарсы бағытталған кез келген бүлдіру актілері; 
 -халықаралық терроризм актілерін жасау мақсатында жəне оған кез келген нысанда 

қатысуға астыртын сөз байласу жəне басқалары. 

 Халықаралық террористтік актілерге (халықаралық терроризм нысандарына)мыналарды 

жатқызады: адамдарды кепілге алу, азаматтық авацияға қарсы бағытталған актілер, қарақшылық 

(теңіздегі терроризм), сондай-ақ заңсыз басқыншылық жəне ядролық материал қолдану.Алайда, 

олардың ерекше халықаралық қауіптілігіне, кең таралғандығына жəне жасалу нысандарының əр 

түрлігігне байланысты мемлекеттер олармен күрес жолында арнайы Конвенциялар қабылдап, 

оларды халықаралық сипаттағы жеке қылмыстар деп бөледі. 
 Халықаралық заңдылық пен құқықтық тəртіптің нормативті-құқықтық негіздерінің 

ережелерін дұрыс жəне тиімді имплементациялау-құзыреті мемлекеттік органдар мен 

ұйымдардың, халықаралық қатынастың барлық қытысушыларының қызметіне қойылатын негізгі 
талаптарының бірі. Егер жалпы қылмыстық істермен күресте  ең алдымен ішкі мемлекеттік құқық 

нормалары ішінара, халықаралық құқық нормалары негізніде əрекет ететін құқық қорғау 

органдары (полиция, сот органдары, прокуратура жəне бақалары) жəне кейбір ведомство-аралық 

ұйымдар (Интерпол) əрекет етсе, халықаралық қылмыспен күресте аталған органдар мен 

ұйымдардан басқа, халықаралық құқық жəне конституциялық сыртқы саяси қағидалар негізінде, 

қажетті жағдайларда нормалар негізінде, əрекет ететін сыртқы қатынас органдары, халықаралық, 

үкіметаралық ұйымдар қатысады. 

 Халықаралық терроризммен күресте шарттық-құқықтық ынтымақтастық қаншалықты 

тиімді болады, халықаралық терроризммен күрестегі халықаралық келісімдер мен əдіс тəсілдердің 

құқықтық табиғаты қандай болады? 

  

11-тақырып. Халықаралық құқықтағы аумақ жəне басқа да кеңістік мəселелері 
Мақсаты: халықаралық – құқықтық қатынастар жөнінде түсінік оның қағидалары, 

құрылымы мен міндеттері; халықаралық - құқықтық қатынастарды дамыту диалектикасын жəне 

оның тарихын сонымен қатар оны жетілдірудің болашағы туралы үғымды оқитын болады, 

халықаралық шарттардың бекітудің ерекшеліктерін, халықаралық құқықтың нормаларын бұзғаны 

үшін заңды жауапкершіліктің түрлерін; Қазақстанда оның аумағынан тыс жерлерде халықаралық - 

құқықтық прктикалық аспектілерде халықаралық құқық білімін жəне халақаралық құқықтың 

нормаларын болашақта заңды қызметтерге қолдана білуді меңгереді.   
 

Кілттік сөз: «құрғақтағы территория» «сулы территория» «əуедегі территория» «жер 

қойнауы» 

  Қаралатын сұрақтар: 

 



 

1.Халықаралық құқықтағы аумақ ұғымы жəне оның түрлерi. 

2.Мемлекеттiк шекаралар. 

3.Халықаралық өзендер мен бұғаздар. 

4.Антарктика мен Арктиканың халықаралық құқықтық режимi. 

5.Аумақтық дауларды шешу əдiстерi. 

Халықаралық құқықтағы территория - нақты бір құқықтық режимдегі кеңістік  - жер 

шарының бөлігі (құрлықтағы, судағы территориялар, жер қойнауы, əуе кеңістігі), ғарыш кеңістігі 
жəне аспан денелері. 

Территорияның құқықтық мəртебесі ішкі мемлекеттік заңдармен жəне халықаралық 

құқықтың нормаларымен анықталады. 

Территориялар құқықтық режиміне байланысты мынадай түрлерге бөлінеді: 
1. мемлекеттік территория; 

2. аралас режимдегі территория; 

3. халықаралық режимдегі территория. 

Мемлекеттік территорияны мыналар құрайды: 

-құрғақтағы территория - белгілі бір мемлекеттің шекарасының шегінде орналасқан 

барлық құрғақтар мен аралдар; 

-сулы территория (құрғақтағы территорияда орналасқан барлық сулар, жағаға тиіп жатқан 

теңіздер мен мұхит суларының бөлігі);  
-əуедегі территория (құрғақтағы жəне судағы тарриторияның үстіндегі барлық əуе 

кеңістігі);  
-жер қойнауы (құрғақтағы жəне судағы территорияның астындағы жер бөлігі). 
Шартты мемлекеттік территория – мемлекеттік территорияның шегінен тыс жүрген 

теңіз, əуе кемелері, космос корабльдері, сондай- ақ халықаралық территорияның шегіндегі 
құбырлар жəне өзге де құрылыс жəне құрал-саймандар (бұрғылау қондырғылары, жасанды 

аралдар). 

Мемлекеттік территорияның құқықтық  режимі əрбір мемлекеттің ұлттық заңдарымен 

анықталады; ал халықаралық келісімшарттар ішкі сулардың жəне территориялық теңіздердің 

құқықтық  мəртебесінің жекелеген аспектілерін қамтиды; мемлекеттік шекараның келісім 

бойынша өтуін белгілейді, шекаралық режим мəселелерін белгілейді. 
Мемлекеттік территорияның шегінде мемлекет өзінің территориялық үстемдігін жəне 

ұлттық юрисдикциясын жүзеге асырады. Мемлекетке тиісті территорияны жəне ондағы пайдалы 

қазбаларды иеленуге, пайдалануға жəне қолдануға құқылы. 

Қазіргі халықаралық құқық мемлекеттік территорияны күштеп өзгертуге тиым салды. 

Мемлекет территориясына қол сұғылмайды   жəне əскери жаулап  алу жəне басқа күштеу 

əрекеттерінің объектісі болып табылмайды.  

Ешқандай күш пен күшті қолдану нəтижесінде алынған территориялық иеліктер  немесе 

өзге де пайдалар танылмайды. 

Мемлекеттің территориясы мынаның нəтижесінде өзгеруі мүмкін: 

1. мемлекеттің бөлінуі, бір мемлекет құрамынан территорияның бөлігі бөлініп шыққанда, екі 
немесе бірнеше мемлекеттердің бірігуі нəтижесінде; 

2. ұлт-азаттық күрес жəне өзін-өзі анықтау құқығын жүзеге асырғанда; 

3. тараптардың келісімі бойынша мемлекеттік территориямен ауысу; 

4. агрессия үшін жауапкершілік шараларын қолдану; 

5. территорияға құқықты беру – цессия (қазіргі кезде қолданылмайды)  

Мемлекеттің территориялық үстемдігінің шегі мемлекеттік шекарамен белгілейді. 
Мемлекеттік шекара – бұл бір мемлекеттің территориясын 2-ші мемлекеттің 

территориясынан бөлетін халықаралық  келісім  шарттардың негізінде мемлекеттермен 

анықталған сызық. 

«Мемлекеттік шекара туралы» 1993 жылы 13 қантардағы ҚР заңының 1 бабында былай 

делінген: «ҚР мемлекеттік шекарасы  территорияның  - ҚР құрғақтағы, судағы, жер қойнауындағы 

жəне əуе кеңістігіндегі шегін анықтайтын сызық жəне осы сызықтан өтетін жазықтық». 



 

ҚР мемлекеттік шекарасының жалпы ұзындығы – 13 022км, соның ішінде Каспий теңізі 
бойынша – 1 730км.; РФ – 6 023км.; Қытаймен – 1 718км.; Қырғыстанмен –  1 053км; 

Өзбекстанмен – 2 153км жəне Түркіменстанмен – 345км. 

Халықаралық құқыққа сəйкес мемлекеттік шекараны белгілеу 2 кезеңнен тұрады: 

делимитация жəне демаркация. 

Делимитация – бұл мемлекеттік шекараның өтуінің жалпы бағытын келісімшарттық 

тəртіпте анықтау жəне оны картаға түсіру. Мемлекеттік шекараның сызығы түсірілген карта 

шекараның делимитациясы туралы келісімшарттың маңызды бөлігі болып табылады. 

Демаркация - бұл мемлекеттік шекараның делимитациясы туралы келісімшартқа сəйкес 

оны жергілікті жерде анықтау жəне оны сəйкес шекаралық белгілермен белгілеу. 

Демаркацияны келісуші тараптардаң өкілдерінен құрылған аралас комиссия жүргізеді. 
Демаркация бойынша барлық əрекеттер хаттамалармен  рəсімделеді. 

Редемаркация – мемлекеттік шекараны қайтадан қалпына келтіруді жəне оны əрекет  ететін 

келісімшарттық құжаттардың негізінде  шекаралық белгілермен белгілеуді білдіреді. 
Редемаркация бұзылған, жойылған шекаралық белгілердің қайтадан қалпына келтіру үшін, 

жаңа қосымша белгілерді, жəне жаңа хаттама-суреттемені құру үшін жүргізілді. 
«Мемлекеттік шекара туралы» ҚР заңының 6 бабы бойынша шекара айқын көрінетін 

шекаралық белгілермен аңықталады. Олардың мөлшері, формалары, белгілеу тəртібі ҚР 

Үкіметімен жəне ҚР халықаралық келісімшартымен анықталады. 

Халықаралық құқықта оларды жүргізу тəсілдеріне байланысты мемлекеттік шекараның 

мынадай түрлері ажыратылады: 

1) геометриялық – бұл жазықтықтың бетіндегі 2 нүктесі арасындағы түзу сызық 

бойынша 2 мемлекеттің территориясын бөлетін шекара; 

2) орографиялық – жергілікті жердің рельефін есепке ала отырып жүргізілген шекара: 

өзен саласы, тау жотасы, теңіз жағалауы. 

3) астрономиялық – бұл географиялық сетканың сəйкес параллелдері мен 

меридиандары бойынша өтетін шекара. Қазақстанда бұндай шекара жоқ, тек Ресейде  Арктиканың 

АҚШ-пен, Канадамен, Даниямен жəне Норвегиямен бөлетін осындай шекаралар бар. 

Шекаралық режим – бұл азаматтардың кіру, уақытша болу, тұру, қозғалысының тəртібін 

реттеу, Қазақстанның территориялық жəне ішкі суларында жүру үшін кемежайларда, порттарда 

кемелерді шығаруды есепке алу мақсатында анықтап белгілеу.  

Шекралық режим шекаралық аймақта ҚР Үкіметімен белгіленеді. Шекаралық режим – 

мемлекеттік шекараға шығарылатын шекаралық аймақтың, территориялық сулардың жəне ішкі 
сулардың режимі. Ол мемлекеттік шекараны күзетуде қажетті жағдайлар туғызуға арналған. 

Шекаралық аймақтың ені – 5км. 

Мемлекеттік шекара режимі – мемлекеттің шекаралас жатқан мемлекеттермен 

қатынастарына байланысты сұрақтарды реттеу мақсатында белгіленеді. Нақтылап айтқанда – бұл 

– мемлекеттік шекарадан өту тəртібін, шекаралық өзендер мен суларда сол мемлекеттің жəне шет 

мемлекеттің əскери жəне əскери емес кемелерінің жүзуі мен келуін, мемлекеттік шекараның 

мазмұнын, шекарада əр түрлі кəсіпшілік қызметтерді жүргізудің тəртібін белгілейді. 
Əуе кемелері мемлекеттік шекарадан арнайы аңықталған əуе корридорлары арқылы өтеді.  
Мемлекеттік шекараны əскери жəне əскери емес кемелердің кесіп өтуі ҚР құзырлы 

органдары белгіленген ережелер бойынша жүргізіледі. 
Əуе кемелерінің (мысалы, қазақстандық жəне шетелдік) ұшуы шекаралық əскердің жəне 

кеденнің өткізу бекеттері (пунктері) бар халықаралық ұшуға ашық əуежайларда жүргізіледі. 
Мемлекеттік шекарадан  өтетін  барлық  тұлғалар,  транспорт құралдары,  жүктер  шекаралық  

жəне  кедендік  бақылаудан  өтеді. 
Мемлекеттік  шекара  режимі -  ұлттық  заңмен жəне  халықаралық келісімшарттармен  

белгіленеді  жəне  мынадай  ережелерден тұрады: 

• Шекара  мазмұны; 

• Тұлғалардың  жəне  транспорт  көліктерінің  шекараны кесіп  өтуі; 
Халықаралық өзердер деп толығымен немесе жартылай 2 немесе бірнеше  мемлекеттердің 

территориясынан өтетін өзердерді айтамыз. Мысалы, Рейн, Дунай, Ніл, Брахмаптура.  



 

Осы өзендер немесе олардың бөліктері сəйкес мемлекеттің құрамына кіретін болғандықтан, 

оның егемендігінде болады, жəне олардың жəне олардың құқықтық режимі ұлттық заңнамамен, 

сондай-ақ жағалауындағы мемлекеттермен жасалған халықаралық келісімшарттармен  де 

анықталады, мысалы, Дунайдың құқықтық режимі 1948ж. Дунайдағы кеме жүзу режимі туралы 

Конвенциямен анықталады; Рейннің құқықтық режимі – 1868ж. Рейн бойынша кеме жүзу туралы 

Конвенциямен аңықталады. 

Келісімдермен халықаралық өзендер бойынша кез келген мемлекеттің əскери емес 

кемелерінің жүзуіне еркіндік берілген. Шетелдік кемелер жағалауындағы мемлекеттермен жəне 

халықаралық келісімдермен белгіленген жүзу ережелерін сақтауға міндетті. 
Жағалауында жоқ мемлекеттердің шетелдік əскери кемелерінің халықаралық өзендер 

бойынша жүзуіне тиым салынады. 

Шекаралық өзендерге қатысты ерекше ережелер əрекет етеді. Шекаралық өзендер (көлдер) 

– бұл (мысалы, Амур өзені, Каспий теңізі) дегеніміз – 2 немесе бірнеше мемлекеттердің шекарасы 

өтетін өзендер немесе көлдер. Осы өзендер (көлдер) бойынша кедергісіз жүзу құқығы 

халықаралық құқыққа сəйкес, ереже бойынша, тек жағалауындағы мемлекеттердің кемелеріне 

берілген. Шекаралық өзендер бойынша жағалауында жоқ мемлекеттердің əскери кемелерінің 

жүзуіне тиым салынады. 

Арктика – Солтүстік поляр шеңберімен шектелген жəне Евразия, Солтүстік Америка 

материктерінің шетін, сонымен қатар Солтүстік Мұзды мұхиттан тұратын жер шарының 

бөлігі. 

Арктиканың территориясы АҚШ, Канада, Дания, Норвегия жəне Ресей мемлекеттерінің 

арасында полярлы секторларға бөлінген. 

Поляр секторының концепциясына сəйкес осы жағалаумен жəне Солтүстік полюстің 

нүктесінде түйісетін меридиандармен түзелген сектор шегіндегі сəйкес полярлық мемлекеттердің 

Арктикалық жағалауынан Солтүстікке қарай жатқан барлық жерлер мен аралдар берілген 

мемлекеттердің территориясына кіреді деп саналады. 

Поляр секторларының бүйір шекарасы сəйкес мемлекеттің мемлекеттік шекарасы болып 

табылады: полярлық секторда мемлекеттік территория территориялық сулардың сыртқы шегімен 

шектеледі. Бірақта, жағалауындағы мемлекеттердің экономикасы мен қауіпсіздігі үшін  полярлық 

секторлардың ерекше мыңыздылығын, осы аудандарда кеме жүру қиындығын есепке ала отырып, 

секторлардағы территорияда құқықтық режим белгіленеді, жəне ол территориялық сулардың 

режимінен біраз ғана айырмашылығы бар. Полярлық мемлекеттер полярлық сектордағы 

аудандарда шаруашылық қызметті жүргізудің тəртібін, қоршаған ортаны қорғау ережелерін 

белгілейді. 
1926ж. КСРО ЦИК Президиумының қаулысымен полярлық сектордағы өз құқықтарын 

бекітті, бұнда былай делінген: Кеңестер Одағының солтүстік жағалауындағы жəне Солтүстік 

полюста бірігетін меридиандар арасында орналасқан барлық ашылған жəне болашақта ашылатын 

жерлер КСРО-ның территориясы деп жарияланған. Бұнда тек Шпицберген архипелагының  

аралдары ғана Норвегияға жатады. Бұл ерекшелікті құрайды. 

Антарктика – бұл 60° ендіктін оңтүстікке қарай жəне Антарктида, шельфтік мұздықтардан 

жəне жағалауындағы теңіздерден тұратын жер шарының бөлігі. 
Антарктиканың құқықтық режимі 1959ж. Антарктика туралы  келісімшартпен анықталады, 

бұған 40 астам мемлекет қатысты. 1995ж. Конференцияда мүше - мемлекеттердің осы келісімі 
мерзімсіз деп табылды. 1959ж. келісімшарттың ережелеріне (жағдайларына) сəйкес Антарктика 

еш мемлекеттің егемендігіне жатпайды. Келісімшарт Антарктика тек бейбітшілік мақсатта ғана 

пайдаланылады деп белгіленген. Антарктикада мыналарға тиым салынған: 

1) əскери базалар мен қорғаныстарды тұрғызуға; 

2) əскери іс-қимылдарды жүргізуге; 

3) қару-жарақтың кез келген түрін сынауға; 

4) ядролық жарылыстарды жүргізуге; 

5) радиоактивті қалдықтарды көмуге. 

Бірақта, келісімшарт Антарктикада ғылыми зерттеулер жүргізу үшін жəне өзге де бейбіт 

мақсатта əскери персоналдар мен оборудованияны пайдалануға тиым салмайды. 



 

Келісімшартты сақтауға қатаң бақылау қойылған. Əрбір келісімшарттың қатысушысы – 

мемлекет кез келген уақытта Антарктиканың кез келген ауданында өз байқаушыларын қоюға 

құқығы бар жəне рұқсат етілген. Антарктикалық станциялар, қондырғылар, Антарктикадағы 

барлық мемлекеттердің теңіз жəне əуе кемелері бақылау үшін ашылған. 

Антарктикадағы байқаушылар мен ғылыми персонал қай мемлекеттің азаматы болып 

табылса, сол мемлекеттің юрисдикциясында болады. 

Антарктиканың тірі жəне минералды ресурстарының құқықтық режимі – 1980ж. 

Антарктиканың теңіздегі тірі ресурстарын сақтау туралы Конвенциямен, 1988ж. Антарктиканың 

минералды ресурстарын игеруді реттеу бойынша Конвенциямен жəне басқа да құжаттармен 

реттеледі. 
Аумақтық дауларлы келіссқздер арқылы шешу  төрелік  сот жəне  сот  нысанында шешуге  

қарағанда, оның  дауласушы  тараптардың  келісіміне  негізделуі арқылы  ерекшеленеді, яғни  

халықаралық  құқықтың  негізі  қағидаларымен қайшылыққа  келмей-ақ, олар  өздеріне қолайлы  

деген кез келген ымыраға жəне  өзара жол беруге бара алады. Осы  ерекшелікке  орай, келіссөздер 

арқылы қабылданған  шешім анағұрлым тұрақты жəне орындауға ыңғайлы болады. Ол дауласушы 

тараптардың  өзара ерік білдіруінің нəтижесін көрсетеді, сөйтіп өз  кезегінде келіссөз  жүргізуді  
аумақтық  дауларды шешудің басқа да халықаралық-құқықтық құралдарының ішінде  бірінші  
орынға қояды. 

Ізгі  қызмет жəне бітістіру. Ізгі қызмет жəне бітістіру  халықаралық дауларды бейбіт 

жолмен шешудің бір  құралы болып  табылады жəне  дауласушы  тараптардың  өздері дауды  

бейбіт реттеу  үшін қажетті байланыстар орната алмаған  кезде қолданылады. Ізгі  қызмет деп 

нақты дауға қатыспайтын  мемлекеттердің немесе халықаралық  ұйымдардың дауласушы 

тараптардың  арасындағы  тікелей  келіссөздер орнатуға  немесе қайта  жаңартуға бағытталған  

əрекеттерінің жиынтығы айтады.  Бітістіру-келіссөздер  үшінші  тарапты тікелей  қатысуын  

көздейді жəне мұндай  жағдайда үшінші  тарап  дауды немесе  алауыздықты  шешуге өз шешімін 

ұсына алады.  Бірақ, мұндай  ұсынысты тараптар  даудың  келісілген шешімі  ретінде қабылдамаса  

ол ұсыныс күйінде қалады.  

Сөйтіп, ізгі қызмет пен бітістірушілк өз  өздерінен дауды шешпейді,  тек дауласушы 

тараптардың  келіссөздер жүргізуіне  жəрдемдеседі, сол  арқылы  тараптар шешімді өздері  
қабылдайды. Алайды,  келіссөздер  қатысушы үшінші тарап дауласушы тараптарға елеулі іскер 

көмек бере  алатынын, сондай-ақ əлемдегі қоғамдық пікір рөлін  қандай да бір  дəрижеде 

бейленелейтінін айту қажет. 

Ізгі қызмет көрсету мақсаты   шектеуілі  деуге болады, ол дауды бейбіт  жолмен реттеу 

үшін   дауласушы тараптардың   келіссөздер жүргізуіне  жəрдемдесу. Ізгі қызмет  көрсетудің   өзі 
дауды бейбіт жолмен шешу  жолын жəне тараптар арасындағы келіссөздерге даудың өзін шешуді 
айқындамайды. Дауласушы  тараптардың  басқа бейбіт  құралдарға жүгінуі осындай келіссөздер 

нəтижесі  болуы мүмкін. Ізгі  қызметтер дауды мəні  бойынша шешу тұрғысынан емес, оны бейбіт 

жолмен шешу жағынан  алғанда маңызы болады. Өйткені  ізгі қызмет көрсету туралы мəселе  

дауласушы тараптар арасында шиеленісті қатынастар немесе қарулы қақтығыстар болған 

жағдайда  туындайды. Мұндай  жағдайларда  ізгі  қызметті пайдалану  дауласушы мемлекеттердің 

тайтласын əлсіретуге,  олардың арасындағы қарулы қақтығыстардың  алдын алуға не  тоқтатуға  

мүмкіндік береді.  
Бітістіру қызметі  де осындай  мəселелерді шешеді. Алайда  бітістірудің  сақсат-міндеттері  

əлдеқайда кеңірек болады, себебі ол  аумақтық даулар жəне өзге де шекаралық алауыздықтарға өз 

шешімін  ұсына алады, сондай-ақ дауласушы тарпатар арасындағы əскери қимылдарды тоқтатуға 

шарт қоя алады. Осы тұрғыдан алғанда,  бітістіру қызметі ізгі қызметке қарағанда анағұрлым 

тиімді болуы мүмкін. Дегенмен, бітістіруші ұсынатын  шешім тек факультативті  сипатта болады. 

Көбіне-көп дауды шешу бұл сатыда аяқтала  қоймайды. Əдебиеттерде басқа бейбіт құралдардың 

ішінде бітіру қызметінің артықшылықтары бар деп көрсетіліп жүр. Оның ішінде, «...бітістіру 

үшінші тараптың дауды шешу жобасын ұсына алуын  көздейтіндіктен, жай  келіссөздеге 

қарағанда артықшылықтарға ие. Ал төрелік соттан артықшылығы, мұндай  шешімнің тараптар 

үшін  міндетті  болмауы. Траптардың өз  еріктерімен келісуі бұл шешімді төрелік сот шешіміне 

қарағанда баянды  етеді. Сот шешімі міндетті  болғанымен, көбіне  тараптардың бірі онымен 



 

келіспейді. Бітістіру қызметі шекаралық дауларды реттеудің икемді  рəсімі деп те аталып  жүр, 

өйткені  бітістіру рəсімін тараптардың  өздері белгілейді жəне  жария болмауының түрлі 
дəрижелерін көздейді,  күрделі жəне шиелініскен шекаралық даулар мен алауыздықтарда оның 

ерекше  маңызы бар. 

Бітістірудің тиімді болуы дауласушы тараптардың даудын бейбіт  жолмен шешудің тап осы 

құралына жүгінуге дайын  болуына да  тəуелді болады. Мұндай дайындық, өз  кезегінде аумақтық 

дауды шешудің мəн-жайына, сондай-ақ қарулы  қақтығыс проблемаларына  да байланысты.  

Бітістіру қызметіне жүгінтін дауларда мынадай мəн- жайлар болуы  мүмкін: тараптар 

тікелей келіссөздерге  өздерінің  барлық  мүмкіндіктерін  сарқып  алса;  тарпатардың  ұстанған  

позициялары бір біріне қарама қайшы  жəне келісімге келі  қиын болса;  дауласушы  тараптар өз 

дауларының барлық материалдармен үшінші тарапты  таныстыруға дайын болса.  Бітірісу 

қызметіне жүгінуге себеп  болған  қарулы қақтығысты  проблемасына екі  тарап үшінші де  

аумақтық  даудан соғыс туу қауіртенуін; дауласушы екі  тарап үшін де  əскери қақтығысты  

қақтығысты жалғастырудың тиімсіз болуын жатқызуға болады.  

Ізгі қызмет пен бітіру əрекеттерінің жемісті болуы үшін оны кім  жүргізетінің жəне қалай  

жүргізітінің маңызы зор. Мұндай  қызметтерді, негізінде кез келген мемлекет, мемлекеттер тобы  

немесе  құзыреті халықаралық  ұйымдар  жүзеге асыра алады.  Алайда ізгі қызмет  пен бітірудің  

тиімді жүзеге асуы үшін  үшінші тарапта  белгілі бір  қасиеттері болуы керек, мысалы, дауласушы  

екі  тарап үшін де жеткілікті  беделінің болуы, өз  миссиясын жүзеге асыруға қажетті 
мүмкіндіктерге  ие болуы, жанжалдасушы екі мемлекетке де тең қарауы, олардың ішкі  істеріне 

қол сұғынудан өзін тыюы жəне т.б Бітістіруді жүзеге асыру   тəртібінің регламенті  халықаралық  

қақтығыстарды бейбіт жолмен шешу  туралы 1899 жəне  1907 жылдардағы Гаага конвенциясында  

мазмұндалған.  

Халықаралық  төрелік сот. Халықаралық дауларды бейбіт жолмен  шешудің  ең көне 

құралдарының  бірі төрелік сот  дауласушы тараптардың өз  дауларын келісімдерге бойынша 

үшінші тарапқа (аралық сот талқылауына) біреуінен көрінеді, оның шешімі тараптар үшін міндетті  
болып табылады.   

Егер келіссөздер жүргізу немесе   бітістірудің дауды шешу тараптардың келісіміне 

негізделсе,  төрелік  сотта үшінші тараптың пікірі басты рөл атқарады. Əрбір тараптарға төрелік 

айтушылардың  дауысы  тең  болған жағдайда төрелік сот  төрағасының даусы шешуші дауысқа 

ие. Келіссөздер жүргізу жəне бітірісу   барысында тараптар егер  халықаралық құқықтық  негізгі 
қағидалары мен  нормаларына  қайшы  келмесе, кез келген  келісімге кеое алады. Ал төрелік сотта 

дау  бекітілген  шеңбер  ғана  шешіледі берілген құзырет  шегіне шығып  кететін  шешімдердің 

күші «ex aequo et bono» қағидасын  қоспағанда, əділдік  пен  адалдық бойынша  жойылуы мүмкін. 

Мəселен , келіссөздер  жүргізу  мен  бітірісуде  тараптар белгілі бір  учаскедегі аумақтық дауды 

табанды шешуден бас тартып,  аумақтың қандайда бір  учаскелермен алмасу  негізінде  немесе  

қандай да бір  өзге де  негіздер де  жаңа шекараны бекітуге  шешім  қабылдауы мүмкін. Ал  

төрелік  сотта бұлай  етуге болмайды,  өйткені төрелік  сот  шешімі  қойылған мəселеге ғана жауап  

береді жəне  бұл шешім  тарптар үшін  міндетті  болып табылады.  

Халықаралық Сотқа қарағанда, төрелік  сотта көпшілік жағдайларда  аумақтық даулар 

ымыра шешім  сипатында болады,  мұндай жағдайда  əрбір  тарп  даулы  аумақтық  үлкен  не кіші  
бөлігін алады. Ал  Халықаралық Сотта,  тəжірибе көрсетіп  отырғанындай, керісінше  түгелдей 

даулы аймақтың  мəртебесі  туралы  мəселені шешу  сипаты тəн  жəне  жəне мұндай жағдайда 

тараптың  бірі аумаққа толық ие болса, екінші  одан толық айырылады.  

БҰҰ-ның Халықаралық Соты. Халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу  құралдарының 

жүйесі  ішінде БҰҰ-ның Халықаралық соты төрелік  соттан кейінгі орынды алады. Халықаралық 

сот пен төрелік  соттың  ұқсастығын екі жағдайда да соңғы шешімді  шығару  дауласушы  

тараптардың еркіне байланысты  еместігінен  көруге болады,  ал  келіссөздер  жүргізу , ізгі қызмет 

пен  бітістіруде  керісінше  сипатта. Шығарылатын  шешімнің  аяқталған  сипаты мен  оның  

тараптар үшін міндеттілігі- төрелік сотпен  халықаралық  соттың ортақ  жəне  басты  негізі 
белгілерінің бірі, дегенмен  өзіндік  бір  азғана  өзгешелігі болуы да мүмкін.  Тараптардың сотқа 

жəне  төрелік сотқа  жүгінуі, тек бұл  органдардың  міндетті  юрисдикциясын  бекіткен   дауларды  

қоспағанда екі жағдайда  да ерікті  болады.   



 

Халықаралық  сот пен  төрелік соттың   ұйымдастырушылық-қызметтік  сипаттағы 

айырмашылықтары бар. Халықаралық сот төрелік соттан  өзінің  тұрақты  ұйымдық  нысанымен  

ерекшеленеді, яғни ол қандай  да бір  даудың  болуынан  тəуелсіз  түрде тұрақты  əрекет  етеді 
жəне  барлық  даулар үшін сот  құрамы  тұрақты  болады. Халықаралық сотта  дауларды қараудың 

тұрақты  жəне  жақсы  белгілі рəсімі бар. БҰҰ-ның Халықаралық соты  халықаралық 

жанжалдарды  бейбіт  шешу  құралдарының ішіндегі ең  қатаңдауы болып келеді. Ол көбіне  

мемлекеттер арасындағы  дауларды  қараудың ең  соңғы  сатысы жəне  оны  мəні бойынша  

шешудің  соңғы  нысаны  болып  табылады. Сондықтан, Халықаралық  Сот  мемлекеттер 

арасындағы  даулар  мен  алауыздықтарды бейбіт  жолмен  шешу  əлемдегі  құқықтық   тəртіп   

пен  заңдылықты қамтамасыз ету  стратегиясының негізі  компоненттерінің бірі болуы тиіс.  

Аумақтық  дауды шешкен кезде, кез келген дауды шешудегі  сияқты  мəн –жайдың  

ақиқаттығы анықтау  проблемасы туындайды.  Барлық  дəлелдемелер мен  тараптардың сөздерін 

зерттеп, түпкілікті  қателікті тауып, кінəлі тарапты анықтау ең дұрыс  жағдай болып  есептеледі. 
Алайда, іс жүзінде  əрқашан олай  бола  бермесе  анық  жəне мұндай  жағдайда аумақтық 

даулардың өте  күрделі жəне  шиеленіскен оқиғаларын көптеп  мысалға келтіруге болады жəне  

онда заңи  мəселелерге  қауіпті саяси  проблемалар да   қосылатындықтан, бастапқы оқиға тарих 

тереңіне кіріп кетеді.  Мұндай  күрделі жағдайларда аумақтық  дауларды шешу  үшін  

халықаралық  құқықтың  түрлі  нормалары мен  тұжырымдамалары қолданыладығ олар  шекараны 

анықтауға, сондай-ақ аумақтың кімге тиесілі екендігін бекітуге  көмектеседі.  
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           11-тақырып. Халықаралық ғарыш құқығы 

Мақсаты: Мемлекет аралық, халықаралық қатынастарды реттейтін халықаралық - құқық 

нормалары маңызын түсіну, халықаралық құқық нормаларын қолдануды, сонымен қаттар 

халықаралық құқық теорияларын меңгеруге бағытталады. 

Кілттік сөз: «Халықаралық  ғарыш  құқығы», «Ғарыш кеңістігі», «байланыс спутниктері», 

«метерологиялық», «навигациялық», «геодезиялық спутниктер».  

Қаралатын сұрақтар: 

1.Халықаралық ғарыш құқығы ұғымы жəне оның қайнар көздерiнiң жүйесi. 

2.Ғарыш кеңiстiгi мен аспан денелерiнiң құқықтық режимi. 

3.Ғарышкерлердiң құқықтық режимi. 

4.Ғарыш обьектiлерiнiң құқықтық режимi. 

5.Экипаж бен ғарыш обьектiсiнiң юрисдикция жəне бақылау мəселелерi. 

6.Халықаралық ғарыш құқығындағы жауапкершiлiк жəне сақтандыру институты. 

7.Байқоңыр ғарыш айлағын пайдаланудың құқықтық проблемалары 

 

Халықаралық  ғарыш  құқығы –бұл  халықаралық  құқық субъектілерінің  ғарыш  кеңістігін, 

аспан  денелерін  қоса алғанда, зерттеу жəне пайдалану  қызметтеріне байланысты олардың  

арасындағы қатынастарды реттейтін құқықтық нормалар мен қағидалар жиынтығын  көрсететін 

осы заманғы  халықаралық құқықтың бір саласы. Бұл салыстырмалы түрде алғанда  осы заманғы  



 

халықаралық құқықтың жаңа саласы, оның тарихы жердің  алғашқы жасанды серігін 1957 ж. 

жіберуден басталады. 1961 жəне 1963  жылдардың желтоқсан айларында мемлекеттердің ғарыш  

кеңістігін  пайдалану   жəне  зерттеу  жөніндегі  қызметтерінің құқықтық қағидалары мен  

нормаларын айқындайтын БҰҰ Бас Ассамблесының қарары қабылданды. Оларға: ғарыш 

кеңістігін зерттеу, пайдалану  еркіндігінің қағидасы; ғарыш кеңістігіне  мемлекеттердің  

тəуелсіздіктерінің таралмау қағидасы; ғарыш кеңістігін ұлттық  иемденуге  тыйым салу қағидасы  

жатқызылады.  

БҰҰ аясында 1959  ж. БҰҰ Бас Ассамблеясының қосалқы органы-ғарыш кеңістігін   бейбіт 

мақсаттарға пайдалану жөніндегі Комитеті құрылды.  

Халықаралық ғарыш құқығының қайнар көздері жүйесін БҰҰ қол  асытында жасалған 

мемлекеттердің  ғарыштағы бірлескен қызметін реттейтін ғылыми –техникалық сипаттағы 

көптеген халықаралық  шарттары,  мемлекеттердің жердегі жəне əуе кеңістігінде ғырышты зерттеу 

жəне  пайдалануға байланысты  қызметін айқындайтын шарттар құрайды.  

Қайнар  көздерінің бірінші тобына: Ғарыш кеңістігін, Айды жəне басқа  да аспан денелерін 

зерттеу жəне пайдалануындағы мемлекеттер қызметінің қағидалары туралы 1967 ж. Шарт; Ғарыш 

кеңістігіне  жіберілген ғарышкерлерді жəне объектілерді қайтару  туралы 1968 ж.  келісім; Ғарыш  

объектілері  келістірген залалдар үшін  халықаралық  жауапкершілік туралы  1972 ж. Конвенция ; 

Ғарыш  кеңістігіне жіберілетін объектілерді  тіркеу  туралы 1976 ж. Конвенция;  Мемлекеттердің 

Айдағы жəне басқа аспан  денелеріндегі қызметі туралы 1984ж. Келісім жатады.  

Халықаралық ғарыш  құқығының қайнар  екінші тобы ғылыми-техникалық бағыт  

сипатында, оларды Еуропа ғарыш  агенттігі; Интерспутник жəне басқа да көптеген үкіметаралық  

ұйымдар  қабылданған. Екі жақты жəне көп  жақты сипаттағы мұндай  шарттар мемлекеттердің 

ғарыштағы бірлескен  қызметінің нақты жəне жалпы   мəжілістеріне қатысты болады.  

Үшінші топтағы шарттар ғарышкерлерді жəне ғарыш  объектілерін құтқару жəне  қайтаруға 

байланысты жерде  жүргізілетін  операциялардың  құқықтық мəселелерін реттейді. Сонымен бірге  

ғарыш объектілерінің немесе олардың құрамдас бөліктерінің жерге құлауы кезінде келтірілген 

залалдарды өтеуде қамтамасыз етуге байланысты мəселелерді реттейді.  
Халықаралық құқықтың құқықтық  нормаларының  əрекеті ғарыш  кеңістігіне жəне 

мемлекеттердің, халықаралық  ұйымдардың, жеке жəне  заңды тұлғалардың ғарыш  кеңістігін  

жерде де, ғарыш  кеңістігінде де зерттеуі  жəне  пайдалануына  байланысты қызметіне толық  

таралады. Халықаралық  ғарыш құқығы  ғарыш  кеңістігінің өзіндік ерекшеліктерін бейнелейді 
жəне  тиісінше ғарыш  кеңістігін пайдаланудағы мемлекеттер қызметін де  белгілейді. 
Халықаралық ғарыш  құқығының  нормалары мен  институттары осы  ерекшелікті бейнелей 

отырып, сонымен бірге халықаралық  құқықтың көпшілік мойындаған  қағидаларына сəйкес  келуі 
керек.  

Ғарыш кеңістігі –бұл  Жер шарының ауа қабаты шегінен тыс орналасқан кеңістік, оның  

құқықтық режимі халықаралық  ғарыш  құқығымен  айқындалады. Ғарыш кеңістігі мен аспан  

денелерінің құқықтық режимі халықаралық ғарыш  құқығының кейбір жалпы  қағидаларына 

тығыз байланысты жəне соларға сəйкес  қарастырылуы  тиіс. Оларға: 

• Ғарыш кеңістігі мен аспан  денелерін зерттеу  жəне пайдалану  еркіндігі; 
• Ғарышпен пенасапан  денелерін зерттеу жəне пайдалануға  қызметті халықаралық 

құқықтың қағидаларына сəйкес жүзеге асыру;  

• Ғарыш кеңістігі  мен аспан денелерін ұлттық иемденуге тыйым салу; 

• Ғарыш кеңістігін ішінара  қарусыздандыру  жəне  аспан  денелерін  толық  

қамтамасыздандыру;  

• Мемлекеттердің ұшыратын ғарыш  объектілеріне дербес құқықтарын сақтауы;  

• Ғарыш  кеңістігінде жəне  аспан  денелерінде сынақтар  жүргізудің ықтимал  

зияндарының алдын аду; 

• Ғарыш кемесінің экипажына авария, апат немесе  мəжбүрлі  қону  жағдайларында 

көмек  көрсету;  

• Ғарыш  кеңістігін  жəне  аспан  денелерін  бейбіт мақсатта  зерттеу жəне  

пайдаланудағы халықаралық ынтымақтастыққа жəрдемдесу; 



 

• Мемлекеттердің кеңістіктегі ұлттық қызметінің халықаралық  жауапкершілік 

жатады.                

Олардың кейбірінің мазмұнын қарастырып көрейік. 

Ғарыш кеңістігі мен аспан денелерін зерттеу жəне пайдалану  еркіндігі. 
Ғарыш кеңістігінің құқықтық  жағдайы, ең алдымен оған бірде-бір мемлекеттің  тəуелсіздігі  
таралмайтындығына байланысты . Ол  халықаралық құқық нормаларына сəйкес , барлық 

мемлекеттердің  зерттеуі үшін ашық немесе  еркін болады. Барлық мемлекеттердің ғарыш  

кеңістігіне баруға  теңдей  құқықтары бар. Барлық мемлекеттердің ғарыш  кеңістігін  игеруге жəне 

осындай игерудің  нəтижелерін алуға  мүдделі  екендіктері сөзсіз. Мемлекеттердің ғарыш  

кеңістігін жəне аспан  денелерін игеру  қызметі ғарышты зерттеу нəтижелерін тек бейбіт  

мақсаттарға пайдалануға  жəрдемдесуі тиіс.  

 Ғарыш пен аспан  денелерін зерттеу  жəне  пайдалануға қатысты   қызметті  халықаралық 

құқықтың қағидаларына  сəйкес  жүзеге асыру. Халықаралық құқықтың көпшілік мойындаған  

қағидаларына бір  мемлекеттің шегінде ғана міндетті емес, сонымен бірге ешкімнің тəуелсіздігі 
жоқ  кеңістіктерде де міндетті болып  табылады. Ішкі істерге қол сұқпау, мемлекеттердің дербес 

теңдік, өздеріне  жүктелген  халықаралық міндеттемелерді адал орындау , күш қолданамын деп 

қоқан-лоққы жасау немесе  оны қолдануға тыйым  салу жəне басқа да  қағидаларды орындамай 

тұрып, ғарыш кеңістігін жəне аспан денелерін бейбіт игеру мүмкін емес.  

 Ғарыш кеңістігін жəне аспан денелерінің  ұлттық иемденуге тыйым салу. Бұл қағида алғаш 

рет БҰҰ Бас Ассамблеясының 1961 ж.қарарында тұжырымдалған болатын. Ғарыш зерттеу жəне 

пайдалану еркіндігін жариялаумен тікелей байланысты бұл қағида қандай да бір мемлекет  

тəуелсіздігінің  таралуын  жоққа шығарады. Батыстың халықаралық  құқықтық əдебиеттерінде 

ғарыш  кеңістігі  мен аспан  денелерін жеке   адамдардың, жеке  меншік  команиялардың жəне 

халықаралық құқықтық əдебеттерінде ғарыш кеңістігімен аспан денелерін жеке меншік 

компаниялардың жəне  халықаралық  ұйымдардың иелену  құқығының мүмкіндігі туралы  

мəселенің қызу талас  тудырғанын айту керек . Алайда мұндай  позиция Ғарыш жөніндегі 1967 ж.  

шарт пен Мемлекеттердің Ай мен басқа да аспан  денелеріндегі  қызметі  туралы Келісімінің тиісті 
ережелеріне қайшы келеді.  

Егер «ғарышкер» деген ұғымға  құқықтық тұрғыдан келер болсақ, онда халықаралық 

келісімдерде де, заң  актілерінде  де мұндай   анықтаманың жоқ екенін айту керек. Сонымен бірге, 

əр түрлі елдерде,  түрлі тілдерде жəне əр түрлі халықаралық шарттарда ғарышқа ұшатын  

адамдарды белгілеу үшін түрлі терминдер түрлі теминдер қолданылады, мысалы ТМД –да –

ғарышкер, АҚШ-та астронавт. 

Үлкен  Кеңес Энциклопедиясында ғарышкер –бұл ғарышқа ұшу  кезінде ғарыштық техника 

сынауды жəне пайдалануды жүргізетін  адам деп белгіленген. Космонавтика туралы арнайы 

əдебиеттерде бұл  терминде арнайы медициналық –биологиялық жəне техникалық  дайындайтын  

өткен  жəне ғарыштық  ұшуға ғарыш кемесінің командирі немесе  ғарыш экипажының мүшесі  
ретінде қатысқан адамға қолданады.  БҰҰ-ның  ғарыш  жөніндегі  Комитетінің шағын  заң 

комитетінің 1967 ж. VI   сессиясыныда Аргенттинаның  өкілі астронавт ұғымына  анықтама  

беруге əрекеттенеді. Астронавт деп «Айды жəне басқа аспан  денелерін  қоса алғанда, ғарыш 

кеңістігін зерттеу жөніндегі  қызметтін адамзат   өкілі  ретінде жүзеге  асыратын  азаматтық  

зерттеушіні » есептеу керек деп  ұсынылады. Бірақ  мұндай анықтама қазіргі заманғы «ғарышкер» 

терминіне сəйкес келмейді, яғни ғарыштық ұшыруларға тікелей  қатысатын адамдардың, 

азаматтық   тұлғалардың шеңберін  шектеп қояды. Алайда, алғашқы ғарышкерлер  қатарына 

КСРО-ның  əскери  ұшқыштары мен АҚШ-тың сынақшы-ұшқыштарының арасынан (олардың  

жан-жақты   дайындықтарын ескеріп, іріктеліп алынған болатын. Кейінірек ұшатын ғарыш 

объектілерінің экипажына мамандар мен  ғаламдар, қазіргі кезде-ғарыш зерттеулер жанашырлыры 

қосыла бастады. Сонымен, ғарыш  жөнңндегң шарттың VI бабына сəйкес, «ғарышкер» ұғымына 

берілген жоғарыдағы  анықтама ең турасы болып табылады.  

 Орбиталық ғарыш стансасы экипажын, өз кезегінде ондағы  командирі, командалық 

құрамдағы басқа адамдарды жəне экипаж  мүшелерін (ұшқыштар құрамы, ғалымдар, техникалық 

мамандар, қызмет  көрсетуші персонал) қоса алғанда, ғарышкерлер ұжымын айтуға болады,  олар 

стансаның басқарушы буыны  болғандықтан,  ұшу тапсырмасын жəне  халықаралық ғарыш 



 

құқығының негізі қағидалары мен  нормаларын  ескере отырып, оның  тиімді пайдалануын 

қамтамасыз етеді.  
 Экипаждар мен басқа да ұшатын ғарыш объектілерінің құқықтық  мəртебесін  айқындау 

үшін Ғарыш жөніндегі Шарттың VIІІ бабының  объектілер мен олардың кез келген 

экипаждарының ғарышта болған  барлық кезеңдері  кезіндегі юрисдикциясы мен бақылауы, 

осындай  объектілерді тіркейтін мемлекеттерде сақталуына қатысты ережесінің маңызы зор. 

Ғарыш жөніндегі шарттың VIІІ бабында «кез келген  экипаж» ұжымының қолданылуы 

мемлекеттердің ғарыш объектілерін  юрисдикциясы жəне бақылауы бойынша тіркеу құқығы, 

жалпы жəне  бақылауы  бойынша тіркеу  құқығы, жалпы ереже бойынша, техникалық  

сипаттарынан, шешетін міндеттер шеңберінен адамдардың  лауазымды  жағдайлар санатынан, 

олардың ұлттарының, басқа да факторлардан  тəуелсіз түрде стансадағы барлық тұлғаларға 

таралатыны туралы  қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Стансадағы  адамдар  қатарына ұшу  

бағдарламасында көзделген мемлекеттік қызметшілер (азаматтық немесе  əскери), тіркейтін  

мемлекеттердің азаматтары жəне  басқа мемлекеттердің де азаматтары, стансаның негізі 
экипажының құрамына кіретін  ғарышкер жəне стансаны транзиттік бекет ретінде пайдаланатын  

жағдайда оған жеткізілген жолаушылар, сондай-ақ  басқа мемлекеттердің аварияға ұшыраған 

ғарышкерлерді стансаны паналаған жағдайда болуы  мүмкін.  

 Сонымен, орбиталық стансалар мен басқа да ұшатын ғарыш  объектілері экипаждарының 

құқықтық жағдайы халықаралық қана емес,  сонымен бірге мемлекеттік-құқықтық реттеуге де 

мұқтаж. Ғарыш құқығы  туралы əдебиеттерде ғарыш объектілерінің персоналы мен  

жолаушыларының құқықтық мəртебесі, ғарышкерлердің еңбегін,  денсаулығын жəне əлеуметтік 

қамсыздандырылуын қорғау жөніндегі  нормалар, ғарышта болған кездерінде заңсыз əрекеттер 

жасағыны үшін  жауапкершілігі жəне т.с.с. мəселелерді шешу қажеттігі туралы ұдайы айтылып 

жүр.  

Осындай объектілерді ұшыратын мемлекеттерде экипаждың қызметін  реттейтін жеке 

ережелер болады (мысалы, стансадағы не кемедегі ) күнделекті  жұмыс  тəртібін жəне барлық  

өмірді, ұшу тапсырмасын  орындау процесіндегі  экипаж мүшелері  арасындағы өзара 

қатынастарды,  лауазымдық құқықтар мен міндеттерді жəне т.б. айқындау. Ұзақ  мерзімге ұшулар 

заңдарда əуе  жəне теңіз кемелерінің экипажына  қатысты белгіленгеніндей,     орбиталық станса 

экипаждарының да  құқықтық жағдайын айқындайтын арнайы нормативтік актілерді  қабылдау 

туралы мəселе туындайды.  

Экипажды басқару жəне оның жұмысын бақылау,  сондай-ақ орбиталық стансада болып 

жатқан барлық оқиғаларды бақылау ғарыштық  байланыс құралының көмегімен экипаж мүшелері 
мен стансадағы кез  келеген басқа адамдарға қатысты биліктік өкілеттерін  жүзеге  асыратын  

стансаның жоғары лауазымды адамы болып табылатын командир арқылы  жүзеге асырылады. 

Сондықтан станса командирі немес ғарыш кемесінің командирінің тəртіптік билігінің көлемі теңіз 

кемесі капитаны жəне  ұшақ экипажының командирінікі сияқты болады. Əрбір стансаның  

командирі  тіркеген  мемлекеттің  өкілетті органы ретінде жəне теңіз  кемесінің капитаны сияқты 

өз құзыреті шегінде  стансадағы бірқатар  мəселелерді тікелей шешу құқығына ие ( дауларды  

шешу, заң құжаттарын  жасау жəне куəландыру жəне т.б.). Осындай жағдайларда орбиталық  

стансада немесе ғарыш кемесінде  станса үшін  жəне  ондағы адамдарға  қатысты қауіп  төдіретін 

тəртіп  бұзушылықтар болса, онда командир  мұндай бұзушылықтарды бултартпау үшін қажетті  
шаралардың бəрін  қолдануға, қажетті  жағдайларда құқық  бұзушыны мəжбүрлеп  оқшаулау 

немесе қамауға дейін  санкция  қолдануға құқылы болады.  Мəселен, АҚШ-та көп реттік 

пайдалануға жататын «Спейс  Шаттл» ғарыш  кемесін ұшуға дайындауға байланысты 1980 ж. 

Аэронавтика жəне  ғарыштық кеңістікті зерттеу жөніндегі Ұлттық басқарманың (НАСА) нұсқауы 

жарияланады, соған орай ғарыш  көлік жүйесінің командиріне  «Спейс Шатлл» бортындағы 

барлық персоналдардың қауіпсіздігін  қамтамасыз ету,  тəртіпті сақтау, сондай-ақ кеменің өзін 

жəне оның  барлық элементтерін  сақтау жауапкершілігі жүктелді. Осы мақсатта,  командирге 

барлық  қажетті құралдарды, дене  күшін  қоса  алғанда, кеме  бортындағы АҚШ-тың 

азаматтарына болсын,  басқа мемлекеттің  азаматтарына болсын қолдануға  рұқсат берілді. 
Нұсқауда сондай-ақ командир дің ұшуды басқару орталығының ұшуды басқаратын жетекшіге 

бағынуы   бекітілген, экипаж құрамы, төтенше жағдайларда командир орнын ауыстыру тəртібі , 



 

сондай-ақ  командир орынн  ауыстыру тəртібі , сондай-ақ командир өзінің міндеттерін жүзеге  

асыратын  ұшу сатылары айқындалған. Нучқауда АҚШ-тың  қылмыстық  заңдарына сілтеме 

жасалған, соған орай бұл нұсқаудың  ережелерін  бұзу немесе  командирдің  бұйрықтарын 

орындамау 5 мың доллар көлемінде айыппұл  төлеуге немесе  бір жылға дейін түрмеде қамалуға 

əкеліп соғады делінген  

Орбиталық станса командиріне көбірек өкілеттіктер беру қажеттігі мемлекеттердің оның 

тиімді жəне  қауіпсіз қызмет етуін  қамтамасыз етуге,  борттағы құқықтық  тəртіпті жəне ондағы 

адамдар мен мүліктердің  қауіпсіздігіне кепілдік беруге  ұмтылудан келіп шықты,  өйткені 
командир тұтастай ұшудағы  тапсырманың орфындалуын, стансаның қауіпсіз  қызмет  етуінің 

қамтамасыз етілуіне, дер кезінде  жəне тиімді жұмыс істеуге,  бекітілген тəртіптің орындалуына, 

стансадағы адамдар əрекетіне жауапты  болады. 

Экипаждың əрбір мүшесінің стансаны басқару оның аппараттары  мен құрал-

жабдықтарының жұмыс істеуі, стансадан тыс жүргізілетін  операцияларға қатысты құқықтары мен 

міндеттеріне келсек, онда олардың  көлемі мен ерекшелігі стансаның мəні мен қызмет етуінің  

ерекшеліктеріне байланысты болады. Кеме  экипажында екіден жеті  адамға дейін болады: 

командир, ұшқыш, орбитадағы операциялар жəне  пайдалы жүк  жөніндегі мамандар. Олардың 

міндеттері мынадай болып  бөлінеді. Командир ұшуды басқару орталығының нұсқаулары мен  

ережелерімен бекітілген ұшу тапсырмасының  орындалуы үшін, сондай-ақ түгелдей экипаждың 

қауіпсіздігі үшін жауапты болады. Ол егер жанжалдың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жəне 

кеменің қалыпты қызмет етуі үшін, қажет болса  ұшу бағдарламасына жүргізілетін  операцияларға, 

экипаждың жеке мүшелерінің міндеттеріне өзгерістер  енгізуге өкілетті. Сонымен бірге жердің  

айналасындағы орбитада ұшқан  кезде командир экипаж бен кеменің қауіасіздігіне  қауіп  төнетін  

жағдайлардан басқа барлық кезде орбитадағы операциялар бойынша  жұмсалатын ресурстарға, 

борт жүйесін пайдалану жəне ұшу  бағдарламасын өзгертуге қатысты маманның нұсқауларын 

орындайды.  

Ұшқышқа ұшу кезінде командирге көмектесу міндеті жүктеледі,  кейбір  жағдайларда, 

мысалы, екі ауысымды жұмыс кезінде оны ауыстыру  жүктелуі мүмкін.  

Орбиталық операциялар жөніндегі маман кеменің оының борт  жүйесінің ұші 
сиапттамаларына сай        болуы, сондай-ақ  экипаж бен  кеменің қауіпсіздігі тұрғысынан пайдалы  

жүкті бақылауы тиіс. Орбитада  операциялар жүргізудің барлық кезеңінде аталмыш мүшесі  
борттағы  ресурстарға билік етеді жəне  экипаждың іс-əрекеттеріне жетекшілік жасайды. Оның 

құқықтық жағдайының маңызды элементі-кеме  иелерінің алдында пайдалы жүктер үшін (ғылыми  

аспаптар,  құрал-жабдықтар жəне т.б.) жауапты болуы жəне егер олар ымыралы шешім қабылдау 

құқығын берсе, түрлі пайдалы жүктер арасында «қақтығыс » туындаған  жағдайда шешім 

қабылдау жəне қандай да бір ақау немесе басқа да мəн жайлар туындағанда ұшу тапсырмасына 

өзгерістер  енгізуден көрінеді. Мұндай құқық пайдалы жүк  жөніндегі маманға да  берілуі мүмкін. 

Орбиталық стансаларды, сонымен бірге экипаж бортындағы басқа    да объектілерді тиімді  
пайдалану экипаж  мүшелерінің өздерінің міндеттерін адал орындауына болады.  

Ғарышкерлердің халықаралық ғарыш құқығының субъектілері болып  табылмайтынын атап 

өту керек, сол  себепті оның  адамның  ғарыш кеңістігінде тəртібін тікелей реттей алмайды. Ғарыш  

жөніндегі халықаралық келісімдерде бекітілген құқықтар мен міндеттер ғарыш құқығының 

субъектілеріне жүктелген, яғни бірінші кезекте мемлекеттер үші. Мемлекеттер өз кезегінде ғарыш 

кеңістігінің ғарыш кеңістігін зерттеу жəне пайдалану  жөнінде оынң  кімнің-мемлекеттің өзі ме, не 

оынң  үкіметтік емес заңды  тұлғары немесе азаматтарының жүзеге асыруына қарамастан, ол үшін  

мемлекет жауапты болады. Мемлекеттер бір мезгілде ғарышкердің  қызметі, оның ғарыш 

жөніндегі халықаралық келісімдер бойынша  құқықтары мен міндеттеріне сай болуын қамтамасыз 

етуі керек. Мұндай  сəйкестікке қандай шаралар мен құралдар ақылы қол  жеткізеді, ол  

мемлекеттің –ішкі ісі.  
Ғарыш кеңістігін бейбіт  мақсатта  зерттеу жəне пайдалану саласындағы халықаралық 

ынтымақтастықты кеңінен дамыту  халықаралық ғарышқа ұшуды  шындыққа айналдырады. 

Орбитадағы бірлескен жұмыстардағы түрлі елдердің ғарышкерлерінің алғашқы тəжірибесі 
кеңестік-американдық жоба «Союз-Аполлонды» орындау барысында 1975 ж.шілде айында 

жинақталды.Тараптар ғарышкерлердің бір кемеден екінші кемеге өткен кездерінде, алдын ала 



 

келісілген жұмыс кестесіне орай тиісті кеме бортындағы экипаждың əрекеттерін осы кеменің иесі 
болып табылатын елдің командирі мен жердегі басқару орталығы басқаратын болады. Жобаның 

техникалық директоры жəне штаттан тыс жағдайлардағы кеменің жəне экипаждын əрекеттерін 

көздейтін ұші құжаттамасын егжей-тегжейлі келістіріп бекітті. 
 Штаттан тыс жағдайларда шешім қабылдау жауапкершілігі басқарма орталығына жəне 

«қабылдаушы тараптың» командиріне жүктеледі, яғни басқа тараптың ғарышкерлері болған кезде 

осындай жағдай туындаған кемені айтамыз. Жердегі персоналмен байланыс жоқ болған жағдайда 

қабылдаушы кеменің командиріне дереу шешім қабылдау құқығы берілген. 

 Халықаралық ғарыш құқығының үдемелі дамуы тұрғысынан қарағанда халықаралық ғарыш 

станциясы (ХҒС) жөніндегі Үкіметаралық келісімдер ерекше көңіл аударуға тұрарлық. Оған 

Вашигтонда 1998 ж. 29 қаңтарында қол қойылды. Қатысушылары-Ресей,АҚШ,Еуропа ғарыш 

агенттігіне (ЕҒА) мүше-мемлекеттер, Жапония жəне Канада.Оны дайындауға бес жылдай уақыт 

кетті. Əріптес-мемлекеттер делегацияларының ХҒС жөніндегі ұзақ мерзімді келіссөздер 

жүргізуінің нəтижесінде, мынадай, қазіргі таңда теңдесі жоқ, ғарышта да, жерде де стансаларды 

құру жəне қызмет көрсету жұмыстарын реттейтін құқықтық нормалар жүйесі қалыптасты. Бұл 

жүйені мемлекетаралық жəне ведомствоаралық сипаттағы келісімдерде орын алған құқықтық 

нормалардың үш деңгейімен құрылды деуге болады. 

 ХҒС қызметін құқықтық реттеудің үшінші деңгейі ретінде стансаның халықаралық 

экипажының құқықтары мен міндеттерін реттеуге бағытталған «Ғарышкерлер тəртібінің  

Кодексін» айтуға болады. Осы өйткеністансаның халықаралық сипаты оған қандай да бір 

мемлекеттің ғана юрисдикциясының таралу мүмкіндігін жоққа шығарады. Осыдан келіп, ХҒС-

дағы құқықтық қатынастарды көп ұлтты сипатта регламенттеу қажеттігі туындайды. Ғарыштық 

ұшудың ерекше шарт-жағдайлары, бір жағынан командирдің бұйрығына, əсіресе төтенше 

жағдайларда сөзсіз бағыну жəне қатаң дара басшылық болуын талап етеді. Екінші жағынан 

алғанда, экипаж командирінің билік өкілеттерінің шегі, шешім қабылдауға жауапкершілік 

дəрежесі жəне бұйрықты орындаудан бас тартқан экипаж мүшелеріне командирдің қолданатын 

ықтимал қолданатын ықтимал мəжбүрлеу шаралары туралы да мəселе келіп шы ғады. Өйкені, 
ғарыш кеңістігіндегі қызметтің кез келген басқа саладағы қызметтен елеулі ерекшеліктері болады, 

онда ғарыш экипажының қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық аспектілері міндетті тəртіпте 

орын алуы тиіс. Ғарышқа ұшатын объектілердің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бірқатар 

маңызды мəселелерді шешу жəрдемдеседі. Оларға:ғарыш кеңістігі мен аспан денелерін ластау 

жəне ауру қоздыру, ол белгілі бір жағдайларда ғарыш кеңістігінде арнайы қауіпсіз аймақтарды 

бөлу; ғарыш объектілерінің қызметіне шетел мемлекеттерінің қол сұғуына тыйым салу; апатты 

жағдайларда өзара көмек көрсету жəне ғарышкерлерді құтқаруды жатқызуға болады. 

 Ғарышқа ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты мəселелерді қарастырғанда, 

проблеманың-ұлттық жəне халықаралық екі аспектісінің бір екенін байқауға болады. 

 Ұшуға дайындық жасау тəптібі, оның барлық сатыларында, мемлекетінің ішкі құзыретіне 

жататыны сөзсіз, тіпті ұшуға басқа елдің ұлттық азаматтары-ғарышкерлер қатысатын болса да. 

Тиісті мəселелер осы елдің ұлттық заңдары мен басқа да құқықтық актілерімен реттеледі.Қажет 

болған жағдайларда, бұл мемлекеттер шетелдік азаматтар қатысатын ұшуларға байланысты 

өздерінің арақатынастарын реттейтін екі тарапты келісімдер жасай алады. 

 Ғарыш қызметінің ғаламдық сипатына орай, қарастырылып отырған проблеманың 

халықаралық аспектісінің де маңызы зор. Егер ғарыш экипажының қауіпсіздігі туралы айтатын 

болсақ, онда ұшуды жүзеге асыру барысында мемлекеттер арасында туындайтын 

қатынастар(мəліметтер беру, іздеу, ғарыш кеңістігіндегі экипаждарға көмек көрсету жəне құтқару 

жəне т.б) халықаралық-құқықтық құралдар арқылы реттелуі керек. Проблеманың халықаралық 

аспектісі ғарыш объектілерінің жəне олардың экипаждарының əрекет ететін ортасын барынша 

қауіпсіз ету жəне қолайлы жағдайлар қалыптасытыру мəселелерін алдыңғы қатарға шығарады. 

Осы міндетті орындаудағы ерекше рөл «ғарыш кеңістігін бейбт мақсаттарда ғылыми да, заңи да 

аспектілерде зерттеу жəне пайдаланудағы» халықаралық ынтымақтастыққа беріледі (ғарыш 

жөніндегі Шарттың кіріспесі) 
 Радиобайланыстың қалыпты тұрақты жұмыс істеуінің ұшу үшін маңызы зор. Апатты 

немесе кез келген авариялық жағдайларда жермен байланыстың маңызы арта бермек. 1982 



 

ж.халықаралық электрбайланыстың маңызы екенін айғақтайды, оның 25-бабына сəйкес, 

«халықаралық электрбайланыс қызметі адамзаттың теңіздегі, жердегі,əуедегі жəне ғарыш 

кеңістігіндегі өмірінің қауіпсіздігіне қатысты электрбайланысының хабарламаларына абсолютті 
басымдық беруі керек». 

 Ғарышкерлердің қауіпсіздік проблемасы ғарышкерлерді құтқару туралы 1968 ж. келісімде 

нақтырақ шешілген. БҰҰ-ның ғарыш жөніндегі Комитетінің көпшілік мүшедері ғарыш 

объектілері келтірген залал үшін халықаралық жауапкершілік туралы конвенцияның тезірек 

қабылдануына мүдделі болды. Ғарышкерлерді құтқару туралы келісімді дайындау жұмысы 

аяқталған соң жауапкершілік туралы Конвенцияның қабылдануын тездетуге мүмкіндік туды. 

Құтқару туралы келісімде ғарыш кеңістігінде, оның ішінде аспан денелерінде ғарыш кемесінің 

экипажы болған кезде, кеме тіркелген мемлекеттің юрисдикциясы мен бақылауында болады деген 

миаңызды ереже бар. Бұл ереженің халықаралық ғарыш стансасы жөніндегі үкіметаралық 

келісімді жасау кезінде де ескертілгенін атап өту керек. 

 Алайда, ғарыш жөніндегі шарт пен құтқару туралы. Келісімдер жасалған кезде ғарышқа 

ұшулар əсіресе ұшатын объектілер, қазіргі кездегідей жиі болмаған еді. Бортында адамы бар 

ғарыш объектілерінің ұзақ мерзімге  ұшуы да болмайтын. Соныдықтан ғарыш жөніндегі Шарт 

ережелері жалпы сипатта, ал 1986 ж. келісім негізінен авариялық жағдайдағы ғарыш кемелерінің 

экипажына жерге келгеннен кейін барып көмек көрсету проблемаларын шешеді. Аталмыш келісім 

баптарының ұшу қауіпсіздігі мен оларға ғарышта ұшудың барлық сатыларында-старттан жерге 

қонғанға дейін-барлық қолдан келген көмекті көрсетуді қамтамасыз ету осы келісімге қатысушы 

мемлекеттердің міндеті болып табылады. Ол туралы Ғарыш жөніндегі шарттың V, VІІ жəне ІХ 

баптары айғақтайды. Мұндай міндеттің болуын басқа халықаралық келісімдердің жеке ережелері 
де жанамалап бекітіп өтеді, мысалы мемлекеттердің айдағы жəне басқа да спан денелеріндегі 
қызмет туралы 1979 ж. келісімнің 5,7,10 жіне 13-баптары. Мысалы, Ғарыш жөніндегі шарттың V 

бабында барлық қатысушы-мемлекеттердің «егер ғарыш кеңістігіндегі, Айды жəне басқа да аспан 

денелерін қоса алғанда, ғарышкерлердің өміріне жəне денсаулығына қауіп келтіретін 

құбылыстарды байқаса» басқа мемлекеттерге немес БҰҰ-ның Бас Хатшысына «дереу» хабарлау 

міндеті айтылған. Мұндай құбылыстарға, мысалы күннің жарқылдауы жəне соның нəтижесінде 

ғарыштағы раидиациялық жағдайдың күрт өзгеруін жатқызуға болады. Осындай сипаттардағы 

құбылыстар туралы дер кезінде берілген мəліметтер қажетті қауіпсіздік шараларын қамтамасыз 

етуге мүмкіндік береді. 
 Монографиялық əдебиеттерде ғарышта өзара көмек көрсету жөніндегі міндет халықаралық 

келісімдер бойынша теңізде жəне əуеде адамдарды құтқару жөніндегі операцияларға теңіз 

кемесінің капитаны мен ұшақ ұшқышының қатысу міндетін жүктеумен ұқсас деп аталып өткен. 

Мəселен Г.П.Жуков, алайда апатқа ұщыраған ғарыш кемесі мен оның экипаждарына көмек 

көрсету қиын жəне тəуелді дейді, өйткені ғарышта қозғалу жəне маневр жасау шектеулі болады. 

Сондықтан Ғарыш жөнідегі шарттың V бабында ғарышкерлердің бір-біріне қолдан келетін көмек 

көрсетуі туралы айтылған. 

 Халықаралық ғарыш құқығының маңзды  қағидаларының бірі ғарышкерлер мен ғарыш 

объектілірін оларды жіберген мемлекеттеріне (не тіркелген мемлекетке) қайтрау қағидасы болып 

табылады. Бұл қағида алғаш рет БҰҰ Бас Ассамблеясының қарарларында тұжырымдалып, сонан 

кейін Ғарыш жөніндегі шартта бекітілген болатын. Осы Шарттың V бабында ғарышкерлерді  
«адамзаттың ғарышқа жіберген елшілері» деп, оларға басқа мемлекеттің-Шартқа қатысушының 

аумағында не ашық теңізде «апат, авария немесе мəжбүрлі қону жағдайларында қолдан келгенше 

көмек» көрсетіледі, «мəжбүрлі түрде қонған ғарышкерлердің қауіпсіздікте болуы жəне ғарыш 

кемелері арқылы тіркелген мемлекетке дереу қайтарылуы» көзделген. 1968 ж. Келісімде шетелдің 

аумағына қонған ұшатын ғарыш объектілерін құтқару мəселесі егжей-тегжейлі регламенттелген. 

Сонымен, екі құжатта да басты назар апатты жағдайларда қалған ғарышкерлерге барынша көмек 

көрсетуге жəне оларды қайтаруға аударылған. 

 Келісімнің 1-бабында кеме экипажына қауіп төндіруі мүмкін авариялық жағдайлардың 

тізбесі берілген: авария, апатты жағдай, басқа мемлекеттің аумағына, ашық теңізде немес қандай 

да бір мемлекеттің юрисдикциясында жоқ кез келген жерге мəжбүрлі түрде немес ойламаған 

жағдайда қону. Осы бап сонымен бірге келісімге қатысушының ғарышқа ұшуды жүзеге асырған 



 

билік өкілдерін ғарыш кемесінің экипажы оның аумағына қонғаны туралы хабарлау міндетін 

бекітеді. Сондай-ақ «жедел», «қолында бар барлық байланыс құралдарының көмегімен» деген 

тұжырымдар осы бапта бірнеше рет қайталанады. Егер уағдаласушы мемлекеттер ғарыш 

экипажын анықтай алмаса, онда болған оқиға туралы «жалпы мəлімет үшін» хабарлауы керек. 

Мұндай ережелер ғарышкерлердің авариялық қону жағдайларында ең жедел шараларды 

қабылдауды қамтамасыз етуге бағытталған. Келісімде ... «қандай да бір мемлекеттің 

эрисдикциясына жатпайтын бір жерлерге немесе ашық теңізге қонған» ғарыш кемесінің 

экипажына көмек көрсету туралы мəселе ерекше шешілген (3-бап). Мұндай жағдайда келісімде «... 

көмек көрсете алатын» мемлекеттердің көмек беруі көзделген. Қабылданып жатқан шаралар мен 

қол жеткізілген нəтижелер туралы ғарышқа ұшырған билік өкілдері мен БҰҰ Бас хатшысына 

хабарланып отыруы тиіс. 

 Ашық теңізге немесе белгілі бір мемлекеттің юрисдикциясына жатпайтын шалғай 

аудандарға (мысалы, Антарктида) мəжбүрлі түрде қонған ғарыш объектісін іздеу, табу жəне оған 

көмек көрсету мемлекет аумағында болумен салыстырғанда, əрине күрделірек болары сөзсіз. 

Сондықтан, осындай жағдайларда мемлекеттерге қойылатын талаптар олардың аумақтарына 

объектілердің қону жағдайларында бекітілген талаптарға қарағанда əлдеқайда жұмсағырақ. Бөтен 

мемлекеттің аумағына қонған ғарыш кемесіне жəне оның экипажына іздеу салу жəне көмек 

көрсету операциялары аяқталғаннан кейін дереу ғарыш объектісінің экипажын қайтару туралы 

мəселе туындайды. 

 Келісімнің 4-бабында авария,апат,мəжбүрлі қону қай жерде болғанына қарамастан, ғарыш 

объектісінің персоналын оларды ұшырған мемлекетке қайтарудың заңи міндеттілігін бекітеді. 
Сөйтіп, тіпті халықаралық экипаж мүшесі болып табылатын ғарышкерлердің өзі өз елінің 

аумағында авариялық жағдайда қонса, егер алдын ала келісушілік болмаса, барлық экипаж 

құрамымен бірге ғарыш объектісін тіркеген мемлекетке қайтарылуы тиіс. 

 Апатты жағдайда жерге қонған ғарышкерлерді қайтару жөніндегі операциялардың тиімді 
орындалуы үшін оларды тез арада бірегейлендіру (ұқсаттыру)  қажет. Осыған байланысты, кемені 
ұшыруды жүзеге асырған мемлекет ғарышкерлерге олардың жеке басы мен кеменің қандай 

мемлекетке тиесілі екенін куəландыратын бірнеше тілде жазылған куəліктер бергені қолайлы 

болады. Ғарышкерлердің скафандрлары мен ұшу костюмдерінде белгілер мен жазулардың болуы 

да белгілі бір маңызға ие. Аумағында ғарышкерлер мəжбүрлі түрде қонған жəне экипажды тауып, 

құтқарған мемлекет өз аумағында ғарышкерлерді кідіртуге немесе басқа да сипаттарда олардың 

отанына қайтуына кедергі болуға құқығы жоқ. Ғарышкерлердің қылмыс жасауы немесе қонған 

мемлекеттеріне елеулі зиян келтіруі олардың жедел қайтарылуына кедергі бола алатын  бірден бір 

себеп болып табылады. 

           Табиғи аспан денелеріне қарағанда ( Ай, планеталар, астероидтар жəне басқалары сияқты) 

халқаралық  ғарыш  құқығындағы  ғарыш объектілері деп адам қрлымен жасалған жердің жасанды 

серіктерін, автоматты жəне ұшатын кемелермен стансаларды, зымырантасушыларды жəне т. б. 

айтады. Халықаралық ғарыш құқығы ғарыш объектілерін ұшырудан немесе ғарыш кеңістігінде 

құрған сəттен бастап (оның ішінде аспан денелерінде де), олармен байланысты қызметті реттейді. 
Ал  бұл кезеңге дейінгі оларды жасау жəне ұшуға дайындау жөніндегі іс-əрекеттер, егер олар 

туралы мемлекеттер арасында (мысалы, ғарыш объектісін бірнеше мемлекеттер бірігіп жасағанда 

немесе ұшырғанда) арнайы келісім болмаса, ішкі мемлекеттік құқық саласында болады. Ғарыш 

объектісі Жерге қайтып келгеннен кейін, əдетте, қайтадан ұлттық құқықтың қол астында болады. 

Халықаралық ғарыш құқығында шарттық немесе доктриналық тəртіпте келісілген түрлі ғарыш 

объектілерінің құқықтық режимін сипаттайтын өлшемдердің бір ізді тізбегі жоқ екенін айту керек. 

Əрбір нақты жағдайда бұл өлшемдер саны жағынан да сапасы жағынан да түрлі сипатта болады. 

            Бортында адамы бар орбиталық стансаларға ерекше назар аударылады, оларды планета 

маңындағы  орбиталарға жіберілетін немесе оларда жиналатын ғарыш кешені ретінде белгілі бір 

кезеңде əрекет ететін, ұдайы ауыстырылып тұратын экипаждары бар немесе оларда қабылдауға 

қабілетті ғарыш объектілері деп анықтауға болады. 

           Адамы бар орбиталық  стансаларды пайдаланудың халықаралық-құқықтық реттелуінің 

ерекшеліктері əр түрлі факторларға байланыстыболуы мүмкін (стансалардң орналасқан жері- Жер 

айналасындағы, Ай айналасындағы немесе планета маңындағы орбиталар;стансаның жасалу əдісі-



 

құрастырылған күйде ұшырылатын немесе орбитада құрастырылғанғарыш кешендерін ұшыру; 

қызмет ету ерекшелігі; пайдалану тəсілі немесе жабдықтары жəне басқалары).  Мысалы, Жер 

айналасындағы  орбиталардағы, Айдың үстіндегі жəне ай маңындағы орбиталардағы 

стансалардың кейбір ортақ белгілері болғанына қарамастан, олардың халықаралық-құқықтық 

мəртебесі əртүрлі болады. Оны айдың жəне ай маңындағы кеңістіктің құқықтық режимі жердің 

айналасындағы кеңістіктің құқықтық режимінен елеулі ерекшеліктерінің бар болуымен  

түсіндіруге болады. Мəселен, мемлекеттердің Айдың жəне басқа да аспан денелерін қоса алғанда, 

ғарыш кеңістігін зерттеу жəне пайдалану жөніндегі қызмет қызмет қағидалары туралы Шартқа  

жəне мемлекеттердің Айдағы жəне басқа да аспан денелеріндегі қызметі туралы 1979 ж. Келісімге 

сəйкес, Айды зерттеу жəне пайдалану жөніндегі қызмет тек қана бейбіт мақсаттар үшін жүзеге 

асырылады. Сонымен қатар, аталмыш Келісім   ғарыш жөніндегі Шарттың IV бабының ережелерін 

дамыта отырып, қатысушы мемлекеттердің айды ғана емес, сонымен бірге ай мақындағы 

орбиталарды да, сондай-ақ  Айға немесе оның айналасына  ұшу траекториясын да  тек бейбіт 

мақсаттарға пайдалану мінтеттерін  көздейді  (Келісімнің 3-бабының 2-тармағы 1-бап). Бұл ереже, 

сондай -ақ басқа да аспан денелерінің айналасындағы  орбиталар мен оларға немесе олардың 

айналасына ұщу траекторияларына да қолданылады (Келісімнің 1- бабының 1-тармағы). Жер 

маңындағы кеңістік, өз шегінде ішінара қарусыздандырылған. Жер маңындағы орбиталардағы 

стансаларды пайдалануды арнайы халықаралық- құқықтық реттеудің қажеттігі мұндай 

стансалардың əрекет етуі мемлекеттер үшін Айдың жəне басқа аспан денелерінің айналасындағы 

орбиталарда орналасқан стансалармен  салыстырғанда үлкен ықтималдық қауіп 

туғызатындығымен  белгіленеді. 
            Геостационарлық орбиталарда жəне либрация нүктелерінде қызмет ететін, ғарыш 

кеңістігінің шектелген аудандары болып табылатын стансияларды пайдалануды халықаралық- 

құқықтық реттеудің де белгілі бір ерекшеліктері болады, өйткені оларды пайдалануға көптеген 

мемлекеттер мүдделі. Гоестационарлық орбита (ГСО) Жер экваторы жазықтығынан 36 мың км. 

Шамасындағы биіктіктегі кеңістік шеңбері болып табылады. Бұл кеңістікке жіберілген жер серігі 
жердің өз осінен айналуының бұрыштық жылдамдығымен тең бұрыштық жылдамдықпен 

айналады. Соның нəтижесінде, Жер серігі жердің қабатына қатысты ұдайы қозғалыссыз күйде 

болғандай белгілі бір нүктеде ілініп тұрғандай күйде болады. Ол Жер серігін іс жүзінде 

пайдаланудың кейбір түрлеріне ыңғайлы жағдай жасап береді (мысалы, тікелей теледидарлық 

тарату үшін). Аталмыш аудандарда жұмыс істейтін стансаларды мұндай аудандарды əділ жəне тең 

құқылы пайдалану мүдделеріне жауап беретіндей ғана емес, сонымен бірге ғарышқа ұшу 

қауіпсіздігін, кедергілердің болмауын, материалдық залалдың алдын алу жəне т.б. қамтамасыз 

ететідей пайдалану керек. 

            Орбиталық стансалар өз табиғаттары жағынан көп мақсатты ғарыш объектілері болып 

есептелгенімен, олар біржақты мамандандырылған стансаларды құруды жəне пайдалануды жоққа 

шығармайды. Мұндай  объектілердің құқықтық мəртебесі халықаралық ғарыш құқығының жалпы 

қағидаларымен де, қандай да бір нақты қызмет түрін арнайы регламенттейтін нормалармен де 

айқындалады.  

            Адамы бар стансаларды тіркеудің белгілі бір ерекшелігі бар, ол бірқатар себептерге, оның 

ішінде оларды құру əдістеріне негізделген. Ұлттық моноблокты стансаларды ұшырғанда жəне 

көлік кемелері экипаж бен жүктерді жеткізген кезде тіркеуге байланысты  қандайда бір 

проблемалар туындамайды. Жеке блоктардан (модульдерден), секциялардан жəне элементтерден 

құрастырылған стансаларды тіркеген кезде белгілі бір проблемалар туындауы мүмкін. Мұндай 

станса қатарланған, түйістірілген жəне автономдық-блоктардың жүйесін көрсетеді.  Қатарланған 

блоктар стансамен біртұтас болады. Түйістірілген блоктар стансадан бөлек жіберіліп, оған 

орбитада қосылады, сөйтіп энергия қуаты жəне термореттеу көзі іске қосылады. Автономды 

блоктар стансадан салыстырмалы түрде онша алыс емес қашықтықта дербес ұша береді, стансаға 

қызмет көрсету мен жөндеуден өту үшін ғана тіркеледі. Орбитанлық сансаның  ғарышкерлері 
осындай блоктардағы сынаулар барысын бақылап отырады жəне олардағы қажетті жағдайды 

қамтамасыз етеді, бұзылған жерлерін түзейді, керек болған кезде блоктарға барып, онда белгілі бір 

уақыт бойында болады.Барлық автономды блоктар орбиталық стансалардан тəуелсіз түрде 

тіркеледі, өйткені олар жеке қызмет еткендіктен,  ғарыш кешенінің құрамына кіретін дербес 



 

ғарыш объектісі болып табылады.   Осыған байланысты стансадан ажыратылып, автономды 

болатын түйістірілген блоктар да тіркелуі тиіс. Орбитаға жеткізілетін əр түрлі секциялар мен 

құрастыру элементтерін арнайы тіркеудің қажеттігі жоқ, өйткені олар орбиталық стансалардың 

құрамына кіретіндіктен,  онымен біртүтас болады. 

       Маңызы жағынан кем түспейтін ғарыш объектілерінің тағы бір типі көп рет пайдаланылатын 

ғарыш кемелері болып табылады. Мұндай кемелер бірінші рет  АҚШ-та жасалды, ол «Спейс 

Шатлл» («ғарыштық шөлмек») деп аталып, 1982 ж. Қараша айынан бастап пайдаланылып келеді. 
Көп рет пайдаланылатын кемелердің қызмет ету ерекшеліктері олардың қоршаған ортаға зиянды 

əсер етуінің алдын алуға  байланысты бірқатар проблемаларды туындатады. «Спейс Шаттл» 

жүйесін жасауға кіріскен кезде, аэронавтика  жəне ғарыш кеңістігін зерттеу (НАСА) жөніндегі 
АҚШ-тың Ұлттық басқармасы оны пайдалану экологиялық проблемаларға əкеліп соқпайды, 

қоршаған ортаға елеусіз əсер ету мүмкіндігі зиянды салдар туғызбайды деп сендірген болатын. 

Алайда уақыт оны кері дəлелдеп  шықты. Орбиталарға кемелерді шығарған кезде жəне олардың 

Жерге  қайтқан  кездерінде дыбыстық жағымсыз салдар пайда болатыны, оның атмосферада 

жоғары дыбыстық жылдамдықпен ұшатын ұшу апараттары артық қысым толқынын тудырып, 

қоршаған ортаға теріс əсер беретіні анықталды. Сонымен қатар, ракеталық бөлшектер мен кеменің 

бөлшектерінің жану өнімдері бірнеші сатыда болғандықтан, озон қабатына зиянды əсер етеді.  
         Жоғарыда аталғандардан басқа, ғарыш объектісінің құрамына байланыс спутниктері, 

метерологиялық, навигациялық, геодезиялық спутниктер кіреді. 1967 ж. Шартта ғарыш кеңістігін 

барлық мемлекеттердің ешқандай кемсітушіліксіз зерттеуінің жəне пайдалануының еркіндік 

қағидасы бекітілген. Сөйтіп, мемлекеттер өздерінің ғарыш объектілерін еркін ұшыра алады.  

       Ғарыш объектісін қайтару. Бұл мəселе ғарыш  экипажы қайтқаннан кейін де, онымен бір 

мезгілде пайда болуы да мүмкін. Уағдаласушы  тараптардың объектілерді қайтаруға қатысты 

міндеттемелерді 1968 ж. Келісімнің 5-бабының бес тармағында  бекітілген.  

       Ғарыш объектілерін немесе олардың құрамдас бөліктерін қайтару үшін, біріншіден, нақты 

мемлекет ол туралы сұрауы керек, екіншіден, талап ету бойынша тану мəліметтерін беруі керек. 

Ғарыш объектілерін іздестіру, құтқару жəне қайтару мəселелерін шешудің күрделілігі, бірінші 
кезекте бұл əрекеттердің аумағында қонған елдің мемлекеттік тəуелсіздігіне тікелей байланысты 

болғанынан келіп шығады, яғни басқа мемлекеттің аумағындағы техникалық құралдардың 

талаптарына байланысты. Мұндай жағдайлар халықаралық құқыққа сəйкес, аумағында шетелдік 

ғарыш объектісі мəжбүрлі түрде қонған мемлекеттің рұқсат етуімен немесе сұрауы арқылы ғана 

мүмкін болады. 

       Келісімнің 5-бабының  3-тармағында ғарыш объектілері оларды ұшырған билік өкілдерінің 

қарамағына қайтарылады немесе беріледі деп көрсетілген. Басқаша айтқанда, ғарыш объектісін 

қайтару міндеті, объектіні мүдделі тарапқа бергенде жəне осы объектіні жалпы тапсырып  

бергенде де орындалады.  

       Жоғарыда айтылғанға байланысты тиісті билік өкілдеріне барлық  ғарыш объектілерінің 

берілуі  міндетті ме немесе қызметі қабылданған халықаралық нормаларға толық сəйкес 

келетіндерін ғана қайтару керек пе деген мəселе туындайды. Ғарыш жөніндегі Шартта да, құтқару  

жөніндегі  Келісімде де бұл сұраққа жауап жоқ. Ғарыш объектілері, оның ішінде  ұшатындары да 

халықаралық құқық пен сыйыспайтын қызметтер үшін қолданылуы мүмкін. Олардың əрекеттері 
басқа мемлекеттер үшін  аразды, тіпті қауіпті болуы ықтимал, оның ішінде аумағына келіп қонған 

мемлекеттер үшін де, мұндай жағдайда, объектіні қайтарудан бас тартуға негіз бар  деуге болады. 

        Орбитаданпайдалану мерзімі өтіп кеткен немесе бұзылған объектілерді алып тастау туралы 

мəселе өте күрделі жəне саяси, əскери жəне заңи сипаттағы пікірлермен тығыз байланысты. 

Осындай жағдайда, авариялық жағдайда шетел аумағына  қонған ғарышкерлер мен ғарыш 

объектілерін құтқару жəне қайтару мəселелерін реттейтін 1968 ж. Келісімге сілтеме жасау 

құқығына сай бола қоймас. Бұл күрделі мəселе өте мұқият талқылауды жəне тиісті заң құжатын 

қабылдауды талап етеді, ондай құжатта күрделі тараптардың мүдделері жəне ғарышты онан əрі 
бейбіт мақсаттар үшін игерудегі мүдделері толық ескерілетін еді. 
      5-бапта ғарыш объектілерін табу жəне қайтару бойынша міндеттерді орындаған қандай да бір 

мемлекеттің шығындарын өтеу қарастырылған. Егер объектіні құтқару жəне қайтару жөніндегі  



 

шаралар ғарыш объектісін ұшырған билік өкілдерінің өтінішімен жүргізілсе, шығынды солар 

төлейді. 
       Ғарыш кеңістігінде экипаждың болуы ғарыш кемесінсіз мүмкін емес. Сондықтан экипаж бен 

ғарыш объектісінің юрисдикция жəне бақылау  мəселелері бір-бірінен ажыратылмай қаралды. 

Юрисдикция ұғымы айқындығы мен нақтылығымен ерекшелене қоймайды. Халықаралық 

келісімдерде де, ұлттық нормативтік актілерде де оның мағынасын ашып көрсететін анықтама 

жоқ. Халықаралық ғарыш құқығындағы юрисдикция  туралы ереже ғарыш жөніндегі шарттың VIII 

бабында бекітілген. Бұл бап ғарышкерлердің құқықтық жағдайын анықтау негізін қалайтын 

маңызға ие, ол ғарыш кеңістігінде жəне аспан денелерінде өмір сүретін жəне жұмыс істейтін 

адамның кімнің жəне қандай заңдармен өмір сүріп жатқаны туралы мəселені шешу барысында 

бағдар болады. Ғарышкер жерден қашықта жүргенімен, жермен құқықтық байланысын 

жоғалтпайды, оның əрекеттері де құқықтық нормалармен белгіленіп, бағаланады. 

    Ғарыш жөніндегі шарттың VIII бабының мазмұнын саралағанда халықаралық ғарыш 

құқығындағы юрисдикция мазмұнына қатысты бірнеше түйін жасауға мүмкіндік туады. Ең 

алдымен, ғарыш жөніндегі шартты юрисдикцияны жүзеге асыруды ғарыш кемесін тіркеу актісімен 

байланыстыру фактісіне назар аудару керек.  Ұшатын объектіні  тіркеу юрисдикцияның басқа да 

ықтимал негіздерімен салыстарғанда бірінші орындағы маңызға ие (мысалы, экипаж мүшелерінің 

азаматтығы, объектіге меншік құқығы, ғарыш кемесін ұшыру орны жəне т.б.). Ғарыш 

құқығындағы юрисдикцияның ерекшелігі осыдан көрінеді, өйткені халықаралық құқықтағы 

юрисдикция аумақ немесе азаматтық қағидаларымен байланысты болады. 

     Ғарыш кеңістігіне ұшырылатын объектілерді тіркеу туралы Конвенция Жердің айналасындағы 

орбитаға немесе одан əрі ғарыш кеңістігіне жіберілетін объектілерді міндетті тіркеу құқығын 

енгізгені жалпыға мəлім жəне БҰҰ Бас хатшысына хабарлауға жататын объектілер туралы 

мəліметтердің тізбесін бекітіп берді. Осы конвенция  бойынша «тіркейтін мемлекет»  термині 
ғарыш объектісі тіркеліміне енгізілген мемлекеттің ұшыруын білдіреді (1-бап). Ғарыш объектісін 

ұшыруды жүзеге асыратын немесе ұйымдастыратын, сондай ақ аумағында ғарыш объектісін 

ұшыру жүзеге асырылатын мемлекетті ұшырушы мемлекет деп атайды. Өйткені, тіркеу туралы 

Конвенцияда белгілі бір шарттарды сақтаған жағдайда да оның ережелері халықаралық 

ұйымдардың қызметіне де таралады деп белгіленген, сондықтан олар да ұшырушы мемлекет 

ретінде бола алады. Сөйтіп, ұшырушы мемлекеттер бірнешеу бола алады, ал тіркейтін мемлекет 

біреу болады жəне бірнеше тіркеуші мемлекеттің болуына жол берілмеуі керек. Халықаралық 

ұйымдардың ғарыш объектілерін тіркеу құқығы туралы айтқанда, халықаралық  ұйымдардың осы 

ұйымға тиесілі жəне ұшырылатын кез келген ғарыш объектілерін тіркеуді өзі жүргізе алатынын 

айту керек, ол үшін тек өзінің тіркелімін құрып, жүргізсе болғаны. Халықаралық ұйым мүше 

мемлекеттердің біреуіне басқа мүше мемлекеттердің келісуімен жəне уағдаластық бойынша тіркеу 

міндетін бере алады. 

          Ғарыш объектісін мемлекеттік тікеу мен оның юрисдикциясының арақатынасы туралы 

мəселе ұлттық ұшу кезінде жеңілірек шешіледі. Ғарыш объектісін тіркейтін мемлекет оның 

экипаждарына дп юрисдикциясын жүргізеді. Халықаралықт ұшу жағдайларында жағдай 

күрделірек. Мұндай жағдайда юрисдикцияны тіркеген мемлекеттің жүзеге асыруы туралы ереже 

əрекет етеді. Алайда, халықаралық ұшулар кезінде мемлекеттір юрисдикцияны кімнің жүзеге 

асыруы туралы уағдаласулары мүмкін. Мұндай мүмкіндік 1967 ж. Шарт бойынша да жоққа 

шығарылмайды жəне тіркеу туралы Конвенцияның II бабында тікелей көзделген, онда ұшушы 

мемлекеттер арасында ғарыш объектісі жəне оның кез келген экипажына юрисдикция жəне 

бақылау жасау туралы мəселе бойынша келісім жасалғандары немесе жасаулары айтылған. 

Сөйтіп, халықаралық ұшулар кезінде тіркеулер жəне юрисдикцияқызметі бір мемлекетке ғана 

тиесілі болуы міндетті  емес. Өз шегінде халықаралық ұйым өзіне тиесілі ұшатын ғарыш 

объектілеріне юрисдикциясын жүзеге асыра алама деген мəселе туындайды. Халықаралық ғарыш 

құқығы туралы əдебиеттерде бұл туралы түрлі пікірлер бар. Біреулері, халықаралық ұйым 

юрисдикцияны жүзеге асыра алмайды, өйткені мүше мемлекеттер осы қызметтерді орындауды 

кімнің алатындығы туралы мəселені шешуі керек деп айтады. Келесі біреулері халықаралық 

ұйымдардың юрисдикцияны жүзеге асыруына күмəн келтіреді, екінші жағынан, халықаралық 

ұйым құқық субъектісі ретінде осындай өкілеттіктерге ие болуы мүмкіндеген жақа қарай ауысады. 



 

В.С.Верещетин халқаралық ұйым юрисдикцияны жүзеге асыру құқығына ие бола алмайды деген 

заңгерлердің пікіріне қосылады. Халықаралық ұйым –бұл құқыттың ерекше субъектісі. Ол жердің 

өзінде мемлекет сияқты құқықтық тəртіп бекіте алмайды, заңдарды ұйғарып, мемлекеттің 

орындайтынындай, олардың іске асырылуын қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан халықаралық  

ұйым ұшырылған объектісіне қатысты юрисдикция құқығын «сақтай» алмайды, өйткені жоқ 

нəрсені қалай сақтауға болады. Халықаралық ұйым қызмет процесінде қабылдайтын актілер, 

ережелер, ұсыныстар мен шешімдер ұйымның ішкі өміріне, оның органдарының қызмет етуіне 

жəне т.б. қатысты болады. Олар еш қалай да мемлекеттің заң шығару қызметіне, оның құқықтық 

тəртібін бекітуіне жəне заңдардың орындалуын қамтамасыз етуге сəйкесе алмайды. 

          Сөйтіп, ұшырушы мүше-мемлекеттің нақты қайсысы юрисдикцияны жүзеге асыратыны 

туралы уағдаласушылыққа қол жеткізуі тиіс. Егер халықаралық ұйымға тиесілі объектіні, оның 

ішінде ұшырылатыны да, ұшыратын мемлекеттер қатарында осы ұйымға мүше емес қандайда бір 

ел кіретін болса (мысалы, халықаралық ұйымның объектісі мүше емес мемлекеттің аумағынан 

немесе құрылысынан ұшырылса), онда ол да юрисдикцияны жүзеге асыруға қатысты 

уағдаластыққа қол жеткізуге қатысуы керек. Келісілген жағдайда осы мемлекетке, осындай 

объектіге қатысты юрисдикция құқығы берілуі мүмкін.  

        Ғарыш жөніндегі шарттың VIII бабына сəйкес, тізіміне ғарыш объектісі енгізілген мемлекет 

юрисдикцияны жəне бақылауды «сақтап» қалады. Юрисдикцияны жəне бақылау құқығын «жүзеге 

асырмайды», «алмайды», -«сақтайды». Бұл сөз бəлкім ғарышкерлердің өмірі жердегі кез келген 

адамның өмірі сияқты құқықпен байланысты жəне туғаннан өлгенге дейін оның нормаларымен 

реттеледі, ол ғарышта  болған кезде де Жермен құқықтық байланысын жоғалтпайды, құқықтық 

ұйғаруды қатаң сақтауға міндетті адам болып қала береді дегенді атап көрсетуді мақсат түтқан 

болар. 

      Шарттың VIII бабының мəтінінде «юрисдикция» терминімен қатар, «бақылау» сөзі де 

қолданылған. Ғарыш жөніндегі келісімдерде бұл ұғымға анықтама берілмеген, бұл терминнің 

доктринада да бірізді ұғымы жоқ .  Алайда көптеген авторлар «бақылау» дегеніміз объектіні 
басқару құқығын жəне оның қызметін бақылауды, сөндай ақ оның экипажының əрекеттеріне 

жетекшілік (байланыс жасау, ұшуды бақылау жəне басқару, аспаптардың жұмысын қадағалау 

жəне т.б.) жасауды білдіреді дейді. Ғарыш жөніндегі Шарт экипаждың шет ел мемлекетінің əуе 

кеңістгінде жəне ашық теңізде болғанында, сөндай ақ тіркеген мемлекеттің аумағынан тыс жерде 

авариялы қонған кезде юрисдикцияны жүзеге асыру жөніндегі мəселені ашық күінде қалдырды. 

Осы мəселеге байланысты теорияда əртүрлі пікірлер бар. Соның біреуі экипаж авариялық 

жағдайда қонғанда осы шет ел мемлекетінің юрисдикциясында болу керек дейді. Кейбір авторлар 

ұшудың барлық ашық теңізінде болған кезде де, орбитаға шығару мақсатында немесе жерге 

қайтып келе жатқанда, сондай ақ тіркеген мемлекеттің аумағынан тыс жер шарының кезкелген 

нүктесінде авариялық жағдайда қонған кезде тіркеген мемлекеттің юрисдикциясы мен бақылауы 

сақталуы тиіс деп есептейді.  
            Халықаралық қатнастарда тəртіпті қамтамасыз етудің бір əдісі ретінде ерте заманнан- ақ 

жауапкершілік институты қолданылып келеді. Ішкі заңдарды сақтау ұлттық жүйенің тиісті заң 

нормаларымен, сондай ақ мемлекеттік тетіктің құрамдас бір бөлігі болып табылатын мəжбүрлеу 

аппаратын қолдану арқылы жүзеге асырады. Халықаралық қатынастарды қандайда бір 

мемлекеттік орталық мəжбірлеу аппараты жоқ. Халықаралық-құқықтық нормалар мен 

қағидалардың өздері халықаралық құқықтық тəртіпті сақтау кепілі болады, оның ішіндегі ең 

маңыздысы  pact sunt servanda («шарттар сақталуы тиіс») қағидасы болып табылады. Халықаралық 

ғарыш құқығында жауапкершіліктің саяси, материялдық жəне моралдық үш нысаны да 

қолданылады. Мемлекеттер табиғаты жағынан белгілі бір тəуекелге байланысты құқыққа сай 

ғарыш қызметін жүзеге асыру барысындағы ықтимал зиянды салдардан келетін залалдарды өтеуге 

міндетті.  
      Жауапкершілік мəселелері ғарыш объектілері келтірген залал үшін халықаралық 

жауапкершілік туралы Конвенциямен реттеледі, ол көпшілікке «Жауапкершілік туралы 

Конвенция» деген атпен белгілі, оны 1971ж  29 қарашада БҰҰ Бас Ассамблеясы қабылдаған 

болатын.Ол халықаралық жария құқық субъектілерінің, олардың юрисдикциясындағы немесе 

бақылауындағы осы заманғы халықаралық құқықтың тыйым салмаған қызметтері нəтижесінде 



 

келтірілген залалдары үшін материалдардық жауапкершілігін арнайы реттейтін шарттардық 

алғашқысын. Жауапкершілік жөніндегі  Конвенция халықаралық ұйымдардың қызметіне де 

таралады.  

          Конвенцияның 1-бабына сəйкес, залал деп «өмірден айыру, дене жарақатын немесе 

денсаулыққа басқа да зиян келтіру; не мемлекеттердің не жеке тұлғаралдың немесе заңды 

тұлғалардың немесе халықаралық үкіметаралық мүліктеріне зиян келтіру немесе жоюды» айтады. 

Əуе кемесіне жердің үстіне немесе ұшу кезінде келтірілген залал үшін жауапкершілік абслютті 
жауапкершілік болып табылады, яғни залал келтірушінің кінəсінен тəуелсіз.Ғарыш объектісіне 

немесе оның бортындағы адамдар мен мүліктерге жердің үстінен басқа, яғни ұшу сатысында 

немесе аспан денесінде кез келген жерде келтірілген залал үшін жауапкершілік ұшырған 

мемлекеттің немесе оның жауап беретін адамдарының кінəсына негізделеді.  
          Сөйтіп, жауапкершілік ұшырушы мемлекетке жүктеледі, ондай мемлекет ретінде ғарыш 

объектісін ұшырушы жүзеге асыратын немесе ұйымдастыратын,  немесе аумағынан не 

құрылғыларынан ғарыш объектісі ұшырылатын мемлекеттер  есептеледі. 
           Егер залал ұшырушы екі мемлекеттің ғарыш объектілерінің соқтығысуы нəтижесінде пайда 

болса, онда олар үшінші мемлекеттің алдында ортақ жауапкершілікте болады. Мұндай 

жауапкершілік (Конвенцияның IV бабы )ғарыш объектісін екі немесе бірнеше мемлекет бірігіп 

ұшырған кездерінде туындайды. Сонымен, егер залал бірлесіп ұшырған кезде келтірілсе, онда 

өтемақы туралы талап ұшырушы мемлекеттің кез келгеніне дереу қойылуы мүмкін, ондай 

мемлекет залалды толық көлемде өтеуге міндетті жəне ортақ жауапкершілігіне қарсы талап қою 

құқығын пайдалануына да болады.  

            Егер залал халықаралық ұйымға тиесілі ғарыш объектісімен, оның ішінде ұшатын 

объектімен келтірілсе жəне бұл ұйым Конвенция бойынша ұшырушы мемлекеттердің қатарында 

болса, онда бұл ұйымға жəне оның құрамына кіретін мемлекеттерге ортақ жауапкершілік 

жүктеледі. Алайда, өтемақыны өтеу туралы талап бірінші кезекте ұйымға қойылуы керек.  Мүше –

мемлекеттердің өтемақыны өтеу жөніндегі жауапкершілігі туралы мəселе, егер халықаралық ұйым 

алты ай ішінде өтемақы төлемеген жағдайда туындайды (XXII бабының  3- тармағы ). Егер залал 

халықаралық ұйымға тиесілі экипажы бар немесе экипажсыз ғарыш объектісіне келтірілсе, онда 

залалды өтеу туралы өтемақыны ұйымның өзі емес, уағдаласу бойынша оның мүше- 

мемлекеттерінің бірі қояды.Сол арқылы халықаралық ғарыш құқығында жауапкершілік 

субъектілерінің қатарына халықаралық ұйымдар да енгізілген. 

        Ұшатын ғарыш объектілері қызметкерлерінің халықаралық құқыққа қайшы əрекеттері үшін 

мемлекеттердің жауапкершілігі кінəлі адамдарды тиісті ұлттық заңдар негізінде қылмыстық, 

əкімшілік (тəртіптік) жəне азаматтық- құқықтық жауапкершілікке тартуын көздейді. Ғарыш 

объектісі персоналына құқыққа қайшы əрекеті үшін жүктелетін жаза  шарасы- əкімшіліктен бастап 

қылмыстық жауапкершілікке тартуға дейін əр түрлі ьолуы мүмкін. Жауаптылық сипаты жасалған 

құқыққа қайшы əрекеттің жəне туындаған салдардың ауырлығымен айқындалады. Тəртіптік 

немесе қылмыстық- құқықтық шараларды қолдану кінəлі адамдарды ұшатын ғарыш объектісін 

тіркейтін мемлекеттің заңдары бойынша материалдық залады өтеуден босатпайды.  

        Ұшатын (адамы бар) ғарыш объектісінің бортында осы объектіні құруға немесе ұшыруға 

қатыспаған мемлекеттің азаматы немесе азаматтары болса, бұл мемлекетті ұшырушы 

мемлекеттердің қатарына жатқызуға халықаралық жауапкершілік мəселелері негіз беретін болса, 

онда тиісінше үшінші тарапқа келтірілген залал үшін лоар ортақ жауапкершілікте болады.  Оның 

осы мемлекет азаматының кінəсынан залал келтірген жағдайда маңызы өте зор болады.  

      Жауапкершілік жөніндегі Конвнеция əр түрлі жағдайларда келтірілген залалды өтеу туралы 

талапты қарау тəртібінде де белгілейді. Өтемақы көлемі «халықаралық құқыққа жəне əділдік 

қағидасына сəйкес, залалды өтеуді қамтамасыз ету үшін, ... залал келтірілмеген жағдайда болатын 

жағдайды қалпына келтіруді...» бекітеді (XII бап ). Дау туындаған жағдайда, мүдделі тараптар, 

олардың кез келгені талап еткен жағдайда (міндетті төрелік рəсімі ), талаптарды қарау жөнінде 

комиссия құрады. Конвенцияда осындай комиссияны құру тəртібі, олардың құзіретті жəне əрекет 

ету жағдайлары белгіленген.  

       Жауапкершілік мəселелері ұшуды қамтамасыз ететін немесе ұшыруға өз құрылғыларын 

беретін жəне заңды тұлғаларға қатысты да туындауы мүмкін жеке компанияларды ғарышпен 



 

байланысты қызметке тарту процесі жауапкершілік ауыртпалыған бөлуге мұқият қарауды қажет 

етеді. Бірқатар мемлекеттер бұл проблемены өзіне қолайлы əдісімен шешіп те алған. Олар 

ғарыштағы жеке компаниялардың  қызметін нақты ескеретін ұлттық заңдарды қабылдады. Бұл 

заңдарда, негізінен ұлттық заңдарға сəйкес, лицензия берілген жеке компаниялардың халықаралық 

талап ету бойынша мемлекеттердің өтеген залалдарының кез келгенін өтеуі туралы ережелер 

енгізілген. Ал халықаралық деңгейде мұндай сипаттағы ұлттық заңдар шеңбері белгіленбеген, ол 

ғарыш объектілері келтірілген залалдар үшін халықаралық жауапкершілік туралы Конвнецияның 

ережелерін қолдануды бірыңғай түсіндіруге жəне бірізділікке кедергі келтіруі мүмкін. 

        Ғарыш құқығының маңызды саласының бірі ғарыштық сақтандыру болып табылады. Ол 

ғарышта жеке кəсіпкерліктің дамуына байланысты пайда болған. Көбіне жасанды спутниктердің 

байланыстарды ұшыру жəне пайдалану саласында тарылған. Ғарыштық сақтандыру бойынша 

алғашқы операция 1965ж. АҚШ –та жүзеге асырылады.  

      Ғарыштық сақтандыру бір тараптың  (сақтандырушы) екінші тарап (сақтаушы) төлейтін белгілі 
бір сыйақы үшін (сақтандыру сыйақысы) шартта көрсетілген оқиға нəтижесінде келтірілген 

залалды өтеуге міндеттенуін білдіреді. Əдетте, авациялық жəне соған ұқсас гуекелдерді 
сақтандыруға маманданған сақтандыру фирмалары «ғарыш гуəкелдерінің» сақтандырушысы 

болып келеді. Ғарыш қызметімен айналысатын жəне өзінің ықтимал залалдарының орнын 

толтыруға қаржылық кепілдеме алғысы келетін кез келген компания (тіпті мемлекеттік орган да ) 

сақтанушы бола алады. Ғарыштық сақтандырудың ерекшелігі оның сақтандыру затының 

өзгешелігінен көрінеді, яғни сақтандырушының өзіне жүктейтін тəуекелі: тəекел деңгейі белгісіз, 

статистикалық мəлəметтердің жеткіліксіздігі салдарынан оны техникалық бағалау қиындық 

туғызады, ғарыш техникаларына сериялық ұғымдардың қолданылмайтындығы,  сатанушының 

тəекелді бағалау жəне мəлəметтерді тұтас бақылаудағы артықшылықты жағдайы т.б. 

         Ғарыштық сақтандыруда дəстүрлі сақтандыру саласындағыдан өзгеше , полистердің ерекше 

түрі жасалған. Қазіргі таңда сақтандыру полистері ғарыш бағдарламалырының барлық 

сатыларында- спутникті құрастыру аяқталғаннан, оның орбитадағы жоспарлы қызмет етуі 
аяқталғанға дейін беріледі. Бір, екі  немесе бірнеше саты сақтандырылуы мүмкін. Сақтандырудың 

мынадай түрлері кеңінен таралған:  

          Ғарыш техникасын ұшыру алдында сақтандыру. Сақтанушының мүлкіне келтірілген 

залалды спутникті құрастыру аяқталған сəттен бастап, бірінші сатыдағы двигательдерді ұшыру 

аяқталғанға дейін төлеуге кепілдік береді. 
          Ұшыруды сақтандыру. Бірінші сатыдағы двигательдерді ұшырудан спутниктің 

жоспарланған орбитаға  шығуына дейінгі кезеңде келтірілген залалды өтейді (ұшыру кезінде 

спутниктің зақымдануы, бақылау жүйесінің істен шығуы, спутниктің тиісті орбитаға жетпеуі жəне 

т.б.). 

           Ғарыш объектісін орбитаға сақтандыру. Сақтанушының сертификат алу сəтінен бастап 

шығындарын өтеуге кепілдік береді. (спутниктің орбитада 3-6 айдай қалыпты жұмыс істегенінен 

кейін 1 жылдан 3 жылға дейін беріледі; егер спутниктің қолданыстағы жоспарланған кезеңі бұл 

мерзімнен асатын болса, сақтандыру полисі ұзартылады). Бұл сатыда залалдар спутниктің 

орбитадан шығып кеткеніде, отын жүйесінің немесе коммуникация жүйесінің бұзылуынан жəне 

спутникті пайдалануға жарамсыз ететін өзге де себептермен келтірілуі мүмкін. 

          Сақтандырушы өтейтін заладардың нақты түрлерінің тізбегі əрбір полисте мазмұндалады. 

Оған сондай-ақ  соғыс нəтижесінде келтілген, жобалаушылардың қателіктерінен болған жəне т.б. 

зиандардың өтелмейтіні туралы ескертпелер енгізілген. Əр саты үшін сақтандыру төлемдерінің 

пайызы  əртүрлі жəне əрбір сақтандыру шартында жеке бекітіледі. 
        Мүлікті сақтандырудан басқа, мысалы, ғарыш объектісінің əуе кемесімен соқтығысуы, басқа 

спутникпен соқтығысуы,  Жерге құлауы жəне т.б. нəтижесінде үшінші тұлғалардың (яғни, осы 

ғарыш операциясына қатыспайтын тұлғаларға) мүліктеріне немесе денсаулығына келтірілген зиян 

үшін халықаралық жауапкершілік бар. Дегенмен, 1967 ж. Ғарыш жөніндегі Шарт жəне ғарыш 

объектілері келтірген залалдар үшін халықаралық жауапкершілік туралы 1972 ж. Конвенция 

жауапкершілікті міндетті сақтандыруды талап етпейді, ал ұлттық ғарыш құқығы сақтандырудың 

міндеттілігін көздеуі мүмкін. Мəселен, АҚШ-та аэронавтика жəне ғарыш кеңістігін зерттеу 

жөніндегі 1958 ж. Ұлттық заңға сəйкес, НАСА ғарыш обхектісін ұшыруды жүзеге асыратын 



 

компаниядан, үшінші тұлғалар алдындағы жауапкершілікті сақтандыру шартын жасауды талап  

етеді. Бүгінгі саңда, ғарыштық сақтандыру аса тəуекелділіке байланысты ( орбитаға шығарылған 

спутниктердің жойылуының немесе істен шығуының көбейюі ) үлкен проблемалардың алдында 

тұр. Олардың қатарына сақтандырушының өзіне алып отырған тəуекелін тура бағалау, тиімді 
сақтандыру сыйақыларын бекіту ( олар сақтандырылған мүлік құнының 20%-ына дейін жетеді), 
сақтандыру қорларының жаңа нысандарыныңі құруды дамыту проблемалары жатқызылады.  

    «Байқоңыр» ғарыш айлағының негізі 1955 ж. қаланған. Ол 6717 км.кв ауданды алып жатыр, 

солтүстіктен оңтүстіке қарай-75 км, батыстан шығысқа қарай-90 км-ге созылған. Əкімшілік 

орталығы- Байқоңыр қаласы, онда 60 мыңға жуық адам өмір сүреді. «Байқоңыр» ғарыш айлағы 

зымыран-ғарыш техникаларын сынайға, ғарыш аппараттарын, ұшатын ғарыш кемелерін жəне 

орбиталық стансаларды, автоматты планетааралық стансаларды орбитаға   200 мың км-дей 

биіктікке ұшыруға дайындау жəне ұшыруды жүзеге асыруға арналған. Осы ғарыш айлағында 

құрастырушы С.П. Королев жасаған əлемдегі алғашқы континентаралық зымыран (1957 ж.21 

тамыз), Жердің алғашқы жасанды серігі ( 1957 ж. 4 қазан) жəне ең алғашқы ұшатын ғарыш кемесі 
«Восток», планетаның бірінші ғарышкері Ю.А. Гагаринмен (1961 ж.12 сəуір) сынақтан өткізіліп 

ұшырылған болатын. Ғарыш айлағында Ресей Федерациясының ғарыш аппараттарының   

шамамен 50%-ы жəне халықаралық ынтымақтастықтың бағдарламалары бойынша 90%-ы, оның 

ішінде геостацонарлық орбитаға 100% ұшырылады. Ғарыш айлағы құрылған сəттен бастап, КСРО 

Қорғаныс министірлігінің құрамына кірген болатын. КСРО ыдырағаннан кейін ғарыш айлағының 

объектілері Қазақстан Республикасының меншігіне айналды.  

         1990 ж. басында қалыптасқан салалық кооперация айтарлықтай көлемді жобаларды жүзеге 

асыруға қабілетті еді. Ол жылдары КСРО- ның орбиталық топтамаларында  190-ға жуық зымыран-

тасығыштар бар болатын, оларды ұшыру үш-бес күнде біреуін жіберу жиілігімен жүзеге 

асырылатын. КСРО ыдырағаннан кейін бұрынғы одақтас республикаларда орналасқан ғарыш 

инфрақұрылымы жасаған объектілер тəуелсіз мемлекеттердің аумақтарында қалып қойды. 

         1990-1991 жылдары үдеп кеткен қаржылық қиындықтары ең алдымен жұмыс көлеміне əсер 

етті. Көптеген бағдарламаларды қаржыландыру тоқтап қалды. Əсіресе пайдаланушы ұйымдар, ең 

алдымен, Қорғаныс министірлігі қиын жағдайда қалды, оған ұшыруды дайындау жəне жүргізу 

құралдарының барлық кешені, орбитадағы аппараттарды басқару, спутниктерден мəлəметтер 

қабылдау жəне өңдеу қызметі бағынатын. Дегенмен, барлық қиыншылықтарға қарамастан, 

қорғаныс, халықшаруашылық жəне ғылыми мəселелерді кеңінен шешетін орбиталық топтаманың 

қызтмет етуін қолдау қажет етеді. Ал ол үшін пайдалану мерзімі өтіп кеткен аппарттарды 

жаңасына ауыстыру қажеттігі туындайды.  

       Ресейдің  1991 ж. бір-бірінен алшақ жатқан үш ауданнан ұшыру мүмкіндігі бар болатын, оның 

екеуі Ресейде (Архангельск жəне Астрахань облыстары) жəне біреуі – Қазақстанда (Байқоңыр 

немес Батыс қайнар көздерінде айтылып жүргендей Төретам) орналасқан. Осы мəн –жайлар 

меншік мəселелеріне байланысты халықаралық деңгейде заңи сипаттағы проблемаларды тудырды. 

        Қазақстан мемлекеттік тəуелсіздікке ие болғаннан кейін, халықаралық ғарыш құқығының тең 

құқылы субъектісіне айналды.1994 ж. 28 наурызында Ресей Федерациясының президенті мен 

Қазақстан Республикасының президенті «Байқоңыр ғарыш  айлағын пайдаланудың негізгі 
қағидалары мен шарттар туралы Келісімге» қол қойды. Осы Келісім Байқоңырды Қазақстанның 

меншігіндегі объект ретінде жəне Ресейге  20 жылға жалға берудің мəртебесін айқындап берді.  
       Келісімге орай, «Байқоңыр» кешенін Ресей Федерациясы азаматтық жəне қорғансытық ғарыш 

бағдарламаларын; Ресейдің, Қазақстанның жəне Достастықтың басқа да қатысушы – 

мемлекеттерінің бірлескен ғарыш жобаларын; халықаралық ғарыш бағдарламаларын жəне 

коммерциялық ғарыш жобаларын жүзеге асыру үшін пайдаланады. Келісім заңды күшіне енгеннен 

кейін үш ай мерзім ішінде Жолдау шартын жасау көзделген болатын. 1994 ж. шілде айында екі 
елдің парламенттері Келісімді бекітті, бірақ Жолдау шарты əлі дайын болмаған еді.  
         Ресей Федерациясы Үкіметі  29 тамызда Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасы 

арасындағы «Байқоңыр ғарыш айлағын пайдаланудың негізгі қағидалары мен шарттары туралы 

Келісімнің орындалуын қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы» № 996 Қаулыны шығарды. 

Бұл қаулы Байқоңыр объектілерінің бір бөлігін Ресей ғарыш агенттігінің басқаруына беру туралы 

мəселе жөніндегі ұзақ уақытқа созылған қызу пікірталасты қортындылап берді. Ресей 



 

Федерациясының Қорғаныс министірлігіне бір ай мерзім ішінде Ресейдің федералдық ғарыш 

бағдарламаларын жүзеге асыру үшін пайдаланылатын тиісті объектілерді алу үшін Қазақстан 

жағымен келісімдеу шараларын іске асыру жіктелді. 1994 ж. 10 желтоқсанында Мəскеуде ҚР жəне 

РФ Үкіметтерінің арасында «Байқоңыр» кешенін жалдау шартына қол қойылды, ол 1995 ж.  25 

қыркүйегінде өз күшіне енді. Шартқа орай, Қазақстан ғарыш айлағының инфрақұрылымын 

қамтамасыз ететін сынақтақ, технологиялық объектілерді жəне «Байқоңыр» қаласын жылжитын 

жəне жылжымайтын мүліктермен бірге  20 жылға Ресейге жалға береді, ол біртұтас ғылыми –

техникалық жəне əлеуметтік «Байқоңыр» кешенін құрайды.  

           Өкінішке орай, «Байқоңыр» ғарыш айлағын пайдалану тарихында қайғылы апатты 

жағдайлар да орын алды. Мəселен,  1999 ж.  5 шілдесінде «Байқоңыр» ғарыш айлағынан зымыран  

–тасығыш « Протон – К» ұшырылған болатын. Ол ұшудың  277 –секундында апатқа ұшырады. 

Нəтижесінде оның сынықтары Қарағанды облысына құлады. Ресей бірден Қазақстанға 

«Протонның апатқа ұшырауына байланысты келтірілген залалды өтейтінін хабарлады. Оны ғарыш 

объектілері келтірген залал үшін халықаралық жауапкершілік туралы Конвнеция да талап етеді. 
Қазақстан Үкіметі «Байқоңыр» ғарыш айлағынан қандайда бір зымыран- тасығыштарды ұшыруға 

тиым салды. Қазақстан Сыртқы ісмині Ресейдің Сыртқы ісминіне нота жіберді. Ұшыруға тиым 

салынғандықтан, одан кейінгі жоспарланған екі ұшыру іске асырылмады. Сол күні апаттың 

салдарын айқындауға жəне «Байқоңыр» ғарыш айлағын одан əрі пайдалану туралы шешім 

қабылдау үшін қазақстандық үкімет комиссиясы құрылды. Осы комиссияның жария еткен 

Қазақстанның негізгі талабы 1999 ж. алғашқы жартысы үшін Байқоңырды жалдаудағы 

қарыздарын өтеуді талап ету болды. 1999 ж.  7 шілдесінде Қазақстан үкіметінің өкілдері 
«Байқоңыр» ғарыш кешенін жалдау туралы шартты қайта қарауға Қазақстанның мүдделі екенін 

баяндады. Басқа да талаптардың ішінде хабарлама сипатынан ұшуға рұқсат беруге көшу қажеттігі 
айқындалды, яғни қазақстандық ресми органдар Ресейдің ғарыштық ұшыруларына «рұқсат» 

бергенде ғана ұшыру. Қазақстан сондай ақ экологияға қауіпті «Портон», «Рокот», жəне «Днепр» 

зымыран тасығыштарын ұшыруға квота енгізуді талап етті.  
        Апаттың себептерін зерттеу үшін бірлескен комиссия құрылды. Оның жұмысы хаттамаға  қол 

қоюмен аяқталды, онда Ресей жағы халықаралық қағидалардың жəне Ресей мен Қазақстан 

арасындағы қол қойылған шарттардың жолын қуатындығын куəландырды. «Протон» зымыран 

тасығышын ұшыру 31 тамызда қайталанады деп шешілді. Алайда шарттың қолайлы болуына 

қарамастан, оқиға тағы да қайталанады. 1999 ж.  27 қазанда ұшырылған «Протон –К» ұшудың  

222-секундында апатқа ұшырады. Келесі күні Қазақстан Республикасының Сыртқыісмині Ресей 

Сыртқыісминіне нота жолдады. Онда зымыран тасығыш « Протонның» кезекті оқиғасы 

алаңдаушылық тудырып отырғаны  хабарланды. Нотада сондай ақ Қазақстанның «Байқоңыр» 

ғарыш айлағынан барлық ұшыруларға уақытша тыйым салынғаны туралы ескертілді. Апаттың 

себебі анықталғанша, тыйымның алынбайтындығы жарияланды. Қазақстан Республикасы Ресей 

Федерациясының ракеталық техникалық жай-күйіне жəне Қазақстанның экологисы мен 

азаматтардың денсаулығына келтірілген залал үшін алаңдаушылық танытты. 

        Сөйтіп, екі тарапты уағдаласушылықтар «Байқоңыр» ғарыш айлағын пайдалану жөніндегі 
сындарлы жəне тиімді өзара ыңғайлы ынтымақтастыққа жəрдемдеседі деуге болады. Бұл бірегей 

ғылыми-техникалық кешенді өтпелі кезеңнің барлық қиындықтарына қарамастан, бірлесіп сақтап 

қалуға қол жеткізілді.Бүгінгі таңда ғарыш айлағы Қазақстан мен Ресейдің, сондай ақ тұтастай 

əлемдік ғылымның мүдделері үшін тиімді əрекет етуде. 
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            Бақылау сұрақтары: 

1) Халықаралық əуе құқығының қалыптасуы мен дамуы. 

2) Халықаралық əуе кеңістігінің режимі. 
3) Азаматтық авиация жөніндегі халықаралық ұйым (ИКАО). 

4) Халықаралық ғарыш құқығының ұғымы, қайнар көздері. 



 

5) Ғарыш кеңістігі мен аспан денелерінің құқықтық режимі. 
6) Ғарыш объектілері келтірген зиян үшін жауапкершілік. 

          12-тақырып. Халықаралық əуе құқығы 

Мақсаты: жоғары білікті маманды қазіргі талаптарға сəйкес оқыту мен, екінші ден, 

халықаралық құқықтың теория жүзіндегі арнайы білімін тəжірибиеге қолдана білуге студенттердің 

құқықтық қабілеттерін дамытуды айқындайды. 

Кілттік сөз: «Əуе кеңістігі», «Авиация», «Халықаралық əуе құқығы» 

Қаралатын сұрақтар: 

1.Халықаралық əуе құқық ұғымы жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық əуе құқықтың қайнар көздерi 

3.Халықаралық əуе құқық қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық  əуе құқықтағы халықаралық ұйымдар 

         Халықаралық əуе құқығы- бұл құқықтық нормалар мен институттар жиынтығын көрсетеді, 
əуе кеңістігін пайдалану жəне əуе қатынастарын ұйымдастыру жөніндегі мемлекеттер арасындағы 

қатнастарды реттейтін осы заманғы халықаралық құқықтың бір саласы.  

1. Бұл құқықтық нормалар мыналарды реттейді: 
- халықаралық ұшу жəне əуе кеңістігінің режимі; 
- шетелдік əуе кемелеріне мемлекеттердің ұшу құқығын беру тəртібі мен шарттары; 

- мемлекеттің əуе кеңістігінде ұшу ережелері; 
- шетелдік əуе кемелері мен олардың экипаждарына қойылатын талаптар; 

- əуежайларды, аэродромдарды, радиоетехникалық құралдырды пайдалану тəртібі мен 

шарттарын реттейді. 
2. Əуе көлігі қызметі: 

- ұшу аппатарттарына мемлекеттің əуе кеңістігінде ұшуға рұқсат берілген шетелдік əуе- 

көлік кəсіпорындарының коммерциялық қызметін; 

- шетелдік əуе- көлік кəсіпорындарына халықаралық əуе  желілерін  пайдалануға рұқсат 

беретін тəртіптер мен шарттарды; 

- шетелдік əуе кемелерінің қону бекеттеріндегі коммерциялық құқықтарының ауқымын; 

осы мемлекеттің аумағынан өтетін əуе кемелерінің халықаралық əуе желелерін 

пайдалану шартын реттейді. 
Халықаралық əуе құқығының даму тарихын үш кезеңге бөлсек, бірінші жəне                                                       

екінші дүниежүзілік соғыстар олардың шекарасы болып табылады. 

Бірінші кезең ішінде негізінен халықаралық əуе құқығының теориясы қалыптасты. Əуе 

кеңістігінің заңдық тпбиғаты жөніндегі халықаралық құқықтық қоғам көптеген пікіпталастар 

жүргізді. Бірінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында авиациялық техниканың кеңінен дамуы жəне 

майдандарда ұшақтардың барлау жəне соғыс мақсатында ойдағыдай қолданылуы, əуе құқығы 

мəселелері бойынша алғашқы ұлттық заңдардың қалыптасуына себеп болды. Сөйтіп, халықаралық 

əуе құқығының теориялық даму кезеңі аяқталды. 

 Осы құқық саласының екінші даму кезеңі мемлекеттің өз əуе кеңістігінде жəне ерекше 

егемендігін тəжірибе жүзінде іске асыратын қағидаға арналады. Бұл қағида халықаралық-

құқықтық сенімге ие болып, көптеген мемлекеттің ұлттық заңдарында бекітілген. Соғыс аяқталған 

соң əуе кеңістігінде мемлекеттік егемендік қағидасы үш  көпжақты конвнцияда бекітілген: 1919 ж. 

Париж Конвенциясы,  1926 ж. Мадрид Конвенциясы жəне  1928 ж. Гавана Конвенциясы.  Париж 

конвнециясы əуе кеңістігінің режимі жөніндегі мəселені қарама- қайшы екі шешімде 

мазмұндайды. Бір жағынан ол мемлекеттің əуе кеңістігінде толық жəне ерекше егемендік 

қағидасын бекітті, екінші жағынан ауа еркіндігі аумағы біршама жеңілдіктер жасайды, сөйтіп ол 

конвенциядағы басқа мемлекеттердің аумақтарының үстімен азаматтық əуе кемесінің зиянсыз 

ұшуын шешіп берді. 
Осылай, Конвенция мемлекеттер арасындағы қайшылықтарды көрсетумен қатар, 

мемлекеттік егемендік теориялары арасындағы жəне ауа еркіндігі жөніндегі келісімді белгілеп 

берді. Антантаның алдыңғы қатарлы державалары ерекше құқыққа ие болды. Париж конвенциясы 

екінші дүниежүзілік соғыстың басына дейін өмір сүріп, 1944 ж. Чикаго конвнециясы 

қабылданғаннан кейін ресми түрде алынып тасталды. 



 

Мадридтік (немесе оны басқаша иберо – американдық деп атайды) əуе навигациясы туралы 

Конвенция Иберия түбегі (Испания жəне Португалия ) мемлекеттері мен латынамерикандық 

мемлекеттер арасында  1926 ж. қабылданды. Осылай Мадрид конвенциясы Париж конвенциясы 

режиміне қарсы саяси демонстрация болды. Дегенмен бұл Конвенция тəжірибе жүзінже 

жетістіктерге жете алмайды, өйткені оны  6 мемлекет қана бекіткен еді. 
 АҚШ бастамасы бойынша жасалған американдық мемлекеттер конференциясында əуе 

коммерциясы жөнінде  1928 ж. Гавана конвенциясы қабылданды. 

 Гавана конвенциясының алдыңғылардан айырмашылығы-ол “зиансыз ұшу құқығын» беріп 

қана қоймай, қатысушы мемлекеттердің аумағы арасындағы халықаралық əуе желілерін 

ұйымдастыруға жəне пайдалануға құқықтар береді. 
Дүниежүзілік соғыстар аралығындағы кезеңде халықаралық құқық ғылымында əуе 

қозғалыстарын, халықаралық ұшуды реттейтін мемлекеттердіхалықаралық ұшуды реттейтін 

мемлекеттердің əуе кеңістік режимін құқықтық негіздеуге байланысты мəселелерге ерекше назар 

аударылды. Осы позицияда əуе кеңістігінде мемлекеттік егемендік мəселелері талқыланды. 

Сонымен қатар, қарастырылып отырған кезеңге əуе қозғалыстарының құқығы ретінде 

халықаралық əуе құқығы ұғымының шектеулі талдану сипаты тəн.  

Үшінші кезең екінші дүниежүзілік соғыстың кезеңінен басталып, қазіргі күнге дейін 

жалғасып келеді. Бұл кезеңге тəн ерекшелік халықаралық əуе құқығында халықаралық əуе 

көлігінің құқықтық мəртебесіне қатысты мəселелерді қарастыру.  

Халықаралық аренаға азаматтық авиацияның кең түрде шығуы, тұрақты халықаралық 

авиажелелердің ұйымдастырылуы көптеген елдерді байланыстырып отыратын, барлық 

мемлекеттерге ортақ (халықаралық) əуе қатынастары, жолаушылар мен жүктердің əуе 

тасымалдауының халықаралық ережелерінің қажеттігін көрсетеді.  
Халықаралық əуе құқығында əуе көліктерінің халықаралық қызметін реттейтін құқықтық 

нормалардың қалыптасуында 1944 ж. Чикаго конференциясы маңызды сатылардың бірі болды. 

Халықаралық азаматтық авиация туралы Конвенция жəне тұрақты əуе қатынастарындағы 

коммерциялық құқық туралы көпжақты екі келісімнің қабылдануы осы халықаралық форумның 

жұмыс нəтижесі еді.  
Халықаралық азаматтық авиация жөніндегі 1944 ж. Чикаго Конвенциясы соғыстан кейінгі 

халықаралық əуе қатынастарын реттеудегі өте маңызды қадам болды.   

            Чикаго Конвенциясы Біріккен Ұлттар Ұйымының мамандандырылған мекемесі болып 

табылатын тұрақты халықаралық авиациялық ұйым-халықаралық азаматтық авиация ұйымы 

ИКАО-ны құрды.  

ИКАО-ның негізгі мақсаты халықаралық əуе навигациясының қағидалары мен 

техникаларын дамытудан жəне халықаралық əуе көліктерін жоспарлау мен дамытуды қолдаудан 

тұрады, олар:  

-əлемде халықаралық азаматтық авиацияның қауіпсіз жəне жүйеленген дамуын қамтамасыз 

ету; 

-ұшақтарды бейбіт мақсатта пайдалануды ынталандыру; 

-халықаралық азаматтық авиациялар үшін авиажелілер, авианавигациялық құралдарды 

дамытуды ынталандыру; 

-əлем халықтарының қауіпсіз, жүйелі, тиімді əуе көлігіне деген сұраныстарын 

қанағаттандыру; 

-пайдасыз бəсекелестіктің кесірінен болатын мағынасыз экономикалық шығындарды 

болдырмау; 

- мүше мемлекеттер құқықтарының толық құрметтелуін қамтамасыз ету жəне олардың 

əрқайсысының халықаралық авиажелілерді пайдалануға əділ мүмкіндіктерге ие болуына кепілдік 

беру; 

-мүше –мемлекеттер арасында кемсітушіліктерге жол бермеу; 

-халықаралық авиажелілердегі ұшу қауіпсіздігін  нығайту; 

-хплықаралық азаматтық авиаұшулардың барлық жақтарының жалпы дамуына қолдау 

көрсету. 



 

Халықаралық азаматтық авиация ұйымы ұшақтар мен олардың жабдықтарының біршама 

бөлігінің құрастырылуы мен пайдаланылуын айқындайтын бірқатар халықаралық стандарттар мен 

тəжірибелік шаралар қабылдады. Бұл стандарттар авиакөлік компаниялары ұшақтарының ұшу 

экипаждарының əуе қозғалысы қызметі операторларының, жердегі экипаждардың қызметтік 

міндеттерін, коммерциялық авиакөлікпен тасымалданатын қауіпті жүктерді тасымалдау 

ережелерін анықтайды. Сонымен қатар, олар халақаралық əуежайларда қауіпсіздікті қамтамасыз 

ететін талаптар мен рəсімдерді белгілейді.  
ИКАО əр түрлі кедендік иммиграциялық (төлқұжаттық), санитарлық ресмилікті қысқарту 

арқылы халықаралық шекаралардан өтуді жеңілдетуге тырысады. ИКАО шолып ұшу жəне 

аспаптар бойынша ұшу жөнінде ережелер жасайды. Ол сондай ақ ұшақ жүргізу  үшін бүкіл əлемде 

аэронавигациялық карталарды дайындайды. Ол сонымен қатаравиациялық электр байланыс 

жүйесін жүргізеді: олар қауіпсіздікті қамтамасыз ету радиожиілігі мен рəсімдері. 
Барлық мемлекеттер өкілдерінің жиналысы- Бас Ассамблея- ИКАО-ның ең жоғары органы 

болып табылады, онда əрбір мемлекет бі дауысқа ие. Бас Ассамблея үш жылдық мерзімге 

сайлайтын Кеңес-ұйымның басты атқарушы органы болып табылады. Кеңес Бас директорды 

тағайындайды, ИКАО-ның қаржыларын жүргізеді, халықаралық аэронавигацияның нормаларын 

белгілейді, тараптардың өтініші бойынша халықаралық азаматтық авиацияға байланысты кез 

келген дауларды қарастыру бойынша трибунал ретінде шыға алады. Кеңесті Президент басқарады. 

Арнаулы мекемені штаб пəтері Монреальда орналасқан. Заң саласында ИКАО халықаралық 

келісімдерді тіркеуді жүргізеді, ұлттық əуе заңдарын жүйелейді, халықаралық келісімдердің 

жобаларын жасайды.  

Жоғарыда көрсетілгендей, 1944 ж. Чикаго конференциясы, Халықаралық  азаматтық 

авиация туралы конференциядан басқа, Халықаралық əуе желілері бойынша транзит туралы 

келісім («екі ауа еркіндігі» туралы) жəне халықпрлық əуе көлігі жөніндегі келісімді  («бес ауа 

еркіндігі» туралы ) қабылдады. Халықаралық əуе құқығының маңызды қайнар көздерінің 

қатарына халықаралық əуе тасмалдарына қатычты жəне халықаралық желілерегі 
авиатасмалдаушылардың жауаптылығы туралы кейбір ережелерді біріздендіруге арналған 1929 ж. 

Варшава  конвенциясын; Жер үстінде шетелдік əуе кемелеріне жəне үшінші тұлғаларға келтірілген 

залалдар туралы 1952 ж. Варшава конвенциясы жəне оның 1978 ж. қосымша хаттамасын; Əуе 

кемесі бортындағы қылмыстар жəне басқа да əрекеттер туралы 1963 ж. Токио Конвенциясын; əуе 

кемелерің заңсыз басып алумен күрес туралы 1970 жылғы Гаага конвенциясын; азаматтық авиация 

қаіпсіздігіне қарсы бағытталған  заңсыз актілер мен күрес туралы 1971 ж. Монреаль конвенциясын 

жəне оның 1978 ж. Қосымша хаттамасын; Ашық аспан жөніндегі   1992 ж. Шартты жатқызуға 

болады. 

 Халықаралық  əуе құқығы халықаралық құқықтың саласы ретінде халықаралық құқықтың 

көпке танылған қағидаларына негізделеді. Сонымен қатар, əуе құқығы қағидалары жүйесіне 

халықаралық азаматтық авиацияның қызметін реттеп отыратын қағидалар мен нормалар кіреді. 
Оларға мыналар жатады:  

- əуе кеңістігінде мемлекеттің ерекше жəне толық егемендік қағидасы; 

- халықаралық əуе кеңістігінде еркін ұшу қағидасы; 

- халықаралық əуе қатынастарының  қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидасы; 

- əуе кемелерінің заңсыз килігу əрекеттерінен қорғау қағидасы; 

- тіркеу негізінде кеменің ұлттық негізін мойындау қағидасы; 

- əуе кемелеріне жəне үшінші мемлекеттерге тигізген зияндарды өтеу қағидасы. 

Солардың кейбіреуін қарастырып өтейік. 

Осы заманғы халықаралық əуе құқығының құқықтық қағидалары əуе кеңістігінде 

мемлекеттің ерекше жəне толық егемендік қағидасына негізделеді. Бұл осы заманғы халықаралық 

құқықтың көпшілік мойындаған қағидаларының бірі. 
Халықаралық құқық теориячы əуел бастан əуе кеңістігінде мемлекеттің ерекші жəне толық 

егемендігін мойындау қағидасын ұстанып отыр, өйткені əуе кеңістігі мемлекеттің ажырамас 

бөлігін алып жатқандықтан, мемлекет сол аумақ шегінде өзінің жоғары билігін жүргізеді, демек 

əуе кеңістігндегі егемендік біртұтас мемлекеттік егемендіктің бір бөлігін құрайды. Мемлекеттік 



 

егемендіктің бұл элементі оны халықаралық конвенциялар  мен басқа келісім шарттардың 

мойындағанына қарамастан,  өмір сүрді.  
Мемлекеттік егемендік нақты мемлекеттің аумағын қоса алғанда, құрлық жəне су 

аумағының үстіндегі барлық əуе кеңістігіне тарайды. Аумақтық сулардан сауда кемелерінің бейбіт 

өту ережелері əрекет ететін халықаралық теңіз құқығынан айырмашылығы, халықаралық əуе 

құқығы егер іргелес жатқан мемлекеттің арнаулы рұқсаты болмаса, аумақтық сулардың үстімен 

азаматтық кемелердің бейбіт ұшып өтуін мойындамайды. 

Əуе кеңістігінің мемлекеттік егемендігі əуе кеңістігінің өзінің шегімен шектеледі жəне ұшы 

қиырсыз ғарышқа дейін жалғаса алмайды. Көптеген ғасырлар бойы мемлекеттік егемендіктің 

жоғарғы шегі туралы мəселе тек қана теориялық қызығушылықпен ғана қарастырылатын. 

Дегенмен, ғылыми техникалық прогрестің, авиация мен авиациялық қатынастардың дамуымен 

егеменді əуе кеңістігінің жоғарғы шегін бекіту қажеттігі туындады. Жердің алғашқы жасанды 

серігінің пайда болуы жəне ғарыштың еркіндік қағидасының бекітілуіне байланысты, бір жағынан, 

ұлттық əуе кеңістігінде мемлекеттің егемендік қағидасы, екінші жағынан, ғарыш еркіндігі 
қағидасы туралы мəселе кеңісті к шегі жөнінде туындады.  

Ғарыштық кеңістікті пайдаланудағы мемлекеттердің халықаралық іс тəжірибесі жердің 

айналасындағы орбитады еркін ұшып жүрген, соның ішінде ең төменгі перигейлерді (peri- грек 

сөзі айналасындағы, қасындағы + ge грек сөзі -жер –ай орбитасының немесе жер орталығына 

жақын тұратын Жердің жасанды серігінің орбитасының нүктесі деген сөздерден шыққан) 

мемлекеттердің ғарыш кеңістігінде орналасқан деп қарауынан шығып отыр, яғни ғарышты зерттеу 

жəне пайдалану еркіндігі қағидасының бір саласы болып табылады. Халықаралық құқықта, бір 

салт дəстүр қалыптасып қалған, соған орай ғарыш кеңістігі жердің жасанды серіктері 
орбитасының ең төменгі перейгерлерінің биіктігнен басталады. Бұл биіктік мұхит деңгейінен 

шамамен 100 км., ол əуе кеңістігіндегі ұлттық егемендік осы шектен жоғары бола алмайды дегенді 
білдіреді.  

Əуе кеңістігіндегі мемлекет егемендігі ұғымының мазмұнына барлық əуе қозғалыстарын, 

сондай ақ өз меншіктеріндегі жəне шетелдік кемелердің коммерциялық қызметін, əуе кемелеріне, 

олардың экипаждарына жəне осы кемелердегі жолаушыларға, жүктерге жəне нақты мемлекеттің 

аумағында болған кездегі поштаға қатысты əкімшілік, аумақтық, қылмыстық юрисдикцияны 

реттеу құқығы жатады. Мемлекеттердің қылмыстық санкцияларды қолдануы мемлекеттердің 

саяси, экономикалық мүдделерін қорғауға, олардың қауіпсіздігін, оның əуе кеңістігіндегі əуе 

қозғалыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталаған, ҚР Қылмыстық кодексінің 306- 

бабында маршруттарда рұқсат етілген қону орындарын, əуе қақпаларын (яғни, мемлекеттік 

шекараны кесіп өту бекеттері), ұшу биіктігін сақтамау немесе халықаралық ұшу ережелерін өзге 

де бұзушылықтар үшін жауапкершілік көзделген. Сонымен бірге, Қазақстан заңдарында əуе көлігі 
жұмысшыларының, олардың көлік қозғалысы немесе көлік құралдарын сапасыз жөндеуі, сигнал 

беру жүйесі мен байланыс құралдарын, сондай ақ əуе кемелерін, ұшуды қамтамасыз етудің 

жердегі құралдарын, байланыс немесе сигнал беру жүйесін қасақана бұзғаны немесе құртқаны 

үшін қылмыстық санкцияларды қолдану көзделген ( ҚР ҚК – нің 12- тарауы – «Көліктегі 
қылмыстар»). 

Мемлекеттің азаматтық құқықтық жəне əкімщілік юрисдикциясы мəселелеріне мыналар 

жатады: шетел əуе кемесінің заңдық мəртебесін анықтау; кеме командирінің құқықтарын анықтау; 

əуе кемесі бортында жасалған азаматтық құқықтық əрекеттерді реттеу; басқа кемелерге əуе 

кемесінің зақым тигізу жағдайлары кезінде əуе кемелері иелерінің жауапкершілігі; жер үстіндегі 
үшінші жақтарға ұшып жүрген əуе кемесі тигізген зияндар үшін жауаптылық; ең соңғысы əуе 

тасымалдаушыларының жүк иелері мен жолаушылар алдындағы азаматтық құқықтық 

жауапкершілігі. Қазақстан Республикасының 2001 ж. 30 қаңтарындағы əкімшілік құқық 

бұзушылық туралы кодексінің  27- тарауы көліктегі əкімшілік жауапкершілікке арналған. Соның 

іщінде, 442- бап Қазақстан Республикасы əуе кеңістігін қолданудағы тəртіп бұзушылықты 

анықтайды;  446-бап əуе кемесінде өзін өзі ұстау тəртібін бұзущылық жауапкершілігін белгілейді; 
445-бап-əуе кемесін мас күйде басқару жауапкершілігіне арналған.  

Халықаралық əуе кеңістігінде еркін ұшу қағидасы. Халықаралық əуе кеңістігіне ашық 

теңіз бен антарктиканың үстіндегі əуе кңістігі жатады. Осы кеңістіктердің үстінен ұшуды жүзеге 



 

асырған кезде əуе кемелері өзі тіркелген мемлекеттің юрисдикциясына бағынады. Бірақ бұл 

мемлекеттер мен олардың əуе кемелері құқықтық актілерде бекітілген халықаралық ережелерді 
сақтамауы тиіс дегенді білдірмейді. 1944 ж. Чикаго Конвенциясының 2-қосымшасында осындай 

аумақтарда ұщу ережелері бекітілген. Халықаралық əуе кеңістігінің еркіндігіне күшіне қарай 

мемлекеттің тұрақты келісілген іс-тəжірибесі қажет. Халықаралық ұщулардың орындалуы 

халықаралық негізде əуе қозғалысына қызмет көрсету (ƏҚҚ) маршруттары арқылы жүзеге асады, 

бұлардың негізгілері ИКАО шеңберінде шақырылатын аэронавигациялық кеңестерде белгіленеді 
жəне қайта қарастырылады. 

Халықаралық азаматтық авиацияның қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидасы. Бұл 

қағиданың мазмұны мемлекеттің мынадай екі міндеттеріне негізделеді:  
1. Авиациялық техниканың аэроаппараттардың, қосалқы қызметтер мен əуе көлігінің 

техникалық сенімділігін қамтамасыз ету шараларын қабылдау. 

2. Азаматтық авиацияның қызметіне заңсыз араласу əрекеттерімен күрес жүргізу. 

Бұл қағидалардың орындалуы үшін халықаралық авиацияның қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

бойынша бірлескен шаралар қажет. Мемлекеттер ИКАО шеңберінде əуе кемелерінің ұшуға 

жарамдылығын, əуе кемелерінің ұшатын жəне техникалық қызметкерлерінің біліктілігін, əуе 

кемелерінің жəне борттағы құжаттарды тіркеуді, байланыс жүйелерін жəне аэронавигациялық  

карталарды, жəне əуежайлар мен қону алаңдарының сипаттамаларын, ұшу ережелері мен əуе 

қозғалысын басқару іс тəжірибесін, сондай пқ аэронавигацияның қауіпсіздігі мен тиімділігінің 

басқа барлық мəселелерінің өлшемдерін белгілейтін халықаралық регламенттерді, ережелерді, 
ұсыныстарды, стандарттарды ұдайы дайындап отырады. 

Əуе кемелерін басып алу жəне айдап кету оқиғаларының жиілеп кетуіне байланысты, 

ИКАО 1944 ж. Чикаго конвенциясына « Қауіпсіздік. Азаматтық авиацияны заңсыз қол сұғу 

əрекеттерінен қорғау» деп аталатын 17-Қосымшаны жасап шығарды. 

Мемлекеттердің əуе кеңістігіндегі əуе қозғалыстарын реттейтін жəне осы кеңістікті 
қолдану тəртібін белгілейтін құқықтық нормалардың жиынтығын мемлекеттің əуе кеңістігі режимі 
анықтайды. Бұл нормалар мемлекеттердің ұлттық заңдары мен екі жақты жəне үш жақты сипаты 

бар халықаралық келісімдерде белгіленген.  

Ұлттық нормаларға сəйкес, əуе кеңістігіндегі шетелдік əуе кемелерінің ұшуы мемлекеттер 

арасында жасалған əуе қатынастары туралы келісім шарттарға сəйкес немесе бір реттік ұшуға 

арналған арнаулы рұқсат негізінде заңды болып саналады. Қонуға тиісті болған, əуе кеңістігінде 

тиісті рұқсатсыз ұшқан кез келген əуе кемесі құқық бұзушы кеме деп танылады жəне ол жерге 

қонуы керек. 

Шетелдік əуе кемесі нақты мемлекеттің аумағы шегінде болған кезінде осы мемлекеттің 

халықаралық аэронавигация мен əуе кемелерін пайдалануды реттейтін қолданыстағы барлық 

заңдары мен ережелеріне бағыну туралы ереже халықаралық əуе құқығының көпшілік  

мойындаған қағидасы болып табылады.  

Шетелдің əуе кемесін мемлекеттік аумақтың шегіне өткізу туралы мəселені шешкен кезде 

мұндай кемелердің қандай мемлекеттің иелігінде екенін анықтау проблемасы пайда 

болады.Халқаралық əуе құқығында əуе кемесі өзі тіркелген мемлекеттің меншігіне жататыны 

белгіленген. Бұл ретте, бір кемені екі жəне оданда көп мемлекеттерде тіркеуге жол берілмейді. 
Əуе кемесінің бір мемлекетке тиесілі екендігін қуаттайтын ресми құжат оны тіркеу куəлігі болып 

табылады, ол кеменің ішінде болуы тиіс. Сонымен қатар, əрбір əуе кемесіне мемлекеттік тіркеу 

белгілері соғылады. Көпшілік мойндаған ережелер бойынша тіркелінбеген əуе кемелерімен 

тіркелу белгілері жоқ кемелер халқаралық ұшуға жіберілмейді. 
Бортында мынадай міндетті борттық құжаттары жоқ кемелерге əуе кеңістігінде ұшуға 

рұқсат етілмейді: 
-тіркелу туралы куəлік; 

-ұшуға жарамдылығы туралы куəлік; 

- борт  журналы; 

-борттағы радиостансаға берілген құжаттар; 

-жолаушылар тізімі; 
-жүктер мен поштаның тиісті құжаттары. 



 

Халықаралық ұшуды жүзеге асырушы əуе кемесінің ұшқышында жəне экипажының басқа 

мүшелерінде ұшу құрамының куəліктерінің  болуы тиіс. Жоғарыда аталған барлық құжаттарды 

əуе кемесін тіркеген мемлекеттің беруі немесе жарамды деп тануы, əдетте халықаралық ұшуларға 

рұқсат берген басқа да мемлекеттердің аумағында жарамды деп танылады. 

Азаматтық əуе кемесінің орналасқан мемлекетінің осы кеменің экипаж мүшелеріне, соған 

орай жолаушыларына, багажына, жүктеріне жəне поштасына ұлттық юрисдикциясының 

таралатыны туралы норма халықаралық əуе құқығында көпшілікпен мойындалған. 

Əуе кеңістігі режимінің кейбір ерекшеліктерін мемлекеттердің ұлттық заңдары белгілейді. 
Бұл ерекшеліктер мынаған келіп тіреледі: 

Халықаралық келісімдер, сондай ақ бір реттік рұқсаттар негізінде мемлекеттердің əуе 

кеңістігінде жасалатын шетелдік əуе кемелерінің ұшулары тек белгіленген халықаралық əуе 

жолдары арқылы жүзеге асырылады, яғни ұшудың қауіпсіздігі мен жүйелілігін қамтамасыз ететін 

қажетті құралдармен жабдықталған тұрақты маршруттар бойынша деген сөз болып табылады. 

Шетелдің əуе кемкесі мемлекет аумағында шетелдік əуе кемесіне ашылған, белгілі бір 

əуежайларда ғана қону ресімін жүзеге асыра алады жəне қонатын əуежайды анықтау құқығы əуе 

кеңістігі тиесілі мемлекеттің заңдары бойынша берілетіндігін атап айту керек. 

Келесі ерекшелігі -  ұшқышсыз əуе кемелерінің ұшуын реттеу. Авиациялық техника мен 

ракета жасаудың қарқынды дамуы қазіргі күннің өзінде азаматтық авиация мақсатында ұшқышсыз 

ұшақ аппараттарын қолдану мүмкіндігі туралы мəселе қоюға мүмкіндік беріп отыр. Мысалға, 

пошталар мен матрицалар  жеткізу үшін ракеталардың қолданылуы. Мемлекет аумағы үстіндегі 
əуе қозғалысыныңəуе қозғалысының қауіпсіздігін нашарлатпау мүмкіндігінің жоқтығы ұшқышсыз 

əуе кемелерінің халықаралық  ұшуларының маңызды шарты болып табылады. Осы мақсатта 

мемлекеттерге тиісті мемлекеттік органдардың ұшып жүрген əуе кемелерінің басқалармен 

соқтығысып қалмауын бақылау мүмкіндігін қамтамасыз ету жүктелеген.  

            Аэронавигациялық халықаралық құқықтық реттеуге қатысты мəселелерді айта отырып, 

жеке нормалардың бірыңғайға  салынуымен қатар, əуе қозғалысын реттеп отыратын ережелердің 

маңыздылығын атап көрсету қажет. Мұндай бірізділіктің қажет екені көптеген мемлекеттердің 

аумағынан ұшып өтетін əуе кемесінің ұшқышы, өз елінің ережелерін біліп қана қоймай, өзі ұшып 

өтетін əрбір мемлекеттің де ережелерін білуге міндетті екендігінен көрінеді.  
Халықаралық аэронавигацияның сан қилы ережелері ұшқыштарға ғана емес, жердегі 

авиадиспетчерлік қызметтерге де қиындықтар туғызады, бұл ережелерді білмеушілік немесе 

дұрыс қолданбау күрделі авиациялық оқиғалардың туындауына себеп болуы мүмкін. Сондықтан, 

ИКАО- ның аэронавигациялық ережелерді бірізге салу жөніндегі жұмыс дер кезінде жасалып 

жатыр жəне ол өте құнды болып табылады. ИКАО жасаған халықаралық аэронавигациялық 

ережелер Чикаго Конвенциясының  техникалық қосымшасы ретінде рəсімделген жəне мынадай 

жағдайларды бірізге салған: 

халықаралық ұшуларды жүзеге асыру ережелері; 
халықаралық азаматтық авиацияға метереологиялық қызмет көрсету; 

халықаралық əуе жолдарының аэронавигациялық карталары; 

«ауа-жер» байланысында қолданылатын өлшем бірліктері; 
халықаралық əуе желілерін пайдалану ережелері; 
ұлттық тəнділігін белгілеу ережелері жəне əуе кемелеріне мемлекеттік тіркеу белгілерін 

соғу; 

əуе кемелерінің ұшуға жарамдылыған куəландыру; 

халықаралық ұшуды жүзеге асыратын əуе кемелері апатқа ұшыраған жағдайда іздестіру 

құтқару жұмыстарын ұйымдастырудағы авиациялық телекоммуникациялар; 

авиациялық оқиғаларды зерттеу тəртібі; 
аэродромдарды пайдалану ережелері; 
халықаралық ұшуларға арналған авиациялық ақпараттық қызметті ұйымдастыру. 

Халықаралық əуе желілерін мемлекеттердің бірлесіп пайдалануы, азаматтық авиация 

саласындағы олардың арасындағы ынтымақтастықтың одан əрі нығаюы мемлекеттер аумағындағы 

халықаралық əуе қозғалыстарының реттелуінем қатысты нормаларды бір ізге салу жұмысының 

жалғасуын талап етеді.  



 

Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығының аясында 1992 ж.мамыр айында əуе кеңістігін 

қолдану туралы келісімге қол қойылды. Келісімнің 2-бабына сəйкес əуе қозғалысы мен əуе 

қорғанысына қарсы бірыңғай басқару жүйелерінің органдары мемлекеттердің əуе кеңістігін 

қолдануын басқару жəне бақылау мəселелері бойынша негізгі органдар болып табылады. 

Қатысушы мемлекеттер əуе қозғалыстарын, навигациялауды, қону мен байланысты ғылыми 

жасақтау, жобалау, дайындау, сатып алу жəне техникалық құралдар мен басқару жүйесін ендіру 

барысында үйлестірілген қызметті жүзеге асыру үшін өздеріне міндеттемелер алды. Сонымен 

қатар, Достастық мемлекеттерінің қарулы күштері мен əуе кеңістігін басқа да 

пайдаланушылпрдың мүдделерін ескере отырып, əуе кеңістігін қолдануды жетілдіру саласында 

бірлескен бағдарламаларды жасау жоспарлануда. Қатысушы мемлекеттер мен Достастықтың 

Біріккен Қарулы күштерінің  əскери əуе кемелері, қатысушы мемлекеттердің Қорғаныс 

министрліктері (комитеттері) бірігіп бекіткен арнаулы ережелерге сəйкес, Достастықтың барлық 

мемлекеттерінің əуе кеңістігінде ұшуды жүзеге асырады. Бұл ережелер осы мемлекеттің 

аумағында қолданылатын əуе кемелерінің ұшу ережелеріне қайшы болмауы керек.  

Жолаушыларды, пошта мен жүктерді белгілі бір сыйақы үшін тасымалдау мақсатында 

ортақ пайдалануға ашық болатын екі жəне одан көп мемлекеттердің аумақтары арасында əуе 

кемелерінің ұшуы халықаралық  құқықтық əуе қатынастары деп аталады.  

Халықаралық əуе қозғалыстарын реттеу проблемалары жиынтығында мемлекеттік 

қауіпсіздікті, сондай ақ халықаралық ұшулардың қауіпсіздігі мен жүйелілігін қамтамасыз ететін 

ұшу техникалық нормаларды белгілеуге байланысты. Өзінің əуе кеңістігінде шетелдік əуе 

кемелеріне ұшу құқығын жəне өз аумағындағы нүктелерде қону құқығын берген əуе 

қатынастарын реттеу мəселелері мемлекеттің  экономикалық мүдделерін қорғауға арналған.  

Халықаралық əуе желілерін пайдаланатын шетелдік əуе кемелерінің коммерциялық 

қызметін реттеу проблемаларының мынадай негізгі аспектілірі бар: 

халықаралық əуе көлігіндегі  коммериялық құқықтары; 

коммерциялық құқықтарды жүзеге асыратын шетелдік авиакəсіпорындарды бақылау; 

халықаралық əуе желілерінің маршруттарын реттеу; 

 тасымалдау мөлшері мен халықаралық əуе желілерін пайдаланудың басқа да 

шарттарын реттеу; 

ұдайы емес халықаралық əуе қатынастарын құқықтық реттеу. 

Халықаралық əуе көлігіндегі коммерциялық құқықтардың  əуе құқығында маңызды орны 

бар. Бұл мəселе маңыздылығы жағынан ұшу құқығынан кейін тұрады. Халықаралық əуе 

көлігіндегі коммерциялық құқықтар дегеніміз – авиакəсіпорындарға коммерциялық іспен 

айналысуға рұқсат беру, яғни жолаушылар, багаждар, жүктер жəне пошталардың əуе 

тасымалдауын жүзеге асыру. Бір мемлекеттің аумағы шегінде орналасқан нүктелер арасындағы 

тасмалдаудың орындалуы, сонымен қатар, екі жəне одан да көп мемлекеттер арасындағы 

тасымалдаудың орындалуы осы құқықтардың мазмұны болып табылады. Осы заманғы 

халықаралық тəжірибеде коммерциялық қызмет құқығын  «əуе еркіндігі» деп аталатын шартты 

санаттарға бөлу орын алған. Əдетте мұндай санат саны бесеу болып келеді:  
Шетелдік мемлекеттердің аумағында транзитті қонусыз ұшуды жүзеге асыру құқығы. 

2.  Осы мемлекет аумағындағы нүктелерде коммерциялық мақсатсыз қонуды жүзеге 

асыру құқығы. 

3. Əуе кемесі тіркелеген  елде бортқа алынған багаждарды, жүктерді, пошталарды жəне 

жолаушыларды түсіру құқығы. 

4.    Əуе кемесі тіркелген мемлекетіне жеткізу үшін осы мемлекеттің аумағында бортқа 

жолаушыларды, багажды, жүктерді, пошталарды алу құқығы. 

5.   Осы мемлекеттің аумағындағы нүктелерге жолаушыларды, багажды, жүктерді, 
поштаны əкелу құқығы, сондай ақ оларды осы нүктелерде кез келген үшінші елдерден 

немесе басқа үшінші елдерге жеткізу үшін бортқа алу. 

Коммерциялық құқықтарды жүзеге асыратын шетелдік əуе кəсіпорындарын бақылау. 

Халықаралық келісім бойынша ұшу құқықтары мен халықаралық əуе желілерін пайдалануға 

арналған коммерциялық құқықтар алған мемлекет осы құқықтарды жүзеге асырылуы үшін өзінің 

бір немесе бірнеше кəсіпорындарына дербес өкілеттік бере алады. Бір жағынан, мұндай құқықтар 



 

беретін мемлекетте оның аумағындағы желілерді қандай сипатта жəне қалай пайдаланатынына 

немқұрайды қарай алмайды. Осыдан барып халықаралық əуе құқығында шетелдік əуе 

кəсіпорындарын бақылау мəселесі пайда болды.  

Шетелдік əуе кəсіпорындарына əуе желілерін пайдалануға беру туралы келісім шарттың 

негізделген алдын ала шарты, ол пайдалануға рұқсаттың берілуі болып табылады. 

Ондай рұқсат шетелдік əуе компаниясына осы əуе компаниясын тағайындаған мемлекеттің 

заңдар мен ережелеріне сəйкес, сондай ақ аумағында əуе желілері пайдаланылатын 

мемлекеттердің заңдары мен еределеріне сай құрылғанын жəне əрекет ететінін, куəландыратын 

құжаттарды көрсеткен жағдайда беріледі. 
Халықаралық əуе жерлерінің маршруттарын реттеу. Халықаралық əуе байланыстарын 

қарқынды  дамуы əуе маршруттарын реттеудің анағұрлым күрделі тəртібіне көшуді талап етті. 
Əдетте, тараптардың аумақтарында аяқталатын нақты белгіленген əуе желілерін келісімдерде 

бекітудің орнына, келісім шарттарға əрбір тарапқа келісімде аталып өткен жалпы бағыттардың, 

маршруттардың негізінде қандай нақта əуе желілерін ұсына алатынын дербес анықтауға құқықтар 

берілетін болды. Үшінші мемлекет аумағында орналасқан,  келісімдерде көрсетілген пункттер, 

осы үшінші елдерде тараптардың ұшуға жəне қонуға деген құқығына келісімді бекітеді дегенді 
білдірмейді. Бұл құқықтарды мүдделі тараптардың əрқайсысы дербес түрде алуы керек.  

Тасымалдау көлемі мен халықаралық əуе желілерін пайдаланудың басқа да 

жағдайларын реттеу. Мемлекеттер тəжірибесі бұл мəселенің түрлі аспектілерінен келіп шығады. 

Бір мемлекеттер тасымалдау мөлшерін анықтау қажеттігін жақтаса, басқа біреулері əртүрлі 
мемлекеттерде əуекəсіпорындары арасындағы  бəсекелестіктің шектеулі шараларын бекітуді 
жақтайды, үшінші біреулері ресми теңдік, əділеттік жəне тең мүмкіндіктер қағидасына сүйенуді 
жақтады. Таңдап алынған саясат түріне қарамастан, мемлекеттер кемсіту шараларын қолданбауы 

керек, мүдделі мемлекеттер арасында тасымалдау мөлшерін жəне халықаралық əуе желілерін 

пайдаланудың басқа шарттарын міндетті түрде келісімдеп, жоспарлау қажет. 

Жүйесіз халықаралық əуе қатынастарын құқықтық реттеу қажеттігі мынада: 

1.  Қатысушы басқа мемлекеттің аумағында  аяқталатын нүктедегі ұшуды атқару үшін; 

2.  осындай құқық беретін мемлекет аумағында қонусыз транзиттік ұшу үшін; 

3.  осындай құқық беретін мемлекеттің аумағында қону арқылы транзиттік ұшу. 

Мұндай ұшулар егер бұл құқықты беретін мемлекеттің ерекше рұқсаты берілмесе, коммерциялық 

мақсатта орындалмауы керек.  
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      13 – лекция. Халықаралық  теңіз құқығы 

Мақсаты: Мемлекет аралық, халықаралық қатынастарды реттейтін халықаралық - құқық 

нормалары маңызын түсіну, халықаралық құқық нормаларын қолдануды, сонымен қаттар 

халықаралық құқық теорияларын меңгеруге бағытталады. 

  Кілттік сөз: «Халықаралық теңіз құқығы», «Арихипелагтан өту», «Ашық теңіз», 

«Арихипелагтан өту» 

 

Қаралатын сұрақтар: 

1) 1.Халықаралық теңіз құқығы 

2) 2.Халықаралық теңіз құқық ұғымы жəне оның мазмұны 

3) 3.Халықаралық теңіз құқықтың қайнар көздерi 

4) 4.Халықаралық теңіз құқық қағидаларының жүйесi 

5) 5.Халықаралық теңіз құқықтағы халықаралық ұйымдар 

 

Халықаралық теңіз құқығы- бұл сауда саласында, сондай ақ əскери теңіз жүзулерінде, 

əлемдік мұхитта минералдық  ресурстарды өндіру, зерттеу, игеру қатынастарында жəне басқа да 

қызмет түрлерінде қалыптасатын құқықтық нормалар мен институттардың жиынтығын көрсететің 

осы заманғы халықаралық құқықтың бір саласы. 

Халықаралық  теңіз құқығының ерекшеліктеріне мынадай ережелер жатады: 

1.Халықаралық құқық халықаралық құқық субъектілерімен бірге екі жəне одан  да көп 

мемлекеттер арасында қалыптасатын құқықтық қатнастарды реттейді, яғни шетелдік элементі бар 

қатынастар. Теңіз құқығының құқықтық нормаларында шетелдік элементті қолданудың 

алғышарттары қаланған. Ұлттық элемент кіші каботажда (жағадағы жақын жерлерге жүк, 

жолаушы тасушының) – бір теңіздің шегінде жүзгенде жəне бір мемлекеттің порттарының 

арасында болады. Мұндайда теңіз тасымалының қатысушылары теңіз тасымалын жоспарлаудың 

ұлттық нормаларына жүгінеді. Үлкен каботаж- бұл бірнеше теңіздердің шегінде, бірақ бір 

мемлекеттің порты шегінде жүзу. Шетелдік рейс- бұл екі жəне одан да көп мемлекеттердің бірі 
немесе бірнеше теңіз шегінде жүзу.  

2. Халықаралық теңіз құқығы техникалық  нормалармен тығыз байланысты құқықтық 

нормаларды мазмұндайды. Құқықтық нормалар адамдардың, мемлекеттердің арасындағы 

қатынастарды реттейді. Техникалық нормалар – адам мен техника арасындағы қатынастарды 

реттейді. Мысалы, теңіз кемесінің капитаны теңіз құқығының нормаларына сəйкес, апат болған 

кемеге, кеменің күйреуіне байланысты суда қалған  адамдарға көмек жасауы керек. Бірақ мұндай 

көмек теңіз кемесінің техникалық мүмкіндіктеріне сай болуы керек жəне кеме мен экипажға қатер 

туғызбауы тиіс. Теңіз кемесі  беретін дабылдардың мазмұнын түсіну үшін теңіздегі 
соқтығысулардың алдын алуға жол беретін халықаралық ережелерге жүгіну керек. Бұл өте мықты 

жарылыстар немесе бір минут аралығында болған қату атысы; дыбыс ракеталары; смола бөшкесін 

жаққанда алынатын қызыл немесе сары от; қызыл ракеталар; радиотелефондық жəне 

радиотелеграфтық дабылдар; қолдың баяу көтерілуі мен түсірілуі; қара жалау немесе қара шар 

бейнелеген жалау жəне т.б. болуы мүмкін. Теңіз іс тəжірибесіндегі халықаралық стандарттарға 

сəйкес SOS дабылын алған кеме капитаны батып бара жатқан кеменің координаттарын нақты 

көрсетуге, дабылды қабылдаған уақытын, өзінің орналасқан жерінің координаттарын нақты 

көрсетуге міндетті. 
3. Халықаралық теңіз құқығы мемлекеттерге тиесілі жеке кемелер қатысатын қарым 

қатынастарды реттейді. Мемлекетке қарасты теңіз кемелеріне мемлекеттік теңіз кемелерінің 

иммунитеті таралады. Бұл мұндай кемелерге шетелдік сот мекемелерінде талаптар қоюға, 

сонымен қатар кемеде жалауы ілінген мемлекеттің келісімінсіз мəжбүрлеу шараларын  қолдануға 

болмайтынын көрсетеді. Осындай иммунитет мемлекеттік егемендікті құрметтеу қағидасына 

негізделеді жəне осыдан шығатын иммунитет қағидасы халықаралық құқықтың көпшілік 

мойындаған қағидасы б.т. Мемлекеттердің дербес теңдігіне байланысты бірде бір мемлекет басқа 

мемлекеттің меншігіне, оның келісімінсіз билктік өкілдігін  жүзеге асыра алмайды жəне бір де бір 

мемлекет басқа мемлекеттің сотына бағынбайды. 



 

Мемлекеттік теңіз кемелеріне қатысты қамау жəне кеменің юрисдикциясын қамтамасыз ету 

тəртібінде ұстау немесе талап арыз ұсыну, сондай ақ шығарылған сот шешімін мəжбүрлі түрде 

орындау сияқты мəжбүрлеу шараларын жүзеге асыруға жол берілмейді. 
4.Халықаралық теңіз құқығы теңіз кемесі мен оның иесі арасындағы бөліністік сипаты тəн 

құқықтық қатынастырды реттеу мен сипатталады. Рейсте болатын теңіз кемесінің капитанында 

ерекше өкілеттіктер болады, ол бір мезгілде кеме иесі жəне жүк иесі ретінде көрінеді. 
Осы заманғы халықаралық теңіз құқығына негізгі жəне көмекші қайнар көздер жүйесі тəн. 

Халықаралық құқықтың барлық салаларының ішінде салт дəстүр өз мазмұнын халықаралық теңіз 

құқығында көп мөлшерде сақтап қалған. Оны халықаралық құқықтың бұл саласы ғасырлар бойы 

баяу қарқынмен дамып келгіндігімен түсіндіруге болады.  Мемлекеттердің теңіздегі қызметінің 

дамуы жəне үдемелі қарқындауы бара бара халықаралық теңіз құқығының нормалары ретіндегі 
белгілі бір ережелерді орнататын жəне бекітетін халықаралық шарттар мен конвенциялар санының 

артуына əкеле бастады. Мəселен, халқаралық теңіз тəжірибесінде теңіз порттарының дəстүрлері 
сақталынған, ол порттардағы қауіпсіздікті реттейтін ережелер. Теңіз порты бастығының міндетті 
қаулыларында жүк тиеу жəне жүк түсіру кезіндегі экипаж мүшелерінің тəртіп ережелері, 
санитарлық жəне кедендік режимнің ережелері көрсетіледі. Теңіз тəжірбесіндегі кейбір 

халықаралық дəстүрлері шарттық немесе конвенциялық нормаларға айналды. Мəселен, бұл теңіз 

кемесінің капитанымен оның көмекшісі батып бара жатқан кемені ең соңғы болып тастауды 

міндеттейтін құқықтық норма; теңіз кемесінің жалауын көтеру жəне түсіру ережелері.  
Халықаралық дəстүр өзінің басымдық маңыздылығын теңіз құқығытуралы БҰҰ I 

конференциясына дейін сақтап келді, соның нəтежесінде халықаралық теңіз құқығының негізгі 
қайнар көздері болған теңіз құқығы туралы төрт Женева конвенциясы жасалып қабылданды 

халықаралық теңіз құқығының барлық негізгі салаларын қамтитын теңіз құқығы туралы 1982ж. 

БҰҰ Конвенйиясы өз күшіне енгеннен кейін, халықаралық дəстүрге негізделген құқықтық 

нормаларды əрекет ету өрісі тарыла береді. 
Халықаралық теңіз құқығы ХХғ. Ортасынан бастап конвенциялық норма болып дами 

бастады. Халықаралық теңіз құқығының жүйелену прцесінің үдемелі дамуының басталуының 

негізін БҰҰ қалады. 40-жылдардың соңы мен 50-жылдардың басы аралығында БҰҰ ның 

Халқаралық құқық комиссиясы əдеттегі құқықтық нормалармен теңіз құқығы саласындағы жаңа 

нормаларды жетілдіру мақсатындағы жұмыстарды жүзеге асырды.  

Теңіз құқығы туралы БҰҰ ның бірінші конференциясы Женевада 1958ж. 24ақпаны 27 сəуірі 
аралығында өтті ол БҰҰ Бас Ассамблеясының тиісті қарарының негізіне сəйкес мəселенің заңдық 

жақтары ғана емес, сонымен қатар, техникалық, экономикалық биологиялық жəне саяси жақтарын 

ескере отырып теңіз құқығын қарастыру үшін шақырылды, Ол теңіз кеңістігін пайдалану жəне 

зерттеу бойынша жұмыстар жүргізуге қажет еді. Конференцияда 79 мемлекеттің делегациялары 

жəне 16 халықаралық ұйымдардан бақылаушылар қатысты. Халқаралық құқық комисиясы 

дайындаған теқіз құқығына қатысты баптардың жобалары Конференция жұмысының негізін 

қалады. 

Конференция ғылыми техникалық ревалюцияның басталған кезде өтіп жатты, ол 

мемлекеттердің теңіздегі қызметтері үшін жаңа мүмкіндіктер ашып берді, бостандық алған 

елдерге конференция жұмысына белсенді түрде қатысуға мүмкіндік берген отарсыздандыру 

процесінің жеделдетілуіне жол ашты. Конференцияда ашық теңіз туралы Конференция, аумақтық 

теңіз жəне іргелес аймақ, континенттік қайраң, балық аулау жəне  

ашық теңіздің тірі ресурыстарын қорғау туралы конвенция қабылданды. Бұдан басқа, осы 

конвенцияларды қолдану жəне түсіндіруге байланысты пайда болатын дауларды міндетті реттеуге 

қатысты факулътативтік хаттама, сондай-ақ  9 қарар қабылданды. 

  Қабылданған конвенциялар теңіз қызметін негізгі жақтарын қамтып, мемлекеттердің Дүние 

жүзілік мұхиттағы бибіт достастығын дамытуға бағытталды. Жоғарыда аталған конвенциялар 

қолданыстағы халқаралық теңіз құқығының негізгі қайнар көздері болды. БҰҰ-ның I 

конференциясы халқаралық құқықтың үдемелі дамуына жəне жүйеленуіне тарихи үлес қосты. 

Конференция нəтижелерінің жақсы бағалануы, оның қабылдаған конференцияларымен 

халқаралық теңіз құқығының барлық мəселелері шешіледі немесе олардың барлық ережелері 
мəңгілік жəне өзгермес дегенді білдірмейді.  



 

Теңіз құқығы бойынша  II Конференйия Женева қаласында  1960 ж.  16 наурызынан  26 

сəуірге дейін жұмыс істеді. Бұл конференция сулар мен балық аулау аймақтарының  шектік 

ендерін шартта бекіту үшін шақырылды. Оған  84 мемлекет қатысты. Кейбір мемлекеттер 

қалыптасқан əдеттегі құқықтық норманы бекітуді жəне аумақтық теңіздің  12 мильдік шек енін 

мойындауды ұсынды. Егер мемлекеттер аумақтық сулардың аз екенін бекітетін болса, онда оларға 

аумақтық теңіздегі тірі ресурстарға деген құқықтары сияқты балық аулау аймағын  12 миль 

шегінде бекітуге деген тап сондай құқықтар берілетінін мойындау керек болды. Осы ұсыныстарды 

Азия мен Африканың көптеген мемлекеттері, сонымен бірге,  Мексика жəне Венесуэла да 

қолдады. Ал 200 мильдік аумақтық теңіздерге талап қойған басқа Латын Америкасы мемлекеттері, 
аумақтық теңіз бен балық аулау аймағына біртұтас  ендік  шектер бекітілуіне қарсы шықты. АҚШ 

жəне басқа да батыс мемлекеттері ең жоғары дегенде  6 мильдік шекте бекітуге, жағалаудағы 

мемлекеттердің балық аулау  аймағындағы құқықтарын  10 жыл мерзімге шектеу салу 

сипатындағыкелісімге келгендей сыңай танытты. 

Көзқарас қайшылығына байланысты ұсынылған ұсыныстардың бірде біреуі көпшілік 

дауыстан қажетті 2/3 дауысты жинай алмады, сөйтіп конференцияның алға қойған мақсаттары іске 

аспай қалды. 

Теңіз құқығына қатысты барлық мəселелер бойынша конвенциялар қабылдау үшін БҰҰ Бас 

Ассамблеясының қарарларына сəйкес 1982 ж.желтоқсан айында теңіз құқығы бойынша  III 

Конференция  шақырылған болатын. Ұлттық юрисдикция əрекеттерінің шегінде теңіз бен мұхит 

түбін бейбіт қолдану бойынша  Комитет конференцияда талқыланатын тақырыптар мен 

мəселелердің тізбесін анықтайды. 

Конференцияның міндеттерін анықтау мен оның барлығын қамтушы теңіз құқығы бойынша 

Конвенциясын жетілдіру процесі кезінде халықаралық теңіз құқығының үдемелі даму 

мүмкіндігімен бірге құқық тəртібінің тұрақтылығын үйлестіру үшін оңтайлы нұсқалар 

талқыланады.Конференцияның көптеген қатысушылары, жүйелеу мен үдемелі даму элементтерін 

үйлестіріп жəне уақыт сынынан өткен, əрі тəжірибелік құндылығын жоймаған заттарды 

сақтауымыз жəне дамытуымыз керек деп есептеді. 
Конференцияның рəсім ережелерінің аса маңызды құрамдас  бөлігі «Джентнльмендік 

келісім» болды, онда шешімді қабылдаудың басты құралы ретінде консесусқа сілтеме жасалған. 

Конференция жұмысын ұйымдастырудың басқа маңызды элементі «пакеттік» тəсіл қағидасы 

болды, яғни мемлекеттер көптеген мəселелер бойынша  əр түрлі мүдделерде бола отырып, өзара 

мүдделері мен өзара жол беруді ескере отырып, жалпыға ортақ, тиімді ымыра шешім қабылдауға 

міндетті болды.  

Конференцияда халықаралық жалпыадамзаттық  проблемаларды шешуде екі өзара қарама 

қайшы тəсілдер бой көрсетті. АҚШ терең сулы аудандардың стратегиялық шикізат түрлерін 

шығаруды монополизациялауға жəне Дүниежүзілік мұхитта өзінің теңіздегі үстемдігін орнатуға 

ұмтылды. КСРО АҚШ ұстанымына қарама қарсы Дүниежүзілік мұхиттағы тұрақты құқықтық 

тəртіп, бейбітшілік жəне өзара тиімді ынтымақтастық үшін нық сеніммен өз ұстанымын көрсетті. 
Осы заманғы кезеңде теңізде жүзу жəне теңіз ортасын қорғау саласындағы халықаралық 

актілерді жасау жəне қабылдау бойынша жұмыстар жанданып келеді. Мысалы, мынадай құқықтық 

актілер қабылданды: 1974 ж. Теңіздегі адам өмірін қорғау Конвенциясы; 1972 ж. теңіздегі кемелер 

соқтығысуының алдын алу туралы халықаралық ережелер туралы Конвенция;  1965 ж. теңіздегі 
кеме қатынасын жеңілдету туралы Конвенция; теңізге қалдықтар мен басқа материалдарды 

тастауды жəне ластандыруды тоқтату туралы 1972 ж. Конвенция;  1986 ж. теңіз кемелерін тіркеу 

жағдайлары  туралы. Конвенция жəне т.б. жоғарыда аталған Конвенциялар осы заманғы теңіз 

құқығында теңізде жүзу жəне теңіз ортасын қорғауға қауіпсіздік техникасын қамтамасыз етеді. 
Халықаралық қауымдастық теңіздер мен мұхиттарда  халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз 

ететін саяси құқықтық мəселелерге, олардың тек ерекше бейбіт мақсаттарда қолданылуына ерекше 

назар аудара бастады. Мұндай тəсілдің нəтижесі ретінде 1963 ж. ядролық қарудың үш ортада 

сыналуына тыйым салатын шартта бекітілген, тиісті халықаралық құқықтық нормалардың 

қабылдануын;  1971 ж. теңіздер мен мұхиттар түбінде жəне оның қойнауларында ядролық қару 

жəне жаппай қырып жою қаруларының басқа да түрлерін орналастыруға тыйым салу туралы 1971 

ж. шарт; теңіз кеме қатынасының қауіпсіздігіне қарсы бағытталған заңсыз актілер мен күресу 



 

туралы  1988 ж. Рим Конвенциясы жəне континенттік қайраңда орналасқан тұрақты 

плотформалардың қауіпсіздігіне қарсы бағытталған заңсыз актілермен күресу туралы Хаттаманы 

айтуға болады. 

Халықаралық теңіз құқығының негізгі қағидалары халықаралық құқықтың басқа да көпшілік 

мойындаған қағидаларымен өзара байланысты. Мұндай байланыс халықаралық құқықтық 

тəртіптің тиімділігін қамтамасыз ету үшін Дүниежүзілік мұхитта құқықтық тəртіптің үлкен 

маңызға ие болуына байланысты.  

Ашық теңіз еркіндігі қағидасы. Бұл қағидаға сəйкес аумақтық теңіздің сыртқы шегіндегі 
теңіз кеңістіктері ашық теңіз  болып саналады. Ол іс жүзіндегі халықаралық құқықта анықталған 

жағдайлар бойынша барлық мемлекеттердің еркін жəне тең пайдалануына ашық. Ешқандай 

мемлекеттердің ашық теңіздің бір бөлігін өзінің иелігіне алуға, бағындыруға құқығы жоқ. Бұл 

ереже 1958 ж. ашық теңіз туралы  Женева Конференциясында бекітілген.  

Ашық теңіз еркіндігі қағидасы Дүниежүзілік мұхиттың түрлі су кеңістіктерінің құқықтық 

мəртебесі мен тəртібін анықтады жəне белгіледі. Бұл қағида теңіздің, оның түбінің табиғи 

қорларын игеруге, құқықтық реттеуге маңызды əсерін тигізді. Ашық теңіз еркіндігі кеме 

қатынасының,  балық шаруашылығының, кабель жəне құбырлар жүргізудің, теңізде ғылыми 

зеттеулер жүргізудің, жасанды аралдарды жəне басқа құрылыстарды салу еркіндігінің пайда 

болуына, əрі қарай орнығуына негіз болады.  Осы қағида ашық теңіз жəне халықаралық 

бұғаздардың үстінен ұшып өту еркіндігінің пайда болуын жəне іске асуын анықтады.  

Адамзаттың ортақ мұралары қағидасы.  Оның мазмұнының ажырамас элементі ретінде 

терең су қорларының құқықтық мəртебесін аныцқтайтын жəне халықаралық аудандағы теңіз 

түбіндегі мемлекеттің нақты қызметін реттейтін жеке ережелерді айтуға болады. Төмендегі 
ережелер осы қағиданың негізгі мазмұны б.т.: 

1. Бірде бір мемлекет халықаралық ауданның жəне оның қорларының бірде бір бөлігіне өзінің 

иелігін жəне егеменді құқығын жүргізе алмайды; 

2. мемлекеттер, жеке не заңды тұлғалар терең су қорларын меншіктене алмайды; 

3. халықаралық ауданның қорларына деген барлық құқық бүкіл адамзаттқа ортақ; 

4. халықаралық ұйымның бақылауымен жеке мемлекеттер мен олардың компанияларына 

терең су қорларын барлау мен өңдеуге рұқсат беріледі; 
5. халықаралық аудандағы жұмыстар барлық адамзаттың пайдасы  үшін жүзеге асырылады; 

теңіз түбі мен оның қойнауының қорларынан түскен қаржы жəне басқа экономикалық 

пайда əділ жəне дамушы елдер мен халықтардың мүдделері мен қажеттерін ескере отырып 

бөлінеді;  
халықаралық аудан тек бейбіт мақсаттарға пайдалану үшін ашық болады.  

Дүниежүзілік мұхитты бейбіт мақсатта пайдалану қағидасы. Бұл қағида конвенциялық 

сипатта пайда болды. Күш қолдануға немесе күш қолданамын деп қоқан  лоққы жасауға тыйым 

салу қағидасы осы қағиданың басты ережелері б.т. Дүниежүзілік мұхитты бейбіт мақсатта 

пайдалану қағидасының заңды мағынасының өзі осында жатыр. 

Теңіздің тірі қорларын тиімді пайдалану жəне сақтау қағидасы. Ашық теңіздің барлық 

кеңістігінде əрбі мемлекеттің тең құқылы негізде осы кəсіппен айналыса алатын қағидасына 

сəйкес, балық аулау еркіндігі бұл қағиданың арқауы б.т. Дүниежүзілік мұхиттың тірі қорларының 

кəсібі теңіздің тірі қорларының ауланатын түрлерінің көбеюін қолдауды, болмаса қалпына 

келтіруді қамтамасыз ететіндей етіп, барлық мемлекеттердің жүргізуі керек.  

Теңіздің тірі қорларын тиімді пайдалану жəне сақтау қағидасы мемлекеттердің екі жақты 

немесе көп жақты кең халықаралық ынтымақтастығын қарастырады.Сонымен қатар, мұндай 

ынтымақтастық осы қағиданы тəжірибеде жүзеге асыру үшін халықаралық ұйымдардың 

шеңберңнде мүмкін болады. Экономикалық аймақта жəне ашық теңіздің басқа да аудандарында 

кəсіптің шарттарын келісу жолымен, ғылыми ақпараттармен, аулау деңгейінің, кəсіптік күштер 

туралы статистикалық мəліметтермен алмасу жолымен жетуге болады. Сонымен осы қағиданы 

жүзеге асыра отырып, мемлекеттер Дүниежүзілік мұхиттың тірі қорларын сақтау, қалпына келтіру 

үшін өз  күштерін үйлестіреді. 
Ғылыми зеттеулердің еркіндігі қағидасы. Теңіз құқығы бойынша өткізілген БҰҰ-ның  III 

конференциясы жəне  1982 ж. ол əзірлеген Конференция осы қағиданың негізі болды. Алғаш рет 



 

ғылыми зерттеулер  еркіндігі ашық  теңіз еркіндігінің бірі болып табылатыны белгіленді. Ол əрбір 

мемлекеттің өзінің географиялық жағдайына қарамастын, құзыретті халықаралық ұйымдардың 

ғылыми зерттеулер мен іздестірулер жүргізе алатынын білдіреді. Бұл ретте, мемлекеттер теңіз 

кеңістігінде ғылыми зерттеулерге көмектесу үшін рұқсат етілген, ақылға қонымды ережелер мен 

орындау тəртібін қабылдауы керек, теңіздегі ғылыми зерттеуле үшін жол ашу керек, ғылыми 

зерттеулер мен  іздестірулер жүргізудің негізгі шарттары: біріншіден, оларды тек бейбіт мақсатта 

жүргізу;  екіншіден, тиісті ғылыми əдістер мен құралдарды пайдалану; үшіншіден, барлық ғылыми 

зерттеулер мен іздестірулерді халықаралық теңіз құқығының конвенциялық нұсқасында 

белгіленген жалпы қабылданған ережелерге қатаң сəйкестікпен жүргізу; төртіншіден, жүргізілемін 

ғылыми жұмыстар басқа құқыққа сай жұмыс түрлеріне кедергі келтірмеуі б.т. 

Теңіз ортасын қорғау қағидасы. Халықаралық теңіз құқығында бұл қағиданың пайда 

болуына алғашқа əрекет теңіздің мұнаймен ластануының алдын алу бойынша халықаралық 

конвенция қабылдауға байланысты 1954 ж. жасалды.Кейіннен осы қағида заң жүзінде көптеген 

конвенцияларда бекітіліп, жаңа мазмұнға ие болды. Мысалы, бұл қағида теңіз ортасын мұнаймен, 

радиоактивті жəне басқа зиянды заттармен ластаудың алдын алуды қамтамасыз етеді. Теңіз 

ортасын қорғау қағидасы ядролық қаруды ауада, ғарыш кеңістігінде жəне су астында сынауға 

тыйым салады. Бұл қағида теңіз құқығының дербес институтын теңіз ортасын қорғау құқығын 

құрайтын көптеген табиғат қорғау қағидаларының жүйесіне басшылық жасайды. Сонымен қатар, 

бұл қағида халықаралық құқықтың жалпы қағидаларының бірі қоршаған ортаны қорғау 

қағидасының құрамдас бір бөлігі болып табылады. 

Теңіз кеңістіктері олардың халықаралық құқықтық тəртібі мен мəртебесіне байланысты 

жіктеледі. Теңіз кеңістігін жіктеудің бірінші өлшемінің негізіне аумақтық  тəуелсіздіктің бар 

жоқтығы қаланған. Осындан, теңіз кеңістіктерін: мемлекет аумағының құрамына кіретін жəне 

иелену объектісі болып табылмайтын жəне оған егемендігін жүргізе алмайтын ашық теңіз деп 

үшке бөлуге болады. 

Осы екі негізгі санаттың əрқайсысы өз ішінде бөлінеді. Мемлекеттік аумақтың бір бөлігі 
болып табылатын теңіз кеңістігінің құрамына аумақтық теңіз жəне тарихи шығанақтар мен басқа 

тарихи аумақтары бар ішкі сулар кіреді. 
Бастапқы шектен есептелетін, жағадағы мемлекет аумағының құрамына кіретін жəне 

халықаралық құқықтың көпшілік мойындаған ережелерін ескере отырып, оның толық 

егемендігіндегі  белгілі ендіктегі жағалық теңіз алабын аумақтық теңіз( аумақтық сулар) деп 

атайды. Бұл теңіз кеңістігінің сыртқы шекарасы туралы мəселе ұзақ уақыт бойы даулы болып 

келді. Теңіз құқығы бойынша БҰҰ Конвенциясына сəйкес əрбір мемлекет өзінің аумақтық теңіз 

ендігін 12 теңіз милі көлемінде белгілеуге құқы бар. Аумақтық теңіз  ендігі осы қағиданың 

ережелеріне сəйкес белгіленген негізгі сызықтан өлшенеді. 
Аумақтық судың құқықтық тəртібі аумақтық теңіз жəне жағалық аймақ туралы 

Конвенциямен реттеледі. Осы Конвенцияға, сондай ақ   Теңіз құқығы жөніндегі БҰҰ 

Конвенциясына сəйкес, аумақтық теңіздегі тəуелсіздікті жағалаудағы мемлекеттер халықаралық 

құқық нормаларының, ең алдымен аумақтық теңізден шетелдік кемелердің бейбіт өту құқығын 

сақтай отырып жүзеге асырады. 

Кейбір жағдайларда, жағалаудағы мемлекеттер аумақтық  суларда аталған конвенциялармен 

реттелетін қылмыстық жəне азаматтық юрисдикцияны жүзеге асырады. 

Тарихи сулар- бұл халықаралық- құқықтық доктринаға жəне мемлекеттер тəжірибесіне 

сəйкес, кейбір жағдайларда тарихи қалыптасқан құқықтық негізге байланысты ішкі сулар болып 

жариялануы мүмкін теңіз сулары. Тарихи шығанақтар үшін де айрықша жағдай осы негізде болуы 

мүмкін. Шығанақтардан басқа, кішігірім теңіз сулары, кішкене шығанақтар, бұғаздар, кірмелер, 

қойнаулардың жағалауы бірмемлекеттің иелігінде болса тарихи болып жариялануы мүмкін. 

Тарихи шығанақтар институтына қарағанда, тарихи сулар тұжырымдамасы конвенциялық 

бекітілген жоқ. 

Қолданыстағы халықаралық құқыққа сəйкес,  тарихи шығанақтар тарихи қалыптасқан 

құқықтық негіздер күшімен, олардың табиғи кіру  ендігіне қарамастан, жағалық мемлекеттердің 

ішкі суларының құрамына кіруі мүмкін. Қалған шығанақтар олардың кіру бөлігінің ені 24 милден 

аспаған уақытта ішкі сулар деп жариялануы мүмкін. Тарихи шығанақтар  деп жариялау олардың 



 

ерекше жағдайларына негізделеді: тарихи, экономикалық, географиялық, сондай ақ бір 

мемлекеттің аумағында ұзақ уақыт болуы оған  негіз болып табылады. Мысалы, Гудзон шығанағы 

Канадаға, Бристоль-Ұлыбританияға жатады.Халықаралық  тəжірибеде кейбір тарихи шығанақтар 

екі жəне одан көп мемлекеттердің  иелігінде. Мысалы, Фонкес шығанағы Сальвадордың, 

Гондурастың, Никарагуаның; Ла-Плата шығанағы – Уругвай мен Аргентина иелігінде. 

Ашық теңізді немесе экономикалық аймақмы ашық теңізбен немесе экономикалық аймақпен 

қосатын жəне халықаралық кеме қатынасы үшін пайдаланылатын аумақтық сулармен басып 

тұратын бұғаздардың режимі ерекше б.т. Бұл теңіз кеңістіктерінің ерекше жағдайы, олардың 

құқықтық режимдерінің БҰҰ-ның теңіз құқығы жөніндегі Конвенцияның аумақтық теңіз 

режимдерін реттейтін бөлігімен емес, жеке бөліктерімен реттелетіндігінде болып 

отыр.Халықаралық кеме қатынасы үшін қолданылатын бұғаздарда бұрын дəстүрлі еркін өту 

тəртібі жұмыс істеген, ал 1982 ж. Конвенцияға сəйкес бұл бұғаздар арқылы өту транзитті өту 

болып белгіленеді. Мұндай режим осы бұғаздарды құрайтын  сулардың құқықтық мəртебесін, 

бұғазбен шекаралас мемлекеттердің өздерінің егемендігін немесе осындай суларға, олардың 

үстіндегі ауа кеңістігіне, олшард, олардың үстіндегі ауа кеңістігіне, олардың түбі мен 

қойнауларына заңды құқықтырын жүзеге асыру қатынасын қозғамайды. 

Жағалық мемлекетер егемендігі дүретін теңіз кеңістігінің тобына архипелаг сулары жатады. 

Олардың өзгешелігі, архипелаг мемлекеттің егемендігі олардың архипелагтан өту құқығын 

міндетті түрде мойындауымен шектелгендігінде. Теңіз құқығы бойынша БҰҰ Конвенциясына 

сəйкес, архипелаг суларына теңізге шығып тұратын жəне архипелагтың кеуіп бара жатқан 

рифтерімен қосатын архипелагтық негізгі тік сызықтармен шектелген архипелаг мемлекеттің 

сулары кіреді. Архипелаг сулардың құқықтық мəртебесі архипелаг мемлекеттің архипелагтық 

суларыды жəне жағалық аумақтың теңізді кесіп өтетін теңіз жəне ауа дəліздері бойынша 

архипелагтық жолды мойындауымен белгіленген. Теңіз дəліздерінен тыс архипелаг суларында 

барлық мемлекеттердің теңіз кемелері бейбіт жол құқығын пайдаланады. Архипелаг мемлекет түрі 
немесе мəні бойынша өзінің архипелагтық суларының кейбір аудандарында шетелдің теңіз 

кемелерінің бейбіт өту құқығының əрекетін ешқандай кемсітусіз өзінің қауіпсіздігін қорғау үшін 

қажет жағдайларда ғана тоқтата алады. Бұл шешім тиісті жариялаудан кейін ғана заңды күшіне 

енеді. 
Арихипелагтан өту-теңіз құқығы бойынша  БҰҰ Конвенциясы бекіткен архипелагтық 

сулардың құқықтық тəртібінің құрамдас бөлігі. Бұл барлық теңіз кемелерінің қалыпты кеме 

қатынасы құқығын тоқтаусыз, тез жəне кедергісіз ашық теңіздің бір бөлігінен немесе ерекше 

экономикалық аймақтың басқа бөлігіне транзит жасау мақсатында жүзеге асырылады. Архипелаг 

мемлекетінің тыйым салуы, қандайда болсын, оны тоқтатуы архипелагтан өтудің маңызды 

құрамдас элементі б.т. 

Ашық теңіз-бұл аумақтың суларға, қандай да болмасын бір мемлекеттің ішкі суларына 

кірмейтін теңіз кеңістігі. Құқықтық режимі негізін ашық теңіз еркіндігінің қағидасы құрайды. Бұл 

ашық теңізге бірде бір мемлекеттің егемендігі жүрмейтінін көрсетеді. Ол жағалық жəне теңізге 

шықпайтын мемлекеттердің барлығының жалпы, тең жəне еркін пайдалануына ашық болады. 

Бірде бір мемлекеттің ашық теңізде немесе оның бір бөлігінде өзінің егемендігін жүргізуге құқығы 

жоқ. Ашық теңізде кемедегі мемлекет туының ерекше юрисдикция құқығы жұмыс істейді, яғни 

кеме басқа мемлекеттің юрисдикциясынан иммунитеттің болуын пайдаланады. Бір мемлекеттің 

теңіз кемесін басқа мемлекеттің əскери немесе арнайы өкілді кемесі мынадай жағдайларда ғана 

тоқтатып, тексере алады. Біріншіден, егер бұл туы ілінген кеме мемлекеттің қатысатын арнайы 

келісімінде қарастырылса жəне кемесі аталған əрекеттерді жүзеге асыратын мемлекет болса. 

Екіншіден, егер ол теңіз қарақшыларымен жəне құл сатушылармен, кабель мен құбырларды 

зақымдаушылармен, есірткі қылмыстарымен, кəсіп құқықтарын бұзушылармен күреске қажет 

болса. Үшіншіден, егер кемеде шетел туы ілінсе, ал іс жүзінде ізін суытпай қуғындау құқығын 

жүзеге асыратын əскери кеменің ұлтынан болса. 

Ашық теңіз құрамын былай бөлуге болады:1) жағалаудағы аймақ; 2) балық аулайтын аймақ; 

3) ерекше экономикалық аймақ. 

Жағалаудағы аймақ-жағаға жақын мемлекеттің аумағында немесе аумақтық теңіз шегінде 

тиісті ережелерді бұзудың алдын алу мақсатында бақылау жасау үшін аумақтық судың сыртқы 



 

шекарасына жақын белгіленген, ашық теңіз ауданы. Ол осы ережелерді аумақ немесе жағалық 

мемлекеттің аумақтық суында бұзғандарды жазалау мақсатында белгіленеді. Халықаралық теңіз 

құқығында жағалық аймақтардың сынадай түрлері бар: кедендік, қазыналық (салықтық), 

санитариялық, қауіпсіздік аймағы, қылмыстық жəне азаматтық юрисдикция аймағы, бейтарап 

аймақ, иммиграциялық, теңізді бақылау аймақ, қорғау аймағы. Аумақтық теңіз жəне аймақ туралы 

Конвенцияға сəйкес, жағалық аймақтың ені   12 мильден аспауы керек, ал теңіз құқығы жөніндегі 
БҰҰ Конвенциясы бойынша аумақтық сулар өлшенетін негізгі шектен  24 мильден аспауы керек.  

Балық аулайтын аймақ- жағалық мемлекет судағы, теңіз түбін жабатын, теңіз түбіндегі жəне 

оның қойнауындағы тірі қорларды барлау, өңдеу жəне сақтау, сондай ақ осы қорларды басқару 

мақсатында егемендік немесе заңды құқығын жүзеге асыратын аумақтық теңіз сыртындағы жəне 

оған жақын жатқан аудан. Теңіз құқығы жөніндегі БҰҰ Конвенциясы мемлекеттердің балық аулау 

аймағын емес, ерекше экономикалық аймақты бекіту мүмкіндігін қарастырады. Сонымен қатар, 

конвенция теңіздің тірі қорларына жеке мемлекеттердің өздерінің егемендік құқығын жүзеге 

асыру үшін балық аулайтын аймағын белгілеуге кедергі жасамайды. Жағалық мемлекеттердің 

мұнай қорларға деген қатынасы экономикалық аймаққа байланысты конвнецияда қаралған 

құқықтардан аспаған жағдайда, бұл ереже күшінде болады.  Балық аулайтын аймақ ені аумақтың 

сулар ені өлшенетін негізгі шектен 200 мильден аспауы керек. 

Теңіз құқығы жөніндегі БҰҰ –ның  III Конференциясында экономикалық аймақ мəртебесіне 

байланысты келіспеушіліктер болды. Қатысушы мемлекеттердің бір бөлігі экономикалық аймақты 

енгізу туралы келісімге  келгенге дейін аумақтық суларын 200 мильге дейін бір жақты тəртіпте 

кеңейтіп алды. Əрі қарай олар өздеріне sui generic халықаралық –құқықтық мəртебемен, яғни 

аумақтық жəне ашық теңіз мəртебесінен бөлек ерекше түрдегі мəртебені беру жолымен 

экономикалық аймақтағы жағалық мемлекеттің айрықша құзырын мейлінше кеңейтуін талап етті. 
Конференцияға қатысушылардың басқа бір бөлігі аймақтың ерекше мəртебесін мойындау, 

шарттық сипатына өзгерістер қаупін туғызады, оның тəртібін аумақтық теңіз тəртібімен 

теңестіреді деп есептеді. Бірыңғай көзқарасқа қол жеткізілмеді жəне Конвенция экономикалық 

аймақ мəртебесінің ұғымын бермей, жағалық, сондай ақ барлық пайдаланушы мемлекеттердің 

құқықтары мен міндеттерін баяндаумен шектелді. Экономикалық аймақ режимі осы мəртебенің 

ашық теңіз еркіндігінен шарттық алып тастаулар нəтижесінде халықаралық құқық бекітетін 

жағалаудағы мемлекеттердің қатаң шектелген құқықтары мен шексіз құқықтарының заты мен 

көлемі бойынша ғана түрлі өзгертулерге жол беретіндігімен ерекшеленеді. 
Басқа мемлекеттердің кеме қатынасына жəне ұшуына, су асты кабельдері мен құбырларын 

жүргізу жəне басқа құқықтық жұмыс түрлерінің халықаралық құқық көзқарасының негізіндегі 
құқықтарды теңгеру ерекше экономикалық аймақ тəртібін анықтайтын элемент б.т. 

Континенттік қайраң –бұл жағалық мемлекеттің аумақтық теңізінің сыртқы шекарасынан 

құрлықтың су асты шетінің сыртқы шекарасына дейін орналасқан немесе аумақтық теңіз ені 
өлшенетін негізгі шектен 200 мильге дейінгі, құрлықтың су асты шетінің сыртқы шекарасының 

осындай ұзындыққа жайылмайтын теңіз түбі мен оның қойнауы. 

Егер құрлықтың су астының шеті 200 мильдік сызықтан əрі қарай жайылса, құрлық 

қайраңының сыртқы шекарасы аумақтық теңіздің негізгі шегінен  350 мильден немесе  2500 м 

изобатадан 100 миль аспауы тиіс. Континенттік қайраңның сыртқы шекарасы туралы карталар мен 

ақпараттар БҰҰ Бас хатшысына тапсырылады, ол оларды тиісті түрде жариялайды. 

Жағалық мемлекет континенттік қайраңның қорларын барлау мен өңдеу мақсатында 

егемендік құқығын жүзеге асырады. Бұл құқықтардың ерекшелігі, егер жағалық мемлекет қайраң 

қорларына барлау мен өңдеу жүргізбесе, оны осы жағалық мемлекеттің айқын келісімінсіз ешкім 

жүргізе алмайтындығы. 
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             14-тақырып.  Халықаралық экономикалық құқық 

Мақсаты: жоғары білікті маманды қазіргі талаптарға сəйкес оқыту мен, екінші ден, 

халықаралық құқықтың теория жүзіндегі арнайы білімін тəжірибиеге қолдана білуге студенттердің 

құқықтық қабілеттерін дамытуды айқындайды. 

Кілттік сөз: «Халықаралық несие шарттары», «Халықаралық экономикалық шарттар», 

«Халықаралық құқық» 

  Қаралатын сұрақтар: 

1) Халықаралық экономикалық құқық ұғымы, қалыптасуы жəне қайнар көздерi 

2) Халықаралық экономикалық құқықтың қағидалары 

3) Халықаралық экономикалық шарттар 

4) Мемлекетаралық экономикалық қатынастар саласындағы халықаралық ұйымдар 

Экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету  мемлекеттің экономикалық саясаты мен 

ұйымдық құқықтық шаралар жүйесіне байланысты. Қазіргі кезеңде кез - келген мемлекеттің 

экономикалық саясатындағы айқын жəне кезекті сəтсіздіктерден шығудың тиімді жолдарын 

жасауға, экономикалық реформалауға  үлкен мəн берілуде. Экономикалық даму үшін құқық 

арқылы экономикаға ықпал ету, экономикалық проблемаларды басқара білудің ықтимал 

проблемаларының тəжірибелік маңызы зор. 

Қазіргі таңдағы əлемдегі халықаралық экономикалық қатынастар үшін мəселелердің 

көпшілік бөлігін бара бара ұлттық құқықпен ғана емес, сонымен бірге халықаралық құқықтың 

нормаларын, қағидаларын, институттарын қолдану арқылы немесе негізінен халықаралық 

құқықпен қарастыру орын алып келеді. «Мемлекеттің ішкі құзіреті биліктерін тəуелсіздікті 

саналы, үйлестірілген күйде түрлі шектеулер деңгейде ақырындап беру ( асты сызған- біз, автор) 

туралы сөз болып отыр, яғни бекітілетін құқық нормаларында ұлттық, аймақтық, блоктық 

мүдделерімен қатар, тұтастай алғандағы халықаралық қауымдастықтың мүдделері де көрініс 

табуы керек» Интернационалдық үрдісі, немесе қазіргі кезде айтылып жүргеніндей, шаруашылық  

өмірдің жаһандасуы айқын жəне оны көпшілік мойындап отыр. Əсіресе халықаралық құқық  үлкен 

ықпалдарға ұшырауда, себебі: мемлекетпен оның ұлттық құқығына ірі көлемді ықпалдар 

халықаралық құқық арқылы жүзеге асырылады. Жаһандасу процесі халықаралық құқық жүйесінің 

ерекшелігін, халықаралық жүйенің тұтастай алғанда өнімді қызмет етуін тағы бір рет дəлелдеп 

отыр. 

Халықаралық құқықтың даму тарихы бір мыңжылдықпен шектелмейді. Бұл, бір жағынан 

алғанда, басқа мемлекеттердің құқықтарына үдайы ықпал ететін көнеден келе жатқан құқықтықт 

жүйелердің бірі; екінші жағынан алағанда ұлттық жүйелерге өзара тəуелді болып келеді. Осы 

заманғы халаықаралық құқықтың беделі жоғары. Оның құқықтық табиғаты мен санаспайтын 

мемлекет жоқ шығар. Сонымен қатар, халықаралық құқық үшін субъектілер арасындағы 

қатынастарды жоғары деңгейдегі сеніммен бекіту сипаты тəн. Ал, сенім, өз кезегінде халықаралық 

(əлемдік) əділ құқықтық тəртіпті орнатудың кепілі болады. Тұтастай əлемдік қауымдастықтың 

қауіпсіздігі əділ бейбіт тəртіптің алғышарты б.т. Халықаралық қауіпсіздіктің жалпыға ортақ 

жүйесі жеке мемлекеттің қауіпсіздігімен қаматамасыз етіледі.  



 

Халықаралық экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемасы БҰҰ қызметінің жаңа 

маңызды бағыттарының біріне айналып келеді. БҰҰ Бас Ассамблеясы 1984 ж. 18 желтоқсандағы  

«Халыұаралық экономикалық қатынастардағы сенімді нығайту шаралары туралы» 39/210, 1985ж. 

17 желтоқсандағы «Халықаралық экономикалық қауіпсіздік» 40/173 қарарларында, БҰҰ Бас 

Ассамблеясының  XXXXI сесиясында қабылданған «Халықаралық құқықты дамыту туралы» 1987 

жылғы Меморандумда, халықаралық əмбебап ұйымының өзара тиімді экономикалық 

қатынастарды қалыптастыру мəселелеріне деген ұстанымын баяндайды. Мұндай қатынастыр əділ, 

тең құқылы жəне демократиялық негізге сай құрылуы керек, ол халықаралық құқықтың жалпыға 

ортақ жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады. 

Халықаралық экономикалық қатынастар адамзаттың ғаламдық проблемаларын шешуде 

маңызды рөл атқарады. Олар елдер арасындағы экономикалық айналымды реттеу қажеттігіне 

байланысты пайда болады жəне саяси сипатқа ие. Мемлекеттер осы заманғы халықаралық 

құқықтың негізгі субъектілері ретінде өздерінің сыртқы саясатының мəселелерін шешеді, сыртқы 

экономикалық саясат оның бір бөлігі болып табылады. Экономикалық қатынастарды 

демократияландырудың объективті қажеттігі туындайды, ол халықаралық экономикалық 

құқықтың көптеген күрделі проблемаларын шешуді қамтамасыз етеді. Сонымен,  халықарлық 

экономикалық құқық халықаралық құқық субъектілерінің арасындағы, олардың халықаралық 

экономикалық қатынастары саласындағы қызметін реттейтін қағидалар мен нормалардың 

жиынтығын көрсететін халықаралық құқықтың бір саласы. 

Халықаралық құқық ғылымы халықаралық экономикалық қатынас мəселелерімен толық 

көлемде тек əлемдік капиталыстік нарық жедел дами бастағанда ғана айналыса бастады. 

Халықаралық құқық халықаралық экономикалық қатынастардың кең көлемді саласын іс жүзінде 

реттемеген де болатын. Ал халықаралық арена экономикалық қарым қатынас қатысушылары ұлғая 

берді. Сөйтіп, реттеу объектісініңзаңдық табиғатын айқындаудың объективті қажеттігі пайда 

болады. Мемлекеттердің экономикалық қызметі халықаралық құқықтық реттеуге мұқтаж еді. 
Мемлекеттердің тиісті сипатта əрекет ету тəжірибесі де байқалып келеді, яғни қайда да бір 

тəртіптің бар екендігі туралы, нақтырақ айтқанда экономикалық тəртіп туралы айтуға болады. 

Халықаралық экономикалық құқыққа арналған алғашқы ғылыми зерттеулер екінші 
дүниежүзілік соғыстан кейін пайда бола бастады. 1964 ж. сауда жəне даму жөніндегі БҰҰ –ның 

Женева Конвенциясы өткізілді. Бұл халықаралық форум халықаралық экономикалық құқықтың 

құқықтық табиғаты туралы көптеген пікірталастарды бастап берді. Екі бағыт қалыптасты: 

халықаралық құқықтық жəне шаруашылық құқықтық. 

Халықаралық құқықтық бағыт халықаралық экономикалық құқықты халықаралық жария 

құқықтың бір бөлігі немесе саласы деп белгілейді. Ал, екінші бағыт халықаралық экономикалық 

құқыққа халықаралық экономикалық қатынас объектісі болып табылатын кез келген нормаларды 

жатқызады. Халықаралық иэкономикалық құқықты қалыптастыру туралы мəселе 1967 ж. Г. И. 

Тункиннің еңбектерінде қайтадан көтеріле бастады. Ол мемлекеттер арасындағы сауда жəне басқа 

экономикалық қатынастарға қатысты жалпы халықаралық құқық нормаларының ұлғайып келе 

жатқанын көрсетті. Мұндай процесс халықаралық экономикалық құқықтың қалыптасына əкелді. 
Е. Т. Усенконың еңбектерінде халықаралық экономикалық құқық халықаралық жария құқықтың 

бір саласы ретінде қарастырылған. Сонымен қатар, оны халықаралық  шаруашылық қатынастарын 

реттейтін түрлі тəсілдерді зерттейтін «кешенді пəн» ретінде белгілеу туралы да ұсыныстар 

айтылды. Г. И. Вельяминов оны халықаралық сауда құқығы деп атауды ұсынды, себебі оның 

реттеу заты бірінші кезекте мемлекеттердің сауда экономикалық қатынастары болып табылады 

деді.  
Күрделі жəне қарама қайшылықты даму нəтижесінде құқық ғылымында билік аралық 

сипаттағы мемлекетаралық экономикалық қатынастарды реттейтін нормалардың жиынтығын 

халықаралық құқықтың бір саласы халықаралық экономикалық құқық көрсетеді деген 

тұжырымдама бекітіліп қалды. 

Халықаралық экономикалық құқықты айқындау проблемасы жаңа халықаралық 

экономикалық тəртіптің (ЖХЭТ) идеялары мен қағидаларын саралаумен тығыз байланысты. 

Дамушы мемлекеттер жаңа халықаралық экономикалық тəртіптің мақсаттарын мынадай етіп 

айқындады: 



 

мемлекеттердің өз табиғи ресурстарына толық жəне тұрақты тəуелсіздік етуі, дербес теңдік, 

экономикалық жəне əлеуметтік жүйелерді таңдау еркіндігі жəне кемсітушілікке жол бермеу 

сияқты қағидаларды жүзеге асыру; 

дамушы мемлекеттерге халықаралық шешімдер қабылдау процесінде əділ рөл беруді 
қамтамасыз ету; 

осы елдердің əлемдік нарықтағы экономикалық өзара байланыстың нарыты салаларындағы 

талаптарын қанағаттандыру.  

ЖХЭТ-тің  қағидалары мен нормалары халықаралық экономикалық құқықтың құрамдас 

бөлігі болуы тиіс. Мұндай экономикалық тəптіпті орнату халықаралық құқықтың негізгі 
қағидаларының халықаралық экономикалық қатынастар саласына таралатынын білдіреді. Жаңа 

халықаралық  экономикалық  тəртіптің (ЖХЭТ ) жеке бір маңызды идеялары алғашқы рет 

қосылмау қозғалысының, сауда жəне даму жөніндегі БҰҰ Конференциясының (ЮНКТАД), «77 

топтың» аясында XX ғасырдың  60- жылдарында пайда боып, жасалып жатты, ал өткен ғасырдың 

70- жылдары –ЖХЭТ -тің аяқталған тұжырымдамасына қарай ақырындап өзгере берді. «77 топ» 

ЮНКТАД- тың Женевадағы 1964 ж. алғашқы конференциясында ұйымдық нысанда рəсімделіп, 

қатарына енген алғашқы дамытушы елдердің саны бойынша өз атауын алды. ЖХЭТ 

тұжырымдамасында халықаралық экономикалық  қатынастарда демократиялық бастаулардың 

қажеттігі туралы идеялар тұжырымдалған. Олар теңқұқылы жəне əділеттілік, өзара 

ынтымақтастық, ішкі істерге қол сұқпау қағидаларына негізделуі керек болатын.  

Жаңа халықаралық экономикалық тəртіп (ЖХЭТ) тұжырымдамасы халықаралық 

экономикалық қатынастардың қайта құрылуының жетекші тұжырымдамалырының бірі ретінде 

дамушы мемлекеттердің бастамасымен бекітіліп қалды. Олар өздерінің экономикалық дербестігі, 
халықаралық экономикалық қатынастардың демократиялығы үшін күресті бастап кетті. Осы 

тұжырымдаманың қалыптасыуна нормативтік базаның маңызы зор болды. ЖХЭТ -ті орнату үшін 

Дкеларация мен əркетер бағдарламасы, сондай ақ мемлекеттердің экономикалық құқықтарымен 

міндеттерінің Хартиясы қабылданды, олар БҰҰ Бас Ассамблеясының VI Арнайы сессиясында 

жəне БҰҰ Бас Ассамблеясының 1974 ж. XXIX сессиясында қабылданған болатын. Бағдарламада 

«бейбіт шаруашылық байланыстарда... сауда мен қызмет көрсету салаларында кемсітушілік пен 

шектеулерді жоюды қоса алғанда, əділ, тең құқылы жəне өзара тиімді қатынастарды орнату» 

талабы мазмұндалған. Халықаралық экономикалық қатынастарды демократияландыру жəне 

сауықтыруда, халықаралық экономикалық құқықтың қалыптасыуна оң əсер ете отырып, ЖХЭТ 

құжаттарын белгілі бір дəрежеде бірізді емес. Кемшіліктеріне қарамастан, ЖХЭТ 

тұжырымдамасының пайда болуы жаңа, анағұрлым жоғарырақ тəртіптегі халықаралық 

экономикалық қатынастардың туындауына əсер етті. Осы заманғы ұғым бойынша жаңа 

халықаралық экономикалық тəртіптің мазмұнының құқықтық тəртіп ретінде шекарасы кеңейіп 

келе жатқанын атап өту керек. Халықаралық құқықтың барлық субъектілері (ЖХЭТ тегі сияқты 

дамушы елдер ғана емес) халықаралық (əлемдік) экономикалық құқықтық тəртіптің болуына 

мүдделі. Халықаралық (əлемдік) экономикалық тəртіпке мынадай сипат тəн: 

экономикалық күштің үстемдік етуі, мемлекеттірдің экономикалық сакцияларды аралас 

қолдануы; 

мемлекеттерді экономикалық даму деңгейлері мен нарық экономикасының дəрежесі 
бойынша  бөлудің фактілік заңдастырылуы; 

     түрлі құқықтық режимдердің қалыптасуы, кейінірек барынша қолайлылық режимін, 

преференциал режимін заңдастыру; 

халықаралық қауымдастық қатысушыларының екі жақты реттеуден көп жақты реттеуге өтуі; 
халықаралық құқықтық реттеу саласында мемлекеттердің ішкі құзыреттерінің өсуі. 

Бүгінгі таңда шаруашылық өмірдің интернацоналдану  (жаһандастырылу) үрдісі анық 

көрінуде жəне оны көпшілік мойындап  отыр.Əсіресе халықаралық құқыққа үлкен ықпал болуда, 

себебі мемлекет пен оның ұлттық құқығына ірі көлемде ықпалдар халықаралық құқық арықлы 

жүзеге асырылады. Жаһандасу процесі халықаралық құқық жүйесінің ерекшелігін, халықаралық 

жүйенің түтас алғанда өнімді қызмету етуін тағы бір рет дəлелдеп отыр. 

Өткен ғасыр халықаралық қатынастар жүйесінде түбегейлі өзгерістер болды, ол өз негізінде 

халықаралық жəне аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің құқықтық проблемалар кешенін 



 

қайта қарап шығуды талап етті.Жаңа ғасырда көптеген мемлекеттердің əлемдік көлемдегі 
қиындықтарды жеңуге қолдары жеткенімен, əлем тұрақты, болжауға мүмкіндік беретіндей жəне 

тиісінше қауіпсіз бола қойған жоқ.  

Əлемнің көптеген мемлекеттерінің ашық нарықтық экономикаға жəне сауда экономикалық 

байланыстарды заңдастыруға батыл бетбұрыс жасауға əлемдік жүйені біртұтас экономикалық 

кеңістікке айналдырудың маңызды факторы болып табылады. Осындай сапалық бетбұрыстарға 

байланысты жаһандасу процесі əлемдік дамудың маңызды факторына айналды. Жаһандасу 

проьлемаларына арналған арнайы əдебиеттерді саралаған кезде, біз жаһандасу ұғымы мен  пəніне 

қатысты біртұтас көзқарастарды таба алмадық. XX ғасырдың  90-жылдарының орта тұсында 

басталған жаһандасудың маңыздылығын атап өте отырып, оның адамзат дамуының жаңа кезеңі 
болғанын айту керек. 

Мəселен, Халықаралық Валюта Қорының сарапшылары, өткен ғасырдың аяғында 

жаһандасуды барлық «əлем елдерінің экономикалық өзара тəуелділіктерінің өсуі деп анықтаған 

болатын. Ол тауарлар мен қызмет көрсетумен капиталдың халықаралық тасқынымен, шекаралық  

алмасулардың көлемі мен əр түрлілігінің алмасулардың көлемі мен əр түрлілігінің өсуіне, сондай 

ақ жаңа технологиялардың жылдам жəне кең таралуына негізделді. Жаһандасу процесі 
объективтілігімен сипатталады; көбіне экономикада жаңа бағыттардың құрылуына негізделеді; 
əлемдік экономиканың интерноционалдану процесіне жаңа сипат береді; ғаламдық қаржылық 

нарықты құрады. Сонымен, үшінші мыңжылдыққа аяқ басу əлемдік экономиканың жаһандасу 

үрдісімен сипатталады. 

Əлемдік тəжірибеде жаһандасуға біржақты көзқарас жоқ. Ол жаһандасудың əлемдік 

экономикалық көптеген субъектілеріне қарама қайшы ықпал етуіне негізделетін болса керек. Бұл 

процесс ұлттық экономикалық жүйелердің өзара ықпалдасуы мен өзара сіңісудің үдеуімен, 

олардың халықаралық алмасу процесіне жалпылай қатысуымен  сипатталады.Алмасу процесі 
бəсекелестіктің ықпал етуімен жəне ғылыми техникалық  прогрестің серпінді дамуымен  жүзеге 

асырылады. Жаһандасудың ұлттық экономикаға тигізетін кейбір əсері бар. Бірінші кезекте, ол 

ұлттық экономиканың бəсекелестік мүмкіндігіне қойылатын талаптардың өте өсіп кетуімен 

сипатталады. Екіншіден, мемлекеттердің экономикалық интеграциялануы нəтижесінде əлемдік 

экономикалық қатынас қатысушыларының өзара тəуелділігінің бірден артып кеткені байқалады. 

Адамзаттың даму тарихы маңызды проблемаларды шешетін кез келген құбылыстың 

жағымсыз салдары болатынын дəлелдеп берді. Сол арқылы, біздің ойымызша осы заманғы қоғам 

дамуының тұрақсыздығын түсіндіруге болатын сиақты. Əсіресе ол ең түйінді экономикалық 

проблемаларды жасаудан көрінеді. 
Халықаралық эконмикалық құқықтың негізгі қайнар көздері халықаралық шарт пен 

халықаралық дəстүр. 

Экономикалық қатынас саласындағы барлық халықаралық шарттарды нормативтік мазмұны 

маңызды экономикалық мəселелерді шешуге бағытталған саяси шарттарға, жəне тура 

мағынасындағы экономикалық шарттарға, жəне ережелерді экномикалық проблемаларға арналған 

халықаралық ұйымдардың құрылтай құжаттарына, сондай ақ халықаралық экономикаылық  

ұйымдардың жарғыларына бөлуге болады.  

Халықаралық  экономикалық  шарттардың бірінші санатына мемлекеттер арасында 

жасалатын достық, ынтымақтастық жəне өзара көмек туралы саяси шарттар, сондай ақ 

өзарақатынастар негізі жөніндегі басқа да түрлі шарттар, ынтымақтастық қағидалары туралы 

шарттар жатады. Мысалы, Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасында жасалған 

достық, ынтымақтастық жəне өзара көмек туралы 1992 ж. шарттың  16-22-баптарында 

мемлекеттердің экономикалық саясаттағы міндеттері ескерілген. «Уағдаласушы Жоғары тараптар 

барлық деңгейдегі шаруашылық етуші субъектілердің тең құқылы жəне өзара тиімді 
экономикалық жəне ғылыми техникалық ынтымақтастықтарын кеңейтуге жəне тереңдетуге, 

олардың əлуетін тиімді ортақ экономикалық кеңəістікті құру үшін пайдалану мақсатында 

жəрдемдесетін болады»  16-баптың 1-бөлігі.  
Екінші санатқа мемлекетаралық экономикалық қатынастар саласының түрлі аспектілерін 

реттейтін екіжақты жəне көпжақты шарттар жатады. Ол туралы «Халықаралық тэкономикалық 

шарттар» деп аталатын 16.3- тармақта егжей тегжейлі айтылған. 



 

Экономикалық құқықтың шарттық нормаларының үшінші санаты халықаралық ұйымға мүше 

мемлекеттердің үшінші тараптармен өзара əрекеттерінің қағидаларымен құқықтық нормалар 

жүйесін бекітеді. Оларға БҰҰ Жарғысы, БСҰ (ГАТТ) Жарғысы, МАГАТЭ Жарғысыжатады. 

Халықаралық  дəстүр халықаралық экономикалық  құқықтың қайнар көзі ретінде көбіне 

мемлекеттердің сауда тəжірибесінде, теңіз сауда жүзуінде кездеседі. 
Құқықтың қосалқы қайнар көздері, атап айтқанда, халықаралық экономикалық ұйымдардың  

қарарлары мен ұсыныстары халықаралық экономикалық құқықтың қалыптасыуында үлкен рөлге 

ие. Оларға: 1964 ж. Женева қағидалары, ЖХЭТ орнату туралы  1974 ж. Декларация, 

мемлекеттердің экономикалық құқықтары мен міндеттерінің Хартиясы жатады. Жоғарыда аталған 

тұрақты халықаралық ұйымдар актісі болып есептеледі. Халықаралық экономикалық құқықтың 

қайнар көздері жүйесінде уақытша экономикалық ұйымдардың (кеңестер, конференциялар) 

шешімдері көпжақты шарттардың ерекше бір түрі  ретінде қарастырылады. Мысалы, мұндай 

сипаттағы қайнар көздерге сауда жəне даму жөніндегі БҰҰ –ның 1964 ж. Женева 

конференциясының Қорытынды Актісін, Еуропадағы қауіпсіздік жəне ынтымақтастық жөніндегі  
1975 ж. Кеңестің Қорытынды Актісін, ЕҚЫҰ шеңберінде қабылданған 1990 ж. Париж Хартиясын 

жатқызуға болады. 

Халықаралық құқықтың негізгі қағидаларының халықаралық экономикалық қатынастарды 

реттеу үшін негіз қалайтын маңызы бар.  

Мемлекеттің тəуелсіздігін құрметтеу қағидасы халықаралық экономикалық қатынастар 

жүйесіне икемделіп, мемлекеттердің өз тəуелсіздіктерін қорғауға ұмтылыстарына қайшы келмей 

ақ мемлекеттердің экономикалық өзара тəуелсіздіктерін қамтамасыз етеді.  
Дербес теңдік қағидасы мемлекеттердің экономикалық саясатындағы өзарақатынастардың 

негізін қалайды. Экономикалық күшті əріптестің экономикасы төмендеу дамыған мемлекетпен 

қатынасы оның экономикасының дамуына фактілік теңдікке қол жеткізуге көмектеседі. 
Экономикалық əріптестер арасындағы ынтымақтастық қағидасы белгілі бір құқықтық 

стандарттарда тиімді, ұзақ мерзімді өзара түсіністікті қамтамасыз етеді. 
Халықаралық экономикалық құқықтың қалыптасуына күш қолданбау немесе күш 

қолданамын деп қоқан лоққы жасамау қағидасының таралуы маңызды рөл атқарады. Өкінішке 

қарай, əлемдік тəжірибеде түрлі нысандағы экономикалық қысым жасау сайма сай емес алмасу, 

кемсіту шаралары, эмбарго кездесіп қалады. Халықаралық қауымдастық экономикалық қысым 

жасау шараларының құқыққа қайшылығын көрсетіп, экономикалық күш қолдану немесе осындай 

күшті қолданамын деп қоқан лоққы жасауға жол берілмеуі керектігін мойындап отыр.  

Мемлекеттердің ішкі істеріне қол сұқпау қағидасы халықаралық экономикалық құқықтың 

жəне экономикалық құқықтың қалыптасуын қамтамасыз етеді.  
Халықаралық экономикалық құқықтың арнайы қағидалар жүйесі, халықаралық 

экономикалық құқықтың өзі сияқты толық қалыптасып болған жоқ. 1964 ж. Женева қағидалары, 

1974 ж. мемлекеттердің экономикалық құқықтары мен міндеттерінің Хартиясында, ЖХЭТ-ті 
орнату туралы  1974 ж. Декларацияда халықаралық құқықтың көпшілік мойындаған қағидаларын 

нақтылайтын арнайы қағидалардың кейбірінің тізбесі берілген.  

Мемлекеттердің өз байлықтары мен табиғи ресурстарына ажырамас тəуелсіздігі 

қағидасы БҰҰ-ның «Табиғи ресурстарға ажырамас тəуелсіздік туралы» декларациясында алғаш 

тұжырымдалған болатын. Кейінірек, бұл қағида  1964 ж. Женева қағидаларында, экономикалық, 

əлеуметтік жəне мəдени құқықтар туралы 1966 ж. халықаралық Пактіде заң жүзінде ресімделді. 
Хария мен  1974 ж. Декларацияда ол түпкілікті тұжырымдалып блоды.  

Ажырамас тəуелсіздік қағидасы мемлекеттердің отарсыздандыру жəне табиғат ресурстарын 

тиімді бақылау, табиғат жəне басқа да ресурстарды пайдалануды өтеу жəне толық өтемақы алу, 

сондай ақ келтірілген залалдың өтелуіне деген құқығын көздейді. 
Сыртқы экономикалық байланысты ұйымдастыру нысанын таңдау қағидасы 

мемлекеттердің дербес теңдік жəне ішкі істерге қол сұқпау қағидасының қисынды жалғасы болып 

табылады. Осы қағиданың нормативтік мазмұнына орай, сыртқы экономикалық қызметке 

қатысушылар түрлі режимдерді таңдауға ерікті: кедендік, тарифтік, лицензиялық, экспорттық, 

импорттық жəне басқа да режимдері. 



 

Экономикалық кемсітпеушілік қағидасы халықаралық құқықтың негізгі қағидасы 

мемлекеттердің теңдігінен келіп шыққан. Бұл қағида шарттық болып табылмайды, бұл прогресшіл 

халықаралық қауымдастық ұсынатын əдеттегі норма болып табылады. Кемсітпеушілік қағидасы 

мемлекеттердің экономикалық қатынастың барлық қатысушыларына ортақ, бірдей жағдайлардың 

болуын талап ету құқығына келіп тіреледі. 
Ең қолайлы жағдай қағидасы алдынғыға қарама қайшы шартық қағида болып табылады. Бұл 

əрбір уағдаласушы мемлекеттердің екіншісіне келешекте кез келген үшінші мемлекетке беретін 

немесе беруі мүмкін шартта көрсетілген көлемде құқықтарды, артықшылықтарды немесе 

жеңілдіктерді беру туралы шартқа енгізілетін ереже. Ең қолайлы жағдай қағидасының əрекет күші 
сауда жəне теңізде жүзу салаларындағы қатынастардың жеке түрлеріне кедендік алым, ішкі салық 

салу, теңіз порттарының режиміне, кеме айлақтарын пайдалануға таралады. 

Ең қолайлы жағдай режимімен олардың ерекше бөліп көрсету артық, басым режимді 
көрсетеді. Даму жолындағы елдердің экономикалық көтерілуі үшін қолайлы сауда саяси 

жағдайларын жасау мақсатында дамыған елдердің даму жолындағы барлық елдерге біржақты 

жеңілдіктерді беру керектігі ұсынылды, ол дамыған елдерге таралмауы керек. Даму жолындағы 

елдердің  бір біріне басым жеңілдіктер беруі дамыған елдерге таралмайды. 

Ұлттық режим қағидасы шетелдік заңды жəне жеке тұлғаларға, сондай ақ шетелдік 

тауарларға өзінің жеке жəне заңды тұлғалары мен тауарлары пайдаланатын  барлық құқықтар  мен 

артықшылықтарды  беруді көздейді. 
Өзара бірдейлік қағидасы шетелдік əріптеске белгілі бір құқықтарды, артықшылықтарды 

немесе жеңілдіктерді, осындай артықшылықтар беріп отырған мемлекеттің де осы шетелдік 

мемлекетте ұқсас құқықтарды, артықшылықтарды немесе жеңілдіктерді пайдаланатын болуын 

көздеген жағдайда жасалады. 

Халықаралық экономикалық қатынастарды құқықтық реттеу мазмұны түрлі түрлі 
экономикалық шарттардың өсуіне əкелді.  

Сауда шарттары мемлекеттер арасындағы сауда жəне өзге де қатынастардың қағидаларын 

анықтайды  жəне құқықтық негізін  қалайды. Олардың негізгі мазмұны кедендік салық салу 

режимін анықтауға, əкелу əкетуді реттеу мəселелеріне, көлік жағдайларына, транзит мəселелеріне, 

заңды тұлғалар мен заң актілерінің мəртебесін мойындауға, жеке жəне заңды тұлғалардың 

қызметінен келіп шығады.  

Əлеуметтік экономикалық құрылысқа, экономикалық даму деңгейіне байланысты сауда 

шарттарында ішкі сауда режимін қолдану қарастырылады: барынша қолайлылық режим, ұлттық 

режим, басым режим, өзара бірдейлік  қағидасы. 

Контингенттік сауда шарттары тауар айналымы жəне тауарларды өзара жеткізу 

мəселелері бойынша жасалады. Оларда жеткізілетін тауарлардың атауы, мөлшері, сондай ақ 

тауарлардың импорттауға рұқсат беру мəселелері айқындалады. 

Халықаралық тауар келісім шарттары ауылшаруашылық  немесе минералдық шикізаттарды 

экспорттаушы мемлекеттер мен импорттаушы елдер арасында жасалады. Сауда шарттарының 

талаптарына сəйкес, əрбір экспорттаушы ел өнімді қамамасыз етуге міндеттенетін квотаға ие 

болады. Шарттың талаптары бұзылса, тиісті санкциялар көзделген. Халықаралық тауар келісім 

шарттары шикізат өндіруші елдердің экспорттау мүмкіндігін, тиісті инфрақұрылымдардың 

дамуын, өндіруші елдердің шикізатты қайта өңдеу мен сатуға қатысуын дамытады жəне 

нығайтады.  

Халықаралық есеп айырысу туралы келісімдер – бұл төлемдер жүргізу, тəртібі туралы 

келісімдер: төлемдік, клирингтік жəне төлем- клирингтік келісімдер. Төлемдік келісімдер деп 

еркін немесе шектеулі айырбасталатын валютамен есеп айырысуды көздейтін келісімдерді айтады. 

Клирингтік келісімдер мемлекетаралық қарыздар мен мемлекеттер арасындағы сыртқы сауда жəне 

өзге де операциялар бойынша талаптарды валюта аударусыз өзара есептеуді көздейді.  Төлем- 

клирингтік келісімдер аралас сипатта болады. 

Халықаралық несие шарттары- бұлар экономикалық əріптестер арасындағы жасалатын 

келісім, оған сəйкес бір тарап – несие беруші  екінші тарапқа –борышқорға белгілі бір ақша немесе 

тауар береді, ал борышқор  белгілі бір мерзім ішінде қарыз сомасын қайтаруға жəне несиені 
пайдаланғаны үшін сыйақы төлеуге міндеттенеді. 



 

Техникалық ынтымақтастық жəне техникалық көмек көрсету туралы келісімдер 

мемлекеттер арасында өнеркəсіп құрылыстарын жəне басқа да объектілерді салуға өзара көмек 

көрсету үшін жасалады. Мұндай сипаттағы экономикалық шарт үшін тауарларды өзара жеткізу, 

объектілерді жобалау жəне салуда, құрал жабдықтарды монтаждауда техникалық қызмет көрсету 

шарттарын көздейді. 
Жоғарыда аталған экономикалық шарттардың түрлері мұнымен бітпейтінін айту керек. 

Мемлекеттер арасында экономикалық ынтымақтастық саласында халықаралық шарттардың кең 

көлемде жасалып жатқаны экономикалық шарттардың кең көлемде жасалып жатқанды 

экономикалық шарттардың жаңа нысандарының қалыптасуына септігін тигізетін болады. 

Халықаралық экономикалық құқық саласында халықаралық ұйымдар туынды субъектілер 

болып табылады. Осындай тұрақты жəне уақытша ұйымдар аясында маңызды экономикалық  

проблемалардың талқылануы олардың жағымды рөлдерін қамтамасыз етеді. Олардың кейбірінің 

тұрақты сипаты мемлекеттерге туындайтын проблемаларды білікті шешуге  жəрдемдеседі.  
Халықаралық экономикалық ұйымдардың ішінде мамандандырылған  мекемелер жүйесімен 

қоса, Біріккен Ұлттар Ұйымы маңызды орынға ие.  

БҰҰ- ның басты мақсаттарының бірі-бұл халықаралық экономикалық ынтымақтастыққа 

көмектесу. БҰҰ- ның басты органдар жүйесінде бұл мəселемен  Бас Ассамблея мен 

Экономикалық  жəне əлеуметтік Кеңес айналысады. БҰҰ Жарғысының 13-бабына сəйкес, Бас 

Ассамблея экономикалық, əлеуметтік жəне басқа да салаларда халықаралық ынтымақтастыққа 

көмектесу үшін зеттеулер ұйымдастырады жəне мемлекеттерге ұсыныстар береді. БҰҰ  ЭКОƏЛК-

і халықаралық экономикалық ынтымақтастық саласындағы  қызметтерді атқарады. ЭКОƏЛК-ның 

маңызды қызметтерінің бірі. БҰҰ- ның мамандандырылған мекемелерінің қызметін үйлестіру 

болып табылады, ол мекемелердің көпшілігі халықаралық экономикалық құқық мəселелерімен 

айналысады.  

Халықаралық Валюта Қоры (ХВҚ) халықаралық қаржы валюталық проблемалар жөнінде 

консультациялар беру мен ынтымақтастық тетігін көрсетеді. ХВҚ халықаралық сауданың дамуына 

жəне балансының өсуіне, валюта курсының тұрақты болуына жəрдемдеседі; əлемдік сауданың 

дамуына кедергі келтіретін валютааралық операцияларға қойылатын шектеулерді жоюға жəне 

көпжақты төлем жұйесін қалыптастыруға көмектеседі. Бұл мамандандырылған мекеме мүше 

мемлекеттердің жағдайын олардың төлем балансын түзету үшін өзінің негізгі ресурстарынан 

қаражаттар беру арқылы нығайтады.  

Халықаралық даму жəне қайта құру банкі (ХДҚБ) мүше мемлекеттерге олардың аумақтарын 

қайта құруға жəне экономикалық дамытуға өндірістік мақсаттар үшін капитал салу арқылы көмек 

көрсетуді мақсат тұтады. 

Халықаралық Қаржы Корпорациясы (ХҚК), Халықаралық  даму ассоциациясы (ХДА) жəне 

Халықаралық Даму жəне Қайта құру Банкі (ХДҚБ) үшмүшелік топ құрды, ол Бүкілəлемдік Банк 

атауын алды. Халықаралық Қаржы Корпорациясының мақсаты қаржыландыруға көмек көрсету;  

инвестициялық мүмкіндіктерді бір жерге жинақтау болып табылады. Халықаралық Даму 

Ассоциациясы (ХДА) Халықаралық даму жəне қайта құру банкінің филиалы болып табылады. 

ХДА несиелеріне мынадай талаптарға сай келетін елдер үміткер бола алады: экономикалық 

жағынан дамымаған болуы, салыстырмалы түде жеткілікті эконмикалық, қаржылық жəне саяси 

тұрақтылығының болуы, өйткені ұзақ мерзімге берілген несиені ақтауы тиіс; төлем балансымен 

қиыншылықтарының болуы жəне шетел валютасын беруге əлсіз перспективалары болуы керек, 

себебі жеңілдікпен берілетін қажетті барлық қаражаттар өзін өзі ақтауы тиіс; шынында да даму 

ісінің жолын қуу керек, ол мемлекет жүргізетін саясатта бейнеленуі тиіс. ХДА-ның барлық 

несиелері дерлік 50 жылға жəне үстеме пайызсыз беріледі. 
Өнеркəсіптік даму жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымының (ЮНИДО) мынадай негізгі 

мақсаттары бар: 

• даму жолындағы елдерге индустрияны дамытуға жəне оны жеделдетуге барлық 

мүмкіндіктермен көмектесуді қолдау жəне дамыту; 

• даму жолындағы елдерге инфрақұрылым саласындағы жəне өндіріс саласында 

мекемелерді құру жəне нығайтуға көмектесу, сондай ақ осы мемлекеттердің 

өзін өзі қамтамасыз етуіне жəрдемдесу; 



 

• дамыған жəне даму жолындағы елдер арасындағы консултацияларға, 

келіссөздерге көмек көрсету; 

• даму жолындағы елдер мен дамыған елдер жəне даму жолындағы елдер 

арасындағы ынтымақтастықты дамытуға бағытталған арнайы шаралар 

қабылдау. 

Тарифтер жəне сауда жөніндегі Бас Келісім (ГААТ, 12995 ж. бастап Бүкілəлемдік Сауда 

ұйымы –БСҰ) өз сипаты бойынша мемлекеттердің мемлекетаралық, Əмбебап (бүкілəлемдік) 

маңызды бірлестігі болып табылады, ол БҰҰ аясынан тыс, бірақ онымен бірлесе жұмыс істейді. 
Ол қазіргі таңдағы бірден бір көпжақты келісім болып табылады, ол халықаралық сауданың 

келісілген ережесін бекітеді. Бұл экономикалық  ұйымның негізгі мақсаты əлемдік сауданы 

ырықтандыру жəне əлем халықтарының жай күйінің экономикалық өсуіне, дамуына  жəрдемдесу 

үшін тұрақты негіз қалыптастыру  болып отыр. ГААТ (БСҰ)-əлемдік сауданы жүзеге асыру 

нормаларын жасау жəне оларды бұзған жағдайда санкциялар жөніндегі бас орган; халықаралық 

нарықтағы  бəсекелестіктікте  сауда жəне өзге де кедергілерді төмендетумен айналысатын орган; 

сауда дауларын реттейтін орган. 

ГААТ келісімі- бұл халықаралық сауда кодексі. Бұл халықаралық экономикалық ұйымның 

басты қағидалары мынадай болып келеді: 
• барынша қолайлылық қағидасы; 

• отандық өндірісті қорғау шаралары басқадай сауда құралдарымен емес, кеден 

тарифтері арқылы артықшылықтармен жүргізілуі тиіс; 

• тарифтер көпжақты келіссөздер негізінде ұдайы төмендетіліп отыруы тиіс; 

• проблемаларды уағдаласушы тараптар бірлескен консультациялар арқылы 

шешулері керек. 
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5. Қазақстанның  қауіпсіздік жүйесі аукмақтық жəне планеталық қауіпсіздік жүйесінің 

құрамдас бөлігі ретінде. 

 

15-тақырып. Халықаралық экологиялық  құқық 

 

Мақсаты: Халықаралық құқықтық институттарды оқыту барысында студенттерге осы 

институттарды оқытуда қазақстандық заңдарға арқасүйеуін, тəжірибиеде сыртқы саяси жəне 

сыртқы экономикалық қызметін реттейтін мəселелері бойынша ҚР-сы аумағында жəне одан тыс 

жерлерде, құжаттық бағдарламаларда Қазақстанда халықаралық мəселелер бойынша да 



 

халықаралық аренада белгілі бір заңдылықтарға сүйене отырып ҚР-ң мүддесін көздеуге 

бітірушілерді тəрбиелеу бағытын үстану керек. 

 Кілттік сөз: «Халықаралық экологиялық құқық», «Экологиялық құқық», «Экологиялық 

құқық». 

Қаралатын сұрақтар: 

1.Халықаралық экологиялық құқық ұғымы жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық экологиялық құқықтың қайнар көздерi 

3.Халықаралық экологиялық құқық қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық экологиялық құқықтағы халықаралық ұйымдар 

 

Халықаралық экономикалық құқық  жеке мемлекеттердің қоршаған ортасының ұлттық 

жүйелеріне жəне ұлттық юрисдикция əрекетінен тыс жердегі қоршаған орта жүйелеріне түрлі 
сипаттағы жəне түрлі қайнар көздерден келтірілген залалдардың алдын алу жəне жою жөніндегі 
мемлекеттердің əрекеттерін реттейтін қағидалар мен нормалар жиынтығын көрсетеді. 

Түрлі сипаттағы ластанулар экологияға зиянды əсерін тигізеді. Халықаралық экологиялық 

құқықтың нормалары зиянды салдардың болмауын, оны шектеуді немесес алдын алуды 

қамтамасыз етеді. Бір табиғат объектісінің өзі бір мезгілде түрлі əсерге ұшырауы мүмкін. Ол жеке- 

жеке зиянсыз болғанымен, жиынтығында  зиянды нəтижелерге əкеп соқтыруы ықтимал. 

Түрлі кезеңдерде, түрлі авторлар құқықтың осы саласының мазмұнын белгілеу үшін əр түрлі 
терминалаогия қолданып келеді. Олардың ішінде кең таралған «табиғатты халықаралық- 

құқықтық  қорғау», «қоршаған ортаны халықаралық-құқықты қорғау», «халықаралық табиғат 

қорғау құқығы», « қоршаған ортаны халықаралық құқығы», «халықаралық экологиялық құқық» 

сияқты атаулар. Соңғы ұғым құқықтың осы саласының мазмұнын толық көлемде белгілеп береді.  
Қоршаған ортаны халықаралық –құқықтық  қорғаудың негізгі объектілеріне:құрлық , жер 

қойнауы, Дүниежүзілік мұхит, аспан денелері, əуе кеңістігі, ғарыш кеңістігі, жердің өсімдіктер 

жəне жануарлар дүниесі; негізгі ластау көздері: а) өнеркəсіптік химиялық қалдықтар, ядролық 

қару, мұнай жəне газ, көлік құралдыры; б) адамның құқыққа сай жəне құқыққа қайшы əрекеттері 
жатады. 

Халықаралық қауымдастық қоғамдық қатынастардың осы саласын арнайы  құқықтық 

реттеуге мүдделі болып отыр. Оған экологиялық мəселелері бойынша екіжақты жəне көпжақты 

шарттардың өсуі дəлел бола алады. Халықаралық өкілдік ұйымдар күн тəртібіне табиғатты 

пайдалану мəселелерін қойып отыр.  

Халықаралық экологиялық құқық-осы заманғы халықаралық құқықтың салыстырмалы түрде 

алғанда жас салаларының бірі. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық 

ынтымақтастық халықаралық экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қажетті 
алғышарттардың барлыған жасайды. Халықаралық қауымдастық табиғатқа əскери немесе басқа да 

қастандық жасау құралдарын қолданып, ықпал етуге ұмтылмауға шақырады. Жердің 

динамикасын, жағдайын, құрылымын қасақана өзгертуге тыйым салынады. Халықаралық 

экологикалық құқық халықаралық құқық субъектілеріне қоршаған ортаға əксери құралдарды 

пайдалану арқылы əсер етуге кімде кімге көмектесуге, қолдануға, түрткі болуға тыйым салады. 

Оған бейбіт мақсаттар үшін ғана рұқсат береді. Қоршаған ортаны қорғау мəселелеріндегі 
халықаралық ынтымақтастық мақсаттары мынадай: 

адамды жəне оны қоршаған ортаның ауасын ластанудан қорғау; 

мемлекеттік аумақтағы қайнар көздердің ауаны ластауды шектеу, қысқарту жəне оның алдын 

алу; 

ақпараттар, консультасиялар, ғылыми зерттеулер жəне мониторинг алмасу арқылы 

ауаны ластаумен күресу статегиясын жасау; 

ауа сапасын реттеудің жəне оны ластаумен күрес шараларының ең жақсы жүйесін 

жасау; 

кез келген қайшы əрекеттерге тыйым салу жəне алдын алу бойынша  кез келген  заңды 

шараларды қабылдау. 



 

Қоршаған ортаны қорғау мəселелері жөніндегі арнайы көпжақты алғашқы конференция 1972 

ж. Стокгольмде шақырылған болатын. Ол БҰҰ-ның қрошаған орта жөніндегі БағдарламасыныңОл 

БҰҰ-ның қрошаған орта жөніндегі Бағдарламасының (ЮНЕП) жүзеге асуына жол ашып берді.  
БҰҰ Бас Ассамблеясының XXVII  сессиясында «қоршаған орта саласындағы халықаралық 

ынтымақтастық жөніндегі ұйымдық жəне қаржылық шаралар» деген қарар қабылданды. 

Кейінірек, 1975 ж. Хельсинки Қорытынды актісінде «Экономика, ғылым, техника жəне 

қоршаған орта саласындағы  ынтымақтастық» деген арнай бөлім пайда болды.  

Бұл құжатта осындай сипаттағы ынтымақтастықтың келешегі белгіленеді. Оның ішінде, 

халықаралық   ынтымақтастық , қоршаған ортаны қорғау мен жақсартудан, сондай-ақ қоршаған 

ортаға жəне оның ресурстарын қазіргі жəне келешектегі адамсзат игілігі үшін ұтымды 

пайдаланудан келіп шығатындықтан, ол экономикалық даму үшін үлкен маңызы бар міндеттердің 

бірі болып табылады. Мемлекеттер өздерінің аумақтарында жүргізіліп жатқан əрекеттердің басқа 

мемлекеттің қоршаған ортасының  нашарлауына себеп болмауы керектігін түсінуі тиіс. 

Хельсинкидегі Қорытынды Акті қарастырылып отырған саладағы ынтымақтастық мақсаттарын 

айқындап береді. Оларға: 

• қоршаған орта проблемаларын зеттеу, қоршаған орта проблемаларының 

кешенді ғылыми амалдарын дамытуды қолдау; 

• фактілерді жинауда жəне саралауда пайдаланылатын тəсілдерді салыстыру 

жəне үйлестіру арқылы қоршаған ортаны қорғау жөніндегі ұлттық жəне 

халықаралық шаралардың тиімділігін арттыру; қоршаған ортаның ластану   

проблемалары мен табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану жөніндегі 
білімдерді дамыту; 

• қоршаған орта саласындағы мақсатқұа сай болатын жəне  оларды үйлестіру 

мүмкіндігіндегі саясатты жақындастыру үшін барлық қажетті шараларды 

қабылдау; 

• қоршаған ортаны қорғау жəне жақсарту, оның жа-күйін бақылауға араналған 

құрал-жабдықтарды жасау, өндіру, жетілдіру саласында мүдделі ұйымдардың, 

мекемелердің жəне фирмалардың ұлттық жəне халықаралық деңгейдегі 
қабылдайтын əрекеттерін қолдау жатады. 

Осы бағдарламалық   құжаттар халықаралық қауымдастықтың ынтымақтастық саласын 

айқындап береді: 
1. Ауаның ластануымен күресу. 

2. Суларды жəне ауыз суларды пайдалануды ластанудан қорғау. 

3. Теңіздің қоршаған ортасын қорғау. 

4.  Топырақ қабаты мен жерді пайдалануды қорғау. 

5. Табиғат пен қорықтарды қорғау. 

6. Қоршаған орта мен елді мекендердің жағдайын жақсарту. 

7. Қоршаған ортадағы өзгерістерді іргелі зеттеу, бақылау, болжау жəне бағалау. 

8. Құқықтық жəне əкімшілік шаралар. 

Осындай сипаттағы ынтымақтастық нысандары ретінде: ғылыми-техникалық ақпараттар мен 

зерттеу нəтижелерін алмасу; конференциялар, симпозиумдар жəне сарапшылар кеңесін 

ұйымдастыру; ғылыми қызметкерлер алмасу; қоршаған ортаны қорғаудағы түрлі проблемаларды 

зеттеу мен шешуде бағдарламалар мен жобаларды бірігіп дайндау мен жүзеге асыру таңдап 

алынды. 

1979 ж. Женевада кеңес өткізілді,  онда мынадай құжаттар жасалды: атмосфералық ауаны 

едəуір қашықтықта шенарааралық ластау туралы Конвенция; бұл конвенция күшіне енгенге дейін 

атқарылатын шаралар туралы қарар; ал қалдықты жəне қалдықсыз технология  мен    қалдықтарды 

пайдалану туралы декларация. Осы құжаттардың құқықтық нормаларына сəйкес, қатысушы 

мемлекеттер адамдардың денсаулығына, өсімдік жəне жануарлар əлеміне теріс əсер ететін 

қалдықтарды атмосфераға шығаруды көбейтпеуге, кейінірек-азайтуға міндеттенеді.    Бұл 

құжаттардың күшіне енуі қоршаған ортаны қорғау жөніндегі басқа да халықаралық – құқықтық 

акциялар үшін Еуропада ғана емес, сонымен бірге басқа да континенттерде алғышарттар 

жасалады.  



 

1992 ж. маусым айында Рио-де –Жанейрода БҰҰ-ның қоршаған орта жəне даму жөніндегі 
Конференциясы шақырылды. Қоршаған орта жəне экономикалық дамудың өзара əрекеттестік 

мəселелері, Жердің экожүйесін сақтау жəне қорғау мақсатындағы ғаламдық əріптестік үшін 

жағдайлар жасау сияқты негізгі мəселелер күн тəртібіне қойылды. 1992 ж. халықаралық 

экологиялық құқықтың маңызды қайнар көздері қабылданды, атап айтқанда: Қоршаған орта жəне 

даму жөніндегі Рио Декларациясы; Биологиялық алуан түрлілік туралы Конвенция;  Климаттың 

өзгеруітуралы негіздемелі Конвенция. XXI  ғасырдың Күн тəртібі қабылданды. Бұл құжат жаңа 

жүзжылдықта мемлекеттерге, үкіметтерге, үкіметаралық жəне үкіметтік емес ұйымдар үшін 

ұсыныстық сипаттағы бəрін қамтитын жинақ ретінде көрініс тапты, оны орындау қоршаған 

ортаны қорғауды қамтамасыз ететін болады. 

Халықаралық экологиялық құқық қағидаларының жүйесі мынадай сипатта белгіленген: 

• мемлекеттер мен халықаралық  құқықтың басқа да субъектілерінің халықаралық 

табиғатты қорғаудағы ынтымақтастықтарының қағидасы; 

• қоршаған ортаға зиян келтірмеу қағидасы; 

• жоспарлы қызметтің шекарааралық салдарын бақылау қағидасы; 

• қоршаған ортаны ұтымды пайдалану қағидасы; 

• мемлекеттік шекаралардан тыс жердегі қоршаған табиғи орта барлық адамзаттың ортақ 

игілігі болып табылады; 

• экологиялық залал үшін халықаралық жауапкершілік қағидасы; 

• қоршаған ортаны жəне оның құрамындағы бөліктерді зерттеу жəне еркін пайдалану 

қағидасы. 

1992 ж. Рио-де-Жанейродағы конференция халықаралық экологиялық құқықтың əрекеттегі 
қағидалар жүйесін жаңа мазмұнмен толықтырды. Қағидаларды ждіктеудің жаңа үлгісі ұсынылды, 

атап айтқанда:  

1. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы адам құқықтарының сақталу қағидасы. 

2. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттердің ынтымақтастық қағидасы. 

3. Адамзат қоғамынаң тұрақты даму қағидасы. 

4. Бейбітшілік жəне экологиялық дауларды бейбіт жолдармен шешу қағидалары. 

Халықаралық экологиялық құқықтың негізін қалаушы идеялар, бастау ретінде мынадай 

тезистер орын алады: 

• қоршаған ортаны қорғау- даму процесінің құрамдас бөлігі; 
• мемлекеттердің қоршаған ортаны қорғау саласындағы тиімді заңдарды қабылдауы; 

• қоршаған ортаға жəне адамдарға  залал тигізетін ластағыштардың басқа мемлекеттерге 

өтіп кету фактісінің алдын алу; 

• қоршаған орта үшін шекарааралық теріс салдар əкелуі мүмкін шаралар туралы өзара 

мəліметтер беру; 

• Жердің экожүйесін сақтап қалу мақсатындағы мемлекеттердің ғаламдық əріптестіктері; 
• қоршаған орта  жағдайының нашарлау проблемаларын дер кезінде шешу;  

• жоспарланған əрекеттердің ықтимал экологиялық салдарын бағалау; 

• қоршаған орта жағдайы нашарлауының алдын алу жəне сақтандыру үшін шаралар 

қолдану; 

• халықаралық құқық нормалары мен қағидаларын құрметтеу жəне қоршаған ортаны 

қарулы қақтығыстар кезінде қорғауды қамтамасыз ету. 

Қоршаған ортаны қорғау проблемаларының шешімін табу қызмет саласына халықаралық 

ұйымдардың кең көлемін тартып отыр. Жалпы құзіретті халықаралық ұйымдар қоршаған орта 

мəселелерімен айналысады. Оларға Біріккен Ұлттар Ұйымы, оның мамандандырылған мекемелері 
жатады. 1972 ж. БҰҰ Бас Ассамблеясының қарарымен БҰҰ-ның қоршаған орта жөніндегі 
Бағдарламасы (ЮНЕП) жасалды. 

БҰҰ-ның мамандандырылған мекемелерінің Жарғылық ережелері олардың халықаралық 

экологиялық құқық саласындағы міндеттемелерін тура бекітіп бермейді. Сонымен бірге, қоршаған 

ортаны қорғаудың жеке аспектілері осы мекемелердің табиғатты қорғаудағы  ынтымақтастыққа іс 

жүзінде қатысуымен расталып  та отыр. Қоршаған орта проблемалары мен БҰҰ- ның қандай да 



 

бір мамандандырылған мекемелерінің негізгі мақсаттарының арасындағы өзара байланыс түрлі 
сипатқа ие. Мысалы, БҰҰ- ның Азық-түлік жəне ауылшаруашылық ұйымының (ФАО) жарғылық 

ережелерінің орындалуы табиғат  элементтерін ауылшаруашылығы өндірісі мақсаттарына 

пайдаланумен, табиғат ресурстарын ұтымды пайдылынумен байланысты болып келеді. Басқа 

мамандандырылған мекемелер, мысалы ИМО, ИКАО, МАГАТЭ, теңіздің, əуенің қоршаған 

орталарын, энергияны қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуге икемделген. Адамдар өмірінің 

нақты жағдайларын, денсаулықты, жұмыс күшін, қоршаған ортаны жақсатру мəселелері тұтастай 

алғанда БДҰ, ЮНЕСКО, ХЕҰ қызметтерінде қарастырылады. 
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16-тақырып. Халықаралық гуманитарлық құқық 

Мақсаты: Халықаралық гуманитарлық құқықтың құқықтық нормаларына орай, оның 

қорғауындағы адамдарға шабуыл жасауға тыйым салынады. Олардың жеке адамдарына  қол 

сұғуға болмайды жəне олардың арнамысына тиетін, кемсітетіндей қатынас жасалмау керек. 

Аурулар мен жаралыларға көмек көрсету қажет. Конвенциялық нормаларға сəйкес, қарулы 

қақтығыстарға байланысты əскери тұтқындар мен ұсталған адамдарға тиісті тамақтандыру, 

тұрғын-үй жəне сот кепілдіктері беріледі.  Госпитальдар мен санитарлық-көлік құралдары сияқты 

объектілер қорғауда болады жəне оларға шабуыл жасауға болмайды. Халықаралық гуманитарлық 

құқық қорғауда болатын жерлер мен адамдарды тану үшін қолданылуы мүмкін  түрлі эмблемалар  

мен сигналдарды қарастырған. Мұндай эмблемаларға  Қызыл Крест жəне Қызыл Жарты ай 

эмблемасы жатады. 

Кілттік сөз: «Халықаралық гуманитарлық құқық», «Халықаралық құқық». 

Қаралатын сұрақтар: 

1) Халықаралық гуманитарлық құқық ұғымы жəне оның мазмұны 

2) Халықаралық гуманитарлық құқықтың қайнар көздерi 

3) Халықаралық гуманитарлық құқық қағидаларының жүйесi 

4) Халықаралық гуманитарлық құқықтағы халықаралық ұйымдар 

 

Халықаралық гуманитарлық құқық - бұл ізгілік қағидасына негізделген жəне қарулық 

қақтығыстар салдарын шектеуге бағытталған құқықтық нормалар мен институттардың жиынтығы. 

Ол əскери қимылдарға тікелей қатыспаған немесе қатысуын тоқтатқан адамдарды қорғайды жəне 

соғыс жүргізу құралдары мен əдістерін таңдауды шектейді.  Халықаралық  гуманитарлық  

құқықты сондай-ақ «соғыс құқығы» немесе «қарулы жанжалдар құқығы» деп те аталады.  



 

Халықаралық гуманитарлық құқық мемлекеттер арасындағы қатынастарды реттейтін 

халықаралық құқықтың бір бөлігі болып табылады. Халықаралық гуманитарлық құқықтың 

қалыптасуының қайнар көздері ретінде ережелер мен нормаларды айтуға болады, олар əлемнің 

барлық  діндері мен мəдениеттерінде кездеседі. Осы заманғы халықаралық гуманитарлық 

құқықтың  дамуы 1860 ж. басталды. Сонан бері мемлекеттер осы заманғы жағдайлардағы соғыс 

жүргізу тəжірибелеріне негізделген жəне ізгілік пен мемлекеттердің əскери талаптарының 

арасындағы тепе-теңдікті орнатуға арналған əдеттегі ережелердің бірқатарын мойындауға келісті.  
Халықаралық гуманитарлық құқықтың  дамуына үлес қосқан мемлекеттер саны артты.  

Халықаралық гуманитарлық құқық екі құқықтың проблеманың зерттелуін қамтиды: 

əскери қимылдарға тікелей қатыспаған немесе қатысуларын тоқтатқан адамдарды қорғау; 

соғыс жүргізу əдістеріне, атап айтқанда, қарудың кейбір түрлерін жəне əскери тактиканы 

қоса алғанда, əскери қимылдар жүргізу əдістеріне шектеулер қою. 

Халықаралық гуманитарлық құқық əскри қимылдарға қатыспайтындарды, атап айтқанда: 

азаматтық халықты, медициналық жəне рухани қызметкерлерді қорғайды. Халықаралық –

құқықтық нормалардың қорғауында сондай –ақ  əскери  қимылдарға қатысуын тоқтатқандар да 

болады. Мұндай санатқа: жараланғандар, кеме апатына ұшырағандар, аурулар мен тұтқындар 

кіреді. 
Халықаралық гуманитарлық құқықтың құқықтық нормаларына орай, оның қорғауындағы 

адамдарға шабуыл жасауға тыйым салынады. Олардың жеке адамдарына  қол сұғуға болмайды 

жəне олардың арнамысына тиетін, кемсітетіндей қатынас жасалмау керек. Аурулар мен 

жаралыларға көмек көрсету қажет. Конвенциялық нормаларға сəйкес, қарулы қақтығыстарға 

байланысты əскери тұтқындар мен ұсталған адамдарға тиісті тамақтандыру, тұрғын-үй жəне сот 

кепілдіктері беріледі.  Госпитальдар мен санитарлық-көлік құралдары сияқты объектілер қорғауда 

болады жəне оларға шабуыл жасауға болмайды. Халықаралық гуманитарлық құқық қорғауда 

болатын жерлер мен адамдарды тану үшін қолданылуы мүмкін  түрлі эмблемалар  мен 

сигналдарды қарастырған. Мұндай эмблемаларға  Қызыл Крест жəне Қызыл Жарты ай эмблемасы 

жатады. 

 Халықаралық гуманитарлық құқық  əскери қимылдардың кез келген құралдары мен 

əдістеріне тыйым салады. Олар: 

əскери қимылдарға қатыспайтындар арасында айырмашылықтың болуына жол бермейді, 
мысалы азаматтық тұлғалар мен оларға қатысатын адамдар арасында; артық залалдар немесе 

артық қасіреттерге; қоршаған табиғи ортаға елеулі немесе  ұзақ мерзімді залал келтіретін 

жағдайда. 

Халықаралық гуманитарлық құқық   нормалары паршалайтын оқтарға, химиялық жəне 

биологиялық қаруларға, соқыр қылатын лазер қаруларына тыйым салды. 

Халықаралық гуманитарлық құқық   қарулы жанжалдарға ғана қолданылады, ол ішкі 
тəртіпсіздіктерді қамтымайды жəне мемлекеттердің күш қолдануға  жол беретін жағдайларына 

таралмайды. Бұд жағдайлар халықаралық құқықтың жеке, бірақ маңызды саласымен  реттеледі, ол 

Біріккен Ұлттар Ұйымының Жарғысында бейнелеген. Халықаралық гуманитарлық құқық   

жанжал туған кезде қолданылады жəне оны кімнің бастағанынан тəуелсіз түрде жанжалдасушы 

барлық тараптарға əрекет етеді.  
Халықаралық қарулы жанжалдар мен халықаралық сипат алмайтын қарулы жанжалдардың 

арасында айырмашылықтар болады. Біріншісіне, кем дегенде екі мемлекет қатысатын жанжалдар 

жатқызылады. Олар төрт Женева Конвенциясы мен Қосымша хаттамада мазмұндалған көптеген 

нормалардың əрекетіне бағынады. Халықаралық сипат алмайтын қарулы жанжалдарға 

қолданылатын құқық нормаларын көлемі аздау. Олар жалпыға ортақ Конвенцияның 3-бабында, II  

Қосымша Хаттамада мазмұндалған. Дегенмен, халықаралық қарулы жанжалдар жағдайында да, 

халықаралық сипат алмайтын қарулы жанжалдарға да халықаралық құқық нормаларын барлық 

тараптар қатаң сақтауға тиіс.  

Халықаралық гуманитарлық құқық пен адам құқықтарына қатысты құқықтың арасындағы 

ерекшеліктер туралы айту керек. Кейбір ережелердің ұқсастығына қарамастан, халықаралық 

құқықтың бұл екі саласы жеке-жеке дамыған жəне құқықтық  нормалардың мазмұны əр түрлі 
болып келетін Халықаралық-құқықтық  актілерінде көрініс тапқан. Халықаралық гуманитарлық 



 

құқыққа  қарағанда,  адам құқықтарына қатысты құқық бейбіт  кезеңдерде қолданылады, ал 

қарулы жанжал кезінде, оның кейбір нормаларының қолданылуы  уақытша тоқтатылуы мүмкін.  

Өкінішке қарай, халықаралық гуманитарлық құқық  нормаларының əлемде болып жатқан 

қатынастарда бұзылуы жиі кездеседі. Көбіне –көп қарулы жанжалдардың құрбаны бейбіт 

тұрғындар болып келеді. Көпшілік жағдайда, халықаралық гуманитарлық құқық нормалары  

азаматтық тұлғаларды, тұтқындарды, ауруларды жəне жаралыларды қорғауда маңызды рөл 

атқарады, сондай-ақ қаруды қолдануды шектеуге жəрдемдеседі. Өйткені, халықаралық 

гуманитарлық құқық  соғыс кезінде қолданылады, онеың құқықтық нормаларын орындау көптеген 

қиыншылықтарға тап болады. Сондықтан, халықаралық құқықтың осы саласын құқықтық 

нормаларының тиімді пайдалануы бірінші кезектегі маңызы  бар мəселе болып қала беруде.  

Халықаралық  гуманитарлық  құқықтың нормалары  мен  қағидаларының сақталуына 

жəрдемдес мақсатында бірқатар  шаралар жасалды. Мемлекеттер халықаралық гуманитарлық  

құқықтың  нормаларымен өзінің қарулы күштеріне жəне барлық халықты таныстыруға міндетті. 
Олар осы құқықтың бұзылуының алдын алу керек, ал қажет болған жағдайда оны бұзушыларды 

жазалап отыруы тиіс. Оның ішінде, олар Женева Конвенциясы мен Қосымша Хаттамаларды елеулі 
түрде  бұзатын жағдайларда, əскери қылмыстар деп қарастырылғандарды жазалауды көздейтін 

заңдарды қолданысқа  енгізуі керек.  

I  Женева Конвенциясы  қабылданған, 1864 ж. басталған жүйелеу процесі осы заманғы 

бірқатар қайнар көздердің қалыптасуына əкелді. Халықаралық гуманитарлық құқықтың мазмұны 

түгелдей 1949 ж. төрт Женева Конвенциясында бейнеленген: əрекеттегі армиялардағы жаралылар 

мен аурулардың жағдайын жақсарту туралы Женева Конвенциясы; Теңіздегі қарулы күштер 

құрамынан  кеме апатына ұшыраған жаралылардың, аурулардың жəне адамдардың жағдайын 

жақсарту туралы Женева Конвенциясы; əскери тұтқындармен қатынас жасау  жөніндегі Женева 

Кенвенциясы; Азаматтық халықты  соғыс кезінде қорғау туралы Женева Конвенциясы.  

Женева Кенвенцияларының ережелері 1977 ж. оған қосымша екі хаттама қабылдау арқылы 

одан əрі дамытылды.  

Қарудың кейбір түрлерін жəне соғыс  жүргізудің кейбір əдістеріне тыйым салатын бірқатар 

шарттар бар. Оларға 1907 ж. Гаага Конвенциясы, Бактериологиялық  ( биологиялық ) қаруға 

тыйым салу турлы 1980 ж. Конвенция, Химиялық  қаруға тыйым  салу туралы 1993 ж. Конвенция, 

қарулы жанжалдар кезінде  мəдени құндылықтарды  қорғайтын 1954 ж. Конвенция жатад.  

Халықаралық гуманитарлық құқықтың көптеген нормалары бүгінде  əдеттегі нормалар 

ретінде, яғни барлық мемлекеттерге қатысты əрекет ететін жалпы нормалар ретінде мойындалып 

келеді. 
Гуманитарлық құқықтың қағидалары алғаш рет 1966 ж. тұжырымдалған болатын. Олардың 

төрт тобы бар: негізгі, жалпы, жанжалдар құрбандарына қатысты жəне соғыс құқығына қатысты 

қағидалар. 

Негізгі қағидаларға халықаралық құқық мазмұнының негізін қалайтын, бастапқы идеялар 

жатады, олар: 

• ізгілік қағидасы; 

• кемсітушілікке жол бермеу қағидасы; 

• қарулы қақтығыс құрбандарын  қорғау жəне ізгі қатынас жасау қағидасы; 

• азаматтық халықты, азаматтық объектілерді əскери қимылдардан қорғау 

қағидасы; 

• медециналық қызметкерлерге қол сұғылмаушылығы қағидасы; 

• халықаралық гуманитарлық құқық нормаларын міндетті түрде сақтау 

қағидасы; 

• халықаралық гуманитарлық құқық   нормаларын  елеулі бұзғандық үшін 

қылмыстық-құқық  жауапкершілік қағидасы; 

• əскери қажеттіліктің адамға құрметпен үйлесімділік қағидасы; 

• қақтығысушы тараптардың əскери қимылдарды жүргізу əдістері  мен 

құралдарын таңдауын шектеу қағидасы.  

Адам құқықтарына байланысты жалпы қағидалар қатарына мыналар жатады: 



 

• жеке адамға қол сұғылмаушылық қағидасы; 

• азаптаулар, айуандық жазалауларға жол бермеу  қағидасы; 

• адам құқығының заң алдында  кепілді мойындалу қағидасы; 

• ар-намыс, отбасы құқықтарын,  сенімдер мен дəстүрлерді құрметтеу қағидасы; 

• меншік құқығынан заңсыз айыруға жол бермеу қағидасы; 

• барлық адамдарға тең жəне құрметті қатынас жасау қағидасы; 

• жеке бас  қауіпсіздігінің қағидасы; 

• репрессалий, ұжымдық жазалау, депортациялар,  кепілге алуға  жол бермеу 

қағидасы; 

• гуманитарлық конвенциялар ұсынатын құқықтардан бас тартуға  жол бермеу 

қағидасы. 

Жанжалдар құрбандарына қатысты қағидаларға: 

медициналық қызметкерлерді қорғау қағидасы; 

медициналық қызметкерлердің кез келген дұшпандық əрекеттерден аулақ болу қағидасы; 

аурулар мен жаралыларды күтіп-қарауына байланысты адамды қадағалауға жол бермеу 

қағидасы; 

ұлттық билікте де, халықаралық деңгейдегі билікте де қарауындағы адамдарды қорғаудағы 

қамтамасыз етудің мемлекеттік міндет қағидасы. 

Жанжалдасушылар тараптар  əскери қимылдар жүргізген кезде төмендегі  қағидаларды 

басшылыққа алуы тиіс: 

бейбіт халыққа, азаматтық тұлғаларға, азаматтық нысандарға шабуыл жасауға жол бермеу  

қағидасы; 

қорғалмайтын нысандарға шабуыл жасауға жол бермеу қағидасы; 

бейбіт халық үшін қауіпті болатын күштердің болатылу  қаупін тудыратын  құрылыстарға 

шабуыл жасауға  жол бермеу қағидасы; 

бейбіт халықты əскери  нысандарды қорғау үшін жəне шабуыл жасауға пайдалануға жол 

бермеу қағидасы; 

бейбіт халыққа құрметпен қарау қағидасы; 

қоршаған ортаға орны толмастай залал келтіруге жол бермеу  қағидасы; 

қарулы жанжал мақсаттарына шамалас келмейтін залалдарды қарсы жаққа келтіруге жол 

бермеу қағидасы; 

қарудың жəне соғыс жүргізудің тыйым салынған түрлері мен əдістерін қолдануға тыйым салу 

қағидалары жатады. 

Халықаралық қарулы жанжалдар кезінде ХҚКҚ төрт Женева конвенциясы мен оларға 

Қосымша I хаттаманың негізінде əрекет етеді. Бұл шарттарда қызметтердің кейбір түлерін ХҚКҚ- 

нің жүзеге асыру құқығы танылған: 

• кеме апатына ұшыраған əскери қызметкерлерге, жаралыларға, ауруларға  жəне 

жəбірленушілерге көмек көрсету; 

• əскери тұтқындарға барып тұру; 

• бейбіт ( азаматтық) халық мүдделері үшін əрекет ету; 

• қамқорлыққа алынған  адамдармен қатынас жасау кезінде құқық нормаларының 

сақталуын бақылайды. 

Елдің ішінде қарулы жанжалдар болған кезде  ХҚКК төрт Конвенцияға, сондай-ақ II  

Хаттамаға ортақ 3- баптың негізінде əрекететеді. Бұл құқықтық құжаттарда ХҚКК ұсыныстар 

ұсыну құқығы танылған, мысалы көмек көрсету бойынша операцияларды жүзеге асыру 

мақсатында, қарулы қақтығыстарға  байланысты ұсталған адамдарға жолығу сияқты қызметтін 

жанжалдасушы тараптарға ұсыну туралы.  

Қарулы жанжал көлемі қамтымайтын зорлвқ-зомбылық жвғдайларында ХҚКК Қозғалыс 

Жарғысына сай əрекет етеді, онда гуманитарлық бастамашылық құқығы мойындалаған. ХҚКК 

бейтарап жəне тəуелсіз бітістіруші қажет болған жағдайда өз қызметін ұсынады.  Осы 

құқықтардың бəрі жинақталып келіп, ХҚКК халықаралық қауымдастықтың берген мандатын 



 

құрайды. Сол арқылы, халықаралық қауымдастық Комитетінің өз тарихында жасаған 

бастамашылығын жоғары бағалайтындығын көрсетті. 
ХҚКК  жеке бастамаға орай пайда болған еді. Алайда ХҚКК өзіне Женева Конвенциясы мен 

Қосымша Хаттамалар жүктеген əр түрлі міндеттерін орындап шықты, сөйтіп оның қызметі 
халықаралық сипатқа ие болды. Оның міндеті соғыс құрбандарын қорғау болып табылады.  

ХҚКК мандаты оған делегацияларды (өкілеттіктерді) ашып жəне  өз делегаттарын 

мемлекеттер мен жанжалдасушы тараптармен диалог жүргізуге жіберуіне мүмкіндік береді. 
ХҚКК халықаралық құқық субъектісі болып табылады, оған əдетте үкіметаралық ұйымдар 

пайдаланатын барлық жеңілдіктер мен артықшылықтар беріледі. ХҚКК-ге юрисдикциялық 

иммунитет берілген, соған сəйкес ХҚКК əкімшілік жəне сот қудалануына ұшырамайды, сондай-ақ  

оның ғимараттарына, мұрағаттарына жəне басқа құжаттамаларына қол сұғылмайтындығына 

кепілдік беріледі. 
Қызыл Крест жəне Қызыл Жарты ай  Халықаралық қозғалысының негізін қалайтын 

қағидаларға ізгілік, əділдік, бейтараптық , тəуелсіздік, еріктілік, тұтастық, əмбебептық сияқты 

қағидалар жатады.  
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7.  Практикалық сабақтардың жоспары 

 

А
п
та

 

практика/семинар 

сабағының  тақырыптары 

Саға
т 

саны 

Сабақты өткізуде 

қолданылатын 

инновациялық əдістер 

мен тəсілдер 

Қолданыла
тын  

əдебиеттер 

1 2 3 4 5 

1 Осы заманғы халықаралық құқық 

ұғымы.  

1.Осы заманғы халықаралық 

қатынастардың негiзгi белгiлерi.  

2.Халықаралық құқық-құқықтың 

ерекше жүйесi . 

3.Қазiргi болмыстағы 

халықаралық қатынастардың 

қызмет ету жағдайы. 

1 

 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,15 

II 2,3,8,9 

III 9,11,15  

Халықаралық жəне ішкі 
мемлекеттік құқықтардың 

арақатынасы 

1.Халықаралық қатынастардың 

жүйеленуi жəне үдемелi дамуы . 

2.Халықаралық жария жəне 

халықаралық жеке құқық. 

3.Халықаралық жəне iшкi 

мемлекеттiк құқықтардың 

арақатынасы 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,2, 

15,16 

II 2,3 

11,20 

III2,9,19 

Халықаралық жария құқықтың 

тарихы 
1.Ежелгi дүниедегi халықаралық 
құқықтың негiзгi институттары 
2.Орта ғасырдағы халықаралық 
құқық 
3.Қазiргi халықаралық құқықтың 

ерекше жүйесi ретiнде жəне 

оның мазмұны 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,16,24 

II 1,8,13, 

19,20 

III 5,14, 

11,15 

2 Халықаралық жария құқықтың 

қайнар көздері 
1 

 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

I 16,25 

II 2,11, 



 

1.Халықаралық құқықтық 

нормалар ұғымы жəне оның 

белгiлерi. 

2.Халықаралық құқықтық 

нормалардың жiктелуi. 

3.Халықаралық жария құқықтың 

қайнар көздерi ұғымы жəне 

түрлерi 

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

14,19 

III 2,9, 

10,14 

Халықаралық жария құқықтың 

негізгі қағидалары 
1.Халықаралық құқықтың негiзгi 
қағидалар жүйесi 
2.БҰҰ-ның Жарғысының алатын 
орны  
3.1970 жылғы БҰҰ-ның 
халықаралық құқық қағидалары 
туралы декларацисы 
4.1975 Жылғы Хельсинкидегi 
Кеңестiң қортынды актiсiнiң 
маңызы. 
5.Халықаралық құқықтың негiзгi 

қағидалары жəне мемлекеттiң 

неiзгi құқықтары мен мiндеттерi 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 2, 19,20,  

II 4,8,20 

III 1,9,14 

3 Халықаралық жария құқықтың 

субъектілері 
1.Халықаралық құқық 

субьектiлерi ұғымы жəне түрлерi  

2.Халықаралық құқықтағы тану 

институты. 

3.Халықаралық 

құқықмирасқорлық институты. 

1 

 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1, 16,20 

II 3,6,9 

III 1,3, 

9,11 

Халықаралық шарттары құқығы 

1.Халықаралық жария құқықтың 

бiр саласы-халықаралық шарттар 

құқықтары. 

2.Халықаралық шарттардың 

құқықтық табиғаты. 

3.Халықаралық шарттарды 

жасаудың негiзгi сатылары. 

4.Халықаралық шарттардың 

əрекет етуi жəне тоқтатылуы . 

5.Халықаралық шарттардың 

жарамсыздығы. 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 14,16 

II 9, 15, 20, 

21 

III 1,6,11  

4 Халықаралық ұйымдар құқығы. 

1Құқықтын бiр саласы-

халықаралық ұйым құқығы. 

2.Халықаралық ұйымдар ұғымы 

жəне құықтық табиғат. 

3.Халықаралық ұйымдардың 

даму тарихы. БҰҰ-ның алғашқы 

бейнесi-Ұлттар Лигасының 

құқықтық табиғаты. 

1 əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 16,21 

II 2,1, 

12,22 

III 1, 3, 7, 10 

БҰҰ халықаралық əмбебап ұйым 

ретінде 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

I 1,9,12 

15,26 



 

1.БҰҰ-ның құрылу тарихы, БҰҰ-

ның мақсат-мiндеттерi, 

қағидалары, оған мүшелiкке өту 

мəселелерi. 

2.Бiрiккен Ұлттар Ұйымының 

құрылымы. 

3.Қазақстан Республикасы-

Бiрiккен Ұлттар Ұйымының 

мүшесi. 

4.Тəуелсiз мемлекеттер 

достастығы (ТМД) 

5.Солтүстiк Атлантика 

Одағының (НАТО-ның) 

стратегиялық тұжырымдамасы. 

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

II 2,6, 

15,20 

III 1,2,9, 

14,18 

5 Халықаралық құқықтағы 

жауапкершілік 

1.Халықаралық -құқықтық 

жауапкершiлiк ұғымы. 

2.Мемлекеттердiң халықаралық-

құқықтық жауапкершiлiгiнiң 

негiздерi.  

3.Мемлекеттердiң халықаралық 

құқық бұзушылығын жүйелеу. 

4.Мемлекеттердiң халықаралық-

құқықтық жауапкершiлiгiнiң 

түрлерi мен нысандары. 

5.Мемлекеттердiң 

жауапкершiлiгiн болғызбайтын 

жағдаяттар. 

6.Халықаралық ұйымдардың 

жауапкершiлiгi  

7.Жеке тұлғалардың 

халықаралық қылмыстық 

жауапкершiлiгi. 

1 

 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,4,5, 

8,16, 

II 3,5, 

8, 19 

III 1,6, 

9,11,16 

Халықаралық жария құқықтағы 

адам құқығы 

1.Халықтар жағдайын 

халықаралық-құқықтық реттеу. 

2.Азаматтықтың халықаралық-

құқықтық мəселелерi. 

3.Шетел азаматтарының 

құқықтық жағдайы. 

4.Баспана құқығы жəне 

босқындардың құқықтық 

жағдайы. 

5.Адам құқықтарын 

халықаралық-құқықтық реттеу. 

6.Адамның құқықтары мен 

бостандықтарын қорғау тетiгi. 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,6,7, 

11,16,20 

II 2,5,8, 

12,19 

III 1,3,9, 

10,11 

6 Дипломатикалық құқық 

1.Өркениеттi əлемдегi 

дипломаттия 

ұғымы.Дипломатиялық құқық 

1 

 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

I 1,2, 

14,18 

II 3,6,9, 

11,23 



 

ұғымы жəне қайнар көздерi. 

2.Сыртқы қатынас органдары. 

3.Дипломатиялық өкiлдiктердiң 

мiндеттерi артықшылықтары 

жəне имунитеттерi. 

жасау  III 2,3,9, 

14,16 

Консулдық құқық 

1.Сауда өкiлдiктерiнiң , арнайы 

миссиялардың құқықтық 

мəселелерi. 

2.Консулдық құқық ұғымы , 

қайнар көздерi. 

3.Консулдық артықшылықтар 

мен иммуниттер.  

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 17,24 

II 4,10, 

16,17,18 

III2,5,8, 

12,13 

7 Халықаралық қылмыстық құқық 

1.Халықаралық қылмыстық 

құқық ұғымы. 

2.Бiрiккен Ұлттар Ұйымының 

халықаралық қылмыстық 

құқықты дамытудағы рөлi. 

3.Халықаралық сипаттағы 

қылмыстық iстер жəне олармен 

күресудегi мемлекеттердiң 

мiндеттемелерi. 

4.Қылмыстық iстермен күрестегi 

халықаралық ынтымақтастық. 

5.Қылмыскерлердi ұстап берудiң 

мəселелерi. 

6.Халықаралық қылмыстық 

полиция ұйымы(Интерпол). 

1 

 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,15 

II 2,3,8,9 

III 9,11,15  

Халықаралық қауіпсіздік құқығы 

1.Халықаралық қауiпсiздiк 

құқығы ұғымы , мақсаттары мен 

қағидалары.  

2.Ұжымдық қауiпсiздiк ұғымы 

жəне түрлерi. 

3.Қарусыздану жəне қарулануға 

шек қою. 

4.Халықаралық бақылау жəне 

сенiмдi нығайту шаралары. 

5.Блоктарға қосылмау қозғалысы 

жəне халықаралық қауiпсiздiк . 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,2, 

15,16 

II 2,3 

11,20 

III2,9,19 

8 Халықаралық құқықтағы аумақ 

жəне басқа да кеңістік мəселері 
1.Халықаралық құқықтағы аумақ 

ұғымы жəне оның түрлерi. 

2.Мемлекеттiк шекаралар. 

3.Халықаралық өзендер мен 

бұғаздар. 

4.Антарктика мен Арктиканың 

халықаралық құқықтық режимi. 

5.Аумақтық дауларды шешу 

əдiстерi. 

1 

 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,16,24 

II 1,8,13, 

19,20 

III 5,14, 

11,15 

Халықаралық теңіз құқығы əңгімелесу, пікір талас, I 16,25 



 

1.Халықаралық теңіз құқық 

ұғымы жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық теңіз құқықтың 

қайнар көздерi 

3.Халықаралық теңіз құқық 

қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық теңіз құқықтағы 

халықаралық ұйымдар 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

II 2,11, 

14,19 

III 2,9, 

10,14 

9 Халықаралық ғарыш құқығы 

1.Халықаралық ғарыш құқығы 

ұғымы жəне оның қайнар 

көздерiнiң жүйесi. 

2.Ғарыш кеңiстiгi мен аспан 

денелерiнiң құқықтық режимi. 

3.Ғарышкерлердiң құқықтық 

режимi. 

4.Ғарыш обьектiлерiнiң 

құқықтық режимi. 

5.Экипаж бен ғарыш обьектiсiнiң 

юрисдикция жəне бақылау 

мəселелерi. 

6.Халықаралық ғарыш 

құқығындағы жауапкершiлiк 

жəне сақтандыру институты. 

7.Байқоңыр ғарыш айлағын 

пайдаланудың құқықтық 

проблемалары. 

1 

 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 2, 19,20,  

II 4,8,20 

III 1,9,14 

Халықаралық əуе құқығы 

1.Халықаралық əуе құқық ұғымы 

жəне оның мазмұны 

2.Халықаралық əуе құқықтың 

қайнар көздерi 

3.Халықаралық əуе құқық 

қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық  əуе құқықтағы 

халықаралық ұйымдар 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1, 16,20 

II 3,6,9 

III 1,3, 

9,11 

10 Халықаралық экономикалық 

құқық 

1.Халықаралық экономикалық 

құқық ұғымы, қалыптасуы жəне 

қайнар көздерi 

2.Халықаралық экономикалық 

құқықтың қағидалары 

3.Халықаралық экономикалық 

шарттар 

4.Мемлекетаралық 

экономикалық қатынастар 

саласындағы халықаралық 

ұйымдар 

1 əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 14,16 

II 9, 15, 20, 

21 

III 1,6,11  

11 Халықаралық экологиялық 

құқық 

1.Халықаралық экологиялық 

құқық ұғымы жəне оның 

1 əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

I 16,21 

II 2,1, 

12,22 

III 1, 3, 7, 10 



 

мазмұны 

2.Халықаралық экологиялық 

құқықтың қайнар көздерi 

3.Халықаралық экологиялық 

құқық қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық экологиялық 

құқықтағы халықаралық 

ұйымдар 

жасау  

12 Халықаралық гуманитарлық 

құқық 

1.Халықаралық гуманитарлық 

құқық ұғымы жəне оның 

мазмұны 

2.Халықаралық гуманитарлық 

құқықтың қайнар көздерi 

3.Халықаралық гуманитарлық 

құқық қағидаларының жүйесi 

4.Халықаралық гуманитарлық 

құқықтағы халықаралық 

ұйымдар 

1 

 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,9,12 

15,26 

II 2,6, 

15,20 

III 1,2,9, 

14,18 

Халықаралық қақтығыстарды 

бейбіт жолмен шешу жолдары 
1.Күш қолданбау жəне 
қорқытпау қағидасы 
2.Шекаралардың мызғымастығы 
қағидасы 
3.Мемлекеттердiң аумақтың 
тұтастығы қағидасы 
4.Халықаралық дауларды бейбiт 

жолмен шешу қағидасы 

əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,4,5, 

8,16, 

II 3,5, 

8, 19 

III 1,6, 

9,11,16 

13 Дүниежүзілік діңдер жəне 

халықаралық құқық 

1.Əлемдік діндер жəне олардың 

халықаралық қатынастағы ролі 
2.Халықаралық қатынастарға 

қатысатын діни ұйымдардың 

заңдық ерекшеліктері 
3.Халықаралық аренада қызмет 

атқаратын діни ұйымдарды 

саралау 

1 əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,6,7, 

11,16,20 

II 2,5,8, 

12,19 

III 1,3,9, 

10,11 

14 Туризм, ауылшаруашылығы 

жəне мұнай салаларындағы 

халықаралық құқықтық 

қауымдастықтың  түрлері  
1. Туризм саласындағы 

халықаралық құқықтық 

ынтымақтастық 

2. Бүкілəлемдік туризм ұйымы 

3.БТҰ ның міндеттері 
4.БТҰ мақсаты мен қызметінің 

бағыттары 

1 əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

I 1,2, 

14,18 

II 3,6,9, 

11,23 

III 2,3,9, 

14,16 

15 Қазақстанның дүниежүзілік 

қауымдастықтың мұшесі жəне 

қазіргі замандағы халықалалық 

1 əңгімелесу, пікір талас, 

конспект тексеру,  

халықаралық 

I 17,24 

II 4,10, 

16,17,18 



 

құқықтың субъектісі ретінде 

дамуы  
1.Қазақстандағы халықаралық 
құқықтың дамуы 
2.Қазақстанның тəуелсiздiгi жəне 
халықаралық құқық 
3.Халықаралық-құқықтық 
iлiмнiң Қазақстанда пайда болуы 
жəне дамуы 
4.Қазақстан тарихындағы 
ынтымақтастықтың 
халықаралық-құқықтық 
нысанының пайда болуы 
5.Қазақстан тарихындағы сыртқы 

сауданың құқықтық мəселелерi 

конвенциялармен жұмыс 

жасау  

III2,5,8, 

12,13 

 Барлығы  15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Пəннің оқытылуы бойынша əдістемелік ұсыныстар 

 

Қазақстан Республикасы білім жəне ғылым министрлігі 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті 

 

 

 

 

«Құқықтану» кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Халықаралық жария құқық» пəні бойынша  

5В030100 - «Құқықтану» мамандық студенттеріне арналған пəнді оқытудың 

 

ƏДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қызылорда, 2013 жыл 



 

Алғы сөз 
«Халықаралық жария құқығы» курсын оқудың қисыны, бірінші ден, жоғары білікті 

маманды қазіргі талаптарға сəйкес оқыту мен, екінші ден, халықаралық құқықтың теория 

жүзіндегі арнайы білімін тəжірибиеге қолдана білуге студенттердің құқықтық қабілеттерін 

дамытуды айқындайды. 

Пəнді оқытудың міндеттері: «Халықаралық жария құқығы» курсын оқу нəтижесінде 

студент халықаралық – құқықтық қатынастар жөнінде түсінік оның қағидалары, құрылымы мен 

міндеттері; халықаралық - құқықтық қатынастарды дамыту диалектикасын жəне оның тарихын 

сонымен қатар оны жетілдірудің болашағы туралы үғымды оқитын болады, халықаралық 

шарттардың бекітудің ерекшеліктерін, халықаралық құқықтың нормаларын бұзғаны үшін заңды 

жауапкершіліктің түрлерін; Қазақстанда оның аумағынан тыс жерлерде халықаралық - құқықтық 

прктикалық аспектілерде халықаралық құқық білімін жəне халақаралық құқықтың нормаларын 

болашақта заңды қызметтерге қолдана білуді меңгереді.   
Студенттер білу керек: Халықаралық құқықтық институттарды оқыту барысында 

студенттерге осы институттарды оқытуда қазақстандық заңдарға арқасүйеуін, тəжірибиеде сыртқы 

саяси жəне сыртқы экономикалық қызметін реттейтін мəселелері бойынша ҚР-сы аумағында жəне 

одан тыс жерлерде, құжаттық бағдарламаларда Қазақстанда халықаралық мəселелер бойынша да 

халықаралық аренада белгілі бір заңдылықтарға сүйене отырып ҚР-ң мүддесін көздеуге 

бітірушілерді тəрбиелеу бағытын үстану керек. 

 

Тақырып: Осы заманғы халықаралық құқық ұғымы 

 

1.    Осы заманғы халықаралық құқық ұғымы 

2.    Осы заманғы халықаралық қатынастардың негiзгi белгiлерi 

        3.    Халықаралық жария жəне Халықаралық жеке құқық 

 

Ұсынылатын əдебиеттер 

1. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқық. Жалпы жəне ерекше бөлiмдер. 

Алматы,2003ж 

2. Практикум по международному праву/Отв. Ред. Проф. Г.В.Игнатенко, проф, 

С.Ю.Марочкин, проф. О.И.Тиунов.М., 2002г. 

3. Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное публичное право. Практикум, схемы –М., 

2004г. 

4. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права. М.,1990г. 

Тункин Г.И. Теория международного права. М.,1970г. 

5. Под. Ред. д.ю.н. проф М.А.Сарсембаев, О.Н. Сафонова. Тематика контрольных и курсовых 

работ по международному публичному праву А.,2000г. 

6. Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального пава. М.: 

Международные отношения, 1982. 

7. Голинцын В.В. Антартика: тенденции развития режима. М., 1989. 

8. Корбут Л.В., Баскин Ю.Л. Международно-правовой режим рек. М., 1987. 

9. Клименко Б.М. Право прохода через иностранные территории. М., 1967. 

 

 

 

Тақырып: Халықаралық жария құқықтың қайнар көздерi 

1) Халықаралық жария құқытың қайнар көздерi ұғымы 

2) Халықаралық жария құқытың қайнар көзерiнiң түрлерi 

 

Ұсынылатын əдебиеттер 

         1. Лукашук И.И. Нормы международного права. М.,1997г. 

         2. Шестаков Л.Н. Императивные нормы в системе современного международного права. 

М.,1981г. 



 

 

Тақырып: Халықаралық құқықтың қағидалары 

 

1) Халықаралық жария құқықтың қағидаларының түсiнiгi 

2) Халықаралық жария құқықтың қағидаларының түрлерi 

 

Ұсынылатын əдебиеттер 

1. Бараташвили Д.И. Принцип суверенного равенства государств в международном праве. М., 

1978. 

2. Каламкарян Р. Принцип добросовестности в современном международном праве. М., 1991. 

2) Мазов В.А. Принципы Хельсинки и международное право. М.: Наука, 1980. 

Нормативтiк актiлер: 

1. 1970 жылғы БҰҰ-ның халықаралық құқық қағидалары туралы декларацисы 

2.  1975 Жылғы Хельсинкидегi Кеңестiң қортынды актiсiнiң маңызы. 

 

 

 

 

Тақырып: Осы заманғы халықаралық құқық субъектiлерi. 

1) Халықаралық құқық субъектiлердiң түсiнiгi 

2) Халықаралық құқық субъектiлердiң түрлерi 

3) Халықаралық құқықтағы тану институты  

4) Тану теориясы жəне нысаны  

 

Ұсынылатын əдебиеттер  

1. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқық. Жалпы жəне ерекше бөлiмдер. 

Алматы,2003ж 

2. Аваков М.М. Правопреемство освободившихся государств. М., 1983. 

3. Захарова Н.В. Правопреемство государствоМ., 1973. 

Нормативтiк актiлер: 

1. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении международных договоров 

1978г. 

2. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной 

собственности  

государственных архивов и государственных долгов 1983г. 

 

Тақырып: Халықаралық шарттар құқықтары. 

1. Халықаралық шарттың түсiнiгi 

2. Халықаралық шарттарды жасаудың негiзгi сатылары 

3. Халықаралық шарттардың жарамсыздығы  

  

Ұсынылатын əдебиеттер  

1. Каламкарян Р.А. Фактор времени в праве международных договоров. М.: Наука, 1989. 

2. Талалаев А.И. Право международных договоров. М., 1985. 

3. Талалаев А.И. Право международных договоров. Договоры с участием международных 

организаций. М., 1989 

            4.Ульянова Н.Н. Общие многосторонние договоры в со временных международных 

отношениях. Киев, 1981. 

Нормативтiк актiлер: 

1. Венская конвенция о праве международных договоров 1969г. 

2. Венская конвенция о праве международных договоров между государствами и 

международными организациями 1986г. 

3. Конституция Республики Казахстан, 1995, ст 4, 10. 



 

 

Тақырып: Халықаралық ұйымдардың құқықтары 

 

1.Құқықтын бiр саласы-халықаралық ұйым құқығы. 

2.Халықаралық ұйымдар ұғымы жəне құықтық табиғат. 

3.Халықаралық ұйымдардың даму тарихы. БҰҰ-ның алғашқы бейнесi-Ұлттар Лигасының 

құқықтық табиғаты. 

 

Ұсынылатын əдебиеттер  

 

1. Токаев К. ООН: полвека служения миру. Алматы: Атамура, 1995 года 

2. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқық. Жалпы жəне ерекше бөлiмдер. 

Алматы,1993ж 

3. Практикум по международному праву/Отв. Ред. Проф. Г.В.Игнатенко, проф, 

С.Ю.Марочкин, проф. О.И.Тиунов.-М, 2002г. 

4. Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное публичное право. Практикум, схемы –М, 

2004г. 

5. Ю.М.Колосов, В.И.Кузнецов. Международное право –М, 1998г. 

6. Сорокина А.В. Международное право. П-2005г. 

. 

Тақырып: Халықаралық құқықтағы жауапкершiлiк 

1.Халықтар жағдайын халықаралық-құқықтық реттеу. 

2.Азаматтықтың халықаралық-құқықтық мəселелерi. 

3.Шетел азаматтарының құқықтық жағдайы. 

4.Баспана құқығы жəне босқындардың құқықтық жағдайы. 

5.Адам құқықтарын халықаралық-құқықтық реттеу. 

6.Адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау тетiгi. 

 

 

Ұсынылатын əдебиеттер  

1. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқық. Жалпы жəне ерекше бөлiмдер. 

Алматы,2003ж 

2. Практикум по международному праву/Отв. Ред. Проф. Г.В.Игнатенко, проф, 

С.Ю.Марочкин, проф. О.И.Тиунов.М., 2002г. 

3. Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное публичное право. Практикум, схемы –М., 

2004г. 

4. Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. М.,1975. 256с. 

5. Манийчук Ю.В. Последствия международного правонарушения. Киев, Вища школа, 1987.-

145с. 

Нормативтiк актiлер: 

1. Конвенция о неприменимости срока давности а военным преступлениям 1983года 

2. Конвенция против пыток…1984 года 

3. Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества. 

4. Устав Международного военного трибунала 1945года 

 

Тақырып: Халықаралық жария құқықтағы адам құқығы 

1.Халықтар жағдайын халықаралық-құқықтық реттеу. 

2.Азаматтықтың халықаралық-құқықтық мəселелерi. 

3.Шетел азаматтарының құқықтық жағдайы. 

4.Баспана құқығы жəне босқындардың құқықтық жағдайы. 

5.Адам құқықтарын халықаралық-құқықтық реттеу. 

6.Адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау тетiгi. 

 



 

 

Ұсынылатын əдебиеттер  

1) Лукашева Е.А. Общая теория прав человека. М-1996г. 

2) Сарсембаев М.А.. Международное право. А-1996г. 

3) М.А.Сарсембаев. Международное право. А-1999г. 

4) Клименко Б.М. Право прохода через иностранные территории. М-1967г. 

Нормативтiк актiлер: 

1) ҚР-ның азаматтық туралы заңы. Алматы, 1992, (өзгертулер мен толықтырулар). 

2) ҚР-дағы шетел азаматтарының құқықтық жағдайы. 19 маусым 1995ж 

3) Босқындардың құқығы туралы декларация. 1967ж 

4) Адам құқықтары туралы жалпыға бiрдей декларация. 10 желтоқсан 1948ж 

5) Адам құқықтары туралы халықаралық пактiлер. 19 желтоқсан 1966ж 

 

Тақырып: Дипломатиялық жəне консулдық құқық 

1) 1.Өркениеттi əлемдегi дипломаттия ұғымы.Дипломатиялық құқық ұғымы жəне қайнар 

көздерi. 

2) 2.Сыртқы қатынас органдары. 

3) 3.Дипломатиялық өкiлдiктердiң мiндеттерi артықшылықтары жəне имунитеттерi. 

4) 4.Сауда өкiлдiктерiнiң , арнайы миссиялардың құқықтық мəселелерi. 

5) 5.Консулдық құқық ұғымы , қайнар көздерi. 

6) 6.Консулдық артықшылықтар мен иммуниттер. 

 

Ұсынылатын əдебиеттер 

1) Бобылев Г., Зубков Н. Основы консульской службы. М-1986г. 

2) А.Мусин., Д.Нурумов., М.Сарсембаев. Консульское право и консульская служба. А-2000г. 

3) Ковалев а. Привилегии и иммунитет в современном международном праве. М-1986г. 

4) Каламкарян Р.А. Фактор времени в праве международных договоров. М-1989г. 

5) Талалаев А.И. Право международных договоров. М-1985г. 

6) Шуршалов В.М. Право международных договоров. М-1979г. 

Нормативтiк актiлер: 

7) ҚР-ның заңы Дипломатиялық қызмет туралы. 12 қараша 1997ж 

8) Дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясы. 1961ж 

9) БҰҰ-ның жарғысы мен Халықаралық Сот Статусы (Международное публичное право Сб. 

Док. Т 1, М.1996) 

Тақырып: Халықаралық қауiпсiздiк құқығы 

1) 1.Халықаралық қауiпсiздiк құқығы ұғымы , мақсаттары мен қағидалары.  

2) 2.Ұжымдық қауiпсiздiк ұғымы жəне түрлерi. 

3) 3.Қарусыздану жəне қарулануға шек қою. 

4) 4.Халықаралық бақылау жəне сенiмдi нығайту шаралары. 

5) 5.Блоктарға қосылмау қозғалысы жəне халықаралық қауiпсiздiк 

 

Ұсынылатын əдебиеттер  

1) Богданов О.В. Международно-правовые проблемы разоружения. М., 1997. 

2) Вавилов А.М. Экономические последствия гонки вооруженийй. М., 1988 

3) Всеобъемлющая международная безопасность: международные принципы и нормы. М., 

1990. 

Нормативтiк актiлер: 

4) Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела 

государств 1981 года. 

5) Парижский договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики 1928 

года. 

 



 

 

 

              Тақырып: Халықаралық қылмыстық құқық 

1) 1.Халықаралық қылмыстық құқық ұғымы. 

2) 2.Бiрiккен Ұлттар Ұйымының халықаралық қылмыстық құқықты дамытудағы рөлi. 

3) 3.Халықаралық сипаттағы қылмыстық iстер жəне олармен күресудегi мемлекеттердiң 

мiндеттемелерi. 

4) 4.Қылмыстық iстермен күрестегi халықаралық ынтымақтастық. 

5) 5.Қылмыскерлердi ұстап берудiң мəселелерi. 

6) 6.Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы(Интерпол). 

 

Ұсынылатын əдебиеттер  

1) Богданов О.В. Международно-правовые проблемы разоружения. М., 1997. 

2) Вавилов А.М. Экономические последствия гонки вооруженийй. М., 1988 

3) Всеобъемлющая международная безопасность: международные принципы и нормы. М., 

1990. 

Нормативтiк актiлер: 

4) Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела 

государств 1981 года. 

5) Парижский договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики 1928 

года. 

 

Тақырып: Халықаралық құқықтағы аумақ жəне басқа кеңiстiк мəселерi. 

1) Халықаралық құқықтағы аумақ ұғымы жəне оның түрлерi. 

2) Мемлекеттiк шекаралар. 

3) Халықаралық өзендер мен бұғаздар. 

4) Антарктика мен Арктиканың халықаралық құқықтық режимi. 

5) Аумақтық дауларды шешу əдiстерi. 

 

Ұсынылатын əдебиеттер  

1) Голинцын В.В. Антартика: тенденции развития режима. М., 1989. 

2) Корбут Л.В., Баскин Ю.Л. Международно-правовой режим рек. М., 1987. 

3) Клименко Б.М. Право прохода через иностранные территории. М., 1967. 

Нормативтiк актiлер: 

4) Закон Республики Казахстан *О государственной границе Республики Казахстан* 1995 

5) Конвенция о режиме черноморских проливов 1936 года. 

6) Договор об Антарктике 1959 года. 

  

             Тақырып: Халықаралық ғарыш құқығы 

1) Халықаралық ғарыш құқығы ұғымы жəне оның қайнар көздерiнiң жүйесi. 

2) Ғарыш кеңiстiгi мен аспан денелерiнiң құқықтық режимi. 

3) 3.Ғарышкерлердiң құқықтық режимi. 

4) 4.Ғарыш обьектiлерiнiң құқықтық режимi. 

5) 5.Экипаж бен ғарыш обьектiсiнiң юрисдикция жəне бақылау мəселелерi. 

6) 6.Халықаралық ғарыш құқығындағы жауапкершiлiк жəне сақтандыру институты. 

7) 7.Байқоңыр ғарыш айлағын пайдаланудың құқықтық проблемалары 

 

 

Ұсынылатын əдебиеттер  

1) Международное космическое право /Под. Ред. А.С.Пирадова М., 1985. 

2) Правовые проблемы полетов человека в косма/ Под. Ред. В.С.Верещетина  М., 1986. 

3) Копылов С. Международное право: Сборник международно-правовых актов. М., 1987. 

Нормативтiк актiлер: 



 

4) Договор по космосу 1967 года. 

5) Конвенция об ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, 1972 

года. 

6) Соглашения л спасении космонавтов 1968 года. 

  

              Тақырып: Халықаралық экономикалық құқық 

1) 1.Халықаралық экономикалық құқық ұғымы, қалыптасуы жəне қайнар көздерi 

2) 2.Халықаралық экономикалық құқықтың қағидалары 

3) 3.Халықаралық экономикалық шарттар 

4) 4.Мемлекетаралық экономикалық қатынастар саласындағы халықаралық ұйымдар 

 

 

Ұсынылатын əдебиеттер  

1) Международные экономические организации. А-2001г 

2) А.Игнатенко. Международное право. М-1999г. 

3) В.П.Шатров. Международное экономическое право. М-1990г. 

4) М.М.Богусловский. Международное экономическое право. М-1986г. 

5) Бюллетень международных договоров и соглашенийй Республики Казахстан. А-

1995,1996,1997гг. 

6) Усилия по созданию единого экономического пространства в Центральной Азии начинают 

получать практическое воплощение //Панорама. А-1995г. 

Нормативтiк актiлер: 

7) Декларация о новом мировом экономическом порядке 1974 года. 

8) Парижская хартия для новой Европы 1990 года. 

9) Соглошения между РК и США о торговых отношениях 1992 года 

 

Тақырып: Халықаралық экологиялық құқық 

1) Халықаралық экологиялық құқық ұғымы жəне оның мазмұны 

2) Халықаралық экологиялық құқықтың қайнар көздерi 

3) Халықаралық экологиялық құқық қағидаларының жүйесi 

4) Халықаралық экологиялық құқықтағы халықаралық ұйымдар 

 

Ұсынылатын əдебиеттер  

1) Вавилов А.М. Экологические последствия гонки вооружений. М-1988г. 

2) Виноградов С.В. Медународное право и охрана атмосферы М-1987г 

3) Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды. М-1982г. 

4) Проблема окружающей среды в деятельности ООН. М-1984г. 

5) Тодорова Н. Боль Арал слышна всему миру//Казахстанская правда. А-1998г 

Нормативтiк актiлер: 

1) Документ СБСЕ *Вызов времени перемен* 1992 года 

2) Декларация Рис 1992 года 

3) Венская конвенция об охране озонового слоя Земли 1985 года. 

4) Конвенция о запрещении военного или другого вредного использования средств 

воздействия на природную среду 1976 года 

  

Тақырып: Халықаралық əуе құқығы 

1) Халықаралық əуе құқығы ұғымы жəне оның дамуы 

2) Халықаралық əуе құқығының негiзгi қағидалары 

3) Əуе қатынастарын халықаралық құқықтық-құқықтық реттеу 

 

Ұсынылатын əдебиеттер  

1) Бордунов В.Д., Котов А.И., Малеев Ю.И. Правовое регулирование международных полетов 

гражданских воздушных судов. М., 1988. 



 

2) Международное воздушное право. М., 1980. 

3) Бюллетень  международных договоров и согдашений Республики Казахстан. Алматы, 1993. 

4) Из жизни авиакомпании *Эйр Казахстан* //Казахстанская правда. 1998. 28 августа. С.11. 

 

 

 

9. ЗЕРТХАНАЛЫҚ, ПРАКТИКАЛЫҚ ДƏРІСТЕРГЕ ЖƏНЕ ТИПТІК ЕСЕПТЕУЛЕР, 

КУРСТЫҚ, ГРАФИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН 

ƏДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР  

(пəннің теориялық пəн болуына байланысты зертханалық, жəне типтік есептеулер, курстық, 

графикалық есептеу жұмыстары қарастырылмаған) 

(пəннің теориялық пəн болуына байланысты зертханалық, жəне типтік есептеулер, курстық, 

графикалық есептеу жұмыстары қарастырылмаған) 

Практикалық сабақтарға дайындық барысында жоғарыда ұсынылған əдебиеттермен 

конспект жасау арқылы дайындалу ұсынылады.  

Халықаралық жария құқығы пəні бойынша практикалық сабақтарын өткізудің мақсаты – 

студенттерді өз бетінше жұмыстануға дағдыландыру. Оқу-əдістемелік кешенде белгіленген 

арнайы семинар тақырыптарына дайындала отырып, студенттер осы аталған курс бойынша 

теориялық білімін жетілдіреді, жан-жақтылығын арттырады жəне емтиханға дайындық негізін 

қалыптастырады. 

Семинар сабақтарын орындау бойынша нұсқаулар: 

1. студент семинарға силлабуста берілген тақырып бойынша дайындалуы тиіс; 

2. семинарға дайындалу барысында студент ұсынылған əдебиеттерді қарастыруы қажет; 

3. студент тақырыпқа қатысты нормативтік-құқықтық актілерді қолдануы тиіс; 

4. семинар тақырыбы бойынша конспектісі болуы тиіс; 

5. конспект негізінде қысқаша баяндама жасауы тиіс 

6. тақырып бойынша берілген кесте талапқа сай болуы қажет. 

Халықаралық жария құқығы пəні бойынша семинар сабақтарын өткізудің əдістемелік 

нұсқаулықтары: əңгімелесу, семинарлық баяндамалар, дөңгелек үстел. 

 

10. БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР 

 

Сабақ барысында студентердің атқаратын өзіндік жұмыстарына ұсынылатын тапсырмалар: 

Мамандарды шақыру ережелері: Семестр бойынша оқу топтары шағын топтарға бөлінеді. 
Əрбір шағын топ БАӨЖ тақырыптарына сай арнайы мамандық иесін шақырып кездесу өткізеді. 
Тақырыпты алдымен оқулықтың тарауындағы жəне сөз таптары бойынша тыңдаған бір 

материалды сызба, кесте, сурет немесе т.б. өзіндік жұмыс тапсырмалары бойынша реферат 

түрінде конспектілеп, ауызша баяндау түрінде мағлұматтар бере отырып жүргізіледі. Белсенділік 

көрсеткен студенттерге баға қойылады.  

БАҚ-на сүйеніп, жеке дара ақпараттық хабарлама жасау: Əрбір студент мерзімді 
басылымдар беттерінде жарияланған қысқа мақала бойынша 5 минуттық хабарлама жасауы қажет. 

(Егемен Қазақстан, Құқықтық Қазақстан, Заң газеттері, Заң жəне Заман, Правовая реформа в 

Казахстане, Фемида, Тура би, Мысль, Юрист т.б.). Баспасөз бетінде жарияланған мақалаларға 

талдау жасалынып, баға берілуі тиіс, ақпараттық хабарламаға балл қойылады. Бұл үй тапсырмасы 

ретінде қосымша беріледі. 
 

Зерттеу жұмыстарын орындау бойынша əдістемелік нұсқаулар 

 

Зерттеу жұмысы: Зерттеу жұмысы жасалынған жеке жоспар бойынша зерттеудің өзіндік 

мақсатына сай жəне дара орындалады. Жеке жұмыстың мазмұны мен көркемділігіне төмендегідей 

талаптар қойылады: 

1. Зерттеу жұмысын орындаудың міндетті шарты тəжірибелік материалдарды пайдалану; 

2. Зерттеу жұмысының мазмұны оның жоспарына сай болып, тақырыптың мəнін ашуы 



 

қажет; 

3. Бірінші тарау зерттеудің негіздемесін айқындауға арналған теориялық мазмұнды болуы 

қажет. Онда проблема, мақсаты мен міндеті жəне зерттеудің əдістемесі айқындаудалуы қажет. 

Теориялық сұрақтарды баяндау əдебиеттерге шолу сипатында болады.  

Мəні жəне көлемі жөнінен негізгі болып табылатын екінші тəжірибелік бөлімде зерттеуге 

талдау жасалынып, баға беріледі. Үшінші бөлімде ұсыныстар мен қорытынды пікірлер жазылады: 

1. Зерттеу жұмысында кесте, сызба диаграммалар қолданылады. 

2.Алғашқы бетіне оқу орнының атауы, тақырыбы, студенттің аты-жөні, оқытушының аты-

жөні, оқу тобы жəне тапсыру мерзімі жазылады (жылы). 

3. Зерттеу жұмысы сауатты, таза, анық жазылуы тиіс. 

4. Зерттеу жұмысының соңында қолданылған əдебиеттер тізімі берілуі қажет. 

5. Зерттеу жұмысы белгіленген мерзімде орындалып, өткізілуі тиіс. 

6. Кешіктірілген зерттеу жұмысының бағасы төмендетіледі 
7. Сапасыз зерттеу жұмысын орындау есепке алынбайды. 

8. Зерттеу жұмысында міндетті түрде сілтемелер көрсетілуі қажет. 

Рефератты орындау бойынша нұсқаулар: 

- реферат студентке бекітілген тақырыпқа сəйкес орындалуы тиіс; 

- Алғашқы бетіне оқу орнының атауы, тақырыбы, студенттің аты-жөні,  оқытушының аты-

жөні, оқу тобы жəне тапсыру мерзімі жазылады (жылы). 

- рефераттың көлемі 10-13 бет болуы тиіс; 

- рефератта 3-тен кем емес əдебиет қолданылуы тиіс; 

- рефераттың соңғы бетінде тақырып бойынша схема берілуі тиіс. 

- Зерттеу жұмысы белгіленген мерзімде орындалып, өткізілуі тиіс. 

- Кешіктірілген зерттеу жұмысының бағасы төмендетіледі 
  Сапасыз зерттеу жұмысын орындау есепке алынбайды 

 

Бақылау жұмысын жазу бойынша əдістемелік нұсқау. 

 Берілген жұмыс түрі студенттің білімін аралық немесе қорытынды бағалау, үшін 

оқытушының жеке сұрағына немесе тапсырмасына жазбаша жауап. 

 Студент дербес тақырып мəнін ашуға тиісті. Бақылау жұмысын орындау кезінде оқу 

құралдарынан басқа өзге де қайнар көздерді пайдаланып, оларға сілтеме жасалса, жауаптың 

сапасы мен оның бағасын жоғарлатады. 

 Аралық бақылау жұмысының көлемі 5 - 6 беттен, ал қорытынды жұмыс көлемі – 8 – 10 

беттен аспайды. Əдетте бақылау жұмысы оқушы дəптерінде орындалады. 

Бақылау жұмыстары 

1-ші нұсқа А – Е  

2-ші нұсқа Ж – Ң 

3-ші нұсқа О – Ү 

4- ші нұсқа Ф – Я 

1-ші нұсқа А – Е  

1. Мемлекеттер ынтымақтастығының негізгі факторлары. 

2. Халықаралық сипаттағы қылмыстар түрлері. 
3. Қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек. 

4. Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы (Интерпол): жарғысы, мақсаты, қызметі. 
Есеп. Кəмелетке толмаған Чуриков өзінің 16 жасқа толған туған күнінде өзінің 15 жасар 

Рахимов деген досымен біреудің қараусыз қалған автомобилін уақытша тебе тұру мақсатымен 

айдап кетті, бірақ жол полициясы қызметкерлері оны тоқтатты. Осы мəселені құқық саласы 

бойынша сараптаныз. 

 2-ші нұсқа Ж – Ң 

1. Халықаралық қауіпсіздік құқығы: ұғымы,. 

2. Қайнар көздері, мақсаттары. 

3. Қарусыздану – халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тəсілі. 
4. Аймақ негізіндегі ұжымдық қауіпсіздік жəне демилитаризация  мəселелері. 



 

Есеп. Заңгерлік консультацияға азаматша Кузнецова В.Л. келіп, осыдан екі ай бұрын оның 

күйеуі Кузнецов С.П. қайтыс болғаның хабарлады. Қайтыс болғанына дейін оның жеке үйі мен 

автомашинасы болған. Əкесімен бірге олардың кəмелетке жетпеген қызы тұрған. Үлкен ұлы өз 

əйелімен, баласымен басқа қалада тұрған. Кузнецов С.П. өсиет қалдырған жоқ, сондықтан осы 

аталғандардың қайсысы аталған мүлікке құқылы екенін əйелі білмейді. Осы мəселеге талдау 

жасаныз.  

 3-ші нұсқа О – Ү 

1. Азаматтық институты жəне оның маңызы. 

2. Шетелдіктердің құқықтық жағдайы. 

3. Шетел азаматтарының ҚР келуін жəне кетуін тіркеу тəртібі. 
4. ҚР-да адам құқығы туралы халықаралық құқықтық актілерді қолдану тəжірибесі. 

Есеп. Алматы қаласы ішкі істер басқармасының тергеушісі Мун Д.Н. 2001 жылдың 8-ші 
желтоқсанында айыпталушы Д.В. Павловқа алдын ала тергеудің аяқталуын жариялады. 

Айыпталушы Алматы қаласы Ауэзов ауданының заңгерлік консультациясынан адвокат 

Семилетникованы іс құжаттарымен танысуға қатысу үшін шақыруды өтініш жасады. Заңгерлік 

консультацияның меңгерушісінің хабарлауы бойынша адвокат Семилетникова 2001 жылдың 11 

желтоқсанына дейін іссапарда болуы керек.  

 

Д.В. Павловтың өтінішін қанағаттандырудан тергеуші бас тартты да хаттамаға басқа 

адвокатты – Петровты тағайындаған бекітті. Өзінің бұрын тандаған, сонымен келісім жасасқан 

қорғаушының қатысуынсыз айыпталушы іс материалдарымен танысудан бас тартты. Осы 

жағдайдың қатысушыларының əрекеттерін талдап сараптаныз.  

 4- ші нұсқа Ф – Я 

1. Мемлекеттік шекаралар. 

2. Халықаралық өзендер. 

3. Антарктиканың халықаралық режимі. 
4. Ішкі теңіз сулары, аумақтық сулар жəне ерекше экономикалық зона. 

Есеп. 74 жастағы А.Е. Шестаков онымен отбасын құру ниетінсіз некелескенін сылтаулап 

жауапкер С.П. Шестаковаға қарсы сотқа талап етті. Жасы ұлғайған себебімен талапке өзі сот 

қарауына қатыспай ісін жүргізуді туысқаны Я.И. Лапинға тапсырды. Жауапкер С.П. Шестакова өз 

ісін жүргізуді осыдан үш ай бұрын адвокаттық этиканы бұзғаны үшін адвокаттар коллегиясынан 

шығарылған заңгер П.В. Квасовқа тапсырады. Аталған тұлғалар өкіл ретінде сотқа қатыса алады 

ма? Осы жағдайды талдап сараптаңыз. 

 

 

Глоссарий 

 

Халықаралық қатынастар - бұл мемлекеттердiң арасындағы саяси, экономикалық, құқықтық, 

дипломатиялық, əскери, мəдени, ғылыми, идеологиялық жəне өзге де байланыстар жүйесi 

Халықаралық құқық- мемлекеттер арасындағы əр түрлi саяси, экономикалық жəне өзге де 

қатынастарды, сондай-ақ халықаралық қатынастарға қатысушы басқа да құрылымдарды реттейдiн 

құқытың бiр бөлiмi. 

Иммигрант- Қазақстан Республикасына уақытша немесе тұрақты тұруға келген шетелдік немсе 

азаматтығы жоқ болып табылатын жеке тұлға 

Де – юре - толық  заңды  ресми мойындау. Құқық бойынша заңды салдарлар толық көлемде 

беріледі, мысалы, толық біржолата мойындау дипломатиялық өкілдіктермен алмасуды, көптеген 

екі жақты келісімшарттарды жасасуды, танылатын мемлекеттің юрисдикциясынан 

қорғаншылықты тануды білдіреді. Бір  рет  мақұлдағаннан кейін мемлекеттің   екінші  рет  бас  

тартуы  мүмкін  емес. Де –юре мойындауынан  кейін  танушы  жəне  танылатын  мемлекеттердің  

арасында  дипломатиялық,    консулдық, сауда  жəне басқа да  қатынастар  орнатылады. 

Де-факто - бұл толық емес ресми мойындау. Бұл кезде тек  консулдық  жəне  сауда  қатынастары 

орнатылады; экономикалық жəне əкімшілік сипаттағы келісімшарттар жасалады. Бұл мойындау 



 

қайта алынуы мүмкін немесе соның нəтижесінде де –юре мойындауы болуы мүмкін, яғни де –юре 

мойындауының алғы шарты болуы да ықтимал. 

ad hoc – мойындауы фактілі (іс жүзінде) ғана болуы мүмкін. Бұл жағдайда танылатын субъект 

болмайды, бірақ, мысалы, мемлекетке туындаған мəселелерді реттеу үшін нақты бір қатынастарға 

түсу қажет болды. Мысалы, қандай-да бір бір реттік қатынастар үшін спорт жарыстарына, ғылыми 

семинарларға, конференцияларға жəне т.б. бұл іс-шаралар аяқталғаннан кейін құқық субъектісі 
танылмайды деп жариялауы мүмкін. 

Мемлекеттік территория  - бұл нақты бір мемлекеттің егемендігінде болатын жəне сол 

территорияда өз билігін жүргізетін жер шарының бөлігі. 
Аралас режимдегі территория (континентальдық шельф (құрлықтық қайраңдар), ерекше 

экономикалық аймақ)-мемлекеттік территорияның құрамына кіртейтін, бірақ жағалауындағы 

мемлекеттер осы кеңістіктерге тиесілі егеменді құқықтары болатын кеңістік. Оның құқықтың 

мəртебесі ұлттық заңнамамен жəне халықаралық келісімшартпен белгіленеді. 
Халықаралық режимдегі территория  (территориялық сулардың шетіндегі ашық теңіз, теңіз 

түбіндегі аудан, кейбір халықаралық шығанақтар, өзендер мен каналдар, Антарктика, ғарыш 

кеңістігі, аспан денелері) – бұл ешбір мемлекетке тиесілі емес жəне барлық елдердің ортақ 

пайдалануында болатын кеңістік. Оның құқықтық режимі халықаралық келісімшартпен 

анықталады. 

Ресми түсінік беру  - бұл келісімшартқа қатысушылар, арнайы органдар беретін түсінік беру, 

мысалы, БҰҰ Халықаралық Соты беретін түсінік беру 

Бейресми (доктриналық) – ғылыми түсінік беру. Ішкі мемлекеттік түсінік беру  - ішкі 
мемлекеттік мақсатта осыған өкілеттілігі бар мемлекеттік орган береді. 
Халықаралық келісімшартқа түсінік беру – келісімшарттың  жағдайларының мағынасын 

түсіндіру. 

Қан құқығы қағидасы- тұлғаның азаматтығы  ата-анасының азаматтығына байланысты жəне 

туған жеріне байланыссыз ие болуы.Европаның көптеген мемлекеттері осы қағиданы ұстанады, 

мысалы, Австрия, Норвегия, Италия, Финляндия жəне т.б. 

Топырақ құқығы қағидасы –бастапқы сəт болып  мемлекететрдің территориясы болып 

табылады, қай мемлекеттің территориясында адам туса; бұл кезде ата-аналарының азаматтығы 

маңызды емес, мысалы, Бразилия мен Аргентинаның заңдары, егер осы мемлекеттердің 

территориясында бала туса, ата-аналарының азаматтығына байланыссыз, сəйкесінше Бразилияның 

немесе Аргентинаның азаматы болып табылады деп саналады. Бұл қағиданы көбінесе Латын 

Америкасы елдері  ұстанады. 

Құрғақтағы территория - белгілі бір мемлекеттің шекарасының шегінде орналасқан барлық 

құрғақтар мен аралдар; 

Сулы территория (құрғақтағы территорияда орналасқан барлық сулар, жағаға тиіп жатқан 

теңіздер мен мұхит суларының бөлігі);  
Əуедегі территория (құрғақтағы жəне судағы тарриторияның үстіндегі барлық əуе кеңістігі);  
Жер қойнауы (құрғақтағы жəне судағы территорияның астындағы жер бөлігі). 
Шартты мемлекеттік территория – мемлекеттік территорияның шегінен тыс жүрген теңіз, əуе 

кемелері, космос корабльдері, сондай- ақ халықаралық территорияның шегіндегі құбырлар жəне 

өзге де құрылыс жəне құрал-саймандар (бұрғылау қондырғылары, жасанды аралдар). 

Делимитация – бұл мемлекеттік шекараның өтуінің жалпы бағытын келісімшарттық тəртіпте 

анықтау жəне оны картаға түсіру. Мемлекеттік шекараның сызығы түсірілген карта шекараның 

делимитациясы туралы келісімшарттың маңызды бөлігі болып табылады. 

Демаркация - бұл мемлекеттік шекараның делимитациясы туралы келісімшартқа сəйкес оны 

жергілікті жерде анықтау жəне оны сəйкес шекаралық белгілермен белгілеу. 

Редемаркация – мемлекеттік шекараны қайтадан қалпына келтіруді жəне оны əрекет  ететін 

келісімшарттық құжаттардың негізінде  шекаралық белгілермен белгілеуді білдіреді. 
 

 

11. ОҚУ, ӨНДІРІСТІК ЖƏНЕ ДИПЛОМ АЛДЫ ІС-ТƏЖІРИБЕЛЕРДЕН ӨТУ 

ЖƏНЕ ЕСЕП БЕРУ ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛЕРІ БОЙЫНША ƏДІСТЕМЕЛІК 



 

НҰСҚАУЛАР (Бұл пəн бойынша іс-тəжірибе қарастырылмаған) 

 

12. БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҚЫЛАУ ЖƏНЕ БАҒАЛАУ 

БОЙЫНША МАТЕРИАЛДАР 

1-7 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары. 

1. Халықаралық құқық ғымы, оның халықаралық қарым-қатынастағы, саясаттағы жəне 

дипломатиядағы мəні мен рөлі 
2. Халықаралық құқы пен халықаралық-құқық ғылымының тарихы 

3. Халықаралық құқықтың қайнар көздері, жүйесі жəне ғылымы 

4. Халықаралық құқық ғымы, оның халықаралық қарым-қатынастағы, саясаттағы жəне 

дипломатиядағы мəні мен рөлі 
5. Халықаралық құқы пен халықаралық-құқық ғылымының тарихы 

6. Халықаралық құқықтың қайнар көздері, жүйесі жəне ғылымы 

7. Мемлекетішілік жəне халықаралық құқықтың арақатынасы 

8. Қазіргі кездегі халықаралық құқықтың негізгі қағидалары 

9. Қазіргі кездегі халықаралық құқық субъектілері 
10. Халықаралық шарттар құқығы 

11. Халықаралық ұйымдар құқығы 

12. Халықаралық құқықтағы жауапкершілік 

 

 

          8-15 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары. 

1. Халықаралық гуманитарлық құқық 

2. Дипломатиялық жəне консулдық құқық 

3. Халықаралық қауіпсіздік құқығы 

4. Қылмыспен күресудегі халықаралық ынтымақтастық 

5. Халықаралық экономикалық құқық 

6. Аумақ жəне басқа кеңістіктер 

7. Халықаралық теңіз құқығы 

8. Халықаралық əуе құқығы 

9. Халықаралық ғарыш құқығы 

10. Халықаралық экологиялық құқығы 

11. Халықаралық дауларды шешудің халықаралық құқықтық құралдары 

12. Қазақстан - Əлемдік қауымдастықтың мүшесі. 
 

 

Курс бойынша емтиханға дайындалуға арналған тақырыптар: 

1. Халықаралық жүйенің ұғымы. 

2. Халықаралық қатынас жəне халықаралық құқық. 

3. Халықаралық құқықтың негізгі белгілері. 
4. Халықаралық құқық пен халықаралық жеке құқығының арақатынасы. 

5. Халықаралық құқықтың дамуы. 

6. Халықаралық құқық ғылымының қалыптасу кезеңдері. 
7. Мемлекетішілік жəне халықаралық қатынастар туралы теориялар. 

8. Халықаралық құқық пен мемлекетішілік нормалардың арақатынасы. 

9. Мемлекетішілік нормалардың халықаралық құқықтағы ролі. 
10. Халықаралық құқықтың қағидаларының түсінігі мен түрлері. 
11. Мемлекеттер егеменділігі қағидасы 

12. Күш қолданбау жəне қорқытпау қағидасы. 

13. Халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу қағидасы. 

14. Басқа мемлекеттердің ішкі ісіне араласпау қағидасы. 

15. Халықаралық құқық субъектілерінің ұғымы, түрлері. 



 

16. Халықаралық құқысубъектіліктің мазмұны. 

17. Мемлекет – халықаралық құқықтың негізгі субъектісі ретінде 

18. Тəуелсіздігі үшін күресуші ұлттар мен ұлыстар 

19. Халықаралық үкіметаралық ұйымдардың құқықсубъектілігі 
20. Заңды жəне жеке тұлғалардың құқықсубъектілігі 
21. Мемлекеттің құқықмирасқорлығы 

22. Халықаралық шарттар түсінігі жəне оларды жүйелеу 

23. Шарттарды жасау. 

24. Шарттардың нысаны мен құрылымы. 

25. Шарттарды талқылау. 

26. Шартты тоқтату жəне тоқтата тұру 

27. Халықаралық ұйымдар ұғымы, оларды топтастыру. 

28. БҰҰ құқықтық мəртебесі мен оның органдары. 

29. БҰҰ-ның мамандандырылған мекемелері. 
30. Аймақтық халықаралық ұйымдар. 

31. ТМД: құрудың тарихы, мақсаты, қызметінң негізгі мақсаттары. 

32. Халықаралық-құқықтық жауапкершілік ұғымы. 

33. Халықаралық құқықбұзушылық: ұғымы, топтастыру, кінə, себептік байланыс. 

34. Мемлекеттің саяси жауапкершілігі. 
35. Халықаралық ұйымдардың жауапкершіліктері. 
36. Жеке тұлғалардың халықаралық қылмыстық жауапкершілігі 
37. Азаматтық институты жəне оның маңызы. 

38. Бипатризм жəне апатризм. 

39. Шетелдіктердің құқықтық жағдайы. 

40. Шетел азаматтарының ҚР келуін жəне кетуін тіркеу тəртібі. 
41. ҚР-да адам құқығы туралы халықаралық құқықтық актілерді қолдану тəжірибесі. 
42. Халықаралық гуманитарлық құқық ұғымы. 

43. Қызыл Крест жəне Қызыл Жарты ай қозғалысы. 

44. Бейтараптық. 

45. Дипломатиялық жəне консулдық құқық ұғымы. 

46. Мемлекеттің сыртқы саясат органдары. 

47. Дипломатиялық өкілдіктер: ұғымы, құрамы, қызметтері. 
48. Арнайы миссиялар: ұғымы, түрлері. 
49. Консулдық өкілдіктер: ұғымы, қызметі. 
50. Халықаралық қауіпсіздік құқығы: ұғымы, қайнар көздері, мақсаттары. 

51. Қарусыздану – халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тəсілі. 
52. Демилитаризация мен бейтараптық мəселелері. 
53. Мемлекеттер ынтымақтастығының негізгі факторлары 

54. Халықаралық сипаттағы қылмыстар түрлері. 
55. Қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек. 

56. Қылмыскерді ұстап беру (экстрадиция). 

57. Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы (Интерпол): жарғысы, мақсаты, қызметі. 
58. Халықаралық экономикалық құқықтың ұғымы, қайнар көздері. 
59. Халықаралық экономикалық құқықтың мақсаттары мен қағидалары 

60. Халықаралық экономикалық ұйымдар. 

61. Халықаралық экономикалық ұйымдардың жіктелуі. 
62. Аумақ ұғымы мен түрлері. 
63. Мемлекеттік аумақ: ұғымы мен құрамдас бөліктері. 
64. Мемлекеттік шекаралар. 

65. Халықаралық өзендер. 

66. Антарктиканың халықаралық режимі. 
67. Халықаралық теңіз құқығы ұғымы, қағидалары, қайнар көздері. 
68. Ішкі теңіз сулары, аумақтық сулар. 



 

69. Халықаралық бұғаздар. 

70. Ерекше экономикалық зона. 

71. Континентальдық шельф жəне ашық теңіз. 

72. Халықаралық əуе құқығының қалыптасуы мен дамуы. 

73. Халықаралық əуе кеңістігінің режимі. 
74. Азаматтық авиация жөніндегі халықаралық ұйым (ИКАО). 

75. Халықаралық ғарыш құқығының ұғымы, қайнар көздері. 
76. Ғарыш кеңістігі мен аспан денелерінің құқықтық режимі. 
77. Ғарыш объектілері келтірген зиян үшін жауапкершілік. 

78. Халықаралық экологиялық құқық ұғымы. 

79. Экологияның арнайы қағидалары мен қайнар көздері. 
80. БҰҰ-ның қоршаған ортаны қорғау жөніндегі бағдарламалары. 

81. Дауларды халықаралық ұйымдардың шешуі. 
82. Халықаралық татуластыру рəсімі. 
83. Халықаралық (арбитраж) соты. 

84. Халықаралық сот рəсімі. 
85. Қазақстанның сыртқы саясат жəне ұлттық қауіпсіздік аясындағы стратегиялық 

курсы. 

86. Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметінің стратегиясы. 

87. Қазақстанның сыртқы саясат жəне ұлттық қауіпсіздік аясындағы стратегиялық 

курсы. 

88. Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметінің стратегиясы. 

89. Қазақстан қызметінің сыртқы экономикалық бағыттары. 

90. Қазақстанның  қауіпсіздік жүйесі аукмақтық жəне планеталық қауіпсіздік жүйесінің 

құрамдас бөлігі ретінде. 

 

Тест тапсырмалары: 

1. Ежелгі замандағы халықаралық қатынастарды сипаттайтын басты белгі:  
1) əмбебаптылық  сипат 

2) аймақтылық сипат 

3) диверенфикациялық сипат 

4) интеграциялық  сипат 

5) конструктивтілік 

2. Халықаралық құқық өзінің мəні бойынга  

1) шарттардың жасалуы мен орындалуын реттейтін ішкі құқық саласы 

2) халықаралық жеке құқық саласы 

3) ерекше құқық жүйесі  
4) халықаралық құқық пен ішкі құқық жүйлерінормаларының жиынтығы 

5) құқықтың жалпы жүйелік институты 

3. Халықаралық құқықты сипаттайтын жəне оны ішкі құқықтан айыруға мүмкіндік 

беретін белгі 
1) халықаралық құқықтың үйлестіруші сипаты 

2) халықаралық құқықтың субординациялық сипаты 

3) халықаралық құқықтың коллизиялық сипаты 

4) халықаралық құқықтың интеграцияға қарсы сипаты 

5) халықаралық құқықтың үйлестіруші, субординациялық, коллизиялық жəне 

интеграцияға қарсы сипаты 

4. Аталғанның ішінен қайсысы халықаралық жеке құқық субъектілері қатарына 

жатпайды? 

1) жеке тұлғалар 

2) трансултты корпорациялар 

3) біріккен кəсіпорындар 

4) мемлекеттік кəсіпорындар 



 

5) халықаралық қатынастарда мемлекеттерді өкіл ететің тұлғалар 

5. Халықаралық құқық қандай қатынастарды реттемейді 
1) мемлекеттің қаржылық қатынастарын 

2) халықаралық ұйымдар мен мемлекеттердің мүліктік қатынастарын 

3) халықаралық сауда саласындағы жəне жеке тұлғалардың қарым-қатынастарын 

4) мелекетаралық сауда сауалдарын 

5) мемлекеттің қаржылық қатынастарын, халықаралық ұйымдар мен мемлекеттердің 

мүліктік қатынастарын, халықаралық сауда саласындағы жəне жеке тұлғалардың қарым-

қатынастарын, мелекетаралық сауда сауалдарын 

6. «Жалпы халықаралық құқықтың деген термин нені білдіреді? 

1) халықаралық құқық пəнінің жалпы бөлімін 

2) халықаралық шарттық нормалар жиынтығы 

3) халықаралық құқықтық əдет-ғұрып нормаларының жиынтығы 

4) барлық мемлекеттермен танылған халықаралық құқық  нормаларын 

5) халықаралық құқық пəнінің жалпы бөлімін, халықаралық шарттық нормалар 

жиынтығы, халықаралық құқықтық əдет-ғұрып нормаларының жиынтығы, барлық 

мемлекеттермен танылған халықаралық құқық  нормаларын 

7. Ежелгі əлемнің қай аймағында мемлекеттің өзі халықаралық құқық субъектісі болып 

табылды 

1) Мысыр 

2) Қытай 

3) Үндістан 

4) Греция 

5) Рим 

8. Феодализм кезеңінде келісім шарттарды қамтамасыз етудің қандай құралдары 

қолданылған еді 
1) Құран не Тəуратпен ант беру 

2) аманат беру 

3) аумақ бөліктері мен құнды заттарды кепілге беру 

4) Құран не Тəуратпен ант беру жəне  аманат беру 

5) аумақ бөліктері мен құнды заттарды кепілге беру, Құран не Тəуратпен ант беру,  

аманат беру 

9. Халықаралық құқық тарихының қай кезеңінде елшіліктер тұрақты сипатқа ие болған 

еді 
1) мемлекеттер құрылуға дейінгі кезеңде 

2)  ежелгі заманда  

3)  орта ғасырларда 

4)  капиталистік кезеңде 

5) қазіргі кезеңде 

10. Халықаралық құқық тарихының қай кезеңінде алғашқы рет консулдар институты 

пайда болған еді 
1) мемлекеттер құрылуға дейінгі кезеңде 

2)  ежелгі заманда  

3)  орта ғасырларда 

4)  капиталистік кезеңде 

5) қазіргі кезеңде 

11. Қай конгрессте мемлекеттердің тең құқықтылығы қағидасы бекітілген еді 
1) Вестфаль 

2) Вена 

3) Париж 

4) Берлин 

5) Гаага 



 

12. Аталған ғұламалардың қайсысы халықаралық құқық ғылымының негіз қалаушысы 

болып есептеледі 
1) Платон 

2) Аристотель 

3) Қасиетті Августин 

4) Альберико Джентиле 

5) Гуго Гроций 

13. Қай конгрессте құл сатушылықпен құресуге арналған алғашқы құжат – негірлерді 
сатуды жою туралы Декларация – қабылданған еді 

1) Вестфаль 

2) Вена 

3) Париж 

4) Берлин 

5) Гаага 

14. XІX ғасырдың қай конгрессінде (конференциясында) «жаңа аумақтардың иеленудің 

құқықтық талаптары белгіленген еді 
1) Вестфаль 

2) Вена 

3) Париж 

4) Берлин 

5) Гаага 

15. XІX ғасырда пайда болған ең бірінші халықаралық ұйым 

1) халықаралық телеграф одағы 

2) дүние жүзілік пошта одағы 

3) халықаралық темір жол одағы 

4) халықаралық еңбеу ұйымы 

5) БҰҰ 

16. Мемлекетаралық  дауларды шешуге арналған аралық соттың Тұрақты Палатасы қай 

конгрессте (конференциясында) құрылған еді 
1) Вестфаль 

2) Вена 

3) Париж 

4) Берлин 

5) Гаага 

17. Қай құжатта ең алғашқы рет соғысушы тұлғалар «конбаттантң жəне «конбаттант 

емесң деген категорияларға бөлінген еді 
1) 1789 ж Адам мен азамат құқықтарының Декларациясы 

2) 1795 ж Халықтар құқықтарының Декларациясы 

3) 1776 ж АҚШ тəуелсіздік Декларациясы 

4) 1948 ж Адам құқықтарының Жалпылай Декларациясы 

5) 1945 ж БҰҰ Жарғысы 

18. Қазақ қандығы жүздерге бөлінгеннен кейін халықаралық құқық субьектісі ретінде 

аталғаннын қайсысы танылған еді 
1) Ұлы жүздің қаны 

2) Орта жүздің қаны 

3) Кіші жүздің қаны 

4) жүздердің өздері 
5) барлық жүздердің қандары 

19. Орта – азия аймағындағы мемлекеттер тарихындағы халықаралық құқықтың басым 

болған қайнар көзі 
1) халықаралық шарт 

2) халықаралық əдет-ғұрып 

3) сауда əдет-ғұрып  



 

4) құран 

5) шариғат 

20. Қазақ жүздерінің сыртқы қатынастарды жүзеге асыратын ішкімемлекеттік органы 

1) қан 

2) сүлтан 

3) ақсақалдар кеңесі 
4) арнайы елші 
5) генгеш 

21. Қазақстанның БҰҰ-на ресми кірген күні 
1) 25 қазан 1990ж 

2) 16 желтоқсан 1991ж 

3) 2 наурыз 1992ж  

4) 28 қаңдар 1993ж  

5) 30 тамыз 1995ж 

22. Мемлекеттер құқықтық міндеттеуші күші жоқ жүріс-тұрыс ережелер 

1) халықаралық құқық нормалары 

2) халықаралық əдет-ғұрыптар 

3) халықаралық əдеттілік (обыкновение) 

4) сауда əдет-ғұрып 

5) доктрина 

23. халықаралық құқық субьектілерінің үнсіз жасалған келісімі 
1) халықаралық əдет-ғұрып 

2)  халықаралық əдеттілік 

3) халықаралық сыпайлық 

4) халықаралық шарт 

5) сауда əдет-ғұрып 

24. Мемлекеттердің халықаралық қауымдастығымен ауытқуға жол берілмейтін норма 

ретінде қабылданған жəне танылған жалпы халықаралық құқықтың нормасы 

1) императивтік норма 

2) диспазитивтік норма 

3) «jus cogensң нормасы 

4) партикулярлық норма 

5) конститутивтік норма 

25. Аталған қайнар көздердің қайсысы БҰҰ Халықаралық Соты Статутында 

көрсетілмеген 

1) доктрина 

2) сот шешімдері 
3) өркениетті ұлттармен танылған құқықтың жалпы қағидалары 

4) халықаралық ұйымдардың резолюциялары 

5) халықаралық əдет-ғұрып 

 26. Барлық мемлекеттер қатысатын не қатыса алатын жəне барлық халықаралық 

қауымдастыққа міндетті нормаларды қамтитын шарттарды қалай атайды 

1) халықаралық ұйымдардың жарғылары 

2) екі жақтық шарттар 

3) аймақтық шарттар 

4) жалпы халықаралық шарттар 

5) арнайы халықаралық шарттар 

27. Аталған элементтердің қайсысы халықаралық құқықтың көмекші қайнар көздері 
қатарына жатпайды 

1) сауда əдет-ғұрыптары 

2) халықаралық соттар шешімдері 
3) халықаралық арбитраж шешімдері 
4) доктрина 



 

5) өркениетті ұлттармен танылған құқықтың жалпы қағидалары 

28. БҰҰ халықаралық соты шешімінің сипаты қандай 

1) барлық мемлекеттерге міндетті 
2) тек қана БҰҰ мүше мемлекеттеріне міндетті 
3) тек қатысушы тараптар үшін ғана міндетті 
4) міндетті күші жоқ 

5) БҰҰ халықаралық соты шешім қабылдау құқы жоқ 

29. Халықаралық құқық субьектілерімен жасалатын халықаралық құқық нормаларын 

жүйелендіру 

1) халықаралық құқықты кодификациялау 

2) халықаралық құқықтың прогрессивті дамуы 

3) инкорпарация 

4) рецепция 

5) халықаралық құқықтың трансформациясы 

30. Халықаралық құқықтың заңды түрде бекітілген негіздері, қоғамдық тəжірбие 

ретінде пайда болатын субьектілерімен басшылыққа алынатын жүріс-тұрыс ережелері 
1) халықаралық құқықтың жүйесі 
2) халықаралық құқықтың институттары 

3) халықаралық құқықтың қағидалары 

4) халықаралық құқықтың салалары 

5) халықаралық құқықтың нормалары 

31. Халықаралық құқық қағидаларының өздеріне тəн ерекшелігі 
1) белгілі бір субьектілерге бағытталуы 

2) əнбебаптылық  

3) аумақтылық 

4) жергіліктілік 

5) тар мағынада арнайы сипатқа ие болуы 

32. Қазіргі халықаралық құқықтың негізгі қағидаларын бекіткен ең алғашқы құжат 

1) 1899 жəне 1907 ж.ж Гаага конвенциялары 

2) Адам құқықтарының Жалпылай Декларациясы 

3) БҰҰ Жарғысы 

4) халықаралық құқық қағидалары туралы БҰҰ Декларациясы 

5) ЕҚЫҰ (ОБСЕ) Қорытынды актісі 
33. Əлеуметтік, эканомикалық, саяси жəне өзге де сипаттағы айырмашылықтарға 

қатамастан барлық мемлекеттердің халықаралық қатынастарға заңды түрде тең қатысуын 

қамтамасыз ету қандай қағиданың негізгі мақсатын құрайды 

1) мемлекеттердің егеменді теңдігі қағидасы 

2) мемлекеттердің ішкі істеріне араласпау қағидасы 

3) халықаралық дауларды бейбіт шешу қағидасы 

4) ынтымақтастық қағидасы 

5) шекаралар мызғымастығы қағидасы 

34. Мемлекеттік шекаралардың мызғымастығы қағидасы қандай мемлекеттерге 

қатысты міндетті болып табылады 

1) əлемнің барлық мемлекеттеріне қатысты 

2) БҰҰ мүше-мемлекеттерге ғана қатысты 

3) ЕҚЫҰ (ОБСЕ) мүше мемлекеттеріне ғана қатысты 

4) тек еуропалық мемлекеттерге ғана қатысты 

5) тек Азия мемлекеттеріне қатысты 

35. Тиісті рұқсатсыз не белгіленген ережелерді сақтамастан шекарадан өту қандай 

қағиданы бұзу болып есептеледі 
1) мемлекеттік шекаралардың мызғымастығы 

2) шекараларға қол сұқпаушылығық 

3) аумақтық тұтастық 



 

4) егеменді теңдік 

5) басқа мемлекеттердің ішкі істеріне араласпау 

36. Халықтардың өзін-өзі билеуі қағидасының негізінде тарихи қандай қағида жатқан 

болатын 

1) ұлттық қағидасы 

2) интернационализм қағидасы 

3) халықтардың бейбіт түрде қатар өмір сүруі қағидасы 

4) халықаралық жауапкершілік қағидасы 

5) барлық жауап дұрыс 

37. Аталған элементтердің қайсысы халықтардың өзін-өзі билеу құқын жүзеге асыру 

нысандарына жатады 

1) тəуелсіз мемлекет құру  

2) тəуелсіз мемлекетпен еркін қосылу 

3) тəуелсіз мемлекетпен еркін бірігу 

4) кез келген саяси мəртебені орнату 

5) тəуелсіз мемлекет құру, тəуелсіз мемлекетпен еркін қосылу, тəуелсіз мемлекетпен 

еркін бірігу, кез келген саяси мəртебені орнату 

38. Халықаралық құқықтың қай қағидасы мемлекеттілік дамуының алғашқы 

сатыларында «pacta sunf servandaң деген халықаралық құқықтың əдеп-ғұрып нысанында 

пайда болған еді 
1) ынтымақтастық қағидасы 

2) халықаралық міндеттемелерді адал түрде орындау қағидасы 

3) халықаралық дауларды бейбіт түрде шешу 

4) кемітпеу (дискриминацияламау) қағидасы 

5) адам құқықтарын құрметтеу қағидасы 

39. 1970 жылғы халықаралық құқықтың негізгі қағидалары  

40. Аталған субьектілердің қайсысы əмбебаптылық құқық қабілеттілікке ие 

1) мемлекет 

2) халықаралық ұйым 

3) мемлекет тəрізді құрылым 

4) мемлекет, халықаралық ұйым, мемлекет тəрізді құрылым 

5) аталған субьектілердің ешбіреуі мұндай құқық қабілеттілікке ие емес 

41. Аталған субьектілердің қайсысы арнайы құқық қабілеттікке ие 

1) мемлекет 

2) халықаралық ұйым 

3) тəуелсіздігі үшін күресуші халық 

4) мемлекет,  халықаралық ұйым, тəуелсіздігі үшін күресуші халық 

5) аталған субьектілердің ешбіреуі мұндай құқық қабілеттілікке ие емес 

42. Мемлекеттің өз еркімен беретін жəне тікелей не жанама түрде басқа мемлекетті 
халықаралық құқық субьектісі ретінде қарастыратынын, сондай-ақ онымен ресми қарым-

қатынас орнатуға дайын екенін, немесе өзге мемлекетте конституцияға қарсы жолмен 

орныққан үкіметті осы мемлдекеттің халықаралық қатынастардағы өкілі деп есептейтін 

мəлімдейтін бір жақты актісі – ол 

1) халықаралық – құқықтық тану 

2) халықаралық құқық мирасқорлығы 

3) континуитет 

4) «tabulа  rasaң концепциясы 

5) «pacta sunf servandaң концепциясы 

43. Тек тану ғана оның достинаторына (бағытталған субьектісіне) халықаралық құқық 

субьектісі тəн сипат береді деген тұжырымдама танудың қай түрінін не нысанының көрінісі 
болып табылады 

1) танудың конститутивтік теориясы 

2) танудың декларативтік теориясы 



 

3) де-юре тану 

4) де-факто тану 

5) бір рет тану 

44. Тану оның субьектісіне (дестинаторына) халықаралық құқық субьектісіне тəн сипат 

бере алмайды, тек оның пайда болғаның растап онымен ресми қатынастарға түсуді 
жеңілдетеді деген тұжырымдама танудың қай түрінің не нысанының көрінісі болып 

табылады 

1) танудың конститутивтік теориясы 

2) танудың декларативтік теориясы 

3) де-юре тану 

4) де-факто тану 

5) бір рет тану 

 45. Танудың қай нысанында құқықтық салдар көлемі төмендеу (аздау) 

1) де-юре тану 

2) де-факто тану 

3) ұлт азаттық қозғаласын тану 

4) көтеріліске шыққан тарапты тану 

5) соғысушы тарапты тану 

46. Жаңа үкіметті ресми түрде танудан бас тарту қандай тану теориясының көрінісі 
болып табылады 

1) танудың декларативтік тану теориясы 

2) конститутивтік тану теориясы  

3) континуитет доктринасы 

4) Тобар доктринасы 

5) Эстрада доктринасы 

47. Бір аумақ шеңберінде бір мемлекетпен екінші мемлекетті ауыстыруы жəне осы 

кездегі құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыруы ненің мəнін құрайды 

1) халықаралық – құқықтық танудың  

2) халықаралық құқықтағы мирасқорлықтың 

3) континуитеттің  

4) Тобар доктринасы 

5) Эстрада доктринасы 

48. Мемлекеттік меншікке қатысты құқықтық мирасқорлық туралы ережелер 

аталғандардың қайсысына қолданыла алмайды 

1) жылжымалы мүлікке  

2) жылжымайтын мүлікке 

3) мемлекет шегінің сыртында орналасқан жылжымалы мүлікке 

4) мемлекет шегінің сыртында орналасқан жылжымайтын мүлікке 

5) ядролық қаруға  

49. Аталған обьектілердің қайсысы 1978 жəне 1983 жлығы құқықтық мирасқорлық 

туралы Вена конвенцияларымен реттелінбеген 

1) келісім шарттар 

2) мемлекеттік меншік 

3) мемлекеттік шекаралар 

4)  халықаралық ұйымдардағы мемлекеттердің мүшелігі 
5)  тек шекаралар мен мемлекеттердің халықаралық ұйымдардағы мүшелігі 
50.  Аталған элементтердің қайсысы аумақ түрлеріне жатпайды 

1) мемлекеттік аумақ 

2) халықаралық аумақ 

3) аралас режимдегі аумақ 

4) кешенді аумақ 

5) аталған элементтердің ешқайсысы да халықаралық құқық бойынша аумақ түрлеріне 

жатпайды 



 

51. Құрлық шельфінің сыртында орналасқан теңіз түбінің тереңсулы аймағы аумақтың 

қандай түріне жатады 

1) мемлекеттік аумақ  

2)  халықаралық  аумақ 

3) аралас режимдегі аумақ  

4) кешенді аумақ  

5) су асты аумақ 

52. Кеңістіктің аталған түрлерінің  қайсысы аралас режимдегі аумақтарға жатады 

1) құрылық шельфі 
2) арнайы экономикалық аймақ 

3) теңіз түбінің тереңсулы аймағы 

4) ұлттық əуе кеңістігі 
5) ашық əуе кеңістігі  
53. Аталған кеңістік түрлерінің қайсысы мемлекеттің су аумағы құрамына кіреді 
1) ашық теңіз  

2) аумақтық сулар 

3) жанасқан аумақ 

4) құрылықтық  шельф 

5) теңіздегі айрықша экомикалық аймақ 

54. Мемлекеттің аумақтық үстемдігі аталған тұлғалардың қайсысына таратыдады  

 1) мемлекет азаматтарына ғана 

 2) мемлекеттің заңды тұлғаларына ғана 

 3) азаматтығы жоқ тұлғаларға 

4) мемлекет азаматтарына, оның заңды тұлғаларына жəне азаматтығы жоқ тұлғаларға 

 5)  мемлекеттің азаматтары мен заңды тұлғаларына 

 

55. Мемлекеттің үстемділігі мен юрисдикциясы  

1) ұқсас ұғымдар  

2) мазмұны бойынша бірдей ұғымдар 

3) əртүрлі ұғымдар жəне мемлекет  юрисдикциясы аумақтық үстемдік ұғымының 

құрамдас бөлігі болып табылады 

4) əртүрлі ұғымдар жəне аумақтық үстемдік мемлекет юрисдикциясы  ұғымының 

құрамдас бөлігі болып табылады 

5)өзара ешқандай байланысты жоқ əртүрлі 
56. Мемлекет аумағындағы  барлық істерге құзіретіне сəйкес қарастыру  жəне шешу 

бойынша сот жəне əкімшілік органдарының құқықтары ненің мазмұнын құрайды 

1) мемлекет юрисдикциясының  

2) мемлекеттің аумақтық үстемдігінің  

3) мемлекет иммунитетінің  

4) мемлекет органдарының өкілеттіктерінің  

5) мемлекет органдарының күзіретінің 

57. Межгосударстванные границм. Проводимые по меридианама и параллелям 

А) астрономия лық шекаралар  

Б) геометриялық шекаралар 

В) аумақтық шекаралар 

Д) іс жүзіндегі шекаралар  

Г) шартты түрде шекаралар 

58. Кеме жүргізетін өзендерде шекаралар қалай белгіленді  
1) тальвег бойынша (ең терең жерлерінің сызығы бойынша) 

2) негізгі фарватердің ортасымен  

3) жағалаудағы сызықтармен  

4) өзінің ортасымен   

5)  не тальвет бойынша не негізгі фарватер ортасымен 



 

59. Кеме жүргізуге жарамсыз өзендердегі шекаралар қалай белгілі  
1) тальвег бойынша (ең терең жерлерінің сызығы бойынша) 

2) негізгі фарватердің ортасымен  

3) жағалаудағы сызықтармен  

4) өзінің ортасымен   

5) өзінің ортасымен   

60. Мемлекеттің теңіз шекаралары дегеніміз 

1) оның аумақтық тенізінің сыртқы  

2) іргелес мемлекеттердің аумақтық теңіздерін бөлетін сызық  

3) қарсы орналасқан мемлекеттердің аумақтық теңіздерін бөлетін сызық 

4) оның аумақтық теңізінің сыртқы шегі, іргелес мемлекеттердің аумақтық теңіздерін 

бөлетінсызық 

5) аумақтық теңіздің сыртқы шегі жəне қарсы орналасқан мемлекеттердің аумақтық 

таңіздерін бөлетін сызық 

61. Мемлекет юрисдикциясы андай объектілерге таратылады 

1) ашық теңіздегі əскери кемелерге  

2) шетел мемлекетінің сыртында орналасқан əуе кемелеріне 

3) ғарыш кеңістігіне жіберілген мемлекеттің ғарыш   обьектілеріне  

4)  ашық теңіздегі əскери кемелерге,  шетел мемлекетінің сыртында орналасқан əуе 

кемелеріне жəне  ғарыш кеңістігіне жіберілген мемлекеттің ғарыш   обьектілеріне  

5) шетел мемлекетінің сыртында орналасқан əуе кемелері мен əскери кокабльдерге 

62. Халықаралық құқық бойынша мемлекеттік шекараларды өзгертудің негізі ретінде 

нені қарастыруға болады 

1) нəтижесінде жаңа шекаралар орнатылатын не ескі шекаралар жойылатын 

халықтардың өзін-өзі билеу құқын жүзеге асыру 

2) іргелес мемлекеттер арасында өзара аумақ учаскелерімен алмасу 

3) ақылы түрде аумақ бөлігін беру 

4) нəтижесінде жаңа шекаралар орнатылатын не ескі шекаралар жойылатын 

халықтардың өзін-өзі билеу құқын жүзеге асыру, іргелес мемлекеттер арасында өзара аумақ 

учаскелерімен алмасу, ақылы түрде аумақ бөлігін беру 

5) тек халықтардың өзін-өзі құқын жүзеге асыру жəне іргелес мемлекеттер арасында 

өзара аумақ учаскелерімен алмасу ғана 

63. Мемлекет жəне өз əрекеттеріне ізгі де тұрақты болуы, сондай-ақ таныған фактісінен 

бас тартпауы керек деген ереже нені білдіреді 
1) Эстоппель концепциясы 

2) «tabulа  rasaң концепциясы 

3) «pacta sunf servandaң қағидасын 

4) «rebus sic stantibusң клаузуласын 

5) континутет доктринасын 

64. Халықаралық өзендерді кеме жүргізуден тыс мақсатта қолдануға нені жатқызуға 

болады 

1) гидро (су) электр стансаларын құра 

2) өндірістік суларды тастау (ағызып жіберу)  

3) балық аулау 

4) гидро (су) электр стансаларын құра, өндірістік суларды тастау (ағызып жіберу), 

балық аулау 

5) тек гидро (су) электр стансаларын құра, өндірістік суларды тастау (ағызып жіберу) 

ғана  

65. Мемлекет халығының құрамына аталғандардың қайсысы кіреді 
1) мемлекет азаматтары 

2) шетелдіктер  

3) азаматтығы жоқ тұлғалар 

4) мемлекет азаматтары, шетелдіктер, азаматтығы жоқ тұлғалар 



 

5)  тек мемлекет азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғалар 

66. Белгілі бір аумақ халқының оның тұратын жерін басқа мемлекетке беруіне 

байланысты бір азаматтықтан екінші азаматтыққа өтуі 
1) натурализация 

2) оптация 

3) кері интеграциялану 

4) азаматтықты сыйға тарту 

5) трансферт 

67. «Jus sanguinisң термині нені білдіреді 
1) қан құқығын 

2) топырақ құқығын 

3) ену (тамыр жою) құқығын 

4) оптация құқығын 

5)  кері интеграциялану құқығын 

68. «Jus soleң термині нені білдіреді 
1) қан құқығын 

2) топырақ құқығын 

3) ену (тамыр жою) құқығын 

4) оптация құқығын 

5)  кері интеграциялану құқығын 

69. Аталғандардың қайсысы азаматтықты алу əдісі ретінде ғана емес, сонымен қатар 

оны жоғалту əдістерінің бірі ретінде қарастырыла алады 

1) натурализация 

2) оптация 

3) кері интеграциялану 

4) азаматтықты сыйға тарту 

5) трансферт  

70. Қазақстандағы азаматтығы жоқ тұлғалардың мəртебесі аталғандар ішінен 

қайсысының мəртебесіне теңестіріледі 
1) Қазақстан азаматтарының мəртебесіне 

2)  шетелдіктердің мəртебесіне 

3)  босқындардың мəртебесіне 

4)  саяси эмиграттардың мəртебесіне 

5)  еңбекші - эмиграттардың мəртебесіне  

71. Шетелдіктердің белгілі бір салалардағы құқықтарын мемлекеттің өз азаматтары 

құқықтарымен теңестірілуі қандай режимнің мазмұнын құрайды 

1)  ұлттық режимнің 

2)  ең қолайлы жағдай жасау режимінің 

3) арнайы режимнің  

4)  преференциады режимнің 

85)  өзаралық режимнің 

72. Шетелдіктерге мемлекет аумағындағы құқық тұрғысынан ең қолайлы жағдайдағы 

кез келген үшінші мемлекет азаматтары үшін белгілі бір салаларда белгіленген құқықтар мен 

міндеттерге тең құқықтар беріп тап сондай міндеттер жүктеу қандай режимнің мазмұнын 

құрайды 

1)  ұлттық режимнің 

2)  ең қолайлы жағдай жасау режимінің 

3) арнайы режимнің  

4)  преференциады режимнің 

5)  өзаралық режимнің 

73. Қандай жағдайларға қатысты халықаралық құқық шетелдіктер режиміне өз əсерін 

тигізеді 
1) шетелдіктердің мемлекетке келуі мен кетуін реттеуге байланысты  



 

2) шетелдіктердің саяси құқықтары мен əскери қызметтеріне байланысты  

3) шетелдіктерге қатысты мемлекеттің қылмыстық юрисдикциясы шегін белгілеуге 

қатысты 

4) шетелдіктердің мемлекетке келуі мен кетуін реттеуге байланысты, шетелдіктердің 

саяси құқықтары мен əскери қызметтеріне байланысты, шетелдіктерге қатысты мемлекеттің 

қылмыстық юрисдикциясы шегін белгілеуге қатысты 

5)   тек шетелдіктердің саяси құқықтары мен əскери қызметтеріне байланысты, 

шетелдіктердің мемлекетке келуі мен кетуін реттеуге байланысты ғана 

74. Шетелдіктің мемлекеттен шығуына руқсат бермеу қандай жағдайда заңды болып 

есептеледі 
1)  егер ол тергеу не сотталу үстінде болса 

2)  егер ол осы мемлекетпен соғыс жағдайындағы мемлекеттің азаматы болса 

3)  егер ол əкімшілік құқық бұзушылық жасаса 

4)  егер ол тергеу не сотталу үстінде болса, егер ол осы мемлекетпен соғыс 

жағдайындағы мемлекеттің азаматы болса, егер ол əкімшілік құқық бұзушылық жасаса 

5)  егер ол тергеу не сотталу үстінде болса  жəне егер ол осы мемлекетпен соғыс 

жағдайындағы мемлекеттің азаматы болса 

75. Өз азаматтығы елінде не тұрақты тұратын елінде саяси себептер бойынша 

қудаланған тұлға не тұлғаларға осындай қудалаудан жасырынуға мүмкіндік беру ненің 

мазмұнын құрайды 

1) дипломатиялық баспана беру 

2) консулдық баспана беру  

3)  саяси баспана беру  

4) халықаралық баспана беру  

5) дипломатиялық баспана беру,  консулдық баспана беру,  саяси баспана беру, 

халықаралық баспана беру  

76. Дипломатиялық баспана беру кезінде саяси себептер бойынша қудалаудан қашқан 

тұлғаға қандай жерде жасырынуға мүмкіндік беріледі 
1) дипломатиялық өкілдіктің ғимаратында 

2) консулдық мекеменің ғимаратында 

3) шетелдік əскери кеме үстінде 

4) дипломатиялық өкілдіктің ғимаратында, консулдық мекеменің ғимаратында, 

шетелдік əскери кеме үстінде 

5)  дипломатиялық өкілдіктің ғимаратында жəне  консулдық мекеменің ғимаратында 

ғана 

77. Саяси себептер бойынша қудалау деп нені түсінеді 
1) тұлғаны саяси нанымдары мен қоғамдық қызметі үшін қудалауды 

2) тұлғаны діни нанымдары үшін қудалауды 

3) тұлғаны нəсілі не ұлтына қарай қудалау 

4) тұлғаны саяси нанымдары мен қоғамдық қызметі үшін қудалауды, діни нанымдары 

үшін жəне нəсілі не ұлтына қарай қудалау 

5) тұлғаны саяси нанымдары мен қоғамдық қызметі үшін діни нанымдары үшін 

қудалауды 

78. Саяси  баспана берудің негізгі халықаралық-құқықтық нəтижесі (негізгі салдарының 

ең бастысы) ретінде нені қарастыруға болады 

1)  саяси баспанаға ие болған тұлғаны басқа мемлекетке ұстап бермеу 

2)  мұндай тұлғаға саяси баспана берген мемлекет аумағында тұрақты тұру мүмкіндігін 

беру 

3)  саяси баспана берілген тұлғаны азаматтыққа қабылдау 

4)  саяси баспанаға ие болған тұлғаны басқа мемлекетке ұстап бермеу,  мұндай тұлғаға 

саяси баспана берген мемлекет аумағында тұрақты тұру мүмкіндігін беру, саяси баспана 

берілген тұлғаны азаматтыққа қабылдау 



 

5) мұндай тұлғаға саяси баспана берген мемлекетке ұстап бермеу,  мұндай тұлғаға 

саяси баспана берген мемлекет аумағында тұрақты тұру мүмкіндігін беру, саяси баспана 

берілген тұлғаны азаматтыққа қабылдау 

79. 1969 жылғы халықаралық шарттар құқығы туралы Вена конвенциясы қандай 

шарттарға қатысты қолданылады 

1) мемлекетер арасындағы шарттарға қатысты  

2) халқаралық ұйымдар арасындағы шарттарға қатысты  

3)халықаралық құқықтың кез келген субъектілері арасындағы шарттарға қатысты  

4)əртүрлі мемлекеттердің заңды түлғаларын арасындағы шарттарға қатысты 

5) мемлекеттер, халықаралық құқықтың кез келген  субъектілері, сондай-ақ  əртүрлі 
мемлекеттердің заңды тұлғалары арасындағы шарттар қатысты 

80.1969жылғы  халықаралық шарттар құқығы туралы  Вена конверенциясымен  

реттелмеген сауалдар оның ережелері бойынша немен реттелуі тиіс  

1) 1986 жылғы мемлекттер мен халықаралық үйымдар арасындағы немесе халықаралық 

ұйымдар арасындағы шарттар құқығы туралы Вена конвенциясымен 

2) халықаралық əдет-ғұрып нормаларымен 

3)  халықаралық мораль нормаларымен 

4)  мемлекеттердің ішкі заңдарының нормаларымен 

5)  діни нормалармен 

81. Халықаралық шарттардың объектісі болып субъектілердің қандай қарым-

қатынастары табылады 

1)  материалдық игіліктерге байланысты қарым-қатынастар 

2)  материалдық емес игіліктерге байланысты қарым-қатынастар  

3)  əрекет не əрекетсіздікке қатысты қарым-қатынастар 

4)  материалдық  жəне материалдық емес игіліктерге байланысты қарым-қатынастар, 

əрекет не əрекетсіздікке қатысты қарым-қатынастар  

5) материалдық игіліктерге байланысты қарым-қатынастар жəне əрекет не 

əрекетсіздікке қатысты қарым-қатынастар 

82. 1986 жылғы шарттар құқығы туралы Вена конвенциясы бойынша халықаралық 

ұйымның ережелері деп нені түсіну керек 

1) ұйымның құрылтайшы актілерін 

2) ұйымның құрылтайшы актілеріне сəйкес қабылданған шешімдері мен 

резолюцияларын 

3) ұйымның қалыптасқан тəжірбиесін  

4) ұйымның құрылтайшы актілерін, ұйымның құрылтайшы актілеріне сəйкес 

қабылданған шешімдері мен резолюцияларын, ұйымның қалыптасқан тəжірбиесін  

5) ұйымның құрылтайшы актілерін, ұйымның құрылтайшы актілеріне сəйкес 

қабылданған шешімдері мен резолюцияларын  

83. Шарттар жасасу аясындағы халықаралық ұйымдар құқық қабілеттілігінің көлемі 
қандай актімен айқындалады 

1) БҰҰ Жарғысымен 

2) 1969 жылғы халықаралық шарттар құқығы туралы Вена конвенциясымен 

3) 1986 жылғы мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар арасындағы немесе 

халықаралық ұйымдар арасындағы шарттар құқығы туралы Вена конвенциясымен 

4) ұйымдардың құрылтайшы актілерімен 

5) БҰҰ Жарғысымен, 1969 жылғы халықаралық шарттар құқығы туралы Вена 

конвенциясымен, 1986 жылғы мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар арасындағы немесе 

халықаралық ұйымдар арасындағы шарттар құқығы туралы Вена конвенциясымен, 

ұйымдардың құрылтайшы актілерімен 

84. 1969 жылғы халықаралық шарттар құқығы туралы Вена конвенциясының ережелері 
бойынша шарт мəтінінің құрастырылуы мен қабылдануына қатысқан мемлекет қалай 

аталады 

1) келіссөздерге қатысушы мемлекет 



 

2) шартқа отырушы мемлекет (договариваюшееся государство) 

3) үшінші мемлекет 

4) құрылтайшы - мемлекет 

5)  қатысушы – мемлекет 

85. 1969 жылғы Вена конвенциясына сəйкес шарттың күшіне енуін күтпестен оның 

міндеттілігене келіскен мемлекет қалай аталады 

1) келіссөздерге қатысушы мемлекет 

2) шартқа отырушы мемлекет (договариваюшееся государство) 

3) үшінші мемлекет 

4) құрылтайшы - мемлекет 

5)  қатысушы – мемлекет 

 86.  Шарттың құрылымына нені жатқызуға болады 

1) шарттың аталымы мен кіріспе бөлімі (преамбуласын) 

2) шарттың негізгі жəне қорытынды бөлімдерін  

3) тараптардың қолдарын  

4) шарттың аталымы мен кіріспе бөлімі (преамбуласын), шарттың негізгі жəне 

қорытынды бөлімдерін  

5) шарттың аталымы мен кіріспе бөлімі (преамбуласын), шарттың негізгі жəне 

қорытынды бөлімдерін  

87. Аталған тілдердің қайсысы БҰҰ-ң ресми тілдеріне жатқызуға болады 

1) испан тілін 

2) портигал тілін 

3) неміс тілін 

4) испан, портигал,  неміс тілдерін 

5) портигал жəне   неміс тілдерін ғана 

88. Аталғандардың қайсыларын шарт жасасудың сатыларына жатқызуға болады 

1) шарт мəтінін құрастыру жəне қабылдау 

2) шарттың дəлме-дəл сəйкес мəтінің (аутентикалық мəтінің) белгілеу жəне оның 

міндеттілігіне келісім беру 

3) шартты орындау  

4) шарттың күшін жою (денонсация) 

5) шарт мəтінін құрастыру жəне қабылдау, шарттың дəлме-дəл сəйкес мəтінің 

(аутентикалық мəтінің) белгілеу жəне оның міндеттілігіне келісім беру 

89. Шарт жасасу өкілеттіліктерін қандай құқық нормаларына сəйкес беріледі 
1) мемлекеттің ішкі заңдарына сəйкес  

2) халықаралық шартқа сəйкес  

3) 1969 жылғы шарттар құқығы туралы Вена конвенциясының нормаларына сəйкес 

4) мемлекеттің ішкі заңдарына сəйкес, халықаралық шартқа, 1969 жылғы шарттар 

құқығы туралы Вена конвенциясының нормаларына сəйкес 

5) халықаралық шартқа жəне 1969 жылғы шарттар құқығы туралы Вена 

конвенциясының нормаларына сəйкес 

90. Шарт мəтінің қабылдау нысандарына нені жатқызуға болады 

1) шартқа қол қою жəне оның мəтінін уəкіл етілген тұлғалармен бекіту 

(парафирование)  

2) дауыс беру не консенсус (келісімге келу)  

3) халықаралық ұйыммен арнайы резолюция қабылдау 

4) шартқа қол қою жəне оның мəтінін уəкіл етілген тұлғалармен бекіту 

(парафирование), дауыс беру не консенсус (келісімге келу)  

5) шартқа қол қою жəне оның мəтінін уəкіл етілген тұлғалармен бекіту 

(парафирование), дауыс беру не консенсус (келісімге келу), халықаралық ұйыммен арнайы 

резолюция қабылдау 

91. Мемлекеттердің не халықаралық құқықтың өзге де субъектілерінмен шарт 

міндеттілігіне келісімін бері тəсілдеріне нені жатқызуға болады 



 

1) шартқа қол қоюды 

2) шартты бекітуді (ратификация) не оны қабылдауды, мақұлдауды жəне оған 

қосылуды 

3) шартты құрайтын құжаттармен алмасуды 

4) шартқа қол қоюды, шартты бекітуді (ратификация) не оны қабылдауды, мақұлдауды 

жəне оған қосылуды, шартты құрайтын құжаттармен алмасуды 

5) шартқа қол қоюды, шартты бекітуді (ратификация) не оны қабылдауды, мақұлдауды 

жəне оған қосылуды, шартты құрайтын құжаттармен алмасуды 

 92. Егер шарт БҰҰ-ң хатшылығында тіркелмеген болса 

1) ол жарамсыз болып табылады 

2) ол даулы болып табылады 

3) белгілі бір даулар БҰҰ органдарында қарастырылған кезде мемлекеттер мұндай 

шартқа сілтеме жасай алмайды 

4) ол даулы не жарамсыз болып табылады 

5) ол жарамсыз да даулы да болып табылады жəне белгілі бір даулар БҰҰ 

органдарында қарастырылған кезде мемлекеттер мұндай шартқа сілтеме жасай алмайды 

93. Халықаралық шарттар туралы 1969 ж жəне 1986 ж Вена конвенцияларымен 

мемлекеттердің ескертпелеріне (оговорка) қарсылық білдіру үшін қандай мерзім белгіленген 

1) 3 ай 

2) 4 ай 

3) 6 ай 

4) 12 ай 

5) 18 ай 

94. Шратты қатысушылардың өзімен түсіндіруді қалай атайды 

1) халықаралық түсіндіру 

2) аутентикалық түсіндіру 

3) логикалық түсіндіру 

4) жүйелі түрде түсіндіру 

5) тарихи түсіндіру 

95. Шарт ережелерін өзге шарттармен салыстыру арқылы түсіндіруді қалай атайды 

1) халықаралық түсіндіру 

2) аутентикалық түсіндіру 

3) логикалық түсіндіру 

4) жүйелі түрде түсіндіру 

5) тарихи түсіндіру 

96. Қатысушылардың келісімі бойынша шарттың құқықтық күшін жоюды қалай атайды 

1) шартты болдырмау (отмена) 

2) шартты жоққа шығару (аннулирование) 

3) шартты жою (денонсация) 

4) шартты жаңарту (новация) 

5) шартты тексеру (ревизия) 

97. Мемлекеттің шарттан бір жақтық бас тартуын (мысалы, оны екінші қатысушы 

маңызды болып табылатын түрде бұзса) қалай атайды 

1) шартты болдырмау (отмена) 

2) шартты жоққа шығару (аннулирование) 

3) шартты жою (денонсация) 

4) шартты жаңарту (новация) 

5) шартты тексеру (ревизия) 

98. Жағдайдын өзгерместігі туралы клаузула («rebus sic stantibusң) қай кезде 

қолданылмайды 

1) шекараларды белгілейтін шарттарға қатысты  

2) егер осы клаузулаға сілтеме жасап отырған мемлекет өз міндеттемелерін бұзу 

нəтижесінде жағдай түбегейлі өзгерген болса 



 

3) егер жағдайдын өзгеруі міндеттемелері аясын түбегейлі өзгерсе 

4) шекараларды белгілейтін шарттарға қатысты, егер осы клаузулаға сілтеме жасап 

отырған мемлекет өз міндеттемелерін бұзу нəтижесінде жағдай түбегейлі өзгерген болса, 

егер жағдайдын өзгеруі міндеттемелері аясын түбегейлі өзгерсе 

5) шекараларды белгілейтін шарттарға қатысты, егер осы клаузулаға сілтеме жасап 

отырған мемлекет өз міндеттемелерін бұзу нəтижесінде жағдай түбегейлі өзгерген болса 

99. Аталғандардың қайсысын халықаралық – құқықтық жауапкершілік түрлеріне 

жатқызуға болады 

1)  саяси жауапкершілік 

2) материалдық жауапкершілік 

3) моральдық жауапкершілік 

4) саяси жауапкершілік, материалдық жауапкершілік, моральдық жауапкершілік 

5) тек саяси жауапкершілік жəне материалдық жауапкершілік 

100. Жəбірленген мемлекетпен жауап ретінде жасалатын əскери емес (қарулы емес) 

мəжбүрлеу əрекеттер қалай аталады 

1) сатисфакция 

2) репрессалиялар 

3) реторсиялар 

4) репарациялар 

5)  ресторрация 

101.  Жауап ретiнде қолданылатын əрекеттердiң шамаластығы (сай келушiлiгi) 

қағидасы жауапкершiлiктiң қай нысанына таратылмайды 

1) санкцияларға 

2) репрессалияларға 

3) реторсияларға 

4) репарацияларға 

5) ресторацияға 

 

 

Пəн бойынша  бағалау жүйесі 
Кесте 1 

Əріптік жүйе 

бойынша бағасы 

Балдардың сандық 

эквиваленті  
Пайыздық 

құрамы, %%%% 

Дəстүрлі жүйе 

бойынша бағалар 

А 4,0  95-100 өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 жақсы 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 қанағаттанарлық 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

Ғ 0 0-49 қанағаттанарлықсыз 

 

9.1. Білім алушылардың оқудағы жетістіктері (білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреті) 1-

кестеге сəйкес 100 балдық  шкала бойынша  бағаланады (оң бағалар А-дан D-ға дейін азаю 

арқылы, «қанағаттанарлықсыз» - F). 

9.2. 2-кестедегі дəрісханалық жəне білім алушының өзіндік жұмысындағы тапсырмалардың 

түрлері пəн ерекшеліктеріне байланысты құрылымдалады, сабаққа қатысуға 0,15 салмақтық 

үлес міндетті түрде беріледі, қалған тапсырмалардың тізімі  мен салмақтық үлесі оқытушының 



 

таңдауымен өзгертілуі мүмкін. Дəрісханалық жұмыс бойынша қосынды салмақтық үлес 0,60-тан 

аспауы жəне білім алушының өзіндік жұмысы бойынша қосынды салмақтық үлес 0,40-тан аспауы 

қажет.  

Есептеулерге түсіндірме: 11-бағандағы нəтиже сол тапсырма түрі бойынша əрбір 

аптадағы білім алушының алған бағаларының (100 пайызға дейін)  орташа арифметикалық 

қосындысы түрінде анықталады.  

Тиісті тапсырма бойынша 12-бағандағы ағымдық бақылаудың бағасы сəйкес жолдардағы 

11-бағандағы орташа арифметикалық қосындының 3-бағандағы салмақтық үлеске 

көбейтіндісі түрінде анықталады. 

Əрбір тапсырманың 12-бағандағы нəтижелері қосылып, ағымдық бақылаудың нəтижесін 

береді.   
2-ағымдық бақылаудың қорытынды бағасы  да осы тəртіппен шығарылады. 

Есептеулер бүтін санға дейінгі дəлдікпен жүргізіледі. 

Осы келтірілген тəртіппен білім алушының кез-келген кезеңдегі  (мысалы алғашқы  1-3 

апта аралығындағы) ағымдық бақылауының бағасын есептеуге болады. 

  

9.3. Аралық бақылауды тапсыру кестесі 
 

Апта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

       *       ** 

*- 1-ші аралық бақылау,**- 2-ші аралық бақылау 

 

9.4. Жазбаша (ауызша) түріндегі аралық бақылауды жəне емтиханды  бағалау 1-кестеде 

көрсетілген əріптік балдық-рейтингтік жүйеге сəйкес 100 балдық (100 пайыздық) шкала бойынша 

бағаланады. 

9.5. Тест түрінде өткізілген аралық бақылауда білім алушыға 20 сұрақ беріледі. Аралық 

бақылаудың тест түріндегі бағалау көрсеткіші 3-ші кестеде берілген. 

Кесте 3 

Тест түріндегі аралық бақылау көрсеткіші  (20 сұрақ бойынша) 

Тест балы Əріптік жүйе  

бойынша бағасы 

Пайыздық  

құрамы, %%%% 

20 А  100 

19 А- 94 

18 В+ 89 

17 В 84 

16 В- 79 

15 В- 75 

14 С+ 74 

13 С 69 

12 С- 64 

11 D+ 59 

10 D 50-54 

9-0 Ғ 0 

 

9.6. Тестілеу емтиханында білім алушыға 50 сұрақ беріледі. Бағалау көрсеткіші 4-кестеде 

берілген.  

Кесте 4 

Тест түріндегі қорытынды бақылау көрсеткіші (50 сұрақ бойынша) 

 



 

Тест балы Əріптік жүйе бойынша 

бағасы 

Пайыздық  

құрамы, %%%% 

50 А  100 

49 А 98 

48 А 96 

47 А 95 

46 А- 94 

45 А- 92 

44 А- 90 

43 В+ 89 

42 В+ 87 

41 В+ 85 

40 В 84 

39 В 82 

38 В 80 

37 В- 79 

36 В- 77 

35 В- 75 

34 С+ 74 

33 С+ 72 

32 С+ 70 

31 С 69 

30 С 67 

29 С 65 

28 С- 64 

27 С- 62 

26 D+ 59 

25 D 50-54 

24-0 Ғ 0 

 

 9.7. Əрбір аралық бақылаудан кейін  осы кезеңдегі білім алушының оқу жетістіктерінің 

рейтингісі шығады (сəйкесінше 1-рейтинг жəне 2-рейтинг). 1-рейтинг осы кезеңдегі білім 

алушының тапсырған ағымдық бақылауын (t1) 0,7 коэфициентке жəне аралық бақылауын (r1) 0,3 

коэфициентке көбейтіп өзара қосындысы түрінде анықталады. 2-рейтинг те осы ретпен есептеледі. 
Рейтингтің толық бағасы келесі формуламен есептеледі: 

3,07,0 111 ⋅+⋅= rtR      ;    3,07,0 222 ⋅+⋅= rtR  

 

мұндағы:    R1 – 1-рейтинг,  t1  – 1-ағымдық бақылау,   r1  – 1-аралық бақылау,   

                   R2 – 2-рейтинг,    t2  – 2-ағымдық бақылау,  r2 – 2-аралық бақылау. 

9.8. Академиялық кезең (семестр) кезіндегі  білім алушының Rорт орташа рейтингтік бағасы 

(жіберу рейтингісінің бағасы) екі рейтингтің орташа арифметикалық қосындысы түрінде 

анықталады: 

  
2

21 RR
Rорт

+
= .  

  Rорт  орташа рейтингтік бағасы (жіберу рейтингісінің бағасы) 35%-дан аз болса, бұл білім  

алушы емтиханға жіберілмейді. 



 

9.9. Қорытынды бақылауды (емтиханды) өткізу үшін тіркеуші офисі емтихан қабылдайтын 

оқытушыға білім алушының академиялық кезең бойында жинақтаған балы мен рейтингтік бағасын 

көрсететін емтихан ведомостін ұсынады.   

Пəн бойынша қорытынды баға келесі формуламен анықталады: 

4,06,0 ⋅+⋅= ЕRI орт  

мұндағы: Е –емтиханның бағасы. 

 

-ішкі тəртіп пен ережелерді қадағалау (Корпоративті мəдениет кодексі, студенттердің этикалық 

кодексі жəне т.б.). 

 

Есептеулерге түсіндірме: Кестедегі 1-ағымдық бақылау кезінде 1-жолдағы сабаққа 

қатысу тапсырмасында білім алушының 1,2,4,5,6,7 апталарда сабаққа қатысып, 3 аптада сабақ 

жібергені үшін 0 балл қойылған. Сол себепті 11-бағанның нəтижесіндегі орташа 

арифметикалық қосынды 85,7 % болады (
7

1001001001000100100
7,85

++++++
= ). 1-жолдың 

12-бағандағы 12,8%  11-бағандағы 85,7 %-ды 3-бағандағы 0,15-ке көбейту арқылы алынады, яғни 

15,0%7,85%8,12 ⋅= . Ал жеке тапсырма түрі бойынша оқытушының бағалауы білім алушының 

жауабына, ізденуіне жəне т.б. байланысты 0-ден 100% аралығында жатады. Басқа жолдар үшін де 

осылай есептелінеді. Кестеден 2-жолдағы есептер шығару тапсырмасы бойынша сызықша (-) 

таңбасы 1,3,5 апталарда бақылау түрі қарастырылмағандығын жəне білім алушының 2-аптада осы 

тапсырма түрі бойынша білімі 100%-ға, 4-аптада 75 %-ға, 6-аптада 0-ге (есеп шығара алмаған), 7-

аптада 85 %-ға бағаланғандығы көрініп тұр. Осы жолдың 11-бағанындағы 
4

85075100
%65

+++
=  

тең  жəне 12-бағандағы 10,0%65%5,6 ⋅=  тең болады. 1-ағымдық бақылаудың толық бағасы 

%5,6%8,12%45,82 += +4,25%+17%+5,9%+10%+10%+16% 

2-ағымдық бақылаудың қорытынды бағасы  да осы тəртіппен шығарылады.
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13. ОҚУ САБАҚТАРЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖƏНЕ 

МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕНУІ  
 

Рет 

№ 

Дəрісхана  

(кабинет, 

зертхана нөмірі) 

Дəрісхананың (кабинет, зертхана 

сипаттамасы) 

Дəрісханадағы пəнді 
оқытуда қолданылатын 

приборлар мен құрал-

жабдықтар 

1 206  50 студент отыруға арналған 

арнайы техникамен жабдықталған 

аудитория 

Интерактивті тақта, 

мультимедиялық 

проектор, жабдықталған 

комьютер,   

2 322 50 студент отыруға арналған 

арнайы техникамен жабдықталған 

аудитория 

Интерактивті тақта, 

мультимедиялық 

проектор, жабдықталған 

комьютер,   

 

 

 

(Слайдтар тізімі) 
 

1. Халықаралық жария құқықтың тарихы.  

2. Халықаралық жария құқықтың қайнар көздерi. 

3. Халықаралық жария құқықтағы нормалардын мəнi мен маңызы. 

4. Халықралық жария құқықтың басқа құқық салаларысен байланысы. 

5. Халықаралық жария құқықтың субъектiлерi. 

6. Халықаралық жария мен халықаралық жеке құқықтың айырмашылығы. 

7. Халықаралық жария құқықтың қағидалары. 

8. Халықаралық жария құқықтағы азаматтардың құқықтары. 

9. Халықаралық құқықтық жауапкершiлiктiн басқа құқық саласындағы 

жауапкершiлiктен айырмашылығы. 

10. Халықаралық ұйымдардын қылмыстықпен күресудегi бағдарламасы. 

11. Халықаралық қылмыскерлердi беру тəртiбi. 

12. Халықаралық шартты жасау тəртiбi. 

13. Əскери қақтығыстарды шешудегi халықаралық қатынастын ролi. 

14. Халықаралық теңiздердiң құқықтық режимдерi. 

15. Қазақстанның консулдық қызметiнiң мақсаты мен қағидалары. 

16. Халықаралық құқықтың халықаралық экономикалық қатынастарды реттеудегi 

ролi.  

17. Халықаралық коналдар. 

18. Халықаралық экономикалық шарттарға отыру тəрбiбi. 

19. Ұйымдасқан қылмыс топтарымен күресудегi халықаралық байланыстары. 

20. Қоршаған ортаны қорғаудағы халықаралық ұйымдардың саясаты. 

21. Барлығын білгім келеді (ойын) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. АРНАЙЫ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ДƏРІСХАНАЛАР, КАБИНЕТТЕР, 

ЗЕРТХАНАЛАР ТІЗІМІ. 
«Құқықтану» кафедрасының «Халықаралық жария құқығы» пəнінен  

сабақ беруге арналған мамандандырылған  

ДƏРІСХАНАЛАР ТІЗІМІ 
 

Рет 

№ 

 

Дəрісхана 

(кабинет, 

зертхана) 

нөмірі 

Дəрісхананың 

(кабинет, зертхана) 

сипат 

тамасы 

Дəрісханадағы пəнді оқытуда 

қолданылатын приборлар мен 

 құрал-жабдықтар 

1 205 «Cот залы»  

20 студент отыруға 

арналған арнайы 

стендтермен 

жабдықталған 

аудитория 

Ту, Елтаңба, судьяның орны, 

прокурордың орны, адвокаттың орны, 

куəнің орны, күдіктінің орны, мінбе. 

2 302 «Қылмыстық құқық, 

қылмыстық іс жүргізу 

құқығы» дəрісханасы 

50 студент отыруға 

арналған арнайы 

техникамен 

жабдықталған 

аудитория 

Пəнге қатысты схемалы стендтер 

3 322 «Азаматтық құқық, 

азаматтық іс жүргізу 

құқығы» дəрісханасы 

50 студент отыруға 

арналған арнайы 

техникамен 

жабдықталған 

аудитория 

Интерактивті тақта, мультимедиялық 

проектор, жабдықталған комьютер,   

 

 

ОҚЫТУШЫ: __________________ТОЙЛЫБЕКОВА Э.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. Оқу əдістемелік кешенге жасалынатын өзгертулер мен толықтырулар 

тіркеу парақшасы 

 

Өзгерту 

нөмері 
Бөлім Өзгертулер мен 

толықтыруларды 

енгізудің негіздері 
(Кафедра отырысының 

хаттама нөмері) 

Өзгертулер мен 

толықтыруларды 

енгізудің күні 

Кафедра 

оқытушысының 

қолы 

    

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

     



 

 

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 

 


