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КІГИ ІІК

І> .і іаіч гііи Рссиубликасы тэуелсіздікке кол жеткізген кушіен 
<іиі і ,ііі момлокеттік жэне қоғамдық институтгардың қарыштап 
і.імүі.іп.і ықішл ететін, Қазақстанның орнықты әлеуметтік- 
нкімнмніиілық дамуын қамтамасыз ететін бірқатар аса маңызды
і. уқі.іқтмқ иормалардың түзілуіне жол ашып, жаңа қүқықгық
и.і і мнаі' і лрдыц иайда болуына негіз болды.

Мгмлскот порма гүзушілік проңесін жаңа сапалы деңгейге 
іиінругг і^үмкіидік бсретін, олардың қатарында: заң жобалары 
ҺІ.І імі-і іи порсііоктивті жоснарлау, нормативтік қүқықтық актілер 
1.1іі міііі|іі,іп.і ( арші інміілар енгізу, қабылданатын заңдарды толық 
і і|. і і іііі.іі қ.імііімпоі.п оту процестері бар шаралар қабылдады. 
. ,,ін іі н и і .н.ір, апомдіқ 'жоиомика мен саясатта болып жатқан 
11іі і ііі іі н гріпгр, жаһііидаиу гіроңестері, сондай-ақ елдің ішкі даму 
і грііпп ж.мца қадамдар жасау талабын қойды.

Үлггық қүқықтың уақыттың жаңа талабыиа сэйкестігін 
Кіімгамасі.гі огу мақсатында мемлекеттің норма түзушілік жэне 
і уі і п ічні,іаііу мракгпкасыи одаи эрі лсетілдіру міндеттері жүзеге
III І.ІрІ.ІІІЫІІДЫ,

Жш.ірмп бірііііпі гасмрдың басыида Қазақстанда 
коік гпгуциялық қүрылыстыц жаңа кезеңімен атап өтілді. Қазақстан 
Рг( нубликасының Конституңиясьша өзгерістер мен толықтырулар 
оіппілііі, қабылданды жэне ел үшін қағидаттық маңызды 
(кицплықтар жарияланды. Бүл ретте уақыт тезінен өткен 
мгмік-кгггік қүрылыстың қазақстандық үлгісінің өлшемдері 
н. і гиигіі сақталды. Консгитуциялық реформа барысында осы үлгі 
аяоі.шда ІІарламент палаталарының рөлі мен ықпалын арттырған 
(шііік қатынастарының жүйесі жаңғыртылды, олар бүгінде 
мгмигкоі гггі ісгің жай-күйіне бүрынғыдан да үлкен жауапкершілік 
плиды. Дчаматгық қоғам институттарының жан-жақты дамуы, 
мом.иоко г поіі қоғам қатынастарының үйлесімділігі бағдарының 
иэгижосіндс момлекеттік жэне қоғамдьщ институттардың неғүрлым 
болсонді озара іс-қимылына конституциялық тыйымдар мен 
шсктеулер алып тасталды, бүгінде біздің елдің ішкі жағдайы мен 
қажетгіліктеріне толықтай сай келетін жергілікті өзін-өзі басқару 
жүйесі жаңартылды. Сот төрелігін іске асыру кезінде соттардың 
т.іуелеіздігін нығай'гуға бағытталған сот-қүқықтық реформаньщ
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жаңа кезеңіне конституциялық деңгейде қарқын беріліп, жаңа 
құқықтық қатынастар қалыптаса бастады.

Құқықтық қатьшастар -  құқықтың элеумегтік жэне мемлекегтік 
инстнтут ретінде ықпал етуінің салдары. Кез келген құқықтық 
қатынас -  қогамдық қатынас, бірақ кез келген коғамдық қатынас 
құқықтық қатынас емес. Бұл құқықтың әрекет еіу шегімен 
анықталады, алайда ол абсолютті жэне тұрақты сипатқа емес. 
Белгілі бір уакытта заңмен реттелген қатынастар жағдайдың 
өзгеруіне байланысты басқа кезеңде оның объектісі ретінде 
танылмауы мұмкін.

Құқықтық норма мен құқықтық қатынас өзара ұйлесімді тығыз 
байланыста болады және белгілі бір дәрежеде біртұтас болып 
келеді. Құқықтық қатынас болмаса, құқықтық норманың әрекет 
етуі, ал нормасыз құқықтық қатынастың болуы мүмкін емес. 
Құқықтық қатынастар экономикалық жэне өзге де қажетгіліктермен 
байланыста бола отырып, қогам омірінде пісіп жетіледі. Олар себеп 
пен салдар ретінде өзара қатынаста болады -  құқықтық норма 
қашанда құқықтық қатынастың алдында жүреді.

Бұл оқу құралын жазу, болашақ заңгерлердің құқықтық 
қатынастар, оның құрылымы: субъектісі, объектісі, субъектівтік 
құқық, завдық міндет туралы ажырата білу, құқықтың 
қатынастардың белгілері, құқықтық қатынастардың гіайда 
болуының алғы шарттары, құқықтық қатыиастардың түрлері, 
олардьщ жіктелу ерекшеліктерін білуі үшін аса маңызды.

Құқықтық қатынастар туралы қазіргі мемлекеттік тілде 
жазылған оқулықгар мен оқу құралының тапшылығы баршаға 
мэлім. Сондықтан ұсынылып отырған оқу құралында белгілі 
қазақсТандық ғалымдардың, ТМД жэне жакын шетелдік заң 
ғьшымьша танымал ғалымдардың еңбектерінен алынған 
тұжырымдар, пікірлер теориялық тұрғыдан терең мағынаға ие.

Оқу құралында көрініс тапқан тақырыптар мен сұрақтар 
«Құқықтану» мамандығына арналған «Құқықтық қатынастар» атты 
таңдау курсының оқу бағдарламасымен сэйкестендіріліген.
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I ТАРАУ. Қ¥ҚЬІҚ ЖӘНЕ ҚУҚЬЩТЫҚ Қ¥БЫЛЫСТАР 
ГУРАЛЫ ТҮСІНІК

1.1 Құқық және оның белгілері, пайда болуы

«Құқық» терминінің пайдаланылу аясын қарастырғанда оньщ 
күңцелікті өмірде, қызмет бабында қолданылатындығын білеміз. 
Ксң мағыналы түсінік болғандықтан, эрбір адамның кұқықтың мэні 
жайлы қандай да пікір қалыптасатыны белгілі. Сондықган белгілі 
қазақстандық ғалымдар заң ғылымында «құқық» терминінің 
бірнеше мағынада қаралатындығьша назар аударған:

1. «Қүқық» деген ресми түрде таньшған жеке жэне заңды 
іүлғалардың заңға сүйене отырып, эрекет жасау мүмкіндігі. 
Мысалы, азаматтардың еңбек ету бостандығы, білім алу, меншік 
ііссі болуы. Заңды тұлғалардың (мемлекеітік органдар мен 
үйымдар) да құқықтық мүмкіндіктері болады. Бүл көрсетілген 
жагдайда құқық субъективтік мағынада қолданьшады.

2. «Қүқық» деғен - құқық нормаларының жүйеге келтірілғен 
жиынтығы. Бұл объективтік мағынадағы құқық, олардың 
қалынтасуы, жузсге асырылуы диалектикалық проңесс арқылы 
жүрсді

«Қүқық» торминіи оқу пэнін білдіретін үғым ретінде 
к.олдпмылады. Мысалы, экімшілік қүқық, азаматгық құқық, еңбек 
қүқыіы, қылмыстық қүқық, отбасы құқығы.

4. «Қүқық» термині субъективтік қүқық жэне объективтік 
қуқықтың жиыитығы ретінде де қолданылады. Осыған байланысты 
«қүқық жүйссі» деген ұгым қалыптасады. Мысалы, қазіргі жағдайда 
қп іпқсгаіідық қүқық жүйесі қальштасып, дамьш келеді.

Обьскгивтік қүқық - бұл мемлекет белгілеген, қамтамасыз 
егетін, кепіл болатын жэне қоғамдық қатынастарды реттеуге 
бағыпалған жалпыға міндетті, формальды анықталған, құқық 
нормаларының жүйесі. Объективтік күқық -  бүл белгілі бір 
кезеңдегі нақты мемлекеттің заңнама, құқықтық эдет-ғүрыптар, заң 
преңеденттері жэне нормативті шарттар.

Ал субъективтік құқық — бұл тұлғаның өз мүдделерін 
қанағаттандьфуға бағытталған заңды мүмкін болатын мінез- 
қүлықтардың өлшемі. Субъективті құқықтарға адамның нақты 
қүқықгары жатады (еңбек етуге, білім алуға құқығы).
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Құқық - мемлекет шыгарған немесе бекіткен, орындалуы 
мемлекеттік аппараттың күшімен қамтамасыз етіліп отыратын 
жалпыға бірдей тэртіп ережелерінің жиынтығы. Кұқықтың мэнін 
терең түсінген адам оның түрлі жағдайда мағынасы эртүрлі 
бола:гыны анықтай алады. Мүның езі қүқықтың өте күрделі 
әлеуметтік қүбылыс екендігінің белгісі. Сонымен, қүқық * адам мен 
қоғамның объективтік қүрылысымен байланысты түлғаның 
бостандығын білдіретін, қоғамдық қатынастарды реттейтін, ресми 
күжаттарда формальды түрде анықталған, мемлекеттің күшімен 
қамтамасыз етілетін нормалардың жиынтығы.

Қүқық таптық қүбылыс ретінде тарихи қалыптасты жэне ең 
бастысы, экоиомикалық үстемдік ететін тантардың ерік-жігері мен 
мүдделерін білдірді. Егер эдет-ғүрыптар адамдардың сана-сезімінде 
сақталса, онда қүқық жалпыға мэлім жазбаша түрде рэсімделе 
бастады.

Қүқықтың пайда болуы - әлеуметтік байланыстардың 
күрделенуінің салдары, қоғамдық қайшылықтардың шиеленісуін 
рсттеу.

Енді, қүқықтың негізгі беЛгілерін қарастырайық. Қүқыққа тэн 
белгілер: құқықтың жүйелілігі, нормативтік сипаты, формальдық 
анықтылығы, мемлекеттің күшіне сүйенуі, адамдардың еркін 
білдіреді (1.1 сурет).

ҚҮҚЫҚТЪЩ БЕЛГітеП

Жүі!еліліп| **Нормативтік ' Фо(»іальдмк1 '̂ ІеылекеттііГ*! '"Адгшдардың 1

1сншты I анықгьілығы | күтніне 1 
суйещі

еркія білдіру | 

-____ -___________________л

Сурет 1.1 - Қүқықтыц белгілері.

I. Жүйелілігі. Қүқық - бірнеше бөлшектен түратын жүйелі 
қүрылыс. Оның бір бөлігі - табиғи қүқық адам мен қоғамның 
табиғатына байланьісты әлеуметтік талаптармен анықталады. 
Мысалы, адамның өмірі, денсаулығы табиғи қүбылыстар. Оларды



сақтауға, қорғауға бағытталған нормалар табиғи қүқыққа жатады. 
Құқықтық жүйенің екінші бөлііі - мемлекеттегі қолданылатын 
барлық заңдардың жиынтығы. Қүқықтық жүйенің үшінші бөлігі - 
субъективтік (түлғаның) қүқықтар. Осылар бір-бірімен табш'и түрдс 
байланысады, бірінсіз басқаларын жүзеге асыруға болмайды.

2. Нормативтік сипаты. Қүқық - қағида, ереже, рәсімдерден 
түрады. Қағщі,а - түлғалардың мінез-қүльщтары туралы ереже. 
Қоғамдық қатынасқа қатысушылар өз іс-әрекетгерін, мінезін белгілі 
бір ережеде көрсетшген қалыпқа бейімдеуі қажет, Түлғалардың 
мінез-қүлқын анықтау арқылы қүқық нормалары қоғамдық 
қатьшастарды қажетті арнаға бағыттап, жолға салады, реттейді.

3. Формальдық анықтылық. Ол қүқықтың мемлекетпен 
байланысты екендігін көрсетеді. Қүқықты, оны қүратын заңдарды, 
басқа да нормативтік акгілерді жасайтын мемлекет. Мемлекет 
органдардан түрады,, демек, мемлекет органдары, завдарды 
жасайды.

4. Мсмлекеттің күшінс сүйенуі. Мемлекет, оның органдары 
гу.пгаларді.іц қүқықтарын жүзеге асыруға жәрдемдеседі, жағдайлар 
.к.к ііііді.і . Игср ачамагтардың қүқықтары мен бостандықгарына қол 
сүгылси, мсмлскст оларды қорғайды. Заңды бұзғандар қүқықтық 
жауапқи тартылады.

5. Адамдардың сркін білдіруі. ҚР Конституциясында 
жазылғандай, мсмлскеттік биліктің бірден-бір бастауы - халық. 
Халық билікті гікелей республикалық рсферендум жэне еркін 
сайлау арқылы жүзеге асырады, сондай-ақ өзінің билігін жүзеге 
асыруды мемлекеттік органдарға береді.

Қүқық қоғаммен бірге диалектикалық даму процесінде 
болғандықтан, оның мазмүны санқырлы бағытта дамып, ба;нып 
отырды. Ғалымдар күқықты зерттегенде бір-екі қырынан мазмүнын 
анықтап, әртүрлі қорытынды түжырым жасап отырды. Мысалы, 
Аристотель қүқықты саяси шындық, эділетгілік,- деді. Орта 
ғасырдың ғалымдары - қүқық діни норма, Ж.Ж. Руссо - қүқық 
қоғамдық билік - деп түсіндіреді. Осы пікірлердің бэрі дүрыс.

Қүқықтың дамуы -  адам қоғамының дүрыс өмір сүруінің негізгі 
объективтік заңдылықтарының бірі, элеуметтік нормалардың 
қалыптасып қоғамдағы қарым-қатынастарды реттеп, басқаруы.

Әлеуметтік нормалардың (эдет-іүрыи, мораль, діни нормалары) 
қоғамның даму процесінде бірте-бірте қүқықтық нормаларға 
айналуы.
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Алғашқы қоғамда мемлекеттік кезеңнің басталуынан бері қарай 
құқық қарым-қатынастардьщ басым көпшілігін реттеп, басқаратын 
нормаға айналды. Мемлекеттің өзі қабылдаған, бекіткен құқықтың 
жаңа түрлері пайда болды: заң, заңға тәуелді актілер, шарттық 
нормалар, заң күші бар сотгың шешімдері.

Қүқық адамдардың өмірімен тығыз байланыста дамиды: 
олардың бостандығын қалыптастырады, мінез-құлқына, іс- 
әрекетіне, тәртібіне, сана-сезіміне жан-жақты әсер етеді, мүдде- 
мақсаттарыньщ іске асуына қолайлы жағдай, камқорлық жасап, 
қорғайды.

Қүқықгьщ пайда болуының бірнеше жағын қарастыруға 
болады:

1. Алғашқы қауымдық құрылыстағы қоғамдық қатынастарды 
реттейтін эдет-ғүрьштық нормалар пайда болған мемлекетпен 
бекітіліп, ендігі уақыты ол күпшен қамтамасыз етіледі.

Мысалы, Индиядағы Ману заңы, мүсылман елдеріндегі қүран 
заңы, т.б.

2. Шиеленістердің нэтижесіндегі себептермен пайда болған 
мемлекет өз тарапынан жаңа қалыптасып келе жатқан 
қатынастарды реттеу мақсатында құқық жасаушылық арқылы заң 
және басқа да нормативтік-құқықгық кесімдерді шығара бастайды. 
Әдет-ғүрып нормаларынан басқа да қүқық нормалары пайда 
болады.

3. Жаңа қалыптасып, пайда болған сот органдарының 
қарарларды қарау барысында шығарған шешімдері мен үкімдері 
болашақта қаралатын осындай үқсас істерге үлгі болып, құқық 
нормалары ретінде пайдаланылды.

1.2 Қүқықтьщ қайнар көздері

Қүқықгың қайнар көздері - бұл мемлекеттен туындайтын 
немемсе құқьщ нормаларын корсететін және бекітетін, оларға заңды 
жэне жалпыға міндетті күш беретін мемлекет қабылдаған ресми 
құжатгық ңысандар.

Жалпыға міндетті, заңдық маңыз берілген, мемлекеттен 
шығатьш жэне мемлекет мойындаған ресми іс-қүжатты нысанда 
көрінетін нормалардың жиьштығы күқықгық дерек (қайнар) көздері 
деп аталады.
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Заң ғылымында ғсұкыктың кайнар кездерінің (нысанының) 
мынадай түрлері бар:

1. қүқықтық дәстүр;
2. қүқықіық прецедент;
3. нормативтік келісім-шарт;
4. нормативтік-қүкықгық акті;
5. қүқықтық доктрина (1.2 сурет).

ҚҮҚЫ-ҚТЬЩ ҚАЙНАР КӨЧДКРІ

Қукықіық дастүр
м нмсмм». *  .

Норшіетіік-қр^лқпьіқ акг

Қрдыкіық предеидент

Нормативтік келісім - шарг

Қуқықтақ доктрийа.

С.урет 1.2 Қуқықіпың қаішар коздері.

!. Қүқықгық дэстүр - адамдардың унемі қолдануьюың 
(Іарі.ісыида одетке айналған, сақталуы мемлекеТтік мэжбүрлеумен 
қам гамасыз етілетін, мінез-қүлық ережелерінің жиынтығы. Дәстүр 
момлекст кайда болған кезде ғана қүқықтық сипатқа ие болады. 
( 'оОобі, достұр мемлекеттің қолдауына сүйеніп, жалпыға бірдей 
міндетгілікке айналады.

2. Қүқықтық доктрина. Докгрина деген сөз ілім, ғылыми 
(|)Илософшілық, не қүқықтық теория, күқықтық білімдер жүйесі 
деген мағына береді. Мысалы, діни доктринаға сүйеніп, бірнеше 
қоғамдық қатынастар күқықтық сипатқа ие бола алады. Ислам 
дінінде қүранның, шариғаттың көмегімен кейбір отбасы-некелік, 
мүліктік жэне басқа да даулар қаралып шешілғен. Сонда 
шаритаттық доктринаға негізделіп қабылданған шешім заң деп 
есептелғен.

3. Соттық үлгі (прецеденттері) - жоғары мемлекет (сот 
органдары) қабьшдаған нақты шешім. осы шешім төменгі мемлекет 
(сот) органдарына үқсас істерді шешкенде негіз болады. Қүқық
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прецедентінің шыққан елі - Англия. Қазіргі заманғы құкық 
прецеденті Англия, Үндістан, АҚШ, Австралия мемлекеттерінде 
құқықтың негізгі қайнар көзі больш табылады.

Сот прецедентінің мынадай белгілері бар:
1) ол жоғарғы сот инстанциясымен қабылданады;
2) ол арнайы жинақтарда ресми түрде жариялануы керек;
3) прецедент үқсас істер бойынша төменгі түрған соттарға 

қолдану міндетті болып табылады.
4. Шарт - екі немесе көп жақтың өз еркімен жасалған, ресми 

түрде бекітілғен, мемлекет күшімен қамтамасыз етілетін келісім- 
шарт. Қазіргі заманда күқықтық-келісім шарттар халықаралық 
қатынастарда күқықтың негізгі қайнар көзі болып табылады.

Нормативтік шарттар қүқықтың қайнар көзі ретінде мына 
салаларда қолданылады:

1) конституциялық қүқықта — орталық пен жергіліктің арасында 
өзара қарым-қатынастың ерекшеліктерін анықтайтын шарттар 
жасалады;

2) еңбек қүқығында — ецбектік қатынастар үжымдық шарттар 
мен келісімдер арқылы реттеледі.

5. Нормативтік қүқықтық акті (НҚА)- республикалық 
референдумда қабылдаінан не уәқілетті орган қабыдцаған, қүқі.гқ 
нормаларын белгілейтін, өзгертетін, толықтыратын, олардың 
қолданысын тоқтататын немесе тоқтата түратын, белгіленген 
нысандағы, қағаз жеткізгіштегі жазбаша ресми қүясат жэне сонымен 
бірдей электрондық қүжат.

2016 жылғы 6 сәуірдегі «Қүқықтық актілер туралы» Қазақсган 
Республикасының Заңында мемлекетте қабылданған нормативтік 
қүқықтық актілерді екі түрге бөліп қарайды: негізгі және туынды 
(1.3 сурет).

Сурет 1.3 — Нормативтік-құцъщтьщ актілер.
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Нормативтік құқықтық актідердің негізгі түрлеріне заң 
Оойі.шша мыніілар жатады:

1) Қизақстан Республикасының Констнтуңиясы, Қазақстан 
Гггііуһішкасының конституциялық заңдары, Қазақстан 
І’счпу()ликасының кодекстері, Қазақстан Республикасының 
шогырламдырылған заңдары, Қазақстан Реепубликасының заңдары;

2) Қа іақстаи Республикасы Президентінің нормативтік
и.уқі.іқіық жарлыктарі.і;

*) Қа іақспш Рс:спубликасы Парламентінің жэие оның
11 ' і і і :і и.ірыііы11, пормативтік кұқықтық қаулылары;

I) Қ.пиқсгліі 1'еспубликасы Үкіметінің нормативтік кұқыктық 
міуііыітры;

і І ,і і.н і і ан Рсспубликасы Конститухщялық Кеңесінің, 
I ііінічііш ІЧч-иуІшикасы Жогарғы Сотыиың нормативтік 
киулі.ілирыі

(>) Қппқгпиі Рсспубликасы Орталық сайлау комиссиясының, 
Қачііқотаіі Рсспубликасының Республикалық , бюджеттің 
л і карыиуі.ш бақылау жоиіндегі есеп қомитетінің, Қазақстан 
Гп иуіпшкаоы У іптық Вапкінің және өзге де-орталық мемлекеттік
• >|»і іімдіірыііі.ш морматшп ік құқықтық каулылары;

/) Қ.гііии іам Рггпубликаеы мииистрлерінің және орталық 
мвмлвкөттік оргавдардың өзге до басшьшарының нормативтік 
қуқіііқтық бұйрықтары;

Н) оргалық мсмлекеттік органдард ың ведомстволары 
(ккшіыларының нормативтік кұқықтық бұйрықтары;

9) мослихаттардың нормативтік құқықтық шешімдері, 
чимдікгсрдін нормативтік құқықіъіқ қазотылары, әкімдердің 
іюрмагивтік құқықтық шешімдері жэне тексеру комиссияларының 
пормативтік құқықтық қаулылары.

Заң - бұл жоғары заңдық күші бар және аса маңызды қоғамдық 
қатынастарды реттейтін, халықгың ерік-жіғе]эін білдіретін, ерекше 
тәртіпте заң шьп-арушы орган немесе референдумда қабылданған 
нормативтік акт.

А.Н. Ағыбаевтың еңбектерінде керсетілгендей, заңның 
мыиадай түрлері бар: 1. Конституңия; 2. Конституциялық заңдар; 3. 
Жай зандар (1.4 сурет).
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1) Конституция -  мемлекеттің ең Негізгі заңы, конституциялық 
құрыяысты, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, 
басқару нысаны мен мемлекеттік құрылымды бекітетін саяси -  
құқықтық акт;

2) конституциялық заңдар — Конституцияда қарастырылатын 
жэне онымен тікелей байланысты болатын завдар;

3) агымдагы заңдар — конституңиялық заңдардың орындалуы 
үшін қабылданады жэне қоғам өмірінің түрлі салаларын реттейтін 
жай заңдар болын табылады.

Нормативтік қүқықтық актілердің ішінде заңдық күші жағынан 
ең жоғары түрған Қазақстан Республикасының Конституциясы.

Кодекс - біртектес қатьтастарды реттейтін қүқыктық нормалар 
біріктіріліп, жүйеге келтірілген заң. ҚР Кодекстері: бюджеттік, 
азаматтық, азаматтық - процестік, қылмыстық, қылмыстық - 
процестік, экологиялық, жер, су, ормаи, салық, еңбек, экімшілік 
қүқьщ бүзушылық сияқты біртектес қоғамдық қатьшастарды ретаеу 
мақсатында қабылданады.

Конституциялық заң - Коиституцияда көзделген мэселелер 
бойынша Парламенттің эр палата депутаттарының жалпы санының 
кемінде үштен екісінің көпшілік даусымен қабылданған заң.

Туынды түрлеріне: ереже; техникалық регламент; мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты; мемлекеттік корсетілетін қызмет 
регламентіі; қағидалар; нүсқаулық енеді (1.5 сурет).
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ИОРІИА.ТИВТЖ Қ¥ҚЫҚТЫҚ 

АЮТЛЕРДЩ ТУЫНДЫ ТҮРЛЕРІ
1........... ; ..... .............. .. ....' ■■■......... ! ■ м

ереже

1________________ ___ __ ■ .... ..........
Техникаяық реглямевт 

1 _  ... .. ........ ........ ........... ......
Мемлекетгік көрсетіяегін қызмет 

стандаоты

[ М смл екеггік көрсетшетін қызмет 
пегламенті

| қағидалар

 ̂ нүсқаулыісгар

( 'у/ш н / 3 Н орм ат ит ік қщ ы цт ъщ вкт ілердіңт уы нды т үряері.

Ам іііц бойынша, срсжс дсгешміз -  қандай да бір мемлекетгік
■ '|11 " 111і.іц моріх5бесі мен өісілетгіктерін айкындайтын нормативтік 
куқііікііііқ акт.

Чицдц кчііделгендей, техникальщ реігламент -  Қазақстан 
ІЧч ііубликлсыпың техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес 
чірікчк гііі л<онс қолданылатын, енімге және (немесе) олардьщ

■ •міріііи ңпклі процестеріне қойьшатын міндетті талаптар 
і н іи іпсікігііі иормагивтік қүқықтық акт болып табьшады.

I Іугкдулық бул -  қоғамдық қатынастардың қандай да бір
■ ііііінміід.і кіңнамішың қолданылуын тиянактанһгын нормативтік 
к.уіі.ықтық акт дсп танылса, қағидалар — қандай да бір қызмет түрін 
Vпі.імдиг-тыру жэие жүзеге асыру тэртібін айқындайтын нормагивтік 
қуқықті.іқ акт болын табылады.



1.3 Құқық жүйесі

Әлемде эр түрлі үлттық қүқықтық жүйелер мен қүқықтық 
жанүялар бар. Ол тиісті кезеңнің, өркениеттің,елдің және халықтың 
ерекшелігін білдіреді.

Қоғамның қүқықтық жүйесі-бұл нақгы тарихы қүқықтардың, 
заңи практиканың жэне жекелеген мемлекеттің үстемдік ететін 
қүқықтық идеологиясының жиынтыгы.

Қоғамның қүқықтық жүйесінің қүрылымына келесі негізгі 
элементтер кіреді: қүқық (заңнама); заңи практика; үстемдік ететін 
қүқықтық идеология (1.6 сурет).

Сурет 1.6 - Құцыцтык; жүйе қүрьиіымыныц элементтері.

Қүқық -  мемлекет бекіткен нормалардың жиынтыгы.
Құқықтық идеология - қүқықтық сананың қүқықты жэне омір 

шындығының құбылыстарын тұғырнамалық түрде бейнелеп, 
бағалайтын заңдық үғымдарды, принциптерді, теорияны күрайтын 
жоғарғы қабаты. Адамның күнделікті тәжірибесіне сыйьш кететін 
қүқықтық шьшдықгарды әдетге, сезімдік қабьшдауға үқсас 
қүқықтық психологиядан айырмашьшығы - қүқықтық идеология 
бейне бір қүқықтық бағалаудың рационалдық деңгейіне сэйкес 
келеді, құқық пен мемлекет қүбьшыстарын ой елегінен неғүрлым 
терең өткізуді бейнелейді.

Әлемнің қүқығы көптеген үлтгық қүқықтық жүйеден тұрады. 
Олардың барлығы бір-бірімен байланысты. Олардың байланысы 
ортақ белгілермен сипатгалады.

Үлттық қүқықтық жүйелер - бүл нақты мемлекеттің, оның 
тарихы, мэдениеті, салт-дэстүрінің, географиялық жағдайының 
органикалық элементі.
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Қүқықтық жанүя - бүл бірнеше маңызды белгілерінің 
уіч ,н і і.иммен сипатталатын бірнеше текті үлггық күқықтық 
түіимң-|) (беягілері қалыптастыру жэне даму жолдары, қайнар 
ію і,дс|)іііің ортақтығымен сипатталады).

Қүқықтық жүйе - бүл құқықтың қүқықтық идеологиямен және 
і о і г.іжірибесімен біртүгастықга қарастырылуы.

Осы үш элемент: заңдар мен басқа да мемлекетпен танылған 
іиіішар коздерден көрініс тапқан жалпыға міндетті нормалар жүйесі 
рі тімдсгі қүқық, қүқықтық санапың белсенді жағы-кұқықтық 
и цсология жэне сот тәжірибесі қүқвіқтық жүйені күрайды.

Қүқықтық жүйе түсінігінің белгілі бір мемлекеттегі кұқыққа 
ітіміптама берудегі маңызы зор. Бүл жағдайда үлттық құқықтық 
жүйо жонінде сөз болып отыр.

Қүқықтық жүйенің кұқықпен қатар қай элементінің не сот 
і .шірибесінің, не қүқықтық идеологияның-ерекше рөлге ие болуына 
45<>іі мемлскеггегі барлық құқықтық құбьшыстар тәуелді болып 
нсіісді, Оім болгі бойыиша қүқықтық жүйенің келесі жанұяларын 
(ііүііі.іқгыц қайиар көздерінің ортақтығы негізінде бөлінген 
г үі.і.іііі і.ін жүііслердің жиынтығы) беліп қарастырады: Романо-
і . |. ыіііи.іі. (ічні і мцсііі.іііі.дік қүқықтық жаиүя); Англо-саксондьюқ 
і /іиіимі.і і ү і і.іг і і.м .і .іііү і). Дімм (мусылмандық және үнді құқықтық 
жшіуя); < 'іии д.к і үр (одсг қүқықтық жпнүясы) (1.7 сурет).

Сурет 1.7— Қүқьщ жүйесі. 
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Құдықтық жүйелерді топтастырудың қажеттілігі жэне 
маңыздылығы:

Біріншідеп, гылыми, таиымдық, білім беру себептерге. Өйткені, 
элемдегі барлық құқық жүйелерді жеке зерттеу, жан-жақты зерттеу, 
ол туралы түсінік береді.

Екіншіден, практикалық себеппен-қолданыстағы заңнаманы 
жүйелеу, үлттық қүқықтық жүйелерді жетілдіру.

Романо-германдык кұқықтық жанүя. Романо-германдық 
күқықтық жанүясына Италия ,Франңия, Испания, Португалия, 
Германия, Австрия, Швейңария қүқықтың жүйелері жатады.

Бүл жанұя жеке топ ретінде славян күқықтық жүйесін 
(Югославия, Болгария) айтуға болады. Қазіргі кездегі Қазақстандық 
қүқықтық жүйесі ерекшеліктеріне байланысты романо-германдық 
қүқық жанүясына жатады.

Романо-германдық құқық жанұясының белгілері:
- жазылған құқық қайнар көз жүйелерінің бірыңғай 

иерархиялық құрылымы, онда басты орынды нормативтік актіге 
берілген;

- жоғары заңи күшке ие жазылған Конституцияның болуы;
- құкық жүйесін жеке жэне жария,сондай-ақ, салаға бөлуі;
- құқықты қалыптастырудағы басты рөл заң шығарушыға 

берілген, заң шығарушы жалпы құқықтық мінез-күлық ережелерін 
қабылдайды, жалпы нормаларды дэл іске асырады;

- нормативтік қортындылардың жоғарғы деңгейі 
кодификацияланған нормативті актілер арқылы жүзеге асады;

- заңға тэуелді актілерінің ерекше орын алуы;
- әдет құқығы жэне сот прециденті қосымша, толықтырушы 

сипатта болады;
- алдыңғы орьщца адам мен азаматгың міндетті емес, құқығы 

болады;
- заңи доктриналардың ерекше ролге ие (ғалымдардьщ 

қүқықтық жанұя туралы талқылауы).
Англо-саксондық құқықтық жанұя. ¥лыбритания, АҚШ, 

Канада, Австралия ұлттық қүқықтық жүйелері жатады. Оның 
белгілері:

- қүқық басты қайнар кезі сот прецеденті (нақты іеті шепіу 
барысында судьяларды қабылдаған мінез-күлық ережелері жэне 
үқсас істерге таралады);
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қуқықты қалыптастырудағы басты рөл соттарға берілуі;
- алдыңғы қатарда адам мен азаматтың міндеттер емес 

і үм.іктары жэне олар соттэртібімен қорғалады;
іі[)0цесуалдық құқыктың ерекше болуы; 
кодификацияланған құқық саласының болмауы; 
қүқықты жеке және жариялы деп бөлудің болмауы;

• статус құқығының кең дамуы, әдет құдығы қосымша, туынды 
і 'іпіатта болады;

заңи доктрина қолданбалы сипатта болады.
Діпи қүқықтық жанұясы. Діни құқық жанұясына Иран, Ирак, 

I І.ікистаи сияқты мұсьшман елдері Үндістан, Бирма елдерінің үнді- 
куқық жуйелері жатады.

Оиың белгілері: 
қүқықты шығарушы-қоғам, мемлекет емес, қүдай,соидыктан,

1,‘іңи срсжслер бір рет және мэңгілікке беріледі; оларға сеніп, қатаң 
сақтау керск;

қүқықтьің қайпар көзі діни-өнегелік нормалар мен 
куііді.ілықгар, эдеттс, Құран, Сүина, Иджма мұсылмандарға таралса, 
ІІІш ірп, Н(іда< Мапу іаіщары үнділерғетаралады;

і.ііпі срсжсисрдіц діии, философиялық жэне мұсылмандық
......... пірмсіі, сопдіій-ақ жергілікті эдетпен тығыз араласып,
оірі.ііііиіі мии і нүіи.ік, срсжслерін білдіруі;

қініішр коідсрдің іпііпдс заңгер-ғалымдардың еңбектері 
срскшс орын алуы;

қүқі.іқгм жекс жэне жариялы деп бөлінудің болмауы;
- пормативті қүқықтық актілер туынды сипатта;
- сот практикасы қүқықтың қайнар көзіне жатпауы;
- кебіие адамның құқығыиа емес, міндетіне неғізделуі.
Одет құқықтық жанұясы. Әдет құқықтық жанұясына 

Мадагаскар, Африканың бірқатар елдерінің құқықтық жүйелері 
жатады. Оиың белгілері:

- құқықтың қайнар көзі әдет, салт жэне олар ауызша сипатта, 
үрнақган ұрнаққа беріледі;

- эдет пен салт заңи, мораль жэне аңыз ережелерінің синтезі;
- эдет пен салт ең алдымен жеке адамның емес, топтың қарым- 

қатынасын реттейді;
- пормативті актілер туынды сипатта;

19



- сот нрактикасы да, туынды еипатта жэне қр;ықтық қайнар 
көзіне жатпайды;

- сот билігі қауымның келісімін қалыптасу идеясын 
басшылыққа алады;

- заңи доктрина рөлінің төмендеуі;
- әдет пен салттың ескеруі.

1.4 Нормативтік құқықтық актілерді жүйелеу

Қоғамның объективтік даму процесіне сэйкес нормативтік 
актілер сан жағынан да, сапа жағынан да күрделі дамып, кейбір 
нормалардың бір-біріне қайшы келуі де, немесе қайталануы да, 
кемшіліктері де молаяды. Осы сан алуан нормативтік акгілерден 
өздеріне керектерін тауып аяып, пайдалану, жеке жэне заңды 
түлғаларға өте маңызды нәрсе. Сондықтан мемлекет қабылдаған 
нормативтік актілер жіктеліп, топтастырылып отырады, оньщ 
эртүрлі эдіс-тэсілдері болады.

Нормативтік қүқықтық актілерді жүйелеу - ықшамдау, ретке 
келтіру, оны бірыңғай ішкі үйлесімді жүйеге түсіру дегенді 
білдіреді. Бүл орайда жүйелеу кезінде қолданылып жүрген 
қалынтарды ретке келтіру (күші жойьшған жекелеғен баптардк, 
тармақтарды, тармақшаларды, абзацтарды мәтіннен алып тастау 
жэне керісінше, оған кейінгі барлық өзгерісті, толықтыруды, 
осындай өзғерістер немесе толықтырулар енгізген актілер 
деректерін көрсете отырып енгізу; актіден қалыптық нүсқаулар жоқ 
бөліктерді алып тастау, мэтінінде мүндай бөліктердің болмау 
себептері турапы белгілер жасау; қальшты актіге қол қойған 
адамдар туралы мэліметтерді алып тастау, қолданылып жүрген 
актілерді заңдардың салалары бойынша болу ғана емес, заңдарды 
жаңарту (түрлі кодекстер, ережелер, жарғылар жэне т.б. жасау). 
Заңдарды жүйелеуді реттестіру, яғни заңдарды белгілі бір ретке 
келтіруге, қалыпты актілердің мазмүнын өзгертпей жиынтықтар 
мен жинақтар шығаруға жэне қолданылып жүрген қүқық қалыбьш 
б^лгілі бір мэселе бойынша тиісінше қайта қараумен байланысты 
қанынты материалды тэртіптеуге, яғни кодификацияға болу заң 
эдебиетінде кеңінен мэлім эрі сырт кейпінде де колданылып жүрген 
қалыпты реттеуді жинақтастырушьт, сондай-ақ белгілі бір езгеріс- 
терді, яғни өзгерістер енгізілғен қағндатгы сипаттағы жаңа қалыпты 
актілерді басып шығаруды білдіреді.
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I Іормативтік құқықтық актілерді жуйеге келтірудің мақсаты 
і уқықгық материалдарды тэртіпке келтіріп, оларды белгілі бір 
ііншмдср мен тарауларға орналастыру, яғни саралау болып 
іиЫ.ілады.

Қүқықтық реттеуде іұжырымдаушы бола отырып, сұрьштау 
кшымен қатар қоғамдық қатьгаастарды құқықтық реттеу 
і іжірибесінде қоғамның соңғы қажеттіліктерін қанағаттандыру 
мақсатын да көздейді. Басқаша айтқанда, сүрыптау - белгілі бір 
мщднмылып жүрген қалыптарды бекіту жэне оларды жүйелеу ғана 
смсс, сонымен қатар жаңа құқықтық нұсқауларды эзірлеу, 
ищдардың мэтіндерін жетілдіру болып табьшады. Сұрыптаудың нақ 
ш і.і қасиеті оны құх<;ықшығармашьшық қызметтін мейлінше 
(Ш-тілген іүрлерінің бірі ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.

Иормативтік құқықіық актілерді жүйеге келтірудің қазіргі 
уиқытга үш түрі белгілі: 1. Инкорпорация; 2. Кодификация; 3. 
Кинсолидация (1.8 сурет).

Сурет 1.8 — Нормативтік-іфкьщтыц актілерді жүйелеу.
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Инкорпорация - нормалардың мазмұнын өзгертпей, сала-салаға 
бөліп, алфавит бойынша, норманың шыққан уақытына сәйкес 
жүйеге келтіру. Түрлері:

1. Ресмн инкорпорация - мемлекеттік органның жасаған 
жинағы.

2. Бейресми инкорпорация - жеке және заңды түпғапардың 
жасаған жинақтары.

3. Хронологиялық инкорпорация - нормапың қабылданған 
уақытына сәйкес жүйеге келтіру.

4. Жүйелік инкорпорация - қүқықтың жүйесіне немесе 
қатынастардың жүйесіне сәйкес нормаларды жинақтау.

Оның ішіндегі ең күрделісі -  заңдар жинағы (свод законов). Заң 
жинағының ерекшеліктері:

]. Жинақ заң шығарушы органның нүсқауымеп жасалып, 
парламентте бекітіледі.

2,Жинақтың жасалу процесінде ескірген нормаларалынып, 
кемшіліктері болса, толықтырылып, жетіспейтін жерлері болса, 
жаңа нормалар қбьщданып, қоғамдағы қүқық толыгымен жаңарып 
шығады.

3.Жинаққа қоғамдағы ескірмеген, заңды күші бар нормативтік 
актілердің барлығы кіргізіліп, мемлекеттің ең негізгі заң жинағына 
айналады.

Ерекшелігі: жинақ заң шығарушы органныц нүсқауымен 
жасальш, парламентте бекітіледі; ескірген нормалар алынып, 
жетіспейтін жерлері болса, жаңа нормалар қабылданып, жаңарады; 
қоғамдағы ескірмеген, заңды күші бар нормативтік актінің барлығы 
кіргізіліп, мемлекеттің ең маңызды заңды жинағына айналады.

Консолидация - нормативтік актілердің ішкі құрылысындағы 
кемшіліктерді, олқылықтарды, қайталауды жою арқылы біріктіріп, 
күрделі нормативтік актіге айналдыру.

Ерекшелігі: консолидация процесін жүргізетін заң билігінің 
органдары; Консолидацияда біріктірілген нормативтік актілердің 
заңды күштері жойылады. Оның орнына біріккен нормативтік 
актінің заңды күші келеді.

Кодификация - нормалардың мазмүнының үқсастығына қарай 
жіктеп, ғылыми тұрғыдан салаға, тарауға, тақырыпқа, баптарға 
бөліп, күқықтық нормалардың қолданылуын жеңілдету.
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Ерекшелігі: нормативтік актілерді жүйелеу кезінде мазмүнының 
озгеру, барлық кемшіліктердің жойылуы, жаңарып құқықтьщ 
салаларьша сэйкес біртүтас кодекс болып шығуы; кодекстерді 
жаңарту, өзгерту тек парламентгің құзьфетінде; қоғамдағы 
құқықтың сапасын жақсартудың ең маңызды, негізгі жолы.

Нормативтік актілерді жүйеге келтірудің екішні әдісі -  барлық 
нормативтік актілерді жинақтау, сақтау, бақылау және оларды 
пайдалану, қолдану, жұмыстарын жеңілдету тәсілі.

Нормативтік актілерді жинақтау, сақтау, бақылау мемлекеттік 
органдардың, қоғамдық ұйымдардың, саяси партиялардың, кәсіби 
одақтардың міндеті және олар 10-15 жыл өздерінде сақтап, 
мемлекеттік архивке тапсыруға міндетті.

Қоғамдық барлық нормаларды білу, олар туралы жедел түрде 
гүсінік беру әр мемлекеттің кезек күттірмейтін міндеті. Бұл істі 
мемлекет бақылауға алып, қатаң тэртіп орнатып, қүқықтық 
нормаларға жедел түрде түсінік беруді қамтамасыз етіп отырады 
жэне барлық заңды күші бар нормаларды толықтьірып, есепке альш, 
жинақтап отырады.

1.5 Қүқык кагидалары түсіиігі, түрлері

Қуқықтың қагидаттары - бүл құқықтьщ ерекше әлеумеггік 
рсін уиіі рггііідсгі мопіп корсетстін негізгі бастамалар, ережелер, 
идоялар Олар қүқықтыц заңдылығын, табиғатын жэне элеуметтік 
м э і і і і і  корсетеді жэне заңдардың өзінде тікелей корініс тапқан 
пемесе олардың мәиінен туындайтын жүріс-тұрыс ережелері болып 
табылады. Таралу саласына қарай жалпыкұқықтық, салааральщ 
жэне салалық қағидаттарды бөліп қарастырады.

Жалпықұқықтық қағидаттар барлық құқық салаларында күшке 
ие болып келеді. Оларға мына қағидалар жатады: әділеттілік; 
азаматтардың заң мен сот алдындағы заңды теңдігі; ізгілік 
(гуманизм); демократиялық; құқықтар мен міндеттердің 
біртұтастығы; сендіру мен мэжбүрлеуді үйлестіру (1.9 сурет).

Салааралық қағидаттар бірнеше құқық саласыньщ ерекше мэнді 
белгілерін сипаттайды. Олардың арасынан жарыспалылық және сот 
ондірісінің жариялылығы және т.б.қағидаттарды бөліп атауға 
болады.

Салалық қағидаттар тек бір саланың шеңберінде ғана эрекет 
етеді. Мысалы, азаматтық құқықта-мүліктік қатьшастардағы
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тараптардың теңдігі қағидаты, қылмыстық құқықта-кінәсіздік 
презумпциясы.

Құқық қағидаттары қоғамдық қатынастарды реттеуге қатысады, 
себеёі, олар құқықтық эсер етудің жалпы бағыттарын анықтап қана 
қоймай, нақты бір іс бойынша шепіімнің негіздемесіне де енуі 
мүмкін.

Сурет 1.9 — Құқық қагидалары.

1.6 Қүқықтың функциясы - адамдардың іс-әрекетіне, 
мінезіне, тэртібіне нормативтік актілердің жасайтын ықпалы мен 
әсері, сол арқылы қатынастардың дұрыс, уақытында орындалуын 
қамтамасыз ету.

Қоғамның омірінде белсенді жұмыс атқаратын құқьщтың 
фунқциялары, оның бағыттары толып жатыр. Ең күрделі бағьіты 
мемлекетпен бірлесіп жүмыс жасау. Себебі, мемлекеттің 
жүмысьшьщ мазмұны, бағыты нормативтік вұқықтық актілерде 
көрсетіліп, анықтальш отырады. Осыған сәйкес кұқықтың езіне тэн 
екі функңиясы болады:

1. сыртқы жақ
2. ішкі жақ (1.10 сурет).
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Сурет 1.10 — Құқықтыц фунщиясы.

1 .Сыртқы жақ, бұған сәйкес құқықтық әле>'меттік фуніодиялары 
анықталады, олар: экономикалық (құқық өндірістік қатынастарды 
реттейді, меншік нысанын бекітеді, т.б.), саяси (құқық саяси 
қатынастарды, саяси жүйе субъектілерінің қызметін реттейді 
жэнет.б.), тәрбиелік (белгілі бір идеологияны корсетеді, тұлғаларға 
арнайы педагогикальнс эсер теді, т.б.).

Кейбір заң эдсбие-п ерінде кұқықтьщ функциясын тар мағынада 
жоне кең мағынада қарастырады.

Қүқық функцияларіын кең мағынада қарастыратын болсақ, оған 
жатқызу ға болацы:

1) әлеуметтік бақылау функциясы -  қүқьщ заң арқылы 
адамдардың жүріс түрысы мен мінез-қүпқын бақылау жүйесін 
белгілейді;

2) экономикалық функция -  қүқық заң арқылы экономикаға 
ретгеушілік түрғыдан эсер етеді;

3) саяси функция -  қүқық өз нормаларында саясаттың негізгі 
ережелврін аиықтайды, елдің саяси қүрылысын бекітеді.

4) горбиелеу фушсциясы -  белгілі бір идеологиянЫң көрсете 
отырып күқык адамдардың сана сезіміне әсер етеді, олардьщ 
құқықтық санасын қалыптастырады.

5) мэдени-тарихи функция - қүқық нормаларында негізгі рухани 
құндылықтар бекітіліп, дамытылады.

2. Ішкі жақ, бұл қүқықтың табиғатынана туындайтындар немесе 
тар мағынада, олар- ретгеуші жэне қорғаушы болады (1.11 сурет).
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1.11 —  Құқықтың іиікі функциясы.

Құқықтың ретгеу функциясы - нормативтік актілер арқылы 
қоғамдық қатынастардың байланысын, орыедалу жолдарын, 
бағыттарын анықтау. Бул функция екі әдіс-тәсілмен орындалады: 
құқықтық нормада қатынастың орындалу жолдарын, бағытын 
көрсету; нормативтік актіде субъектілерге толық бостандық беру, 
дұрыс орындалу бағытын көрсету.

Құқықгың реттеуші функциясын статистнкалық (қоғамдық 
қатынастарға оларды белгіиі бір құқықтық институтты бекһу 
жолымен эсер етуінен көрінеді, Конституцияда бекітілген саяси 
кұқықтар мен бостандықтар институты ерекше мәнғе ие), 
динамикалық функцияға (құқықтың қоғамдық қатынастарға құқық 
субъектілерінің белсенді жұріс-тұрысын қамтамасыз ету 
жолыменэсер етуінен көрінеді) жіктеуге болады.

Құқықтың қорғау функциясы - нормативтік актілердің 
қоғамдағы қарым-қатынасқа ықналын, эсерін кұшейту, жаман 
қатынастарға тыйым салу. Әдіс-тәсілдері: қоғамдық қатынастардың 
дұрыс орындалуын бақылау; құқықтық нормаға тыйым салудың 
себептерін кәрсету; жауапкершіліктің түрін корсету; жасаған 
қателіктері үшін субъектілерді жауапқа тарту.

Демек, біріншісі, реттеуші функциялардың негізінде рұқсат 
беретін жэне міндеттейтін заң нормалары бар; екіншісі, қорғаушы -  
мемлекет тарапынан мәжбүрлеу шараларын қолданумен, тыйым 
салумен байланысты ерекшеленеді.
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IІормш ивгік-құқмқтық актілер:
1. 1995 жылы 30 тамызда қабылданған Қазақстан 

I *ос і іубликасының Констнтуциясы (2017 жылғы 10 наурыздағы 
нчгоріотсрі мен толықтырулармен) // «Әділет» Қазақстан 
1’осмубликасы нормативтік құқықтық актшерінің ақпараттық- 
іс.үқһіқтық жүйееі.

2. 2016 жьшғы 6 сэуірдегі «Қүқықтық актілер гуралы» 
Қачақстан Республикасының Заңы // «Әділет» Қазақстан 
Республикасы нормативтік күқықіъіқ актілерінің ақпараттық- 
қуқықтық жүйесі.

Бақылау сүрақтары:
1 .Құқық деген не?
2.Құқықгың белгілері қандай?
3. Құқық қалай, қандай жолмен дамыды?
4. Қүқықгың қайнар көздері деген не?
5. Құқықтың қандай функцияларын білесіз?
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6. Нормативтік-құқықтық актілерді жүйелеу деген не?
7. Инкорпорациз, консолидацня, кодификация деген не?
8. Заң деген не, заңның қандай түрлері бар?
9. Конституциялық заңдар мен ағымдағы зацдар деген не?
10. Нормативтік шарттар қүқықтың қайнар көзі ретінде қай 

салаларда қолданылады?



I ЛҚЫРЫП БОЙЫНША ТЕСТ СҮРАҚТАРЫ

1. Құқық дегеніміз...
Л) мемлехсет орнықтырған жалпыға бірдей 
Н ) моральдық нормалар 
(') басшьшыққа алатын ұстанымдар 
) 0 адамдар орындауға тністі міндеттер 
І() жүріс-тұрыс қағидасы

2. Қүқықтьщ белгілерінің бірі:
А) моральдық үстанымдылығы
IV) нормативтік сипаты, халықтың еркін білдіруі 
С) діни үстапымдар меп уағыздарды білдіреді 
Д) мемлекоттің неіізгі саясатын білдіреді 
К) қогамділқ ойды білдіреді

3. Мемлекеттен туындайтын немесе кұқық нормаларын 
иіірсггстіи, оларға заңды және жалпыға міндетгі күш беретін ресми
і. ужп п ық пысандар:

А) і' уқықтьің қайнар көздері
Н) дсрск көздері 
( ) қ ү к,м қтық нысандар 
Д) қүқықтың функциясы 
I і) күқық жүйесі

4. Адамдардың үнемі қолдануының барысында әдетке айналған, 
міпез-қүлык ережелерінің жиынтығы.

A) кұқықтық доктрина
B) сот преңенденті
C) құқықтық қағида 
Д) құқықтық ереже 
Е) құқықтық дэстүр
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5. Жоғары заңдық күші бар акт:
A)ереже
B)кодекс
C) қағида 
Д) заң
Е) діни заңдар
6. Қандай да бір мемлекеттік органның мэртебесі мен 

өкілеттіктерін айқындайтын нормативтік қүкықтық акт:
A) кодекс
B)ереже
C) қағида 
Д)заң
Е) діни заңдар

7. Нормативтік актілер арқылы қоғамдық қатынастардың 
байланысын, орындалу жолдарын, бағыттарын анықтау, бұл 
құқықтың қай функциясы:

A) қорғау функңиясы
B) бағалау функңиясы
C) реттеу функциясы 
Д) бақылау функциясы 
Е) жазалау функциясы

8. Нормативтік актілердің қоғамдағы қарым-қатынасқа 
ықпалын, әсерін күшейту, жаман қатынастарға тыйым салуы, бүл 
құқықтың қай функциясы:

A) бақылау функциясы
B) бағалау функциясы
C) реттеу функциясы 
Д) қорғау функциясы 
Е) жазалау функциясьі
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ч Лщімдардын; іс-эрекетіне, мінезіне, тср-гібіне ңормативтік
....... | «.іміі, жасайтын ықналы мен әсері, уақытында орындалуын

. і і им сі.і і гту, бұл:
\ ) I' үқықтың функциясы
111 .іді' і гүрып нормаларының жиынтығы 
( ) қүқықтың қайнар көздері 
Д) .ілеумепік нормапар жиьштығы
I ■ > қүқыкхық пормалар жиынтығы

10. Ьіртектсс қатынастарды реттейтіи құкықтық нормалар 
іірііспріліп, жүйеге келтірілгеи заң:

А) Конституция
11) комспггуциялық заңдар
( ' )  КОДОКО
Д) жаіі заңдар
I ') қпгидалар
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II ТАРАУ. Қ¥ҚЬІҚТЫҚ НОРМАЛАРДЬІҢ ЖАЛПЫ 
СИПАТТАМАСЫ

2.1 Құқықтық норма түсінігі, белгілері

Құқықтық норма - мемлекет бекіткен, бэріне бірдей, 
формалары айқьш жэне орындалуы, сақталуы қажет болған 
жағдайда күшпен қамтамасыз етілген мінез-құлықгың үлгісі.

«Норма» деген термин латын тілінен ааынған ұғым, ол ереже 
(яғни мөлшер, шама деген мағынаны білдіреді. Жай тілмен 
айтқанда «ереже» сөзі басқарудхы деген жалпьшама мағьшада 
қолданылады.

Әлеуметтік ереже дегеніміз, белгілі бір адамдар ұжымының 
мүддесін көздей отырып жасалған жэне бекітілген эрі адамдардың 
бір-біріне өзара қатынасының тиісті тэртібі. Бұл тиісті, міндетті 
тэртіп қоғам тарапынан жасалған алуан түрлі іс-шаралармен 
қорғалып, сақталынып отырады.

Құқықтық ереже әлеуметтік ереженің бір түрі. Құқықтық 
нормаға элеуметтік норманың барльпс; белгілері, қасиеттері кірген. 
Сондықтан құқықтық ереже элеуметтік ережені қайталап отырады.

Құқықтық нормалар жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардың 
нақтьшы мағынадағы құқықгық жағдайларын, міне-құлықтарын 
бекітеді. Құқықгық қатьшасқа түскен субъектілер құқық 
нормаларьшдағы ереже, үлгі талаптарына сай ғана эрекет істеуі 
керек.

Құқыі<;тық норма — мемлекетпен бекітілген, мэжбүрлі күшке ие, 
жэне қоғамдық қатынастарды ретгеуге бағыттапатын, жалпыға 
бірдей міндетті, формальды түрде анықталған жүріс-тұрыс 
ережелері.

Құқықтық норманың қүндылығы:
- құқықгық нормалар қоғамды реттеп, басқарудың құралы, сол 

арқылы адамдардың, заңды тұлғалардың қарым-қатынасына дұрыс 
бағыт беріп отырады;

- құқықгық нормалар қоғамдық құрылыс жүйені қорғаудағы ең 
сапалы құрал, нормативтік актілер қоғамға зиянды іс-эрекеттерге 
жауапкершілікті күшейтіп отырады;



қүқықтық нормалар қоғамның дамуына пайдалы 
і іпі.піастарды қолдап, қолайсыздарын қысқартып, экономиқаньщ, 
'Ш умі ттік жагдайдың жақсаруыпа мүмкіншілікжасап отырады;

қү.қықтық нормалар қоғамда әділеттікті, теңдікті, бостандықгы 
і іі д(-мократиялық қағидаларды қалыптастырады;

қүқықтық нормалар халықаралық, мемлекетаралық 
імііііаш.істы, қатынасты жақсартудың қүралы.

Қүқықтық иорманың негізгі сипаттары:
1. Норма қоғамға, адамдарға ең қажетті, керекті қарым- 

іигп.іпастарды реттеп, басқарып отырады. Ол қатынастардың басым 
мишіілігі бостандықты, эділеттікті, теңдікті, адамгершілікті және 
когіімііың экономикалық, саяси, элеуметтік, рухани, мәдени т.б. 
даму бағыттарын қамтып, реттеп, басқарады. Бүл басқарудың 
исгічгі бағытіары, қағидалары Конституцияда және заңдарда 
корсстілгеи.

2. I Іорма көп қатынастардың мазмүиын, орындалу бағыттарын, 
,)ДІс 'і псілдерін алдын ала анықтап, көрсетіп отырады. Болашақ 
п.т.іпастың, оны реттеудің, орындалуының «үлгісін» жасайды. 
Міиг осы «үлгілерді» зерттеу арқылы ғалымдар мемлекеттердің 
ін м п тарнхымен тапысып жатады.

1 I Іормативтік актілердің көпшілігі өзгермей қатынастарды көп 
жылдар дүрыс, жақсы реттеп, басқарьш түрақты нормаға айналады.
I >ү п скі жақты әлеуметтік түрақты проңесті типизаңия деп атайды. 
Мұиың маңызы өте зор. Заңдылықты нығайтуға, кұқықтық тэртіпті 
сақтауға зор үлес қосады.

4. Нормативтік актілер жалпы мемлекеттік норма, оның 
орындалуы жалпы қоғамдық міндет, оны халық түсінеді, біледі. 
Сондықган олар ол нормалардың дұрыс орындалуына үлес қосады.

Қүқықтық норма -  құқықгың бір клеткасы, қоғамдық 
қагынастырдың жақсы дамуыньщ үлгісі деуге болады. Ол адам 
істерінің, жүмысының, тәртібінің шеңберін анықтап, олардың 
бостандығының жэне қарым-қатьшасын реттеп, басқарып отырады.

Адамдардың бостандығьш реттейтін норма екі тұрғыдан 
қарастырылады: бірінші -  адамдардың өздерінің, өз істерін, өз 
гэртібін жобалау -  жоспарлауы (ішкі бостандық); екінші - өз мүдце- 
мақсаттарын өздері аньщтап, оны өздерінің жүзеге асыруы (сыртқы 
бостапдық).
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Қоғамдағы барлық процесс, барлық қарым-қатынастар 
құқықтық нормалар арқылы реттеліп, басқарылып жатады. 
Нормативтік актілерэлеуметтік жеке мемлекеттік ықпал ету 
қасиеттерін біріктіріп, қоғамның дұрыс, жағымды дамуына, жалпы 
халықтық тэртіптің нығаюына мүмкіншілік жасап отырады.

Құқық нормасының белғілері: жалпыға міндеттілігі, формальды 
анықтылығы, мемлекетпен байланысы, ұсынушылық-міндеттемелік 
сипаты (2.1 сурет).

1) жалпыға міндеттіліғі -  ол адамдардың мүмкін жэне міндетті 
әрекеттеріне қатысты мемлекеттің биліктік ережелерін білдіреді;

2) формальды анықталғандығы -  ол жазбаша түрде ресми 
қүжаттарда көрініс табады;

3) мемлекетпен байланысы -  оны мемлекеттік органдар 
орнықтырады және мемлекеттік әсер ету шараларымен қамтамасыз 
етіледі;

4) үсынушылық-міндеттемелік сипат -  ол бір субъеісгілерге 
құқықтар берсе, келесі субъектілерғе міндеттемелер жүктейді, 
себебі, қүқықты міндетсіз, ал міңцетті қүқықсыз жүзеғе асыру 
мүмкін емес.

Құқықтық норма заңда ресмилендірілғен нормативтік нүсқау. 
Ол -  жалпыға міндетті, мемлекеттің атынан баяиды етілғен, 
қоғамдық қатынастарды реттейтін билік.

Құқықтық норма ең маңызды қоғам, тұлға үшін өте қажет 
қоғамдық қатынастарды бейнелейді. Құқықтық нормада қоғам, 
тұлға үшін пайдалы, қажетті қатынастармеи қатар, зиянды 
қатьшастар да бейнеленеді.
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і ; і ң  (іүчушылық қоғамға, тулғаға шексіз зиян келтіруі мүмкін. 
I' үкі.ік і і.іқ порма осындай іс - әрекеттерді де қамтиды. Құқықтық 
імірмпиіііц екінші белгісі -  ол реттелетін қоғамдық қатынастардың 
үпні  (моделі) больш еаналады. Үлгі -  оң және теріс мінез — 
і уні.ииі.ің бейнесі болуы мүмкін. Түлға өзіне жүктелген міндетті 
к ііі і.н і.п орындаса, ол оң үлнгіге жатады.

І.іср адам заң бүзса, онда ол теріс үлгіге жатады. Қүқықтың 
нирміімың жалпыга бірдей сипаты бар. Қүқықтық нормада нақтьшы, 
і сц< субъектілер көрсетілмейді. Ол реттейтін қоғамдық 
і іпыііастарға қаіъісатындардың барлығьі қүқықтық норманың 
іиніібына баіынуы қажет. Мемлекет, қоғамдық бірлестіктер, жеке 
пдіім заң нормасының талабын мүлтіксіз сақтауға, орындауға 
міпдсггі. Заң нормасьшың талабын өз еркімен орындамаса, оны 
(іүіган түлгаға мсмлекет тарапынан мэжбүрлеу шаралары 
қолданылады. Демек, заң нормасын мемлекет қорғайды.

қуқықтың нормалар қоғамды реггеп басқарудың кұралы, сол 
іірқылы адамдардың, заңды түлғалардың қарым -  қатынастарына 
дүрыс бағыт беріп отырады;

ісүқықтың нормалар қоғамдық қүрылыс жүйеиі қорғаудағы ең 
. . 111.1111 .і қурал, нормативтік актілер қоғамға зиянды іс - әрекеттерге 
ікиуіііпссршілікті күшейтіп огырады;

қүқықтың нормалар қоғамның дамуына пайдалы 
щі і ыиистарды қолдап, қолайсыздарын қысқартьш, эканомиканың 
иісумеггік жағдайдьщ жақсаруына мүмкіншілік жасап отырады;

қүқықтық нормалар қоғамда әділеттікті, теңдікті, бостандықты
і..чіс тағы басқа демократиялық қағидаларды қалыптастырады;

- қүқық нормалар халықаралық, мемлекетаралық байланысты, 
қітлиасты жақсартудығ қүралы.

2.2 Қүқықтық норманың қүрылымы

Қүқықтық норманың қүрылымы - оның функңионалдық 
дсрбсстігін қамтамасыз ететін қажетті элементтердің бір ретке 
кслтірілген біртүтастығы. Қүқықтық норманың қүрьшымы -  бұл 
оның ішкі қүрылысы, бір-бірімен байланысты құрылымдық 
Ооліктердің болуьга білдіреді.
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Бұл қүрылым норманың қандай бөліктерден түратьшын және 
олардың бір-бірін қалай толықтыратьщцығьш көрсетеді. Біртұтас 
жүйе түріндегі бұл бөліктер құқықтьп<; норманы белгілі бір 
дәреЯседегі дербес құқықхық құбылыс ретінде сипаттайды.

Құқықтық норманың 3 элементі болады: 1. Гипотеза. 2. 
Диспозиңия. 3. Санкңия (2.2 сурет).

Сурет 2.2 -  Қүқыцтың порманыц қүрылысы.

Диспозиңия -  қатынастың мазмұны мен субъектілердің кұқығы 
мен міндеттерін көрсетеді.

Диспозиңия норманың діңгегі, құқықтық тәртіптің үлгісі -  
моделі. Мысалы, Қазақстан Республикасыньщ Азаматтық - 
проңестік кодексіиің 482 б. Екі немесе көп жақты мәмілелер. Осы 
шарттардағы тұлғалардың құқықтарының айқын керсетілуі.

Диспозиция (мінез-құлық) - құқық нормасы бекіткен 
субъектілердің мінез-қүлық ережелері.

Диспозиция кұқықтық норманың негізгі реттеуші бөлігі, оның 
өзегі болып табылады (мысалы, азаматтық кұқық жэне басқа да 
бірқатар реттеуші кұқық салаларында диспозиіщя тараптардың — 
сатушы мен сатып алушының, мұрагер мен мұра қалдырушынын, 
борышқор мен несие берушінің тиісті құқықтары мен міндеттерін 
бекітетін құқықққа сэйкес жүріс-тұрыс ережелері түрінде көрініс 
табады: қылмыстық құқық жэне басқа да қорғаушы құқық 
салаларында диспозиңиялардың болігі тыйым салынған 
эрекеттердің белгілерін қамтиды: кісі өлтіру, ұрлық жасау,
бүзакъшық жэне т.б. эрекеттерге тыйым салады).
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Диспозицияның үш түрі болады: жалпылама, толық-айқын, 
і інігмс (2.3 сурет).

Сурет 2:3 — Диспозиция түрлері.

1. Жалпылама түрі -  нормада субъектілердің құқығы мен 
міидеттері анық-айқыи көрсетілмейді;

2. Толық-айқын түрі -  диспозицияның мазмұны нормада анық 
корсетіледі. Мысалы, Қылмыстық кодексте диспозицияньщ 
маімуны толық көрсетіледі;

3. Сілтеу түрі - диспозицияның мазмүпы туралы басқа нормаға 
сііітсу жасалынады.

Гинотеза (шарт, жағдай) - өмірде болатын нақтылы 
міі дайларда құқықтық норманың қолданылуы.

I 'ипотеза — диспозиция қашан басталады, аяқталады, 
пормативтік акті қалай орындалуы керек, осы жағдайларды 
корсегеді. Мысалы, бұзақьшық үшін жауаптылыққа тартылатьш 
адам қоғамдық тэртіпті бұзуы керек.

Гипотезаның 3 түрі болады: жалпылама, күрделі,
альтернативтік (2.4 сурет).

Сурет 2.4 — Гипотеза түрлері.

37



1. Егер норманың іс-әрекеті бір жағдайдың болуы немесе 
болмауына байланысты болса, ондай гипотезаны жалпылама деп 
атайды;

2. Егер норманың жұмысы бірнеше жағдайдың болуы немесе 
болмауымен байланысты болса, ондай ондай гипотезаны күрделі 
гипотеза деи атайды.

3. Егер норманың іс-әрекеті бірнеше жағдайдың біреуін таңдау 
арқьшы басталса, мүндай гипотеза альтернативтік гипотеза деп 
аталды.

Санкңия -  диспозиция мен гипотеза дүрыс орындалмаса, оның 
жағымсыз салдары мен жауапкершіліктің басгалуы мен қолдануы.

Санкция (жаза) - мемлекет тарапынан құқық нормасьш 
субъектілерге қолданатын жаза, заңды жауапкершіліктің түрлері.

Санкция: абсолютті - айқын, альтернативтік, салыстырмалы -  
айқын, болады (2.5 сурет).

Сурет 2.5 —  Санкция түрлері.

1. Абсолютті -  айқын санкция жұмыстан шығару, қызметін 
төмендету, айьш төлеу, т.б. Абсолюттік кесімді санкция Кеңес 
үкіметі орнаған кезеңнің алғашқы жылдарында кеңінен 
пайдаланылды, жаза қолдану нақтылы сипаттан ада болды, тіпті 
«заңньщ барлық қатаңдығын пайдаланып жазага тарту» деген 
абсолютіік кесімді ұғымдар бассыздыққа, репрессияға тікелей жол 
ашты. Қазіргі кезенде абсолюттік кесімді санкциялар 
Қазақстаннньщ құқықтық жүйесінде жиі кездеспейді. Себебі, 
жазаның істеген эрекетіне қарай даралануына кедергі келтіреді.

2. Салыстырмалы айқьш санкция минимум мен максимумиығт 
арасындағы жауашсершілік (қылмыстық кодекстегі баптар). 
Салыстырмалы кесімді санкцияда жазаның төменгі жэне жоғарғы 
шеңбері нақтылы көрсетіледі. Мысалы, 2 жылдан 5 жылға дейін бас
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Сюстандығынан айыру, немесе 3 жылға дейін. Салыстырмалы - 
кесімді санкция Қазақстан Республикасының заңына сай жиі 
іссздеседі жзне бұл жаза судьяға жазаны даралауға, әркімнің істеген 
орскетіне оның қауіптілігіне қарап жаза тағайындауға мүмкіндік 
бсреді.

3. Альтернативтік санкция. Санкцияның көрсетілген түрлерінің 
қайсысьш қолдану тиісті мекеменің еркінде-кұзырьшда. 
Лльтернативтік санкция судьяларға қүқык нормада көрсетілген 
бірнеше жазадан субъектінің жасаған қүқьпстық бүзушьшығының 
ауырлығы мен қауіптіліг-іне байланысты тандауға мүмкіндік береді. 
Мысалы, Қылмыстық кодекстің 106-бабы «денсаулыққа қасақана 
ауыр зиян келтіргені үшін» субъект «Денсаулыққа қасақана ауыр 
•іиян келтіру -  үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға 
жазаланады».

Қ.Д. Жолманның еңбегінде көрсетілгендей, нормативтік 
актілердің жеке баптарына норманың элемеиттері толық болмайды. 
Конституцияның баптарында тек гипотеза мен диспозиция ғана 
болады. Қылмыстық кодексте тек диспозиция мен санкция ғана 
болады. Іс жүзінде норманың элементтері нормативтік актінің эр 
бнптарында болуы мүмкін. Оны тауып алуға болады.

Қүқықтық нормалардың элементтерінің қүрылу тәсілдері:
1. Тікелей норманың үш элементін (гипотез, диспозиция, 

санкция) толық келгіру. Мұндай тәеіл нормативтік актілердіц 
кобінде қолданылады. Бұл құқықтық нормалардың іске асуын, 
орыидалуын жеңілдетеді.

2. Сілтеме тэсіл норманың жетіспейтін элементі туралы осы 
заңның басқа бөліміне, тарауьша, бабына сілтеме жасалады.

3. Бланкеттік тәсіл -  норманьтң жетіспейтін элементі туралы 
басқа заңға қаулыға сілтеме жасау.

Сонымен құқықтық норма, заңның немесе нормативтік 
актілердің баптарында элементтердің толық болмауы мүмкін.

2.3 Қүқық нормаларының жіктелуі

Құқық нормаларының негізгі функциялары қогамдық 
қатынастарды реттеу жэне құқық бұзушылықтан сол қатынастарды
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тиімді қорғау больш табылады құқықтық нормаларды реттеу 
функцияларына байланысты топтастырып қарағанда арнайы бір 
қоғамдық қатьшастарды реттейді.

Кұкықтық нормалар бірнеше түрге бөлінеді.
1. Қоғамның эр саласына қарай өндірістік, ауылшаруашылық, 

қүрылыс, мэдениет, экономика, әлеуметгік, білім, ғыльш жэне т.б. 
бағыттағы нормалар.

2. Кейбір құқықтық нормалар мүліктік қатынастарды реттесе, 
басқалары экологиялық, қаржы, отбасы, экімшілік, банк, сайлау, 
инвестиция, жер сияқты қатынастарды реттеиді. Осыған 
байланысты құқықтық нормалар реттеу пэніне байланысты 
конституциялық -  қүқықтық, экімшілік - құқықтық, азаматтьщ - 
қүқьщтық, жэне т.б. болып жіктеледі.

3. Ал, құқықтық нормалар өздерінің іс жүзіне асырылуына 
байланысты мынадай түрлерге бөлінеді: міндеттейтін, тыйым 
салушы, қүқық беруші, дефинитивті, декларативті нормалар (2.6 
сурет).

Сурет 2.6 -  Қүқьиупық нормалардың іс жүзіне 
асырылуыиа байлаиысты түрлері.

- Міндеттейтін норма -  бүл субъектіге белгілі бір мазмүндағы 
әрекеттерді жасау міндетін жүктейтін норма. Міндеттейтін 
диспозиция —  қүқық субъектілеріне арнайы міндеттерді жүктейді 
жэне қажетті мінез-қүлықты істеуді жариялайды. Мысалы,
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Қазақстан Республикасы Конституциясының 34-нормасының 
диспозициясы: «Ёіркім Қазақстан Республикасының
Конституциясыи жэне зандарын сақтауға, басқа адамдардыц 
құқықтарын, бостандықгарын, абыройы мен ар намысьш 
құрметтеуге міндетті».

- Тыйым салушы норма -  бұл субъектіге белгілі бір эрекеттерді 
жасаудан бас тартуды міндеттейтін норма.

Абсолюттік кесімді гипотеза өзініц мэтішнде құқықтық 
норманы қолданудыц жэне іс жұзіне асырьшуьшың нақтылы 
жағдайлары м ш  щарттарын көрсетеді. Мысалы, «Қазақстан 
Республикасы неке жэңе отбасы (ерлі-зайыптьшық) кодексін 
сэйкес:

«Ыекеге тұруға: біреуі болса да басқа тіркелген некеде тұрғаи 
адамдардьщ; тікелей ата-тегі бойынша жэие өзінен тарайтын жақын 
туыстардың (ата-аналар мен балалардың, атасының, әжесіяің және 
немересінің), ата-анасы бір жэне ата-аиасы бөлек экесі немесе 
анасы ортақ ағалы-інілер мен апалы-сіңілілердің (аға- 
қарындастарының), т.б.орын алса, немесе, Қазақстан 
Рсспубликасынын Азаматтық процестік кодексінің сай абсолюттік 
кссімді нормалар санатыпа жатады: «сот егер:

1) талап қоюшы осы санатгағы істер ұшін занда белгіленген 
дауды алдын ала сотіқа дейін шешудің міңа;етті тэртібін сақта- 
маса жэне осы тэртіпті колданудың мұмкіндігі жоғалмаса;

2) арызды әрекетке кабілетсіз адам берсе немесе т.б. 
көрсетілген шарттардың бірі анықталатын болса сот арызды 
қараусыз қалдырады, яғни диспозиция өзінің құқықтық күшіне 
енеді. Демек тыйым салушы норма белгілі әрекеттерді жасаудан бас 
тартуды міндет?геп отыр.

- Құқық беруші норма -  бұл субъектіге белгілі бір эрекеттерді 
жұзеге асыруға байланысты құқықтарды реттейтін норма. Құқық 
беретін диспозицияда субъектілерге құқьщ нормалары шеңберінде 
арнайы бір эрекеттерді іс жүзіне асыруға, әрекет жасауға қүқық 
береді.

Мысалы, Қазақстан Республикасының Коіаституциясының 18- 
бабы 2-тармағында:: «Әркім өзінің жеке салымдары мен жинаған 
қаражатының, жазысқан хаттарының, телефон арқылы сөйлескен 
сөздерінің, почта, телеграф арқылы және басқа жолдармен алысқан
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хабарларының кұпиялылығы сақталуына құқығы бар» деген құқық 
беретін днспозидияны бекіткен.

- Дефинитивті норма -  нормада заң ғылымдарының 
жетістіктерінің нэтижесінде бір ұғымның анықтамасының берілуі. 
Бүл нормада субъектілердің құқықтары мен міндеттері нақтылы 
дәрежеде не мағынада корсетілмейді. Бір дефинитивтік нормалар 
пәнінің негізгі категорияларын анықтайды, улкен маңыздық рөл 
атқарады жэне Қазақстан Ресгіубликасының құқықтық жүйесінде, 
қүқық салаларында жиі кездеседі.

Мысалы, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 10- 
бабы 2-тармағында қылмыс уғымын мына анықтама мағынасында 
бекіткен: «Осы Кодексте айыппұл салу, түзеу жүмыстары, бас 
бостандығын шектеу, бас бостандығынан айыру немесе өлім жазасы 
түріндегі жазалау қатерімен тыйым салынған айыпты жасалған, 
қоғамға қауіпті іс-әрекет (эрекет немесе эрекетсіздік) қылмыс деп 
танылады».

- Декпаративтік норма -  негізігі құқықгық идеялар жариялану
мағынасында көрсетіледі. Мысалы, Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық-процестік кодексінде қылмыстық процестің барлық 
міндеттері бьшай деп жарияланған: «Қылмыстық процестің
міндеттері қьшмыстарды тез жэне толық ашу, оларды жасаған 
адамдарды әшкерелеу жэне қылмыстық жауапқа тарту, эділсот 
талқьшауы жэне қьшмыстық заңды қолдану больш табьшады».

4. Құқықтық реттеу тэсілі бойынша құқықтық нормалар 
диспозитивтік, императивтік, мадақгайтьш жэне ұсыныс беретін 
түрлерге жіктеледі. (2.7 сурет).

Сурет 2.7 - Қүцыцтық нормалардыц реттеу тәсілі бойытиа бөлінуі.
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і) Диемочитивтік норма -  субъектілерге өз тарантарынан 
и уі. і.шшры мен міндеттерін өз қалауларьі бойынша іс жүзіне 
н і.іруі іі мүмкіндік және қүқықтық қатынастарға түскен жағдайда 
. |Мііидік гацдау мінез -  қүпқы қамтамасыз етіпеді. Мысалы , 
і .іміггп.іқ құқықтың нсрмаяары осы санатқа жатады.

і) Имперагивтік норма -  қатаң сақталуды,и орындалуы талап 
. ііноді және екі жақтың келісімі бойыіппа өзгертуге жатпайды.
• >м іміміиік қүқықтың нормаларыимператнвтік болып саналады.

(>) Мадақтайтын норма -  құқықтық қатынастарға түскен 
. үиі.ом ілсрдің мінез -  құлықтары қызметінің тәртіптері мен түрлері 
... і.тгідсді. Сол арқылы: субъекттер арнайы белгіленген мадақгауға 
ін' болады.

М і.ісалы, бекітілген норма бойынша жазасын түзеу 
мшомилсында етеп жү])гендер үлгілі тэртібі үшін мерзімінен бұрын 
Ьосігсылуы мүмкін.

ІІемесе адам көмбе тауып алған болса, Қазақстан
Річ мубликасының Азаматтық кодексі 247-бабының 2-тармағы
іі.мііідай марапаттайтын норманы бекітеді: «Тарих жэне мәдениет

■ . і.гргкіштеріне жататын затгардая түратын комбе табылған ретте 
іпімр Қазақстан Респз^бликасының меншігіне берілуі тиіс. Бұл 
прмііда омдай көмбе табылған жер учаскесін найдаланушы немесе 
комбсмі тапқан адам осы көмбе құнының елу гфоценті молшеріңде 
. ыііақы а.чуға куқьшы».

м) Үсьшыстық нормалар — мемлекет және құқық теориясында 
і пі майдаланылады. Мысалы, Қазакстан Республикасы Президеңті
i.дСіылдаған жарлықтарында Үкіметке арнайы бір саланы реттеуге
ii.аулы қабылдау керек екеніне ұсыныс жасауы мүмкін.

3. Құқықтық нормалар функциялары бойьшша реттейтін және
і.үқық қорғайтын нормалар больш болінеді (2.8 сурет).

( 'урет 2.8 -  Қуқықтьщ гюрмалардың функциялары бойыніиа болінуі.
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а) Реттейтін нормалар -  бұл субъектілердің субъектілік 
құқықтары мен міндеттерін олардың пайда болу жэне эрекет ету 
жағдайларын анықтайтын норма. Сатып алу, айырбас жасау, шартқа 
отыру, некеге тұру, мұрагерлікке ие болу, ипотека жэне т.б.

б) Құқық қорғайтын норма -  құқық бүзушьшыққа барған 
субектілерге мемлекет атынан шара., күш қолдану арқылы қол 
сүғылған, бүзылған қүқықтарды орнына келтіреді, реттейтін 
нормаларды қорғау функцияларын атқарады. Құқық қорғайтын 
нормалар неғізінде әкімшілік, .қылмыстық кодекстің ерекше 
бөлімдерінің баптарында нақтьілы мағына бекітілген

6. Субъектілеріне қарай нормалар екіге бөлінеді: жалпылама 
нормалар, арнаулы нормалар (2.9 сурет).

Сурет 2.9 —  Нормалардыі субъектілерге гсарай бөлінуі.

7. Мамандандырылған күқықтық нормалар - қоғамның 
мамандық салаларының қарьш-қатынасын реттеп-басқаратын 
нормалар. Мазмүны жағынан қүқық нормалары заңдылықпен қүқық 
тэртібі, азаматтардың қүқығы мен міндеттері, заңдарды өзгерту, 
жетілдіру, толықтыру жөніндегі пікірлері мен көзқарастарды 
жинақтап құқықтың қоғамдағы міндеттерін орындаудағы жүмысын 
дамытьш, жақсартып отырады, қүқықтық нормалардың мүлтіксіз 
орындалуы азаматгарды тәрбиелеу, бақьшау эдістерімен қатар 
экімшілік немесе соттың жауапқа тарту арқылы қамтамасыз етіледі.
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Бақы лау сүрақтары:
1. Құқықтық норма деген не?
2. Құқықтық норманың құндылығы неде?
3. Құқықтық норманың негізгі сипаттары қандай?
4.Құқық нормасының белгілері жэне түрлері қандай?
5-Қүқықгық норманың құрылымы деген не?
6. Құқықтық норманың 3 элементі қандай?
7. Диспознңия, диспозиңияның қандай түрлері бар, ерекшелігі 

неде?
8. Гипотеза, гипотезаның түрлері қандай?
9. Саіпсция, санкңияның түрлері қандай?
10. Құқықтық норма мен әлеуметтік нормалардың арақатынасы 

қандай?
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11 ( ТСҮРАҚТАРЫ

I Мсмлскстпен бекітілген, мэжбүрлі күшке ие, формальды 
і ■, I" 11 ; 1111 >іқталғіш жүріс-түрыс ережелері:

А) пүеқаулық 
И)ореже 
(') срсже-қағида 
I)) қү.қықтық норма 
I і) одст-ғүрып

’ Субъектіге белгілі бір эрекетгерді жүзеге асыруға 
ішйшігіысты қүқықтарды ретгейтін норма:

Д) дефинитивті норма 
Іі) императивтік норма 
(') ретгейтін норма 
I)) міндеттейтін норма 
I і) қү.қық беруші норма

I Субъектіге беягілі бір мазмүндағы әрекеттерді жасау 
м 111(і ■ г і і і жүктейтін норма:

Л ) қуқық қорғайтын норма 
П) имнеративтік норма 
( ’) реттейтін норма.
I)) міндеттейтін норма 
I!) қүқық беруші норма

4. Қүқық нормасы бекіткен субъектілердің мінез-қүлық 
і рсжслері, бүл:

Л) диспозиция
H)санкция 
( ’) среже
I)) гинотеза 
Іі) қағида
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5. Көрсетілгендердің қайсысы құқықтық норманьщ белгілеріне 
кірмейді:

A) жалпыға міндетгілігі
B) формальды анықталғандығы
C) мемлекетпен байланысы
В) арнайы қріреттілігі
Е) ұсынушылық-міндеггемелік сипат

6. Өмірде болатын нақтылы жағдайларда құқықтық норманың 
қолданылуы:

A) диспозиция
B)санкция
C)ереже
0 ) гипотеза 
Е) қағида

7. Мемлекет тарапынан құқық нормасын субъектілерге 
қолданатын жаза, заңды жауапкершіліктің түрлері:

A) диспозиция
B)санкция
C)ереже
В) гипотеза 
Е) қағида

8. Құқық бұзушьшыққа барған субектілерге мемлекет атынан 
шара, күш қолдану арқылы қол сүғылған, бүзылған күқықтарды 
орнына келтіреді:

A) құқық қорғайтын норма
B) императивтік норма
C) реттейтін норма
В) міндеттейтін норма 
Е) қүқық беруші норма
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Ч Опмц ііпкі қурылысы, бір-бірімен байлаиысты күрылымдык 
Оиііін ісрдің болуын білдіреді:

Д) ісүкықтык норманың элементі
II) қүқықтықнорманың қүрылымы 
(') куқықтық норманың белгілері
I)) қүқықгық норманың нысандары 
П) қүқықтық нормалар

10. I Іормада субъектілердің құқығы мен міндеттері анық-айқын 
корссіілмеуі, бүл диспозиңияның:

Д) толық-айқын
B) жалпылама
C) сілтеу 
[)) күрделі
В) альтернативті
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IIIТАРАУ. ҚҮҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАР

3.1 Қүқықтық қатынастар түсінігі

Ғалымдардың пікірінше, заңның үстемдігін қамтамасыз етіп, 
тэртіп сақтауды күшейту үшін үш мықты тіреу болуы қажет: 
нарыққа негізделген экономика, демократиялық саясат; қүқықтық 
жоғары мәдениеттің болуы. Қағаз жүзінде заңды шығарып, 
жариялау оңай, ал қүқы қты қ қатынастарды сақтап түру үшін, ол 
заңдарды іс жүзінде жүзеге асырып, орындау үшін көп күшгі қажет 
етеді.

«Қүқықтық қатынас» үғымы жалпы қүқық теориясыньщ аса 
маңызды категорияларыпың бірі болып табьшады. Қүқықтык 
қатынас қүқықтық негізде реттеліп отыратын нысанмен -  
әлеуметтік ортамен қүқықтық түйісу механизмінен 
туындайтындығына байланысты орныгады.

Қүқықтық қатынастар — бұл қүқық нормалары негізінде 
қальштасқан, қатысушы тараптардың жеке қүқықтары мен заңдық 
міндеттері белгіленген, мемлекет кепілдігіндегі қоғамдық байланыс.

Қүқықтық қатынастар қүқықтық әлеуеі'і жэне қүқықтық 
міндетті тараптардың байланысынан күралатын екі жақты сипатта 
болады. Екіжақтылық қүқықтық қатынастарға түсушілердің сапына 
қатысты емес. Олардың екеу емес, одан элдеқайда көп болуы да 
мүмкін, алайда қүқықтық қатынастың барлық қатысушылары 
міндетті түрде бір-бірімен өзара күқықтық жэне міндеттемелік 
бірлікте байланыста болады, яғни эрдайым қүқықтық қатынас 
нысандарыпың бірінің құқығына екіншісІнің міндеттілігі сэйкес 
больш отырады. Мәселен, Азаматтық кодекстің 422-бабына сай, 
сатушы сатып алушыға сапасы шартқа сэйкес келетін тауар беруге 
міндеггі. Ал өз кезегінде 428-бапқа сай, тиісті сапасы жоқ тауар 
берілген сатып алушы өз қалауы бойынша сатушыдан шартты 
орындаудан бас тартуға жэне тауар үшін төленген ақша сомасын 
қайтаруды талап етуге қүқылы.

Қүқықтық қатьшастарға мынадай араісатынастарды жатқызуға 
болады:

1. Қүқықтық қатынас -  бұл қоғамдық қатынас, яғни адамдар 
арасындағы қарым-қатынас. Адам мен зат, адам мен хайуанат (тіпті 
ол иесінің меншігі болса да) арасында күқықтыққатынас бола



іінмайды. Қүқықтық қатынастар жоғарыдаіъі нысандарға
інііііілпысты ғаиатуындауы мүмкін.

Қүқықтық қатьшастар оларды туғызатын нормативтік 
і ігі пдор бойынша пысықталған қүқықтық нормалармен (өзгерістер 
сіи і іу мсп тоқтату да кіреді) орнығады, соған сэйкес -  қүқықтық 
к,н гынастардың болуының елеулі алғышарттарының бірі (қүқық 
іи.ісандары мен заңдық фактілерді қоса алғанда).

3. Құқықтық қатынасқа қатысушылар өзара зандық құқықтар
мі-п міндеттер неғізінде бір-біріне байлаулы болады, құқық 
іубьектілері арасывда туындайтын завдық фактілер пайда
(кшғанда.

4. Тұтастай алғанда құқықтық қатынастарға айқьшдық,
ііаісіылық, тұлғалық сапалар тэн. Құқықтық қатынастарда
кіпысушьшар айқындалады және олардың мінез-құлқы нақгы 
корсетіледі. Жеке тұлғалық қалып екі тарапты да болып келеді, қос 
і араіі та нақты көрсетілғенде (азаматтық құқықтағы міндеттемелік 
қитынастар), сонымен бірғе біржақты да болады (меншіктік 
күқықгық қатынас).

5. Құқықтық қатынастардың ерік білдірушілік ерекшіліғі бар. 
Ьіріпшіден, олар мемлекеітің құқықтық еркін; екіншіден -  жеке 
іүлга еркін, құқықтық қатынастар қатысушылардың еркімен 
(к.ұқықтық психологнялық танымы эсері).

Оның үстіне құқықтық қатынастардың елеулі бөлігі қатысушы 
іараптардың қалауымен туындайды, өзгеріп отырады немесе 
іоқгатьшады. Құқықтық қатынастар, құқықгағы мемлекеттік еркі 
коріиісінде, мемлекет тарапынан қорғалады. Жоғарыда келтірілген 
синатіарына қарап құқықтық қатынастарды қатысушылары өзара 
•іаңдық құқықтармен жэне міндеттермен бекітілген, мемлекет 
тарапынан қорғалатын ерікті жеке қоғамдық қатынас деп 
айқындауға болады.

Құқықгық қатынастар тек белгілі бір алғышарттар болған 
жағдайда ғана пайда болып, әрекет ете алады. Заң ғьшымьшда 
мүндай алғы шарттар материалдық (жалпы) жэне құқықгық 
(арнайы) деп бөлінеді.

Материалдық алғы шарттарға:
1. Кемінде екі субъектінің қатысуы;
2. Адамдардың түрлі құқықтық қатынастарға түсуіне ықпал

< тстін мүдделер мен қажеттіліктер;
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3. Құндылықтар мен игіліктер.
Заңды алғышарттар:
1 .Құқықтық норма;
2гСубъектілердің құқыққабілетгілігі мен әрекетқабілеттшігі; 
З.Заңды факт (3.1 сурет).

г Қ¥ҚЫ ҚТЫ Қ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ПАЙДА БОЛУ 
АЛҒЫШАРТТАРЫ

Материалдық (жалпы)
%
1

? адамдардың мудделері мен 
| қажетгікі-ері

I объелсг (құндылық, игілік)
*г кемінде екі субъектінің 

болуы

н
« \I г? I 

І

X.
заңды (арнайы)

құқыктык норма

Құқықсубъектілік

Құқықсубъектілік

Сурет 3.1 —  Құцықтыц катынас.тардыц пайда болуының алгышарттары.

Қу-Кықтық норма — элеуметтік құрылым ретіндегі кұқықтың 
бастапқы элементі, бұкіл құқықтық жүйенің негізгі түсінігі.

Заңды фактілер -  қүқықтық қатнастың пайда болуына, 
өзгеруіне жэне тоқтатылуына әкеп соқтыратын нақты омірлік 
жағдайлар болып табьшады. Заңды фактілер оқиға жэне әрекеттеи 
түрады. Оқиға -  адамның еркінен, санасынан тыс жағдайлар, 
мысалы, табиғп апаттар, өлім жэне т.б. Әрекет -  адамның еркінен 
туьшдайтын жағдайлар. Ол қүқықка сай жэне қүқыкқа қарсы 
болады

Қүқықтық қатынас сьфтқы еркіндіктің өлшемі, оның 
қатынасушыларына күқық нормалары арқылы беріледі.

Бірінпііден, қүқықтық қатынас кұқық нормаларының негізінде 
қүрылатын қоғамдық қатынастардың нысаны. Адамдар өздерінің 
өмір сүру процесінде бір-бірімен эр түрлі қатынастардың болады. 
Оларға еңбек, отбасы, мүліктік, достық, сүйіспеншілік қатынастар 
жатады және қоғамдық ұйымдарға мүше болуына байланысты 
қатьшастарға жатқызуға болады. Дегенмен, өмірлік қатынастардың

52



(трлығы бірдей, құқық нормаларыньщ көмегімен реттелмейтіндігін 
сскеруіміз қажет. Олардың көбісі моральдік, қоғамдық ұйымдардьщ 
гүрып нормаларымен реттелетін қатынастар.

Құқық нормаларымен құқықтық қатынастардың қарым- 
қагынасы не десек? Құқық нормаларында адамдардың жалпы заңды 
қүқықгары мен міндеттері бекітілсе, құқықтың ұйғарымына сай 
лдамдардьщ мүмкіндігі, не болмаса міндеттеріне айналған қоғамдық 
қа гынастардың кейіптік үлгісі белгіленеді. Олар белгілі адамдармен 
құқықтың талаптарына сай орындалса іске асады, яғни кұқықгық 
қатынастарға кірсе. Құқықтық қатьшастардың жақтары белгілі 
іаңдылық құқықтарымен жэне міндеттерімен г<ұқық нормаларында 
бекітілген жалпы нысанда қамтамасыз етіледі. Соған байланысты 
қүқықтық қатынастар арқылы, қүқықтық нормалардың талабы 
пақтылы түрде іске асырылады .

Екіншіден, құқықтық қатынастардың, қатынасушылары өзара 
заңды құқықтармен жэне міндеттермен қамтамасыз етілген. Егер, 
қүқықтық қатынастың бір субьеістісінің құқығы болса, екіншісіне 
заңды міндеттер жүктеледі. Мысалы, сатып алушы, сатушыдан 
сапалы затты беруді талап етуге құқығы бар.

Үшіншіден, құқықтық қатынас сапалы ерікті сипатта болады. 
Жеке адамдардың еркінен тэуелсіз обьективті пайда болатын 
■жаномикалық қатьшастардан айырмашьшығы, құқықтық қатынас 
эр уақытта жеке-ерікті снпатга болады. Сапалы -  еріктегі құқықтьщ 
қатынастың мазмұны, бір-біріне аралас екі бағыттан тұрады. Бір 
жағынан, олар қүқық нормаларының негізінде пайда болған сапалы 
еріктегі адамдардың қызметі (құқықтық творчестводағы органдар). 
Пкінші жағынан, құқықтық қатынаетардың субьектілері құьщтьіқ 
пормалармен белгіленген заңдылық құқықты жэне мівдеттерді 
оздерінің ерікті, саналы қимылдарымен іске асырады.

Төртіншіден, құқықгық қатынас мемлекет кепілдігіне алынады 
жэне қажет болған кездерде оның күшімен қорғалады. Мемлекет 
қүқық нормаларын толық іске асыру үшін, қажетті экономикалық, 
әлеуметтік жэне басқа да жағдайларды жасайды.

Құқықтық қатынастар құрамына томендегідей элементтерді 
қамтьш отыру дәстүрі қалыптасқан:

а) қүқықтық қатынас қатысушылары;
б) жеке түлғаның завдық құқықгары мен міндеттері (құқықтық 

қатынастардың заңдық мазмұны деп те айтылады),
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в) құқыгы мен міндеттерін жүзеге асыратын заңға сыйымды 
мінез-ісүііық (қүқықтык қатынастардың затгық мазмүны деп 
аталатьщ)., Қүқыкіык; қатынас күрделі қүрамға ие,' яғни, құқықтық 
қатынастардың өзіне тән элёментгері бар, олар: қүқықтық
қатынастың субъектісі, объектісі, субъективтік қүқық, завды міндет 
(3.2сурет).

Сурет 3.2 — Қүқыцтық цатынастардъщ қүрылымы.

Қоғамдық қатынастар құқықтық қатынастың материалдық 
мазмүнын қүрайтын болса, субъективті қүқықтар мен заңды 
міндеттер оның заңды мазмүнын білдіреді. Құқықтар мен міндеттер 
арқылы қүқықтық қатынасқа қатысушылардьщ завды байланысы 
жүзеге асырылады.

Субъективті күқық -  субъектіге жеке мүддесін 
қанағаттандьфуға мүмкіндік беретін заңды мүмкін болатын эрекет 
молшері. Оның негізгі рөлі, маңызы субъектіге өз мүддесін 
қанағаттандыруға, белгілі бір құндылықтарға қол жеткізуге 
мүмкіндік беру болып табылады. Субъективті күқықтың қүрылымы: 
өкілді жанның белгілі бір әрекетке мүмкіндігі; міндетті жаинан 
әрекеттің белгілі бір түрін талап ету мүмкіндігі; қүқығын қорғау 
үшін қүзіретті мемлекеттік органға қайырылу мүмкіндігі; белгілі бір 
әлеуметгік қүндылықты пайдалану мүмкіндігі.

Заңды міндет дегеніміз өкілді жанның мүддесін қанағаттандыру 
үшін тағайындалған заңды қажетті эрекет өлшемі. Міндеттілік 
субъективті қүқықты жүзеге асыру кепілі. Заңды міндеттідік 
қүрылымына мыналар кіреді: белгілі бір әрекеттерді жасау немесе 
олардан бас тарту міндеті; өкілді жанның талаптарына бет бүру 
қажеттілігі; аталған талаптарды орындамаған жағдайда завды
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жауапкершілік тарту қажеттілігі; контрагентке құндылықтарды 
майдалану құқығына кедергі келтірмеу.

Субъективті құқық пен заңды міндеттер арасьшдағы 
айырмашылықтар: егер субъективті құқык өз мүддесін
қанағаттандыруға бағытталса, заңды міндет өзгенің мүддесін 
қанағаттандыруға бағытталған;

субъективті қүқық мүмкін болатын әрекет мөлшері болса, 
заңды міндет тиісті әрекет мөлшерін көрсетеді.

Қүкықтык қатьшастың субъектісі -  тиісті қүқықтары мен 
міндеттерге ие болатын қүқықтық қатьшасқа қатысушьшар.

Құқықтық қатынас субъектілері құқықтарға жэне айқындалған 
міндеттерге ие болатын құқықтық қатынасқа қатысушылар. 
Қүқықтық қатынас субъектілері өзінің құқық, эрекет қабілеттілігін 
пайдалаиған кұқық субъектісі. Құқық субъектісі деп заңдық 
нормалар негізінде жеке құқықтық қатынастарға түсетін, жеке 
қүқықтар мен заңды міндеттерге ие болатын жеке тұлғалар мен 
завды тұлғаларды айтамыз.

Құқықтық қатьшас субъектілері екі топқа жіктеледі: жеке жэне 
үжымдық (3.3 сурет).

Сурет 3.3 —Құңьщтыц қатынас субъектіпері.

Жеке субъектілерге мыналар жатады: азаматтар; екі
азаматтылығы бар адамдар; азаматтығы жоқ адамдар; шет ел 
азаматтары.

¥жымдық субъектілерге мыналар жатады: мемлекет;
мемлекеттік ұйымдар; мемлекеттік емес ұйымдар.

Құқықтық қатынастың субъектісі болу үшін құқық қабілеттілік 
жэне эрекет + қабілеттілік болуы керек. Құқық + қабілеттілік -  
тұлғаның құқықтар мен міндеттерге ие болуы қабілеттілігі болып
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табылады. Әрекет + қабілеттілік -  тұлғаның өз эрекеттері арқылы 
құқықтары мен міндеттерін іске асыру қабілеттіЛігі болын 
танылады. Жеке тұлға үшін әреке қабілеттілік толық 18 жастан 
басталады, ішінара 14 жастан бастап 18 жасқа дейін болады.

Құқықтык қатынастың объектісі -  құқықтық қатынастың 
субъектілерінің құқықтары мен міндеттері неге бағытталғандығын 
көрсетеді. Объектіге рухани (өмір, денсаулық, ар-намыс, абырой 
және т.б.) және материалдық игіліктер (ақша, зат, мүлік жэне т.б.) 
жатады.

Құқықтық қатынастың мазмүны -  субъективтік құқықтар мен 
заңи міндеттердің іске асырьшуы деп түсініледі. Субъективтік 
құқық дегеніміз -  субъектіге өзіндік мүдцелерін қанағаттандыруға 
мүмкіндік беретін заңи мүмкін м і нез-қүлықтың шарасы болып 
табылады. Заңи міндет дегеніміз -  субъективтік құқықты іске асыру 
кепілдігі, құзырлы тұлғаның мүддесін қанағаттандыру үшін 
белгіленген заңи қажетті мінез-құлықтың шарасы болып танылады.

Құқықтық қатынастар түрлі негізге сүйеніп 
классификаңияланады. Құқықтық қатынастардың қолданысқа түсу 
бағытына байланысты — реттеушілік және қорғаушылық сипаттары 
ескеріледі (3.4 сурет).

Сурет 3.4 —  Куцыцтьщ цатынастардың крлданысқа 
түсу багытына царай бөлінуі.

Өз кезегінде, реттеушілікте белсенді қүқьіқтық қатынастар 
(міндеттеуші және құқықтық талап етуші нормалар негізінде 
туындап, құқыктық эрекет қызметін көрсететін) жэне бэсең түрін 
(тыйым салынған нормалар нехізінде туындайды жэне құқықтық 
өзгеріске түспейтін тұрақты қызметін айқындайды). Жекелену 
деңгейіне қарай құқықтық қатынастардың барлық қатысушылары
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иақтылы аталып белгіленген шартты түрлері, жэне тек қүқық 
міндеттеуші мэселен, жекеменшіктік күқықтыққатынас, бір ғана 
тарап жекеленгеи абсолютті түрлері жіктеледі. Бүл бағытта 
қайсыбір авторлар (С.С.Алексеев, Н.Н.Матузов) субъектілер типтік 
белгілері бойынніа ғана нақтыланған және субъектілердің жалпы 
күқыктық жағдайын, олардың күқықтық мэртебесін, қүқықтық 
субъектілігін жэне де басқа түрлерін тоқайластыратын жалпы 
күқықтық қатынастарды (немесе жалпы реттеушіяік) айқындайды. 
Құқықтык жүйенің қай тарабына жататындығына орай қүқықтық 
қатынастарды материалдық (заттық) жэне процеесуалдық, жеке 
және копшілік деп бөледі. Сонымен бірге қарапайым жэне күрделі 
қүқықтық қатынастар деп бөліп қарауға болады. Күрделі күқықтық 
қатынастар күрамына жеке түлға завды қүі<;ықтары мен міндеттшігі 
тұтас қамтылған бірнеше қатысушы тартылады. Ең жай 
(қарапайым) -  біреуінің заңды құқығы бар, ол екіншісі зацды 
міндеттіліктегі екі субъектінің құқықтық қатынасы.

3.2 Қ үқы қты қ қаты нас субъектісі

Жалпы мінездеме (сипаттама) түлғада күқық қабілетгеліктің 
болуы оған құқықтық қатынасқа түсіп, нақты завды күқықтар мен 
міндеттерге ие болуға мүмкіндік береді. Осындай заң негізінде 
қүқықтық қатынас қатысушысы бола алатьш түлғалар құкық 
субъектісі болып табылады.

Қүқықтық әрекет ету механизмін түсіну үшін «күқық 
субъектісі» мен «қуқықтық қатынас субъектісі» үғымдары 
ажыратьшады. Құқық субъектілері қүқыктық қатынасқа түсуге 
мүмкіндігі бар заңды қүқықтар мен міндеттерге ие бола алатыи 
түлғалар.

Қүқықтық қатынас субъектісі, ол -  нақты қүқықтық қатынасқа 
гүсіп өзінің күқық субъектілігін жүзеге асырған қүқық субъектісі. 
Кез келген күқыққатынас субъектісі, құқық субъектісі болып 
табылады, бірақ эр кұкық субъектісі қандай да бір 
кұқықтыққатынас субъектісі бола бермейді.

Қүқық субъектісі күқықтық қатынас субъектісіне айналуы үшін 
белгілі бір завды фактілер орын алуы тиіс. Олар әз кезегінде сэйкес 
норманы «іске қосу» арқылы осы субъектілерге завды құқықтар мен
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міндеттер жүктеп, оларды туындаған құқықтык қатынастар 
субъектісі етеді.

Қүқық субъектілері құқық нормалары жэне заңды фактілермен 
қатар қүқықтық қатынас пайда болуының бір негізі больш 
табылады.

Қүқықтық қатынас субъектісі әрқашан қүқық субъектісі 
болғандықтан оның жалпы мінездемесін (сипаттамасын) құқық 
субъектілікпен (қүқық қабілеттілік, эрекет қабілеттілік, деликт 
қабілеттілік) жэне кұқықтық статуспен байланыстыра қарау қажет.

Қүқықтық қатынастың субъектісі -  жеке адам жэне заңды 
түлғалар. Қазақстан Республикасьшың жэне басқа елдердің 
азаматтары, сондай - ақ азаматығы жоқ адамдар, жеке түлғалар 
болып үғынылады. ҚатынаСтың субъектісі болу үшін олардың 
қүқықтық + қабілеттілігі жэне эрекет + қабілеттілігі қалыптасу 
керек.

Құқық + қабілеттілік — құқыққа бостандықтар мен міндеттерге 
ие болу қабілеті. Құқық + қабілеттілік адам туған сәттен басталып, 
өлгенде аяқталады. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі 
азаматтардың құқықтьщ қабілетінің негізгі мазмұнын анықтайды: 
меншігінде мүлік, оның ішінде шетелдік валютаны ұстауға ие болу; 
мүлікті мұрагерлікке, не өсиет етіп қалдыру; тұратын жерін өзі 
таңдал алу, шет елдерге кетуге, қайтып келуге ерікті, шаруашылық 
қүруға, қарым—қатынас жасауға т.б. құқықтары бар. Әрекеттілік — 
адамның өз әрекетімен құқығын пайдалана алу жэне оны жүзеге 
асыру, өзі үшін міндеттер тудырып, оларды орындау қабілеті. 
Әрекет + қабілеттіліктегі басты шарт кәмелеттік немесе күқықтық 
нормада белгілі жасқа толуы болып табылады.

Құқықгық субъектіліктің адамның тэртіп бүзғаны үшін 
заңдылық жауапқа тартылу жағдайьша байланысты белігі қүқықтық 
жауаптылық мүмкіндігі деп аталады. Бұл мұмкіндік Республиканың 
қылмысты істер заңды бойынша он алты жасқа толғаннан 
басталады. Ал, ауыр қьгамыстар жасаған жағдайда он терт жастан 
басталады.

Құқықгық субъктіліктің шарттар жасап басқа да келісімдер 
жүргізуге негіз болатын мүмкіндігі келісім қабілеттілігі деп 
аталады.

Толық эрекеттілігі жоқ адамдар шектеулі келісім қабілетіне ие 
болады. Кэмелетке толмаған он терт жасқа дейінгілер үшін
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п. һ іці окардыд атынан ата — аналары, асырап алушылары, не 
і и • >|ііііі.іпары жасайды.

I \ м.и. субъеісгілерін (яғни ісрсыктық катынас субъектілерін)
, і ■ ч. | ,і г колссідей бөлуге болады: 1. Жеке дара (жеке түлға), 2;.' 

і і мім/щ.ік, (чацды тұлғалар) (3.5 сурет).

------------------_ _ _ ------------------— —I
; Қ үқы қіы к кагыняс
1 субъектілері }

8 ___
і.ічні днра: азаматтар, қос \  р¥жымдық: мемлекет, мемлекеттік\
н иімнтгықа ие -пріғалар, П ұйымдар, мемлекетгік емес |
і шміі ітыгы асоқ іұлғалар, шетел \ I ұйымдар, жеке фирмалар, |11 коммерцнялык банктер, қоғамдық | 

'\¥Йымдар \I іі іиміітгары

Сурет 3.5 — Құқықтыц цатынас субъектглері.

Жскс тұлға дегеніміз, ол -  азаматтар, шетелдіктер, азаматтьнъі 
іиоқ тұлғалар (апатридтер), қос азаматгығы бар тұлғалар 
Кнмііпридтер).

Ү йымдарға келесілер жатады: а)мемлекеттің озі; б)мемлекеттік 
үііымдар; в)мемлекетгік емес (қоғамдық, кооперативтік, 
іч іммерциялық ж:эне т.б.) ұйымдар.

Мсмлекеттік ұйымдар ішінде биліктік окілеттілікке ие 
мгмлекеттік органдарды: атап кеткен жөн.

Лса атап өтетін заңды тұлғаяар катеғориясының ішінде 
ігшматтық айналымға тұсу қабілетіне ие іқұкық субъектіяігі 
ішрлары.

Қазақстан Республикасында Азаматтық Кодекстің 33- бабы 1 — 
і ирмағына сэйкес заңды тұлғаға келесі талаптар қойьшады:

а)оқшауланған мұліғі бар жэне өз міндеттемелері бойынша осы 
мүлікпен жауап береді;

б) оз атынан мүліктік жэне мүліктік емес қүқықтарға иелік ете 
ішады жэне жауап бере алады;

в) сотта талапкер және жауапкер бояа алады. Атап өту қажет 
нір жай, ол «заңды түлға» құқық субъектісінің бір түрінен горі 
күқық субъектіліктің ерекше қасиетін білдіретін үғым. Мемлекеттің
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өзі құқықтық қатынастарға завды тұлға ретінде қатысуы мүмкін, 
алайда оның қүқық субъектілерінің классификациялануы жеке орын 
алатынын көріп түрмыз. Әлеуметтік қамсыздавдыру 
құқыққатынастарьшын субъектілері: субъективтік күқықтар мен 
міндеттерге ие жеке түлға жэне мемлекеттік орган немесе мекеме.

Әлеуметтік қамсыздандырумен байланыста қүқықгық қатьінас 
субъектілерінің ішінде бірінші кезекте Қазақстан Республикасы 
азаматтарын атаған жөн.

Олармен қоса бүл қүқықтық қатынас субъектілері азаматтығы 
жоқ түлғалар, босқындар, Қазақстап Республикасының аумағьщда 
түрақты түратын шетелдіктер болуы мүмкін.

Қазақстан Республикасының аумағында уақытша түрақтаған 
шетелдіктер қарастырылып отырған қүқықтық қатынастар 
субъектісі мемлекетаралық келісім болған жағдайда ғана бола 
алады. Әлеуметтік қамсыздавдырудың барлық үйымдастыру -  
қүқықгық нысандарында жанүя асыраушысыдан айырылу 
жағдайына байланысты туындайтьін зейнетақы
қүқыққатынастарыньщ субъектісі болады.

Азамат әлеуметтік қамсыздандыру қүқықтық қатынастарыньщ 
қатысушысы болу үшін қүқық қабілетгілік қүрамы заң ғылымына 
сәйкес екі қүрылымыдық элементтен түрады -  қүқық қабілеттілік 
жэне әрекет қабілеттілік. Әр күқық саласында атапған элементтер 
үйлесімі эртүрлі. Бір қүқық саласында (мысалы, экімшілік, еңбек 
қүқығы) эрекет қабілеттілік жэне ажырамас бірлікте көрінеді. Басқа 
қүқық салаларывда (мысалы, азамаггық құқық) бүя элементтердің 
ажыратылуы мүмкін. Азаматтардың әлеуметтік қамсыздандырудағы 
қүқық қабілеттілігі де екінші топқа жатады. Әлеуметтік 
қамсыздандыру қүқығы теориясывда кең таралған козқарасқа 
сәйкес салалық қүқыққабілеттілікпен қоса арнайы 
қүқыққабілеттіліктің көптүрлілігі көрініс табады. Әлеуметтік 
қамсыздандыру қүқығындағы азаматтардьщ салалық қүқық 
қабілеттілігі дегеніміз элеуметтік қамсыздандыру
қүқыққатынастарының кез келген түрінде азаматтық қүқықтарға ие 
болу жэне міндетгерді атқару мүмкіндігіи түсінеміз. Бірақ салалық 
қүқық қабілеттілік дегеніміз жалпылама үғым. Азамат нақты 
әлеуметтік қамсыздандырудың бір түріне субъективті қүқығын 
жүзеге асыру үшін арнайы қүқыққабілеттілікке ие болуы тиіс.
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і у м .іы м қ  қагынастар, субьектілердің қатынасу өлшеміне, 
іі.і!і|ііп.ін қүқықтық қабілеттілігіне жэне озін - өзі билеу
........... . . байлаиысты.

і ■, і ыкқибілетгілік -- құқыққа бостандықтар мен міндеттерге ие 
і>іін\ қіИіілсті. Құқықгық қабілет адам туған сэттен басталып, 
і> п ' м;н пнқгалады. Қазақстан Республикасыиын, Азаматтық кодексі
......... қүқықтык қабілетінің негізгі мазмүнын анықтайды:
" ....... мүлік, оның ішінде шетелдің валютаны үстауға ие болу;
іунікті мүрагсрлікке не осиет етіп қалдыру; түратын жерін өзі
...... . алу; шет елдерге кетуге, қайтып келуге ерікті; шаруашылық
і ,і>үіа, қарым-қатынас жасаугат.б.қүқықтары бар.

•’ )реі<етқабілеттілік - объективтік қүқық нормаларымен 
іінп.підалған, өзінің сапалы қимылымеи завды ісүқықтары мен 
ііііді ггсрді субъектінің ез еркімен іске асыру қабілеттілігі. 
•|н кстгілік жалпылама жэне арнайы бөліктерден іүрады.
І..ппімламаға, мысалы заңды келісімдер жатса, арнайыға тек қатаң 

і.і пгілспгеи келісімдер жатады. Табағи себептерге байланысты 
і уі' і.ікгық қабілеттілікпен, әрскеттілік эр уақытта бір -  бірімен 

ііп .4 кслмейді. Барлық адамдар қүқықтық қабілетте болады, бірақ
.... . барлыгы бір мезгілде әрекеттілікте болмайды.

Ариайы қүқыққабілеттілік дегеніміз түлғаның бір қүқық саласы 
пицбсрінде тек нақты анықталған қүқықтық қатынастар 
і іі і мсушысы болу мүмкіидігі. Осы теориялық түжырымдарға 
. уінтіе отырып осы үстанымдағылар арнайы зейнет 
і укі.іққабілеттілік түрлерін келесідей бөледі: қартаюға байланысты, 
мүгедектікке байланысты, асыраушыдан айырылуға байланысты 
Һ-.иіе т.б. қүқыққабілетгілік. Осы түжырымнан азаматтық әр 
кү.қі.іққабілеттілік түріне туылғаннан емес әр уақытта әртүрлі 
.кпгдайдың туындауына байланысты пайда болатьшын кореміз. 
Длийда қүқыққабілеттіліктің мұндай құрылымы тым күрделі 
і х) 111 аидықтан оның практикалық қолданылымын қиьшдатады.

(,'алалық ічұқыққабілепгілік мазмұньшда екі топ заңды 
м үмкіпдіктерді бөліп қараймыз — тұрақты жэне айналмалы.

Әлеуметтік қамсыздандырудың барлық түрлеріне қатысты 
күқықтар мен міндеттер иеленудің заңды мүмкіндіктерінің 
/киыитығын құрайды. Азаматтардьщ барлығының
күқыққабілеттілігінің ігұрақты бөлімінің мазмұны қандай да бір 
(іпсқа жағдайдарға қарамастан бірдей болады.
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Алайда, эртүрлі терминологияға қарамастан авторлар 
ұстанымдары бір-біріне жақын. Айнымалы құқықтық мүмкіндіктер 
арнайы қүқыққабілеттіліктщ қандай да бір белгісімен 
өзгешеленбейді (мүгедектікке, асыраушыдан айырылуға, 
жұмыссыздыққа және өзге де әлеуметтік маңызды оқиғаларға 
байланысты туындайтын құқыққабілеттілік).

Қазақстан Республикасының Конституциясы элеуметгік 
қамсыздандыру қүқықтарын эркімге дүниеге келген сэтхен бастап 
берілетін, адамды туа салысымен элеуметтік аядағы кез-келген 
қүқықтық қатынастардың ықтимал субъектісі деп қарайды.

Жеке түлғаның денсаулық жағдайына, жас мөлшеріне, табыс 
деңгейіне, балаларының барлығы жэне басқа да жағдаяттарды 
элеуметтік қамсыздандырудағы құқықтық әдеуетінің айнымалы 
бөлігін нақтылы жэне жекелендіріп үстап отыру. Қамсыздандыру 
деңгейі өмір бойы бірқалыпты болып қалмайды: бір элементгері 
(құқьщқа ие болудың жаңа мүмкіндіктері) пайда болып, келесілері 
алынып қалып жатады. Құқықгық элеуеттің айнымалы бөлігінің 
көмегімен белгілі бір азаматтың нақтылы ие болу кезеңіндегі 
субъективтік құқығы толып жатқан заңды мүмкіндіктерімен 
бекітіліп беріледі (жеке тұлға күқықтық мәртебесі). Мәселен, 
кәрілікке байланысты зейнетақылық қүқықтықкатынасқа түсу үшін 
талап етілетін жас мөлшеріне жету керек. Салальщ қүқықтық 
элеуеттің түрақты жэне айнымалы болімінің туындауы уақыт 
бойынша сәйкестенбейді: алғашқысы өмірге келе сала туындайды, 
ал екіншісі — белгілі бір жас шамасына жетуге байланысты. Жеке 
түлғаның құқығын екінші мазмұндау қүрылымдық элемент 
элеуметтік қамсыздандыруды бірнеше құрылымдық ерекшелігімен 
айқьшдалатьш эрекет кабілеттілік категориясы болып саналады. 
Біріншіден, жекелеген қүқықтық қатьшастарда (мэселен 
зейнетақылық) түрғындардың әрқилы топтарында ол эртүрлі 
уақытта туындайды. Екіншіден, бір құқықтық қатынас түрі 
шеңберіндегі жекелеген құқықтық міндеттеуші түлғалардың эрекет 
қабілеттілігі эр келкі деңгейде болуы мүмкін.

Жалпы эрекетқабілеттілік мьшадай заңдық мүмкіндіктерден 
қалыптасады. Әлеуметтік қамсыздандырудың жекелеген түрлеріне 
ие болу қүқығына өз әрекеттері арқылы қол жеткізу; элеуметтік 
қаамсыздандырудағы құқығы мен міндеттілігін өз эрекеттері мен 
жүзеге асыру; заңсыз әрееттері үшін жауап беру. Жеке тұлға
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>|м ичкаОІлетгілігі нақтылы жеке түітғаның қүқықтарын жүзеге 
і і(»>і і і.ііі ықтимал қүқықтық әрекеттер жиьштығыида алынады. 

і > м11111111к жагдайда элеуметгік қамсыздандыру бойьшша құқықтық
-  ...... . і ;і[> субъектілері қажетті эрекеттерді өз беттерімен: жайай
> іміійды. Күл әрекеттерді олар үшін өз өкілдері атқарады. Ал 
і. -1111111 і і р і а қатысты элеуметтік қамсыздандырудағы қүқықтық 
і 11 ыиіктарды негізінде олар үшін ата-аналары немесе 
і імноршылары атқарады. Яғни, әлеуметтік жәрдемақыға ііүқьк-ы 
і иір I (і жасқа толмаған мүгедек бала тек қүқықгық қабілеттілікке ие. 

Ііул қүқықтық қатынастарға оиың атынан ата-анасы,
...... (,оршысы немесе ас:ыраи алушы тартылады. Жүйке ауруымен
ңі.іри гындығы танылған адамдарға қатысггы да осы жол 
і.иіідіінылады. Балалар мен жүйке ауруымен ауыратьш адамның 
н шциналық жэне әлеуметтік кьізметке байланысты қүқықтық 

і .і і і.ишстарға эрекетқабілеттілігі болатын жағдайлары да бар.
; )леуметгік қамсыздандырудың табиғи түрлерімен (яғни, күтім 

і.(ірісту) міндеттелғен тарап арқылы пайдалану мүмкін. емес. 
1 уп.цай жағдайда қүқықтык қабілетгілігі бар гүлғаларға олардың 
і '. іч гқабілеттілігі қандайлығына қарамастан қызмет корсетіледі. 
' к умсітік қамсыздандырудағы қүқықтық қатынастардың екінші

і . і.с к т іс і болып эр түрлі мемлекеттік органдар табылады. Олардьщ 
і шірына еңбек жэне әлеуметгік даму министрлігі жэне тағы да 
і. м қи оған бағынышты органдар, медиңинагаіқ жэне әлеуметтік 
қі.пмст корсету мекемелері кіреді.

Қүқықтық қатынас жекелей қоғамдық байланыс түрінде жүреді, 
•рі жокелендіру деңгейі әрқилы болуы мүмкін.

'іаңиан туі>шдайтын күқықтық қатынастар мейліише аз 
.м піііуланған. Мүндай жағдайларда заңдық нормалардың барльпс 
і иидііііушылары жалпы (бірдей) күқық нен еркіндікте болады, 
ці мг.сс қандай да бір шарт қойьшғанына қарамастан бірдей 
ііі ідотгілікке тартьшады.

Копституциялық күқықтар мен бостандыісгар -  осының кең 
іпригаи үлгісі. Сонғысын нақты бір азаматқа қатысты 
і ірік тырғаида, біз нормативті талаптарды қүқықгық қатынастар 
іумлгына көшіреміз. Әр азамат озінің конституциялық мүмкіндігін 
і ііі дсцгейде, қалай пайдалануды озі айқындайды. Мешпікті 
исіісиудің орташа деңгейі тек субьект қана емес, қүқықтың қатынас 
ныгцііы да нақты белгіленгенде айқындалады.. Мэселен, мүліктік
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қүқықтық қатынастарда меншік иесі мен зат — жекеменшік нысаны 
нақтыланып огырады.

Меншікті иеленудің ең жоғарғы деңгейі міндетті тұлганың 
қүқық міндеттеушінің мүддесіне орай қандай әрекеттер атқаруға 
тиіс екендіғі нақты белгілі болған жағдайда көрініс табады. Мүндай 
нысанда, екі жақ тараптар жэне олардың арасындағы құқықтық 
байланыс мазмұны жеке-жеке анықталады. Мысалы, мердігерлік 
шарты бойынша (ҚР АК 616 - бабы) бір тарап (мердігер) екінші 
тараптың (тапсырысшының) тапсырмасы бойынша белгілі бір 
жүмысты атқаруға жэне белгіленген мерзімде оньщ нэтижесін 
тапсырысшьна өткізуге міндеггенеді, ал тапсырысшы жұмыс 
нэтижесін қабылдап алуға жэне оған ақы төлеуге (жұмыстың 
бағасын төлеуге) міндегтенеді. Егер заң актілерінде немесе шартта 
өзгеше көзделмесе, жұмыс мердігердің тэуекелімен орындалады.

Құқықтық қатынас нағыз қоғамдық қатынастардың нысаны 
ретінде тығыз байланыстағы қүқықтар мен субьектілердің 
міндеттерінен тұрады. Субьективті құқық жэне заңды міндетгер- 
құқыкдъіқ қатынастардың жүйелі элементтері, олар нағыз қоғамдық 
қатынастарға ерекше сапа береді. Құқықтық реттеу, субьектілерді 
арнайы қоғамдық қызметтер қатарына қосады. Қоғамдық 
қатынастар мүшелерінің эрқайсысының еркіндік өлшемі, оның 
мүдцелерінің қанағаттану деңгейі, кұқық нормаларының алдын ала 
белгілеуімен анықталады. Заңды құқықтар мен міндеттер-құқықтық 
қатьшастың тең элементтері, бірақ олардың мазмұндары эр түрлі 
болады. Олардың байланныссыз оркениетті қүқықтық нысаны 
ұдайы дамыту мүмкін болмас еді.

Азаматтық жэне қүқықтық қоғамның болжамына сәйкес, 
қоғамның кейбір мүшелерінің құқығьі басқалардың міндеттері 
арқьшы қанағаттандырылады, соған қосымша құқықтар мен 
міндеттер қоғамдық өмірдегі нақты адалдықты қамтамасыз етіп, 
еркіндіктің өлшемі ретінде корінеді. Бір жағдайда, жеке адамға не 
болмаса, үйымға құқық беріледі, басқа жағдайда оларға міндеттер 
жүктеледі. Осыған байланысты, әр түрлі қоғамдық жэне оның жеке 
тұлғалардың мүдделерінің қанағаттандырылуы, қоғамдық өмірдің 
үйлесімімен жеткізеді. Еғер жеке адамға, не ұйымға белгілі 
міндеттер жүктеу керек болса, мемлекет қоғамдық мүдделермен 
санаса отырьга, ондай міндеттерге құқықтық нысан береді. Егер сол
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, і і . і іі мсрдіц оздсрі құқықпен қамтамасыз етуді қажет етсе, оларға
■ , іи.ги іивтік құқық беріледі.

< 'уГи.сіпинтік құқық пен міндеттердің көлемі және шегі жалпы 
іүрдс, қүқық нормаларымен белгіленеді. Құқықтық қатынастарда
< ііп*І» жскс субьектілерге байланысты белгіленеді.

< 'убьективті құқық мемлекет берген және қорғалатын, өзінің 
ііиікарасына сай қанағаттандырьшатын, обьективті кұқықпен
■ үГн.октивті құқық деп атайды, себебі тек субьектінің еркіне 
імпііапысты ғана, оны басқаруға болады.

( 'убьективті құқық өзінің мұдделерін қанағаттандыру 
мпқсатындағы субьективтік құқық пен оның иесінің мүмкіндігі. 
Мі.ісалы, меншік иесі езіне қарайтын заттарды пайдалануға, 
інісқаруға құқығы бар, фермер болса өзінің жерінде кез келген 
ауі.ілшаруашылық өнімдерін өсіруіне болады.

Субьективті құқыққа, логикалық жолмен обьективті құқьщтың 
(іолгіленген міндеттері сай келеді.

Қай жерде субьективті құқық болса, сол жерде қайткен күнде 
іниды міндеттер болады. Субьективті кұқықтан субьектінің 
іміидеттері, өзіне қойылған талаптарға байланысты, қажетті өз 
і .іртібін табу болып табылады.

3.3 Құқықтық қатынас объектісі

Құқықтық қатынастардың обьектісі болып кұқықтық 
қажеттілікті қанағаттандыруға бағытталған зат. Құқықгық қатынас 
псге ықпал ететінін білу үшін, ең алдымен құқық нормаларының 
обьектісін анықтау қажет. Олардың ықпал жасайтын обьектісіне, 
адамдардың ерікті тэртібі жатады. Қүқықтық қатынас құқық 
нормаларымен белгіленген, жеке субьектілерге арналған жалпы 
қүқық пен міндеттілікті аньщтайды. Сондьщган, құқықтық 
қатынастың обьектісіне оған қаты насупіылардың нақты тэртібі 
жатады.

Сонымен қатар құқықтық қатынастардың объектісі 
иэтижелеріне қарай бірнеше топқа бөлеміз:

1) материалдьщ құндылық (заттар, мүлік т.б.);
2) материалдық емес қүндылық (адам өмірі, денсаулығы, 

нарызы, ар-ожданы т.б.);
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3) рухани шығармашылық жемісі (эдеби шығармалар, өнер, 
музыкат.б.);

- ■ 4) құқыкгық қатьшасқа түсушілердің құқықтық 
қатынастарыньщ нэтижелері (тасьімалдау шарты негізінде 
жалдамалы жұмысқа қатысты Т.б. қатынастар);

5) бағалы қағаздар жэне құжатгар (ақша, акция, дицломдар т.б.).
Құқықтық қатынастың обьектісіне мазмұндары эр тұрлі 

адамдардың тәртіптері де жатады. Мұліктік құқық 
қатынастарындағы белгілі өмір жағдайын қанағаттандыруға 
бағытталған адамдардың тэртібі обьектіғе жатады. Мысалы, сатып- 
сату құқықтық қатынастардағы обьектіге, сатуға жэне сатып алуға 
қатынасушьшардың тэртібі болып есептеледі.

. Барлық құқықтық қатынастар мұліктік болмайды, мүлік туралы 
субьективтік заңды қүқықтар жэне міндеттер барлық уақытга пайда 
бола бермейді. Мүліктік емес құқықтық қатынастарда обьектіге, 
шын мэнісіндегі оның қатынасушыларының тэртібі жатады. 
Құықтық нормалармен белгіленген эр тұрлі қимылдарды жасап 
құқықтық қатынастың мүшелері өздерінің қажеттілігін 
қанағаттандырады. Басқа сөзбен айтқанда, заңды құқық жәпе 
міндеттер мүліктік емес қатынастардьщ қатынасушьшарьша ықпал 
етіп қүқықгық реттеудің мақсатына жетеді. Мысалы, еңбек 
жөніндегі қүқықтық қатынастардың обьектісіне мекеме, үйым 
экімшілігінің жұмысқа жүмысшьшарды жэне қызметкерлерді 
қабылдауы, еңбектерін төлеуі. Қылмыстық процессуалдық 
қатынастарда обьектіге алдын ала қылмыстық істі соттық 
тексерудегі процеске қатынасушылардың заңды жэне адал, үкім 
шығаруға арналған мақсат қимылдары жатады. Әр түрлі шын 
мэніндегі қимылдар арқылы мемлекетгік қүқықтық жэне экімшілік- 
қүқықтық қатынастардың мүдделері қанағаттандырылады .

Құқықтық қатынастардағы обьект мәселелеріне заң ғылымында 
бірдей көзқарас жоқ. Обьект туралы көп кеп жайылған анықтамаға 
оның қүқықтық қатынасқа қатынасушылардың мүдделерішң 
аясыидағы эр түрлі материалдық немесе материалдық емес 
жайлардың жиьштығы, деген түжырымдар жатады.

Жоғарыдағы түсініктеме бойынша, обьект заңдылық 
мазмүндарына байланысты қүқықтық қатынастардың сыртында 
болады, яғни субьективтік құқықтық жэне міндеттердің сыртында
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н іі іі <■<)'*. Бұл бізді қоршап тұрған дүниелік құбылыс, соған 
і .11 і-п і і і іи ч іи  субьективтік заңды құқықтар мен міндеттер.

Жскс қуқықгық қатынастардьщ обьектісіне эдеттегідей мүлік, 
<«н іинііпілік құқыққа құқықгық қатынастарға мүше болғандардың 
■|и нпі жагады.

Міггсриалдық, не материалдық емес жағдайлар қүқықтық 
і .і і і.шасқа 'іүскендердің басты мақсаты болмауға тиіс.

Қүқықтық қатынастар қимылы билетті сатып алғаннан кейін 
(іігсді, яғни адамдардың белгілі рухани қажеттілігін 
і шпігаттандыруға жағдай туады. Қажеттілікті қанағаттандырудың
■ чі қүқықтық қатьшастардың сыртында болады. Материалдық 
дүііиснің мүліктері, заттары философиямен, элеуметтанумен, 
іқоиомикалық ғылымдармен жэне өндіріс тэжірибесімен зерттеледі. 
Қуқық теориясы болса тек қана қүқықтық қатынастар 
еубьектілерінің мүдделеріне сай келетін затгардың заңды 
қисиегтерін анықтайды.

Қүқықтық қатынас мемлекетпен қорғалатын жақтардың 
.ірнсындағы пайда болатын, заңцьшық қүқыққа жэне міндеттілікке
< ай біріккен қоғамдық қатынастар. Қүқықтық қатынас сыртқы
< ркіндіктің өлшемі, оның қаіъінасушыларына құқық нормалары 
нрқылы беріледі.

3.4 Қүқықтық қатынастардың нысандары

Әлеуметтік қамсыздандыру бойынша материалдық қүқықтық 
қатыпастар деп соның нәтижесінде туындайтын нақтылы игілік, 
ягіш әлеуметтік қамсыздандырудың айқын түрі қабылданады. 
Қүқықтық қатынастардың жүргізілуіне материалдық құқықтық 
қагынастарды жүзеге асыру оларсыз мүмкін болмайтын эрекеттер -  
мсмлекеттік органдардың нақтылы элеуметтік қамсыздандыру 
нсмесе заңдық фактілерді орнықтыру шешімі иысан есебінде 
гаиылады. Проңессуалды қүқықтық қатынастарда жоғары 
органдардың бағыныштылық тэртібіне тиесілі заңдарды 
қарастыратьш нысан больш дау негізі бойынша жасалған әрекет — 
шешім танылады. Яғни, заңмен бекітілген мөлшерде азаматтьщ 
і і і і қ г ы л ы  элеуметтік қамтамасыз етудегі бұзылған құқығын қалыпқа 
кслтіру.
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Құқықтық қатынастар нысандарьш қүқықтық қатынастар 
мазмұиымен шатастыруға болмайды. Матерналдық құқықтық 
қатьшастың элеуметтік қамсыздандырудағы мазмұнына тұлғаның 
әлеуметік қамыздандырудың заңмен бекітліген мөлшерде нақтылы 
бір түріне және белгіленген мерзім ішіндегі жеке түлғаның қүқығы 
жэне соған сәйкес өкілетті мемлекеттік органның оны ұйғару 
немесе ұсынудан бас тарту шешімін іпығару міндеттілігі жегіледі. 
Проңедуралық қүкыктық қатынастар мазмұнын түлғаның жеке 
түлға қүқығы заңдық актілерді бекітуге, соған сэйкес мемлекеттік 
органның тексеру жүргізу жэне элеуметтік қамсыздандырудың 
нақтылы бір түріне күқығын туындататын қажетті фактілердің бар 
екендігі туралы, сонымен бірге жеке түлға күқығын қанағаттандыру 
немесе одан бас тарту міндеттілігін түзеді.

Проңессуалды қүқықтық қатынастардың мазмүны есебінде 
бүзылған қүқықты қалпына келтіру мен оған сәйкес мемлекеттік 
органның даудың негізін қарастырып және шешім қабылдау 
міндеттілігі танылады. Материалдық қүқықтық қатынастар нысаиы 
больш төлем түріндегі нақтылы игілік (зейнетақьшар, 
жәрдемақылар, өтемақылар, т.б.), қызмет көрсету немесе 
жеңілдіктер танылады. Әрі жеңілдікітер төлемдер ұсыну
шарттарына да, қызмет көрсету түрлеріне де таралады. Әлеуметтік 
қамтамасыздандырудың эрқайсысы (зейнетақылар, жэрдемақылар, 
өтемақылар), қызмет керсету оларға элеуметтік қамсыздандыруда 
қүқықтьщ нормалармен реттелмейді, төлем жасау мен қызмет
керсетуден босатуға мүмкіндік беретін бірнеше ерекше
белгілерімен айқындалады.

Зейнетақылардың айқын айырым белгілері отандық ғалымдар 
тарапынан мейлінше егжей-тегжейлі пысықталып, қарастырылған.

Басқалай төлемдерден зейнетақы төлемдерін үш белгісі 
бойынша айырып қарау керек.

Бүл төлемдер:
1) кэрілікке және еңбекке жарамсыздыққа тағайындалатын,

адам еңбек ету міндетінен босатылғанда немесе деисаулық
жағдайына байлаівысты еңбекке жарамсыз болғанда, отбасы мүшесі 
асыраушысынан айырьшғанда әлеуметтік тағайьпідаудағы күнкөріс 
төлемін алып түрғанда;

2) мемлекет қазынасынан мемлекет тарапынан немесе оның 
қатысуымен күрьшған арнаулы қорлардан өткенде;

68



і ) а гқарған қызметі немесе басқа да қайраткерлігі үшін.
Чсйнақылардың аталған нысандары қазіргі кезеңце 

іиірліыландырудьщ жаңа механизмдеріне сэйкес қайта қарауды 
і ііі.іп стіп отырса да өз мәнін жоғалтқан жоқ. Жаңа экономикалық 
ічи дайдағы еңбек зейнетақысы бүл ай сайынғы эквивалентсіз — 
і ііптарым синатындағы төлем жэне де қызметкерлер мен басқа да 
іійрықша субъектілерге мемлекеттік бюджет қаржысы есебінен 
і і і ц м с н  бекітілген жағдайда берілетін міндетті зейнетақылық 
і іімсыздандыруы бар түлғаларға тағайындалған. Бүл айқындама 
к-Іінстақылардың өзіндік ортақ сипатын аша түседі.

Зейнетақылық қүқықтық қатынастардың нысандары больш 
юрілікке, мүгедектікке, асыраушысынан айрылуға, еңбек сіңірген 
жылдары үшін берілетін зейнетақылар танылады. Әлеуметтік 
қамсыздандыру жүйесінде элеуметтік-сақтаныру жэрдемақылары 
мйрықша орын алады. Барлық жэрдемақьшар қатаң нақты мақсатқа 
Ьагыіталады. Жекелеген жэрдемақылар себепті жағдайларға 
байланысты алынбаған еңбекақьшар орнына тағайындалады 
(уақытша еңбекке жарамсыздығы, жүктілікке жэне босануына, 
жүмыссыздық бойынша берілетін жэрдемақьшар, келесі бір түрлері 
қосымша шығындардың орнын толтыру мақсатында берілетін (бала 
туғанда т.б. берілетін) бір реггік жэрдемақысы).

Жэрдемақьшарды беріп түру ұзақтығы уақыт мөлшерімен 
шектеліп отырады. Шектеулі мерзіміне орай жэрдемақыларды 
былайша жіктеуге болады: бір реттік, ай сайынғы, ара-түра. 
Нңбектік зейнетақылар сияқгы элеуметтік сақтандыру 
жэрдемақылары эквивалентсіз — қайтарымды негізде беріледі. 
Міндетті элеуметтік сақтандыруға жатқызьшатын түлғалар үшін 
қаржыландыру көзі больш элеуметтік сақтандырудың бюлжеттен 
тыс қорларының қаражаты жүмсалады. Әлеуметтік сақтандьтру 
жэрдемақысы -  бүл қысқа мерзімді немесе бір мэрте берілетін 
жоғалтқан еңбекақысы мен еңбек кірісін қалпына келтіру 
мақсатында тағайындалатын немесе бюджеттен тыс қорлардың 
қаражаты мен міндетті элеуметтік сақтандыруға жатқызылатын 
іүлғалардың шығындарының белгілі бір мөлшерін етейтін 
жвивалентсіз қайтарымды төлем.

Әскери қызметкерлер мен оларға теңестірілген субъектілерге 
уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша, жүктілікке, бала тууына 
жэне басқа түрлері, жәрдемақылары мемлекеттік бюджет қаржысы
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есебінен төленеді. Әлеуметтік тэуекелге басын тіккен түлғалардың 
талаитары эртүрлі төлемдердің берілуімен ғана 
қанағаттаныдырылмайды. Бюджет шеңберінде медиңиналық 
қызмсг керсетілуімен де атқарылады. Медиңиналық қызме'г -  бұл 
тұрғындардың мемлекеттік бюджет қаржысы есебінен жэне 
территориялық бағдарламалар бойынша тегін медиңиналық қызмет 
алу талаптарын қанағатгандыратын пайдалы қарекет. Мемлекеттік 
әлеуметтік көмек керсету қүқықтық қатынастарьшьщ нысандары 
болып: элеуметтік зейнетақылар; элеуметтік жэрдемақылар;
өтемақылық төлемдер; субсидиялар; элеуметтік қызмет көрсету 
таньшады. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес элеуметгік төлемдер 
отбасының орташа немесе жекелеген кіріс деңгейіне телінбеген 
тұрақты сомалай (мэселен, элеуметтік зейнетақылар, жұмыс 
істемеген адамды жерлеу үшін берілетін элеуметтік жэрдемақы), 
соньшен бірге нақты адресті (мэселен 16 жасқа дейінгі балаға 
берілетін жәрдемақы жэне басқа) тағайындала алады.

Әлеуметтік зейнетақы бүл -  ай сайын бюджеттен қартайған 
жэне еңбекке жарамсыз басқа қандай да бір еңбектік зейнетақы 
алмайтын адамдарға күнкеріс кезі есебінде берілетін мелшерлі 
кемек.

Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 5 сәуірдегі 
«Қазақстан Республикасындағы арнаулы мемлекеттік жәрдемақы 
туралы» Заңында «элеуметтік жэрдемақы, етемақы, еңбекақы» 
үғымдарына анықтама берілғен. Арнаулы мемлекеттік жэрдемақы 
(бүдан эрі -  жәрдемақы) -  жэрдемақыға қүқығы бар азаматтарға 
жэрдемақылардың езге түрлеріне қарамастан берілетін ақшалай 
телем;

Өтемақы -  бүл азаматтарға заңда белгіленген жұмсағая 
шьп-ындарьш қайтарып беру. Алайда бүл айқындама күнкеріс 
деңгейіне орай нақтылы белгіленетін етемақыларға ғана қатысты.

Заңмен бекітілген отбасының материалдық жэне мүліктік 
жағдайына қарамастан негізгі күнкеріс есебінде беріліп түратын 
етемақылар да бар. Оларға етемақы телемдері жатады: еңбек 
келісім шарты бойынша жүмыс істеушілерге жэне 1,5 жасқа дейінгі 
бала қарау демалысындағы эскери қызметтегі эйелдерғе; 1 топтағы 
мүгедекті бағып отырған немесе медициналық мекеменің 
үйғарымымен кемекке мүқтаж немесе 80 жасқа келген қартайған 
адамға, жүмыс істемейтін тұлғаға сонымен бірге 16 жасқа дейінгі 
мүгедек балаға; уақытша жүмысын тоқтатуға тура келген мекеменің
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г ц Һ с к і і қ ы  сақталмайтын ақысыз демалыста жүрген қызметкерлеріне 
огомақының басқа да түрлері. Өтемақының төлемдерінің 

і аржыландыру кездері болып эр түрлі деңгейдегі бюджет қорлары 
щбылады. Субсидия дегеніміз азаматтарга заңмен бекітілген 
-күмсаған шыгындарын қайтарыгі беру.

Күнкөріс деңгейі темен адамдардың мұқтаждығын 
қаішғаттандыру тек қана түрлі төлемдерді тағайындаумен емес, 
( ішымсн бірге қызмет түрлерін ұсыну арқылы да жасалады. 
Опсумепік қолдау жасаудың басты сипаты олардың мемяекеттік 
(іаі дарламалар бойышна немесе жеңілдетілген тарифтер бойынша 
ікүргізілетіндігімен нақтыланады. Әлеуметік қолдау үйіне барып, 
омделіп жүрген, емделіп жатқан жерінде, түнемелік үйлерде, 
дагдарыс орталықтарында, элеуметтік қызмет көрсететін басқа да 
мскемелер ауқымында жасалады.

3.5. Құқықтық қатынастар мазмұны.

Құқықгық қатынастар мазмұнын жеке тұлға құқығы мен заңдық 
міндеттеме құрайды.

Жеке тұлға құқығы -  бұл құқықтық ережелерде қарастырылған 
ықгимал мінез-құлық өлшемі. Жеке тұлға құқының нышандарына 
тоқталайық.

Бірінші белгісі. Жеке тұлға кұқығы дегеніміз құқықтық 
жауапты тұлғаның мінез-қүлқына елшем. Өлшем белгілі бір 
құбылыстың шектеулігіне қатысты болады. Жеке тұлға құкығьшда 
олшем ықтимал мінез көрсетудің түрі мен шегіне қатысты болады. 
Мэселен, ақылы демалысқа қатысты қүқықты реттеп отыратын заң 
мінез-құлық түрін (жыл сайынғы орташа еңбекақы сақталатын 
демалыс), оның мелшерін де (демалыстың мерзімін) анықтайды. 
Жеке тұлға құқығы эрдайым мінез-құлықтың ықтимал түрлеріне 
қатысты еркіндікке негізделеді. Сол себептен де жеке тұлға 
қүқығьгаа қатысты ара-тұра «бостандық» термині де қолданылады. 
Мәселен, Қазақстан Республикасы Конституциясының 22 -  бабы 1 
гармағында: «Әркімнің ар-ождан бостандығына құқығы бар».

Екінші белгісі. Адам болмысына баға беру белгілі бір 
үотанымдардан туындайтын құқықтық нормалар бойынша 
пақтыланады.
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Үшінші белгі. Жеке түлға құқығы құқықтык қатынастағы 
түлғаға оның өзіндік мүддесін қанағаттандыру мақсатында беріледі; 
жеке түлға күқығын жүзеге асыруға деғен ынта қызығушылық 
болмаған жерде азаяды.

Төртінші белгісі. Жеке түлға күқығы бірқатар қүқықтык 
жауапкершіліктен түзілетін күрделі қүбылыс:

- құқықтық түлғаның (жеке түлғатың) өзіне тиімді нақты 
эрекетгеріне қүқы болуы (мәселен, өзіне тиесілі затты қажетіне 
пайдалану құқы);

- заңдық әрекеттер жасауға қүқы болуы, заңдық тұрғыдан 
шешімдер қабылдауы шарт иесі оны кепілге бере алады, сыйға 
тарта алады, сата алады, мүрага қалдыра алады, т.б)

- міндеттемелік қүқығы түлғаны мэжбүрлеу арқылы, яғни 
міндетгемесін күштеп орындагуға қүқылы болуы (мәжбүрлеу 
арқьшы қарызды қайтарып алу, жүмысшы немесе қызметкердің 
жүмысқа қайта орналасуы).

Заңдық міндеттілік. Заңдық міндеттілік - заң нормаларымен 
қарастырьшған сэйкес мінез-құлық шектемесі.

Заңдық міндеттілік мынадай белгілерімен айқындалады:
Бірінші белгісі. Заңдық міндеттілік міндетгі түлғаның сэйкес 

мінез-қүлқындағы шектеуді сақтауы. Өлшем сэйкес мінез-қүлықтың 
түрі мен тегін білдіреді. Мэселен, қарызды келісілген мөлшерде 
қайтарып беру, сот шешімімен белгіленген айыппүл мөлшерін 
төлеу. Міндетті адамның таңдау еркі болмайды, ол рәсімдегеи 
қүжаттардан бүлтартпай эрекет етуі тиіс.

Екінші белгі. Міндеттілік қүқықгық нормалар негізінде 
бекітіледі. Бұл жағдайда міндеттеме тікелей заңмен айқындалады 
(Қазақстан Республикасы Конституциясының 35 - бабында
қарастырылған: Заңды түрде белгіленген салықтарды, алымдарды 
жэне өзге де міндетгі төлемдерді төлеу эркімнің борышы эрі міндеті 
болып табылады.

Салық жэне жинақтауларды төлеу міндеті заңмен бекітілгендігі, 
тараптардьщ келісімімен (мәселен, сатушы мен тұтынушының 
сатып алу жэне сату келісімшарты бойынша міндетгері) немесе 
құзіретті органдардың (мэселен, сот шешімімен белгіленген жазаны 
өтеу міндеттілігі).
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Үіпінші белгі. Міндеттілік кұқықтық жауапкершілікке 
іа|)тылған тараптың мүддесі ескеріледі — жеке түлға немесе қоғам 
(момлекет) түтастай алғанда.

'Гортінпгі белгі. Міндеттілікті сақтау мемлекеттік мэжбүрлеу 
іумкіндігімен қамтамасыз етілген. Бүл егер де міндеттеме тараптар 

/каплпан оз еркімен орыңцалмаса, онда бұя адамға мемлекет 
іпрапынан міндеттемесін күштеп орындатуды қамтамасыз егетін 
шаралар қолданылады. Заңмен айкындаған жағдайлар бойынша 
міпдеттемені бүзушы қосымша қатаң жазалаз^ көзделген заңдык 
/кауапкершілікке тартылады.

Заңды міндеттер заңмен белгіленген және мемлекетпен 
к;орғалатын, күзқықтық қатынастар мүшелерінің күқығы бар 
субьектінің мүдцелеріне керек міндетті тэртіптілік (жеке адамдар, 
үйымдар, мемлёкет түтасымен). Егер субьективтік қүқықгың 
мачмүы тэртіптің рүқсат етілген деңгейін күрса, міндетгіліктің 
мачмүны қүқықтық қатынастағы қажетті тэртіптің деңгейін қүрады. 
Міпдетті адамға қажетті тэртіп деңгейі, қүқығы бардың мүддесін 
кцііағаттандыру мақсатында алдын ала көрсетіледі.

Заңды міндеггің мазмүны екі түрде көрінеді:
Біріншіден, қүқықтық қатынастардың басқа мүшелерінің 

ппйдасы үшін, қажетті белсенділік қимылын жасау. Мысалы, сатып 
алу-сатушарты бойынша, сатушы сатып алушьшың меншігіне затты 
бсруге міндетті, себебі ол белгіленген ақшаны теледі. Заңды 
міндеттілік бүл жағдайда, алдын ала қүқықгық қатынастың 
мүшесінің қүқығын іске асыруға бағытталған белсенді қимылды 
жасаудың қажетгілігін көрсетіп береді

Екінідіден, завды міндеттілік, қүқық нормасында тыйым 
салынған қажетті үстамдылықты көрсетеді. Мысалы, шартпен 
жалға берілген нэрсе, сол алған адам арқылы басқа біреуге жалға 
беру, заңмен тыйым салынған. Ондай завды міндеттер, ескерусіз 
сипатта болады, себебі қүқықтық қатынастар мүінедерінен завды 
тыйым салынған қимылдарды жасамауды талап етеді. Жоғарыда 
көрсетілгендей, қүқықтық қатынастардагы заңды қүқықтар мен 
міндеттер субьектілердің өздерінің тэртііггері емес, . қүқықтық 
нормаларда берілген мүмківдік, не болмаса, қажетті тэргінтілік 
бо.льш табылады. •

Қүқықтық қатынас субъектілерінің нысанға қатысты байланысы 
жеке түлға кұқықтары мен заңдық міндеттілік арақатынасывда
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жүзеге асады. Дәл осы жеке тұлға кұқықтары мен субьектілердің 
заңды міндеттілігі қүқықтық қатынастардьщ негізгі заңдық 
мазмұныи құрады. Бұған қоса құқықтық қатынастардың эрекетпен 
байланысы (мінез-құлық) нақтылы қарастырылады. Әрі қарай 
кұқықтық қатынастардың заңдық мазмұны яғни оның құрамдас 
бөлшектері туралы айтылады. Жеке түлға құқығы субъектілердің 
құқықтық қатынастардағы ықтимал әрекеттерін білдіреді. Ол 
бірнеше өзіндік белгілерімен айқындалады:

•  біріншіден, бұл ықтимал әрекеттің шектеулілігі, яғни жеке 
тұлға құқығы белгілі бір өлшемдермен шектеулі болады;

•  екіншіден, бұл ықтимал мінез-құлық көрсету, яғни, басқаша 
айтқанда, құқығын пайдаланудан бас тартуына болады;

• үшіншіден, жеке түлға күқы қүқық міндеттеушісінің 
мүддесінде жүзеге асырылады, яғни қайсысына тиесілі 
болғандығына қарай;

•  төртіншіден, ол басқа да тұлғалардың міндеттілігімен 
бекітілген.

Жеке түлға қүқығы белгілі бір қүрамды беліктерғе телінген 
күрделі қүрылым. Жеке тұлға құқығының қүрамдас бөлшектері төрт 
қүқық міндеттеушіліктен түрады: игілікке кенелу қүқығына ие 
болу; белсенді эрекеттер жасау қүқығы; міндеттілік амалдарьш 
орьшдауды талап ету қүқығы; нұқсан келтірілген күқықтарды 
қорғау қүқығы.

Жеке түлға құқығына құқық нормаларымен белгіленген 
құқықтық қатынастардағы субъектілердің қажетті міндетті мінез- 
құлық өлшемдері. Жеке іүлға қүқьи ы сияқты заңдық міндеттіліктің 
де өзіндік айырым белгілері болады:

•  біріншіден, бұл қажетті, міндетті мінез әрекеті (заңдық 
міндеттіліктен бас тартуға болмайды);

•  екіншіден, бұл міндетті, қажетгі мінез әрекетінің олшемі 
болуы (ол нақтылы бір өлшемдермен шектеледі);

•  үшіншіден, заңдық міндеттілік құқық міндеттеушінің 
мүддесімен жүзеге асырылады;

• төртіншіден, заңдық міндеттілік орындалмаған немесе 
жүрдім-бардым атқарылған жағдайда мемлекеттік мәжбүрлеумен 
қамтамасыз етіледі.

Заңдық міндеттіліктің қүрылымы жеке тұлға құқығының 
қүрылымымен



і иі і .н  і і д ы . Оның қүрамдас беліктері:
• Псмгілі бір әрекеттерді атқару немесе атқармау қажеттілігі;
• қүқықтық міндеттелушшің құқық міндеттеушінің заңды 

і нн.ін іарына назар аудару қажетгілігі;
• осы тадаптардың орындалмау немесе жүрдім-бардым 

ім прі.щуы үшінжауапкершілікте болу қажеттілігі;
• коптрагенттің қүқығы бар игіліктермен найдалануына 

ітдоргі келтірмеу қажеттілігі.
Чаңдық міндетгіліктің негізгі үш нысаны болады:
• тыйым салынған әрекеттерден бас тарту (қарсьшықсыз 

мойі.шдау);
• нақтылы бір әрекеттер жасау (белсенділік таныту);
« жеке түліға, мүліктік немесе үйымдастырушылық сипаттарға 

і үк мқтарға қатысты иіектеулерге бой үсыну (заңды міндеттілік 
шараларына).

Жеке түлға қүқықтары мен заңдық міндетгіліктің сэйкес, 
Міжстті түтастығы б о іЕ м аган  жағдайда қүқықгық қатынастардьщ 
иіімділік қабілеті жоғалатыны есте болуы керек. Жеке түлға 
і.үқықтары мен заңдық міндеттіліктер бір-бірімен байлаңысқан
0 іара тәуелділікте болады. Егер кімде-кімнің де жеке тұлға құқығы 
Гіолса, соған сэйкес элде біреудің занды міндеттілігі де бар. және 
ксрісінше, егер элдебіреудің заңдық міндеттілігі болса, онда, соған
1 ;ійкес, осы міндеттіліктің орындалуын талап ету құқығына. ие адам 
бар.

Сонымен, жеке түлға қүқығы жэне соған сэйкес заңдық 
міндеттілік бар жерде, субъектілер озара байланыста болады және 
(іул байланыс қүқықтығ; қатынас түзеді.

Заңдық міндеттеменін үш негізгі формасы бар: тыйым салынған 
лрекеттерге бармау (дөрекі, жағымсыз мінез көрсету); нақтылы бір 
лрскеттерге бару (бұзақылық); міндетті тұлғаға қатысты мемлекет 
тарапынан жаса.татын мэжбүрлеу шараларына қарсылық керсету.

Қүқықтық қатынастардың заңдық мазмұны дегеніміз бүл 
қүқықтық атқарушының өзіндік нақтылы эрекеттер жасау 
мүмкіндігі, нақытылы бір эрекеттердің қажеттілігі немесе міндетті 
адамның тыйым салынған әрекеттерді жасамауы, ал нақытылы 
орекет — бүл құкықтар мен міндеттерді жүзеге асыратын эрекеттер.

Жеке тұяға қүқығы мен міндеттшік өзара ажырамайтын 
оіиіланыста болады. Міндеттілікпен бекітілмеген жеке түлға құқығы
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болмаған жағдайда құқық сэйкестелінбейтін міндеттілік те 
болмайды.

Жеке тұлға құқыгы мен оған сэйкестендірілген міндеттілік 
құқық міндеттеуіні мен міндетті тараптың заңдық байланысын 
тұзеді. Оған қоса құқықтыққатынас бір немесе бірнеше заңдық 
байланыстан құрыла алады. Мэселен, сату немесе сатып алу шарты 
негізінде туындайгын құқықтық қатынас ең кем дегенде екі 
қүқықтық байланыста өрбиді: біріншісі -сатып алушының тауарды 
алу қүқьнъі мен сатушының сатып алушыға беру міндеті, екіншісі -  
сатушының тауар үшін ақша алу қүқығы мен сатып алушының 
келісімшартта белгіленген соманы телеу міндеттілігі.

Қүқықтық байланыстардың екі түрі айқындалган: шартты, 
жекелеген адамдар арасында (борышкер -  кредитор, сатьш алушы -  
сатушы жэне т.б.) туындайтын, жэне абсолютті. Жеке құқық 
иеленуші міндетті адамдардың беймәлім ортасымен байланыста, кез 
келгенімен жэне эрқайсысымен, яғни барлығымен абсолютті 
байланыста болғанда. Соңғыларында нақты түлғаның жеке тұлға 
құқығы (мәселен, заттық меншік иесінің) тиіспеу міндеттілігі де 
қарастырылған.

3.6 Құқықтық қатынастардың түрлері

Құқықтық қатынастарды жүйелеу (классификациялау) эртүрлі 
негіздер бойынша жүзеге асырылады.

Ең әуелі құқықтық қатынастарды заң нормалары секілді құқық 
саласы бойынша конституңиялық, азаматгық-құқықгық, экімшілік- 
құқы қты қ жэне т.б. жіктеуге болады. Бұл жүйелеу негізінде жеке 
алынған қоғамдық қатынастардың айырықшылығы жатыр.

Туындап қалыптасқан құқықгық қатынастар алуан түрлі болады 
жэне эртүрлі негіздер бойынша түр-түрге бөлініп жүйеленуі 
мүмкін. Заң ғылымында мұндай негіздердің бірнешеуі келтірілген, 
алайда олардың барлығы даусыз емес.

Қүқықтық қатынастардың түрлері:
1. Қоғамдағы барлық қатынастар жэне нормативтік актілер 

құқықтық жүйе -  саласына сәйкес бірнеше түрге бөлінеді: 
мемлекетгік, экімшілік, азаматтық, қылмыстық, қылмыстық -  
проңессуалдық, азаматтық -  проңессуалдық, т.б. қүқықтар.
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Қүқықтық норманың атқаратын ісіне қарай қатынастар
• і' п Сіолінеді: ретгеуші жэне корғаушы. Реттеуші нормалао 
і.ііі ыиінтирды реттеп, басқарып, дамытып отырады. Қорғаушы 
іиіцмилир қарым -  қатынастардың дұрыс, заңға сәйкес орьшдалуы
і. іімгимасыз етеді.

3. Қүқықтық қатынастар мазмүнына қарай екіге болінеді: 
жпііін.і және нақты.

Жалпы түрінде қүқықтық қатьшас мемлекет пен жеке 
,і шматгардың арасында болады. Нақты түрдегі қатынастар заңцы
< (•(>оптср, фактілер болғанда басаталады. Мысалы, сауда -  сату 
іиіірты, біріккен фирма қүрылысы т.б. себептер.

4. Қүқықтық қатынастардьщ субъектілерінін жағдайларына 
қарай екіге белінеді: абсалюттік жэне салыстъірмалы. Абсалюттік 
і үрде катынастаи туатын қүқық бір жағындағы субъектіде болады, 
ііл екінші жағындағы субъектісінде тек міндеттер болады. Бүл 
жиғдай нормативтік актіде анық көрсетіледі.

Мысалы, жеке меишіктің иесі қүқықтық қатынаста болса, оның 
қүқығын ешкім бүза алмайды жэне ол меншікке қатынастың 
оубъектілері нышан келтірмеуге міндетті.

Қүқықтық қатынастар мазмүнының мақсатына қарай келесідей 
бөлінеді: жалпы реттезлці, ретгеуші, қорғаушы (3.6 сурет).

Құқықтық қатынастар мазмұныньщ максатына қарай
.........  .......................................т

і

1 г
жаппы

реттеуші
ретгеуші

................

қорғауніы

— .

Сурет 3.6 — Құцыцтыц цатынастардың мазщнының 
мацсатына царай бөлінуі.

Субъектілердің жалпы реггеушілік қүқықтық қатынастары 
тікелей заңмен байланысты. Олар гипотезалары заңды фактіге 
сілтеме жасамгйтын қүқықтық нормалардан пайда болады. Мүндай 
нормалар бағытталған субъектілердің барлығына бірдей қүқық пен 
міндет туындатады. Жэне ешбір шарттар қоймайды (мысалы, 
копшілік конституциялық нормалар).
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Реттеушілік құқықтық катынастар заң нормалары мен завды 
айғақтардан туындайды (оқйға мен завды іс-эрекет). Олар сондай-ақ 
нормативтік реттеусіз тараптар арасындағы шарттарда туындауы 
мүмкія.

Қорғаушылық құқықгық қатынастар қорғайтын нормалар мен 
қүқықбүзушылықтардан туындайды. Олар қорғаушылық 
нормалардың санкциясьшда көрсетілген заңды жауапкершіліктің 
туындауы мен жүзеге асуына тікелей байланысты.

Күқықтық қатынастар тараптардың анықгальш, анықталмауына 
байланысты салыстырмалы және абсолютті больш екіге белінеді.

Салыстырмалы қүқықтық қатынаста тараптар аты аталып, 
нақты көрсетіледі. (Мысалы, сатушы мен сатып алушы, 
жабдықтаушы мен қабылдап алушы, талапкер жэне жауапкер).

Абсолюттік қүқықтық катынаста тек қана қүқыққа ие тараптар 
аталады да, оған қарсы тарап ретінде барлық және кез келген сол 
қүқықты бүзбауға міндетті түлға ойда түрады (мысалы, авторлық, 
меншік қүқығынан туындайтын қатынастар).

Қүқықтық қатынастар міндеттің сипатына қарай қүқықтық 
қатынастар активті (белсенді) жэне пассивті (бэсең) больш бөлінеді 
(3.7 сурет).

г—-— ----  -----—— -—————
Құқықтық қатыиастагы

міндетгің сипатыва қарай

Активті (белсенді)
V,

Пассивті (бәсең) |

Сурет 3.7 Құқықтьщ цатынаетагы міндеттің сипатына қараіл бөпінуі

Белсенді қүқықгық қатынасты бір тараптың міндеттері эрекет 
істеу болса екінші тараптың қүқығы сол міндетті орындауды талап 
ету.

Пассивті қүқықтық қатынастарда міндет тек қана заң 
нормалары тыйым салған нәрселерді істеуден бас тарту болып 
габылады.

Реттеуші жэне қорғаушылық қүқықтық қатьшастар (жүйелеу 
негізі — қүқық қызметі). Реттеуші қүқықгық қатынастар ол
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■ ні.ектілердің заңға сай іс-қимылы, яғни қүқық нррмалары 
и< і піидс пайда болатын және оған катаң багыіттын іс-кимьшдар.

Осындай күкілктык катынастар крсықтық тэртіпті құрайды 
I иіо олардың қалыптасып дамуына қоғам мүдделі.

Мүліктік, еңбектік, отбасылық, мемлекеіттік-қүқықігық жэне 
і .п- чаңды негізде пайда болатын қатынастың барлығы реттеушшік 
н үқілқтық қатынас больш табылады.

1. Қорғаушы құқықтық қатынастар субъектілердің заңға қайшы 
н қимылына қоғам, мемлекет жэне өзге азаматгардың қарсы эрекеті 
ротінде пайда болады. Күқық қорғаушылық қүқықтық 
қа гынастардын мақсаты -  қоғамда қалыптасқан дүрыс қатьшастар
і лргібіи қорғау, қүқьііқ бүзушыны жауапқа тарту. Қорғаушылық 
қатынастар шеңберінде жауапкер өз эрекеттерімен келтірілген 
материалдық шығьшды қалпына келтіреді, құқық бүзушыға айып 
салынады, кылмыскер қылмыстық жазаға тартьшады, сотталған 
гүлға бас бостандығынан айыру мекемелерінде жазасын отейді, т.б.

Толығымен қорғаушылық сала болып қылмыстық қүқық 
саиалғанымен, қорғаушылық қатынастар басқа құқық салаларында, 
соның ішінде конституднялық күқықта да бар. Егер 
Конституциялық сот қандай да бір қүқықтық актіні заңсыз деп 
танса жэне од күшін: жойса, бүл әрекет дэл осы қорғаушылық 
қү.қықтыққатынастан болады.

2. Салалық қүқықгық қатынастар (жүйелеу негізі -  қүқықтың 
салаларға болінуі).

Елімізде қаніпа қүқық салаеы болса, соншама қүқықгық 
қатынастардың түрі бар. Мысалы, конституциялық, экімшілік, 
азаматтық, қылмыстық жэне т.б. Қүқықтық катьшастарды салаға 
қатыстылығы бойынша белу барысьпща оларды материалдық- 
қүқықтық жэне процессуалдық күқықтық қаіъшастар деп бөлудің 
маңызы зор.

Материалдық-құқықтық қатынастар материалдық құқық 
пормалары негізінде туындайды. Олардың мазмүны: қүқық
субъектілерінің қүқықтары мен міндеттері, яғни заңдық істің мәні: 
азаматгық-құқықтық, мемлекеттік-құқықтық, экімшілік-қүқыктық 
жэне езге материалды-құқықтық қатынастар.

ГІроцессуалдық құқьщтық қатынастар процессуалдық 
пормалардан туындайды жэне материалдық-қүқықтық 
қатынастардан пайда болады. Олар субъектілердің құқықтары мен
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міндеттерін жүзеге асыру үрдісін қарастырады, заңдық істің шешілу 
тэртібін бекітеді: азаматтық іс жүргізу, қьшмыстық іс жүргізу, 
экімшілік іс жүргізу және өзге процессуапдық қатЫнастар. 
Процессуалдық қүқықтық қатынастардың тағы бір ерекшелігі олар 
тек процессуалдық нормалардан ғана туындап жүзеге асады.

Егер материалдық қүқықтық қатынастарды әлеуметтік ахуал 
мен жэне күқықтық нормалармен сэйкестендірсек, келесідей түзілім 
кореміз: қоғамдық қатынас -  құқық нормасы -  материалдық 
құқықтық қатынастар.

Құқықтық қатынастарды эртүрлі негіздер бойынша жүйелеуге 
болады.

Салалық белгісі бойынша конституциялық, азаматтық, 
экімшілік, қылмыстық, қьшмыстық іс-жүргізу, халықаралық жэне 
т.б.

Кұқықтық қатынастарды, сонымен қатар жэне құқықтық жэне 
жалпы «материалды» жэне процессуалды деп жіктеуге болады.

Жеке қүқықтық қатынаста субъективті қүқыққа әрқашан заңды 
міндет сәйкес келеді. Мұндай құқықтық қатынаста активті жэне 
пассивті жақты бөліп қарайды. Құқықтық қатынастыц субъективті, 
құқыққа ие субъектісі активті субъект, ал завды міндет жүктелмеген 
субъектісі пассивті субъект деп аталады.

Жалпы құқықтық қатынастарда субъектілер орындауы тиіс 
міндеттер жайлы айтылады. Мысалы, қылмыстық қүқықта 
тұлғаныц заң тыйым салған эрекеттен бас тарту мівдеті бекітіледі. 
Қаржьі құқығында салық төлеу міндеті айтылады.

Әкімшілік қүқықта экімшілік басқару саласындағы нормаларды 
бұзбау міндеті туралы айтЫлады.

Сонымен, жалпы құқыҚтық қатынастарда тұлғалардың қандай 
да бір субъективтік құқықтары бекітілмейді. Тек қана, жалпы 
құқықтық мүдде бар. Мемлекет азаматтарга белгілі бір мівдеттер 
жүктеп өз уэкілдеріне мемлекет функцияларын жүзеге асыру үшін 
өкілеттік береді. Әр жағдайда дүрыс жүріс-түрыс көзделеді.

Құқықтық қатынас субъектілерінің арасындағы байланыс 
сипатына орай абсолютті жэне салыстырмалы болып болінеді.

Құқықтық қатынастардың көпшілігін құрайтьш салыстырмалы 
қүқықтық қатынастарда эрқашан нақты тараптар анықталып 
көрсетіледі. Мысалға, біз сату-сатып алу шартын жасассақ, онда екі 
тарап нақты анықталып аталады -  сатушы мен сатып алушы.
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. >|ж;ііишн субъективтік құқыққа заңды міндет сай келеді. 
К,млмыстық құқықта ол тергеуші мен тергеуге алынған адам, еңбек 
к.үқі,іп>шда -  жүмыс беруші мен қызметкер.

( 'алыстырмалы қүқықгық қатынастар басқа құқық салаларында 
да бар. Абсолюттік құқыктық қатынастарда әрқашан тараптардың 
бірі нақты анықталып көрсетіледі, ал оған барлық тұлғалар екінпгі 
іарап болып есептеледі. Осы тараптың субъективтік құқығьгаа 
айпаладағы барлық тұлғалардың заңды міндеті сай келеді. 
Абсолютті қүқықтық қатынастарға авторлық құқыққатынастар, 
мсншік құқыққатынастары жэне т.б. жатады.

Меншік құқықтық қатынастарында бір тұлға затқа деген 
меншік құктығына (илену, пайдалану, билік ету құқығы) ал барлық 
адамдар оньщ құқығын жүзеге асыруға кедергі келтірмеуге 
міндетгенеді. Меншік құқығы -  абсолюттік құқық, абсолюттік 
қүқыққатынастар шынайы, яғни олардың пайда болуы үшін 
кұқыққа ие тұлғаның белсенді әрекеті қажет етілмейді.

Нақты құқықтық қатынастарда жалпьшама құқықтар мен 
жалпыға бірдей заңды міндеттер көрініс табады. Салыстырмалы 
құқықгық қатьшастарда жалпылама құқық пен жалпыға бірдей 
заңцы міндеттер болмайды.

Абсолютті қүқықтық қатынастарда субъектінің қүқықтарының 
тольщ құрамы мен барлық басқа тұлғаяардың осы тұлғаның 
құқығын бұзбау заңды міндеіі көрініс табады. Адам қоғамы мен 
азаматтың толыққанды өмір сүруіне қажетті адам мен азаматтың 
элеуметтік тарихи електен өткен құқықтары бар. Демократиялық 
қүқықтық қоғамда олар мемлекетгің негізгі заңында бекітіледі.

Бұл негізгі құқықгар: өмір сүру құқығы, еркіндік құқығы, жеке 
тұлғақа қолсұқпаушылық вұқығы, меншік құқығы, ар-ождан, сөз 
еркіндігі, демонстрация еркіндігі жэне өзге саяси бостандықтар, 
еңбек ету құқығы, элеуметтік қамсыздандыру, білім алу және т.б. 
құқьщгар. Бұл жалпылама азаматтық құқықтар адам ретінде 
лайықты өмір сүру үшін қажет.

Вена шартына қосылған кез келген мемлекет үлттық 
заңнамасын халықаралық қүқыққа сәйкестендіруді қажет.

Негізгі кұқықтар мен бостандыктар шынайы сипатқа ие. 
Ажырамас және бөлінбейтін болып табылатын негізгі құқықтар 
адамға тумысынан тән. Адам бұл қүқықтарды басқа адамдардың 
құқықтары меи бостандықгарын бұзбай жұзеге асыра алады.
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Жалпыға бірдей құқықтардың кейбіреулері адамньщ қандай да 
бір қатынасқа іусуін қажет етпейді. Тұлғаға тиесілі болу фақтісінің 
өзі ол құқықты басқалардьщ бұзбау міндетін туындатады. Мысалға, 
Конституцияда бекітілген эр азаматтың ар-ождан құқығы. Бұл 
құқықгы жүзеге асыру үшін тұлға қандай да бір заңды қатынасқа 
түсуі міндет емес. Еғер ешкім ешкімнің ар-ождан құқығын немесе 
тұрғын үй кұқығыи бұзбаса ол жүзеге аса береді, бірақ ешқандай 
құқықгық қатынастар туындамайды. Егер біреу бұп құқықтарды 
бұзса, құқьщтық қатьшастар пайда болады.

Барлық жалпыға бірдей құқықтар құқықтық қатынастар 
туындатпай жүзеге асырыла бермейді. Мысалға, еңбек ету қүқьны 
заңнан туьгадайды. Егер кім-кімді жұмысқа алудан заңсыз бас 
тартса, мүндай әрекетте сотқа шағымдануға болады. Еңбек ету 
қүқығы нақты еңбек құқықтық қатынастарында жүзеге асырылады. 
Әрбір белгіленген жасқа толған (18 жас) азамат сайлау құқығына 
ие. Алайда бұл құқық тек кана заңда белгіленген тэртіппен жүзеге 
асырылды жэне белгілі бір құқықтық қатынастарда жүзеге асады. 
Азаматтардың жалпыға бірдей қүқықтары кей жағдайларда, 
мемлекет кедергі етпегенде қандай да бір қүқықтық қатынастарсыз- 
ақ жүзеге асырылды (өмір сүру, денсаулық, ар-ождан, қауіпсіздік, 
діни сенім еркіндігі, сөз еркіндігі қүқықтары). Бірақ, құкықтық 
қатынастармен байланысты жалпыға бірдей құқықтар бар (еңбек 
ету құқығы, білім алу, әлеуметгік қамтамасыз ету). Сот билігі мен 
құқық қорғау органдарының міндеті — жалпыға бірдей 
Конституциялық құқықтарды қорғау жэне кепілдендіру.

Кей жағдайда жалпыға бірдей қүқықтарды қорғау қажет. Ал кей 
жағдайда ондай қорғау қажет етілмейді. Ко нститу циял ы қ 
құқықтағы адам мен азамат кұқықтары абсолютті кұқық больш 
табылады. Өйткені, оны барлығы сыйлап, бүзбауға міндет. 
Қүқықтық қатынастар күрделі жэне жай болып бөлінеді. Жай 
құқьщқатынаста бір субъективтік құқыкка бір заңцы міндет сай 
келеді. Мысалы, қарыз шартындағьі қарыз ал)шіы борышкердің 
қарызға берілген сомманы алуға деген субъективті құқьныиа осы 
сомманы беру заңды міндеті сай келеді. Күрделі қүқықтық 
қатынастарда бір немесе бірнеше субъективтік қүқықтарға бір 
немесе бірнеше міндет сай келеді. Мысалға сату -  сатып алу, үй- 
жайды жалға беру шарты т.б. туындайтын құқыққатынастар.
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Когітеген ғалымдар құқықтық қатынастарды реттеуші жэне 
қорі аунш деп беледі. Бірінпгі жағдайда қатынастардың пайда болуы 
моп дамуы барысында оларды реттеуге көңіл бөлінсе, екінші 
(Кіпдайда бүл қатынастарды қорғауға көңіл бөлінеді -  әсІресе
іі іаматтардың қүқығын қорғауға, бірақ заң эдебиетінде реттеуші 
жоне қорғаушы қүқықтық қатынастар арасындағы айырмашылық 
іуралы көп айтылады. Сонымен қатар теория мен тәжірибеде 
ре ггеуші құқықтық қатьшастардың қорғаушы құқықтық қатьшастар 
болып табылатынын ескеру қажет, яғни олар өзара байланысты 
екенін ескеруіміз қажет.

Бүл қүқықтық қатынастарды түрге белудің ең кең таралған әдісі 
болғанымен, ешбір қүқықтық қатынастар ол үшін нақты жағдай 
туындамайынша пайда болмайтынын ескеруіміз қажет. Осы жағдай 
тек заң өзі қүқықтық қатынастарды туғызбайтынын дэлелдейді.

Құқық нормасы өмірде бар қоғамдық қатынастарға 
«қолданылып», құқыққатынас пайда болады. Қоғамдық қатынас бұл 
жағдайда өз бетімен құқық нормасынан тәуелсіз пайда болып, 
онымен жанасу нэтижесінде құқықтық сипатқа ие болып, құқықтық 
қатынастарға айналады. Процессуалдық құқықгық қатынастар өзге 
мэселе. Олар процессуалдық қүқықтық норма пайда болмайынша 
туындамайды. Құқықтық норма осы қатынастарды туындатады, ал 
оның жойылуы нәтижесінде кұқьщтық қатьшастар да жойьшады. 
Мысалы, іс қозғауға қатысы процессуалдық құқықтық қатынастар 
тек осы мэселені реттейтін қүқық нормалары болғандықтан пайда 
болады, ол нормалар іс қозгау тәртібін белгілейді. Кассациялық 
қадағалау тэртібімен істі қайта қарау құқықтық қатынастарды сот 
шешімі мен үкімдерін қайта қарау тэртібін белгілейтін құқықгық 
нормалар болғандықтан ғана жүзеге асады.

Заң әдебиетінде қүқықтық қатынастарды абсолютті жэне 
салыстырмалы, жалпы жэне нақты деп бөлу де бар.

Салыстармалы құқықтьщ қатынастарда барлық қатысушылар 
нақты анықталған: құқыққа ие жэне міндетті тұлғалар (сатушы, 
сатып алушы).

Абсолютгі құқыққатынастарда бір ғана белгі бар, ол -  
субъективтік қүқыққа ие тұлға. Қалған барлық субъектілер (түгелі) 
міндетті болып табылады, яғни субъективті құқыққа ие тұлғаға 
оның кұқығын жүзеге асыру барысында кедергі келтірмеуі тиіс. 
Мүндай құқықтық қатьшастардың мысалы ретінде әдетте меншік,
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авторлық, өнертабыстық күқықтық қатынастарды айтады. Жалпы 
(жалпыреттеушілік) болып бірінші кезекте азаматтардың негізгі 
құқықтары, бостаидықтары жэне міндеттерін белгілейтін 
Конституциялық нормалардан туындайтын қатынастарды айтады. 
Мемлекеттегі азаматтар заң нормаларымен бекітілген қр<;ықтарға ие 
бола отырып барлық құқық субъектілерімен байланыста болады. 
Осы қүқықтар мен боетандықтар жүзеге асқан жағдайда нақты 
күқықтық қатынастар пайда болады.
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Қігшқстан Республикасы нормативтік құқықтык актілерінің 
; і іи іаратгық-құқықтық жұйесі.

4. Қазақстан Республикасының 1999 жьшы 1 шілдеде 
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Қаіақстан Республикасы нормативтік кұқықтық актілерінің 
і і қі шрапық-құқықтық жүйесі.

Бақылау сурақтары:
1. Құқықтық қатынастар деген не?
2. Құқықтық қатьшастардьщ пайда болуының алғышарттары 

қандай?
3. Құқықтық қатынастар қандай элементтерден тұрады?
4. Құқықтық қатынастардың субъектісі, объектісі деген не?
5. Құқыктық қатынастардың мазмұны қандай?
6. Заңдық міндеттілік деген не?
7. Құқықтық қатынастардың түрлері қандай?
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ТЕСТ СҮРАҚТАРЬІ

1. Құкықтык қатынастар:
A) заң және оларға негізделген заңдық актілердің нұсқауларын 

барлық құқық субъектілерінің жүзеге асыруы
B) жақтардың өзара байланысты заңдық құқықтары мен 

мінедттері мемлекетпен қорғалатын қоғамдық қатынас
C) құқық нормасы негізінде жэне белгілі бір заңдық факгілердің 

нәтижесінде пайда болатын, өзара субъективі құқықтар мен 
міндеттерге ие құқық субъектілерінің байланысы

О) жақтар заңда көрсетілген қүқықтарға ие болатын, 
мемлекеттіқ мәжбүрлеу мүмкіндігімен қамтамасыз етілген фаістілі 
қатынастар

Е) міндеттеуші жэне тыйым салушы нормалар негізінде пайда 
болған, жақтардың өзара құқьюқтары мен міндеттерін корсететін 
қоғамдық қатынастар

2. Құқықтық қатынастың субъектілерінің нақтылану дәрежесіне 
байланысты құқықтық қатынастардың түрлері:

A) салыстырмалы, жалпы
B) белсенді, бэсең
C) конституңиялық-құқықтық, қылмыстьщ-құқықтық, 

азаматтық қүқықтық, экімшілік қүқықтық
В) объективті, субъективті
Е) құқық беруші, міндеттеуші, тыйым салушы

3. Құкыққабілеттілік:
A) мемлекетке қатысты азаматтардың кұқықтары мен 

міндеттерінің көлемі
B) азаматтардың өз қүқықтарын қорғауын жүзеге асыру 

қабілеттілігі
C) құқықтық қатынастар субъектілерінің жаңа қүқьщтарды 

иемдену қабілеттілігі
О) азаматтардың өз эрекеттерін, олардың нэтижелерін сезіну 

қабілеттілігі
Е) мемлекетпен таньшатын субъективті құқықтарды жэне заңды 

міндеттерді иелену қабілеттілігі



4. Әрекетқабілеттілік:
A) субъективті құқықтарға ие болу жэне заңды міндеттерді 

атқару қабілеттілігі
B) мемлекетпен қамтамасыз етілген мүмкін болатын әрекет 

мөлшері
C) субъектіге үйғарьшған тиісті, қажетті әрекет мөлшері
I)) дербес, өз эрекеттерімен қүқықгар мен міндеттерді жүзеге 

асыру қабілеттілігі
Е) қүқықбүзушьшьш; субъектісінін өзінің қылықтарын түсіну 

және заңды жауапкершілікті атқару қабілеттілігі

5. Қүқықтық қатынастардың объектісі:
A) белгілі бір қоғамдық қатынастардың түрін реттейтін жэне 

қүқық саласының ерекше бөлімі болатын қүқықтық нормалардың 
оқшауланған кешені

B) қоғамдық өмірдің жалпы заңдьшықтары негізінде қүрылған 
объективті қүбылыс

C) қүқықтық қатынасқа түсуші субъектілердің жеке қүкықтары 
мен заңды міндеттерін жүзеге асыру арқылы өз қажеггіліктерін, 
мүдделерін қамтамасыз етуі

Е>) қүқық субьектісінде қызығушылық туғызатын материалдық 
игіліктер, заттар жэне қүндылықтар

Е) күқық субъектісі үшін қүндылық болып табылатын 
материалды емес игіліктер жэне рухани шығармашьшық заттары

6. Құқықтық қатынас құрылымы:
A) субъект, объект, субъективті құқық
B) объект, субъективті күқық жэне заңды міндет
C) субъективті жақ, субъективті құқық жэне заңды міндет
О) объективті жақ, субъективті күқық жэне заңды міндет
Е) субъект, объект, субъективті құқық жэне заңды міндет 

/заңдық мазмүны

7. Күқықтық қатынастар субъектілері:
A) жеке және заңды заңды тұлғалар
B) ақша-тауар қатынастары
C) мүліктің иесі
В) заттың иесі
Е) барлық адамдар
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8. Субъективті кұқық түсінігі:
A) белгіленген мінез-кдотық мүмкіншілігі
B) белгіленген игілікпен пайдалану мүмкіншілігі
C) қорғау сұрауға мүмкіншілік
О) міндетті тұлғадан қажетті мінез-вұлықты талап ету 

мүмкіншілігі
Е) субъектІге өзінің мүдделерін қанағаттавдыруға жағдай 

туғызатын заң жүзінде мүмкін болатын әрекет мөлшері

9. Зандық міндет түсінігі:
A) мәртебелік міндехтің шегінде жэне нақты заңды фахстілер 

негізінде пайда болғая нақты міндетті түлғаның тиісті эрекет 
молшері

B) келісімге кедергі жасау қажеттілігі
C) заңдық жауапкершілікті атқару қажеттілігі
В) оған құзыреттінің қойған талабына назар аудару қажеттілігі
Е) белгілі бір әрекеттерді жасау кажетгілігі

10. Завдық фактілер түсінігі:
A) қоғамдық қатынастарға, адамдардың мінез-құлықтарына 

құқықтың әсер етуінің негізгі бағыттары
B) адамдардың мінез-қүлықтарьшда құқықтық ұйғарымдардьщ 

керініс табуы
C) тараптардың өзара құқықтары мен міндегтерінің нақты 

мазмұнын анықтайтын құқықтық нормалар
13) кұкық нормасы құқықтық қатынастардың пайда болуын, 

өзіеруін немесе тоқгалуын байланыстыратын омірлік нақты мэн- 
жайлар

Е) □ұқықгық салдар туғызатын, яғни, заң нормасының эрекетін 
туғызатын немесе тохсгататын өмірдегі оқиғалар



Қү-қықтық норма мен қүзқықтық қатынастар өзара үйлесімді, 
іығыз байланыста болады жэне белгілі бір дэрежеде біртұтас 
болады.

Салалық күқықтық қатынастар (жүйелеу негізі — күқықтың 
салаларға бөлінуі). Елімізде қанша құқық саласы болса, соншама 
құқықтық қатынастардың түрі бар. Мысалы, констнтуңиялық, 
экімшілік, азаматтық, қылмыстық жэне т.б. (3.8 сурет).

3.7. Құқықтық қатынастардың сала бойынша бөлінуі

г
і.
%
к .

Құқьнсгық 
қатынастардың 

салалары бойынша 
бвлінуі

Аграрлық "1 Экологиялық

Сурет 3.8 - Қүңықтык цатынастардыц салалары боііынша бөлінуі.
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3.7.1. Конституциялық-қүқықтық қатыиастарының 
тұсінігі, тұрлері жәие объектілері меи субъектілері.

Конституциялық құқық -  бұл Қазақстан Республикасының 
конституциялық құрьшыс негіздерін іске асьфушы қоғамдық 
қатынастарды, адам мен азаматтың кұқықтық мәртебесін, Қазақстан 
Республикасьшдағы мемлекеттік билік оргаидары жэне жергілікті 
басқару жэне өзін-өзі басқару жүйесін реттеуші жэне бекітуші 
құқық нормалар жиынтығынан құралады.

Конституциялық - құқықтық қатынастар дегеніміз -  
констнтуциялық кұқық нормаларымен реттелінетін жэне өзара 
құқықтар мен міндеттер формасындағы субъектілердің арасындағы 
заңдык байланысты қамтитын қоғамдық қатынастар.

Конституциялық-құқықтық қатынастардың негізгі мазмұнын 
оған қатысушылардың негізгі құқықтары мен міндеттері құрайды.

Конституциялық-құқықтық қатынастар келесі эдістермен 
реттелінеді: міндеттеу эдІсі, тыйым салу эдісі, рұқсат ету эдісі, тану 
эдісі (3.9 сурет).

Сурет 3.9 - Копституцтиіыц құкыцтыц цатынастарды реттеу эдістері.

Міндеттеу әдісі мемлекетгік органдарға да, жеке тұлғаларға да 
қатысты, олардың барлық қызмет салаларында қолданылады. Бұған 
мысалы, Қазақстан Республикасы Конституциясының 18-бабының 
3-тармағын жаткызуға болады (мемлекегтік органдар, қоғамдық 
бірлестіктер, лауазымды адамдар жэне бұқаралық ақпарат 
құралдары эрбір азаматқа өзінің құқықтары мен мүдделеріне 
қатысты құжаттармен, шешімдермен жэне ақпарат коздерімен 
танысу мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті).
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Тиым салу әдісі көбінесе мемлекеттік органдарға, қоғамдық 
курылымдарға қатысты қолданылады. Бұл эдіс азаматтарға қатысты 
іпоістеулі жағдайларда ғана қолданьшады. Бұған, мысалы, ҚР 
I оііституциясының 39-бабының 3-тармағы жатады (Саяси себептер 
(іойынша азаматтардың ісұқыктары мен бостаидықтарын қандай да 
Гіір түрде шектеуге жол берілмеііді).

Қүқықтық реттеудің тағы бір эдісі - тану эдісі. Бүл эдіс 
Объективті фактордан -  адамдардың табиғи қүқығын зан 
гурғысынан танудан туындайды. Бүған, мысалы, Қазақстан 
1’еспубликасы Конституциясының 12-бабьшың 2-тармағы жатады 
(Лдам қүқықгары мен бостандықгары әркімге тумысынаи 
жазылған).

Конституциялық-құқықтық қатьшастардың субьектілері -  бүл 
коиституциялық қүкықтық қатынасқа қатысушылар болып 
габылады. Субъектілердің шеңбері өте кең: бүл саланың қүқықтық 
иормалары кімге міндет жүктен жэне кімге қүқьп< берсе, сол 
субъект бола алады. Олар екіге бөлінеді: жеке жэне заңды түлғалар. 
Оларға мемлекет, халық, депутатгар, мемлекеітік билік органдары, 
сайлау органдары, қоғамдық бірлестіктер, азаматтар, өзін-өзі 
басқару органдары жэне тағы басқалар жатады.

Конституциялық-қүқықгық қатынастардың объегстісі -  нақты 
элеуметтік байланыстарға бағытталған қүқықтық әрекеттер мен 
қүбьшыстар.

Коиституциялық-күқықтық қатынасгардың объектілеріне 
материалдық игіліктер жэне магериалдық емес игіліктер жатады.

Конституциялық - қүқықтык қатынастардың объектілері: билік, 
суверенитет, осы қатынастар туындайтын түлғаның бостандығы.

Конституциялық-күқықтық институттар дегеніміз - өздерінің 
заңдық мазмүнының жақындығы бойышпа топтасқан қүқықгық 
нормалар жиынтығын білдіреді. Конституциялық - құқықтың 
конституциялық институттары конституциялық-қүқықтық 
нормалардың ықпалындағы қоғамдық қатынастардың белгілі бір 
учаскелерін реттеуді көздейді. Әр қүқықтық институт шартгы түрде 
конституциялық қүқық саласының дербес қүқықтық нормалар 
тобын білдіреді.

Әр конституция льщ-қүқықгық институт тек қоғамдык 
қатынастардын белгілі бір учаскесін ғана реттемейді. Оньщ 
нормаларында арнаулы үғымдар, терминдер, қағидалар жатыр.
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Мысалы, азаматгық институты мазмұны «азамат», «азаматтық», 
«азаматтық алу», «азаматтықты жоғалту», «азаматтықтан шығу», 
«азаматтың құқы, бостандығы жэне жауапкершілігі» тағы басқа 
осындай ұғымдардан көрінеді. Құқықтық институггың құрамына 
кіретін нормалар ортақ құқықтық принциптер мен идеялармен 
біріктіріледі. Яғни, азаматтық институты азаматардың бірлігі мен 
теңдігі принципіне негізделеді.

Әдебиеттер:

1. Абенов Б.А. Конституционные гарантии основных прав и 
свобод граждан в Республике Казахстан. - Талдыкорган, 2017. - 88 
с.

2. Байжұманова А.М. Қазақстан Республикасының 
Конституциялық құқығы. - Талдықорған, 2017. - Злектронды оқу 
құралы.

3. Жарболова А.Ж. Қазақстан Республикасының
Конституциялық құқығы. Оқульщ. - Алматы: Қазақ университеті, 
2012. - 239 б.

4. Какимова М.Ш. Құқықтыц қатынастың субъектілері. - 
гер.к8и.к2/

5. Санарғалиев Ғ.С. Қазақстан Республикасының
Конституциялық құқығы. Оқулық. - Алматы: Жеті жарғы, 2014. - 
376 6.

Нормативтік-құқыктық актілер:
1. 1995 жылы 30 тамызда қабылданған Қазақстан 

Республикасының Конституциясы (2017 жылгы 10 назфыздағы 
өзгерістері мен толықтырулармен) // «Әділет» Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтьнс актілерінің ақпараттық- 
құқықтық жүйесі.

Бакы лау сұрақтары:
1 .Констшуциялық құқық дегеніміз не?
2.Конституциялық құқықтық нормалар дегеніміз не?
3.Конституциялық құқықтъщ қатьшастар дегеніміз не?
4.Конституциялық құқықтық қатынастардың субъектілеріне 

кімдер жатады?
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5. Конституциялық құқықтық қатынастардың объектілеріне 
ііі-иер жатады?

6. Конституциялық құқықгық қатынастарды реттеу әдістері 
қиіідай?

7. Конституциялық құқықтық институттар дегеніміз не?

3.7.2 Әкімшілік-құқықтық қатынастарының түсіиігі, 
гурлері жэне объектілері мен субъектілері

Әкімінілік-құқықтіяқ қатынастар -  бұл әкімшілік-құқықтық 
иормалармен реттелген, мемлекеттік басқару сапасындағы 
қогамдық қатынастар. Бұл екі ұғым бір-бірімен тығыз байланысты, 
Гііріншісі мемлекет бекіткен қағидалар мен ережелердің жиынтығы 
болса, сол ережелер құқықтық қатынастарды реттеп басқарып 
отырады.

Әкімшілік құқықтық қатынастар экімшілік құқық нормасымен 
1>еттелінген баскарушьшық қоғамдық қатынас болып табылады, 
онда тараптар экімшілік- құқықтық нормамен белгіленген жэне 
кепілденген өзара байланысты құқықтар мен міндеттерді 
иеленушілер ретінде болады.

Әкімшілік-құқықтық катынастардың ерекшелігі:
1. Азаматтардың немесе мемлекеттік емес бірлестіктердің 

арасында пайда
болуы мүмкін емес;
2. Әкімшілік-құқықтық қатынас өзінің мэні бойынша 

басқарушылық бола
отырып, оның пайда болуы, өзгертілуі немесе тоқтатылуы ұшін 

кең аясы бар. Бұл мемлекеттік басқару аясы;
3. Тараптардың -  атқарушы билік органының да, азаматтың да 

ынтасы
бойынша пайда бола отырып, олар екінші тараптың келісімі, 

қағида бойынша міндетті болып табылатын шартгық сипаты бар 
азаматтық-құқықтық қатынастармен салыстьфғанда, бұл сияқты 
міндетті шартсыз-ақ пайда болуы мүмкін;

4. Өкімшілік-күқықтық қатынас тараптары экімшілІк- 
құқықтық нормалардың талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілікте 
болады.
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Ә к ім шіл і к- құқықты қ қатынас субъектілері: Қазақстан
Республикасының азаматы, шетел азаматары, азаматаығы жоқ 
тұлғалар, мемлекеттік органдар, қоғамдық ұйымдар мен 
бірлестіктер, мемлекеггік қызметшілер мен қоғамдық ұйымдар (3.10 
сурет).

Әкімшілік-құқыісгьщ қатынас субъектілері

X
Қазакстан
Республика-
сының
азаматы

Шетел
азаматары

Г
Азаматгығы

жоқ
тргғалар

Мемлекетіік
органдар,

мемяекеттік
қызметшілер

Қоғамдық
ұйымдар

мен
бірлестіктер

Сурет 3.10 - Әкімгиілік-құцьщтык қатыпас субъектілері.

Әкі мшілік-қүдықтық қатынастардьщ белгілері:
1 .Құқықтық қатынастардлың бір түрі;
2. Әкімшілік құқық нормалары негізінде пайда болады;
3.Қатысушьшардың субъективтік құқытары мен заңдық 

міндеттері болады;
4. Атқарушы билік қызметінің аясында пайда болады;
5. Міндетті тұрде субъектісі болады;
6. Субъективтік құқыктарды іске асыру мен заңдық міндеттерді 

орындау мемлекеттік мәжбүрлеу мүмкіндігімен қамтамасыз етіледі.
Әкімшілік қүк;ықтық қатынас субъектілері субъективтік 

күкъисгар мен заңды міндеттерге ие болады.
Әкімшілік қүқьщтьщ қатынас объектісі: экімшілік күқықтық 

қатынас бағытталған мақсаты оның мазмүнын қүрайды, сол 
бағьітталған мақсатқа жету барысында қүқықтық қатынастар 
туындайды.

Әкімшілік-құқықтық қатынастардың түрлері. Әкімшілік қүқьщ 
нормаларымен

Реттелетін қоғамдық қатынастар өзінің сипаты, мазмүны мен 
бағытгьшығы бойынша әр түрлі болады. Бүл орайда басқарушьшық 
байланыстардың сипатын анықгау ерекше маңызды.



Лтқарушы биліктің мән-мағынасын тікелей көрсететін 
кпіынастар. Атқарушы биліктің гиісіі субьсктісі осы
і іпыиастардың басқарылатын қатысуші.шарының тікелей
і (ікіқарушылық (реттеушілік) ықпал жасауды жузеге асрыады.

Әкімшілік-құқықтық қатынастардың жалпы жұйесінде басты 
ропь соларға жатады.

Бұл ең алдымен экімшілік басқарушылық аппараттың 
һіюшылары, оларға қызмет бойынша бағыпышты қызметкерлер 
а|ііісьтндағы атқарушы орагндар (лауазымды адамдар), құқықтық 
міндегтерді жүзеге асыратын азаматтар, қоғамдық бірлестіктердің, 
мсмлекеттік және мемлекеттік емес кэсіпорьшдар мен мекемелердің 
арасындағы қатынастар (3.11 сурет).

Атқарушы биліктіқ мэн-мағынасын көрсететія 
қатынастар (басқарушылық (ретгеушілік)) субъектілері

'^(ЗкІмшілік 
басқарушыл 
ық аппарат 
басшылары

Атқарушы
органдгр,

Лауазымды
адамдар

іүіӘкімшілііс4^ 
міндеттер 

жұктелетін 
азаматтар

.оғамдық 
бірлестіктер

^Мемлекеттік'
1 мемлекеттік

емес,кэсіпор
ьшдар,

мекемелер

Сурет 3.11 - Атцарушы биліктіц мән-магынасын көрсететін қатынастар 
(басқарушылық (реттеушілік)) субъектілері.

Тікелей басқарушылық ықпалы жасау шегінен тысқары 
қалыптасатын, бірақ оларды жүзеге асырумен тікелей байланысты 
қатынастар. Олар негізгі жэне негізгі емес болып бөлінеді.

Тікелей басқарушылық ықпалы жасау шегінен тыс қатынастар 
сатьшас экімшілік- қүқықтық қатынастар мен деңгейлес экімшілік- 
құқықтық қатынастар болып жіктеледі (3.12 сурет).
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Тікелей басқарушыпық ықпалы жасау шегінен тыс 
қатынастар

\ \Сатылас әкімшілік- 
қуқыктық катынастар

Деңгейлес экімшілік- 
құқыктық қатынастар

\ ,

Сурет 3.12 -  Тікепей басщарушыльщ ыкпалы жасау гиегінен тыс цатынастар.

Сатылас экімпхілік құқықтық қатынастар — негізінен 
мемлекеттік басқару аясына тэн, өйткені экімшілік қуқықтык 
реттеудің мазмунын, совдай-ақ мемлекеттік баскарушылық 
қызметке тән басқарушылық байланыстарды ең толық дәрежеде 
білдіреді.Сатылас экімшілік күқықтық қатынастардың барлық 
тұрлерінде басқарушылық байланыстардың басты белгісі, яғни 
тараптардың заңды түрдегі теңсіздігі айқын көрінеді, бір тараптың 
екінші тарапқа бағьшдырылуын болжайды.

Деңгейлес экімшілік-қүқықтық қатынастар деп тек тараптары 
шындығында жзне заңды түрде тең қүқылы болатьш қатьшастар 
ғана түсініледі, яғни оларда бір тараптың екінші тарапқа міндетті 
болатын заңдық билік әмірі болмайды.

Әкімшілік күқықтық қатынастар тек биліктік өкілеттікке ие 
болып қоймастан, сонымен бірге әкімшілік қүүқық субьектілерінің 
түрлі қажетгіліктері мен мүдделерін қорғап, күқықтық 
хсатынастарды түрақтандырады.

Әдебиеттер:
І.Кункожаева Г.Н., Жьшқыбай Қ .¥. Қазақстан 

Республикасының экімшілік күқығы. - Алматы: Нүр-Пресс, 2013. -

2. Исабеков А.Қ., Кусаинов Д.О. Әкімшілік қүқық. - Алматы: 
Қазақ университеті, 2013. - 238 б.

3. Құқық негіздері / Б.Ө. Алтынбасовтың редакциялығымен. - 
Астана: «Мастер По» ЖШС, 2012. - 336 б.

4. Баянов Е. Әкімшілік құқық. - Алматы, 2007. - 408 б.
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11ормативтііс-қүқықтық актілер:
I. Қазақстан Республикасыньщ «Әкімшілік қүқық 

Оүчушылық туралы»
2014 жылғы 5 шілдедегі Кодексі // «Әділет» Қазақстан 

Рсспубликасы нормативтік қүқықгық актілерінің ақпараттық- 
қүқықтық жүйесі.

Бақылау сүрақтары:
1. Әкімшілік-қүқықтық қатьшастар деген не?
2. Әкімшілік-қүқықтьщ қатынастардың белгілері қандай?
3. Әкімшілік-қүқықтық қатынастардың ерекшелігі неде?
4. Әкімшілік-қүқықтық қатынастардың субъектісі, объектісі не?
5. Әкімшілік-қүқықтық қатынастардың түрлері қандай?

3.7.3 Азаматтьіқ-қүқықтық қатынастарының түсінігі, 
түрлері және объектілері мен субъектілері

Азаматтық-қүқықтық қатыиастар -  бүл азаматтық қүқьщ 
нормасымен реттелген қоғамдық қатьшас. Оның пәніне мүліктік 
және жеке мүліктік емес қатынастар кіреді. Мүліктік қатынастарды 
азаматтық қүқыпен реттеу нэтнжесінде азаматтық мүліктік құқық 
қатынастары туындайды. Егер жеке мүліктік емес қатынастар 
азаматтық қүқық нормаларымен реттелмесе, жеке мүліктік емес 
қүқық қатынастар тағайындалады.

Азаматтық-қүқық қатынастарына төмендегідей элементтер тэн 
болады: субъектілер (қатысушьшар), мазмүны (қүқықтар мен 
міндеттер) жэне объектілер (қүқьщтар мен міндеттердің қатысы бар 
мүліктік жэне мүліктік емес игіліктер).

Азаматтық -  құқықтық қатынас субъектілері деп қатынасты 
қалыптастырушы тарапты қарастырамыз. Негізінен оларды басты 
үш түрге жіктеуге болады жеке тұлғалар, заңды түлғалар және 
мемлекет.

Сонымен, азаматтық-қүқьщтық қатынас субъектілері мыналар:
Қазақстан азаматтары, шетел азаматтары жэне азаматтығы жоқ 

іұлғалар;
Қазақстандық жэне шетелдік заңды тұлғалар;
Қазақстан Республикасы экімшілік-территориялық бірлестері.
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Құқық қатынастарына қатысушыладың арасында белгіді бір 
байланйс орнайды, сол себепті бұлардын арасындақатынастардың 
мазмүнын құрайтын белгілі бір құқықтар мен міндеттер пайда 
боДаДЬі'. ’ ■

Сол қатынаста құқықтар мен міндеттер не нэрсеге (мүліктік 
жэне мүліктік емес игіліктер) бағытталған болса, сол нэрсе оның 
объектісі деп аталады.

Азаматтық құқық қатынас объектісі түрінде оның 
субъектілерінің материалдық жэне жеке материалдық емес 
игіліктерге бағытталған эрекеттері мен иақты азаматтық кұқықгы 
қалыгітастырушы жағдайларды жатқызамыз.

Азаматтық мүліктік-қүқықтық қатынастың спецификасы оның 
мүшелері оз эрекеттері мен тек бір-біріне ғана емес, белгілі бір 
материалдық игіліктерге эсер ете алатындығында. Жалпы 
азаматгық құкықтың объектілерін манадай түрлерге жіктеу арқылы 
зерттеуге болады: мүлік — зат сипагындағы, мүліктік емес 
қатынастар, жүмыс жэне қызмет, ақпарат, интелектуалдық меншік 
нэтижелері.

Мүліктік қатынас деп мүліктік-құнды қатынастарға 
қатысушылар осы қатынастарды күрған материалдық қажетгіліктер 
болып табылатын еңбектің саны мен сапасын өзара бағалай алады 
деп анықтайды. Жеке мүліктік емес қатынастар өз кезегінде осы 
қатьшастарға қатысатьш азаматтардың, түлғаның дара қасиеттерін 
езара бағалау жағдайларын қарасгырған.

Заттар - азаматтық-қүқықтық қатынастарының объектілері. 
Азаматтық құқықгық қатынастарьшың объектілері деп заттарды 
(мүлік және мүліктік қүқық), жүмыс пен қызметті, ақпатаратты. 
материалдық деп есептелмейтін игіліктер (мәселен, атау) мен 
интеллектуалды меншікті, яғни эдеби шығарма, өнертабыс жэне 
басқачарын айтамыз. Дэл осы объектілерде қүқық қатынастарына 
қатысушылардың мүдделері тоғысады жэне де бүл объектілердің 
күқық қатынастарындағы тағдыры шешіледі. Әдетте, азаматтық 
қүқық объектілерінің шеңбері айнымалы келеді. Жалпы алғанда, 
азаматгьщ-қүқықтық қатынастарының объектілерінің негізгі бөлігін 
заттар құрайды. Зат деп материалдық элемнің кез келген объектісін 
айтамыз. Заттардың заңдық тағдырында оның сапасы мен құқылық 
мэртебесі елеулі орын алады. Сондықтан да азаматтық құқықта 
затгарды саралаудың (классифнкациялау) алуан түрлі кездеседі.
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Жалпы азаматтық кұқықта заңды деректердің пайда болуының 
пегізгі екі тұрін бөліп қарастырады, біріншісі нақты іс-эрекет 
пегізінде, ал екіншісі оқиға негізінде.

Жалпы заңдық деректер ағымдық сипатына қарай оқиға және 
орекет деп бөлінеді. Оқиғаларга адам еркінен тыс шығатын 
жагдайлар жатады. Мысалы, апат жағдайлары, адамның тууы мен 
олуі, белгілі бір уақыт аралығының аяқталуы, т.б. Ал әрекет адам 
сркімен жасалады. Мысалы, келісімге отыру, міндетті орындау, 
туынды жасау, ұрпақ қабылдау, т.б. Оқиға тек табиғат күшімен 
смес, адам әрекетімен де жасалады. Азаматтық құқық адамдардың 
қоғамдық қатынастарын реттейтіндіктен, азаматтық құқықта заңды 
фактілердің негізгі массасын адамдар эрекеті қүрайды.

Адамдар өз өмірінде және әрекет үстінде үнемі әрқилы 
азаматтық-қүқықтық қатынастарына араласып жүргенімен, 
өздерінің эрекеттерінің заң жөніндегі сипатын көбінесе ескере 
бермейді. Мысалы, қайсыбір затты болсын сатып алуда сатушы мен 
алушының арасында Азаматтық кодексте көрсетілген сату-сатып 
алу мәмілесінен туьшдайтын өте күрделі құқықтық қатынастар 
пайда болады.

Заңды тұлгалардың барлық істері азаматтық-құқықтық 
қатынасы ретімен жүзеге асады. өндіріс жабдықтарын тапсыру, 
өнімдерді сату, банк арқылы есеп айыру — осылардың бэрі де 
құқықгық қатынасты тудырады, яғни осыладың бэрінің де заң 
арқылы белгілі салдары болады.

Әрбір қүқық қатынасында қатысушының бірінің субъективті 
қүқығына екіншісінің заңдық міндеттілігі сэйкестендіріледі, яғни 
біреуінің екінші алдыңдағы міндеттілік аясы айқындалады. 
Мысалы, үйді сатып алу-сату шартына сэйкес сатушы мен сатып 
алушы арасында екі бірдей құқық қатынасы пайда болады. Оның 
біріншісіне сатып алушы үйді алуға құкылы да, сатушы оны беруге 
міндетті.

Азаматтық құқық нормалары өздігінен азаматтық-құқықтық 
қатынастарын тудырмайды. Қандай да болсын нақтылы азаматтық 
күқық қатынастары белгілі бір жағдай болғанда ғана пайда болады. 
Мұның мазмұньшың өзгеруі немесе оның қысқартылуы да белгілі 
бір жағдайға байланысты. Осындай құқық қатынастарының пайда 
болуына, өзгеруіне немесе оның қысқартылуына себепкер болатын 
жағдайларды заңдылық фактілер деп атайды. Мысалы, баланың туу, 
мэміленің бүлінуі т.т. заңдылық факгілер болып табылады.
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Әдебиеттер:
1. Жайлин Г.А. Азаматтық құқығы. Ерекше бөлім. 1-ші т. - 

Апматы: ЖҒКРКЕ88, 2012 .- 296 б.
2: Жайлин Г.А. Азаматтық құқық. 2-бөлім. - Алматы: Нұр- 

Пресс, 2013 .- 1 электр. опт. диск.
3. Кожатаев А.К. Қазақстан Республикасының азаматтық - 

құқықтық қатынастарының обьектілерінің өзекті мәселелері. - 
Талдықорған, 2011. - 102 б.

2. Лепесова А.К. Қазақстан Республикасының азаматтық 
құқығы. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2012. - 232 б.

Иормативтік-қүқықтық актілер:
1. Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы 

Азаматгык
кодексі. Жалпы бөлімі // «Әділет» Қазақстан Республикасы 

нормативтік күқықтық актілерінің ақпараттық-қүқықтық жүйесі.
2. Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шілдедегі 

Азаматтық кодексі
(ерекше болім) // «Әділет» Қазақстан Республикасы 

нормативтік кұкықтық актілерінің ақпаратгық-қүқықтық жүйесі.

Бақылау сүрақтары:
1. Азаматтьщ-қүқықтық қатынастар деген не?
2. Азаматтық-құқықтық қатынастар қалай туындайды?
3. Азаматтық-қүқықтық қатынастардың субьектісі, обьектісі 

дегенді қалай
түсінесіз?
4. Азаматтық күқықта заңды деректердің пайда болуьшың 

негізгі түрлері
қандай?

3.7.4. Қылмыстық-қүқықтық қатынастарының түсінігі, 
түрлері және обьектілері мен субъектілері

Қылмыстық құқық жеке күқық саласы ретінде адамды, оньщ 
қүқықтары мен бостан ды қтарын, қоғамды жэне мемлекетті 
қылмыстық қол сұғушылықтан қорғауға бағытталған қоғамдық 
қатынастарды реттейді.



Қоғамды жэне мемлекетті қылмыстық қол сүғушылықтан 
қорғауға багьиталған қоғамдық қатьюастарды реттеу 3 түрлі 
жолмен жүзеғе асырылады: реттеу, қылмыстық заңның болуы, 
қорғанушылық (3.13 сурет).

Сурет 3.13- Қылмыстъщ қщьщтыц реттеу функциясы.

1. Қылмыстық қүқық бүзушылық қүқық нормасы арқылы 
қоғамдық қатынастарды реттейді. Қылмыстық қүқық бүзушылық 
істеуге байланысты қылмыстьщ қүқық бүзушылық жасаған адам 
мен (субъектімен) мемлекет арасында пайда болады. Мүндай 
қүқықтық қатынасқа қатысушьшардың әрқайсысының өзіне тән 
қүқықтары, міндеттері пайда болады. Субъект қылмыстық қүқық 
бүзушылық істеуге байланысты қылмыстық қүқық бүзушьшық үшін 
жауапқа және жазаға тартылуға міндетті болса, екінші субъект эділ 
сот органдары (сот, тергеу, прокуратура) қылмыстық қүқық 
бүзушылық істеген адамды сол міндетті орындауға күшпен 
міндетгейді.

2. Қылмыстық құқық нормасы арқылы жазамен қорқытып, 
тыйым салынған іс-әрекеттерді істеуге байланысты қоғамдық 
қатынастар реттеледі.

Қьшмыстық заңның болуы жэне оны бүзған адамдарға 
қолданылатын жазаньщ қылмыстық қүқықгық нормаларда көрініс 
алуы осы көрсетілген қүқықтық функцияның толық жүзеге 
асырылуына мүмкіндік туғызады.

3. Қылмыстық қүқық бұзушылық қүқық нормасы арқылы 
азаматтарға қылмыстық жолмен қиянат келтірілгенде олардың одан 
қорғауға байланысты қатынастарын ретке келтіреді. Мысалы, 
қажетті қорғану, мэжбүрлі қажеттілік немесе қьшмыскерді үстауда 
әрбір азамат заңда белгіленген тэртіпнен қорғануға құқылы.

Қылмыстық құқықтық қатьюастардың элементтері мыналар 
больш табылады:

101



-орын алуы нәтижесінде сэйкестелген құқықтық қатынас пайда 
болатынзаңды фактілер;

- қылмыстық-құқықтык қатынас субъектілері;
- қылмыстық қатынас пайда болуы жэне тоқтатьшу уақыты;
- қылмыстық-құқық қатынас субъектілерінің құқықтары мен 

міндеттерінің мазмұны.
Қылмыстық құқық пэні қылмыстық құқық бұзушылық істеуге 

байланысты пайда болатын коғамдық қатынастарды реттейді. Ал 
мұндай ретте қылмыстық құқықтьщ қатынастардың субъектілері 
болып бір жағынан қылмыстық кұқық бұзушылық істеген адам 
жэне қылмысы үшін соларға мемлекет атынан шара қолданатын 
мемлекеттік құқьщ қолдану жэне кұқық қорғау органдары болып 
табылады.

Қылмыстық - құқықтық қатынас - қылмыстық жауаптылық 
мэселесімен тығыз байланысты. Бүл байланыс екі жақты көрініс 
арқылы белгіленеді.

Біріншіден, қылмыстық құқықтық қатынас қылмыстық 
жауаптылық сияқты істелген қылмыстың қүқықтық зардабы. Яғни, 
нақты қылмыс жасалмаса қылмыстьщ жауаптылық та, қьшмыстық 
қүқылық қатынас та жоқ.

Екіншіден, нақты қылмыс жасалған уақыттан бастап 
қылмыстық жауаптылық, ал мүнымен бірге бір мезетте істелген 
қылмыстың салдарынан қылмыетық құбылыс, яғни қылмыстық 
құқыкпгық қатынас пайда болады. Бұл жерде істелген қылмьіс 
заңдыльщ факт больш табылады. Тараптардың арасында 
қылмыстың субьектісімен (қьшмыс жасаған адаммен) мемлекеттің 
атьшан өкілдік алған органдардың арасында тиісінше құқықтьщ 
қатынастар пайда болады. Қылмыстық құқылық қатынас бір 
жағынан мемелекет атынан эділ соттылықты жүзеге асыратын 
анықтама, тергеу, прокуратура, сот органдарымен, екінші жағынан 
қылымыс істеген субьектінің арасындағы қатынас болып табылады. 
Бүл қатынастар материалдық мазмүнға ие болады.

Қьшмыстьщ - құқыктық қатынас іс жүргізу күқықтық 
қатьшастармен тығыз байланысты. Өйткені, қылмыстық қүқықтық 
қатынас қылымыс істеу фактісіне байланысты болады. Істелген 
қылмыс бойынша оны қозғау, тергеу,сотта қарау мэселелері 
қылмыстық іс жүргізу қүқылық қатынастар арқылы дамып, жүзеге
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асырылады. Бұл қатынастар субьектімен мемлекеттің оның 
уэкілдігін жүзеге асыратын органдар арасында іске асырылады.

Қылмыстық құқықтық қатынастар субьектілері заң бойынша 
айрықша құқықтар мен міндеттерге ие болады. Қьшмыскер 
қуқықтық қатьшастың субьектісі болып танылады.

Мемлекет қылмыскерді жазалай отырып, басқаларды қылмыс 
істеуден сақтандырады жэне сотталган адамды түзеу мақсатын 
жүзеге асырады. Мемлекеттің осы функциясын атқару кезінде 
қылмыскерде мемлекетке ез көзқарасын білдіретін қатынастың 
субьектісі ретінде көрінеді. Мұндай жағдайда мемлекет осындай 
қатынастың обьектісі больш қалады.

Қылмыстық құқықтық қатынастың пайда болуын қылмыстық 
жауаптылықтың жүзеге асырылуы деп түсінуге болмайды. Тек 
соттың айыптау үкімі заңды күшіне енгеннен кейін ғана қылмыстық 
жауаптылық жүзеге асырылады. Сот айыптыны кінэлі деп таіш 
отырып, қылмыскер мен мемлекет арасында кінәлінің қылмыс 
жасаган уақытынаи бастап қылмыстық құқықтық қатынастың орын 
алғандығын бекітеді.

Қылмыстық құқықтық қатынас мемлекеттің жаза жөніндегі 
қүқығы мен қылмыскердің тиісінше қылмысының жауаптылығын 
көтеру міндеттілігімен ғана шектеліп қоймайды. Қылмыскер тиісті 
үкімет органьшың күштеу арқылы ықпал ететін обьектісі ғана емес, 
белгілі бір құқықтардың субьектісі де. Өйткені жазалау шаралары 
оған оның жасаған қылмысьшың табиғатына осы қылмысқа заңда 
белгіленген жазаға, яғни сакцияға, Қылмыстық кодекстің Жалпы 
бөліміндегі жаза тағайындау туралы ережелерге сай жүзеге 
асырылады. Сондықтан да қылмыстық құқықтық қатынас 
мемлекетгің қьшмыскер жөніндегі құқығын белгілеп қана 
қоймайды, сонымен бірге эділ соттылықты жүзеге асыруда 
дарындылықтың кепілі ретінде де көрінеді.

Әдебиеттер:
1. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлім. Оқулық. - 

Алматы: Жеті жарғы, 2015. - 384 б.
2. Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық 

кодексіне түсіндірме. - Алматы: Жеті жарғы, 2012.
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Нормативтік-құқықтық актілер:
1. 2014 жылы 3 шілдеде қабылданған Қазақстан

Республикасының Қылмыстық кодексі // «Әділет» Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқьщтық актілерінің ақпараттық- 
құқықтық жүйесі.

‘ Бақылау сурақіары:
1. Қылмыстық құқық қандай қатынастарды реттейді?
2. Қьшмыстық-құқықтық қатынастардың элементтері қандай?
3 Қылмыстық-құқықтық қатынастардың субъектілері мен 

объекаілері қалай жіктеледі?
4. Қылмыстық-құқықтық қатынастар неліктен іс жүргізу 

құқығымен тығыз байланыста, қатар жүреді?

3..7.5 Еңбектік-қүқықтық қатынастарының түсінігі, гүрлері 
және объектілері мен субъектілері

Еңбек қатьшастары -  Қазақстан Республикасьшың еңбек 
заңнамасында, келісімдерде, еңбек, үжымдық шарттарда жэне 
жүмыс берушінің актілерінде көзделген қүқықтар мен міндеттерді 
жүзеге асыру кезінде жұмыскер мен жүмыс берушінің арасьшда 
туындайтын қатынастар.

Еңбек заңнамасында көзделгендей, еңбек қатынастарымен 
тікелей байланысты қатынастар -  осы Кодексте кезделген 
жағдайларда еңбеісті ұйымдастыру мен басқаруға, жүмысқа 
орналастыруға, жұмыскерлерді кәсіптік даярлауға, қайта даярлауға 
жэне олардың біліктіліғін арттыруға, элеуметтік эріптестікке, 
ұжымдық шарттар мен келісімдер жасасуға, еңбек жағдайларын 
белгілеуге жүмыскерлердің (жұмыскерлер өкілдерінің) қатысуына, 
еңбек дауларын шешуге жэне Қазақстан Республикасы еңбек 
заңнамасьшың сақталуын бақылауға байланысты қалыптасатьш 
қатынастар болады.

Еңбек қатынастары субъектілері: жүмыскер мен жүмыс беруші. 
Жүмыс беруші - қызметкермен еңбек қатынастарында түратын 
заңды немесе жеке тұлға.

Азаматгың заңнамаға сәйкес меншік, шаруашылық жүргізу 
немесе жедел басқару күқығындағы оқшау мүлкі бар және сол
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мүлікпен өз міндеттемелері бойынша жауап беретін, өз атынан 
мүліктік жөне мүліктік емес жеке күқықтар мен міндеттерге не 
больш, оларды ;күзеге асыра алатын, сотта талапкер жэне жауапкер 
бола алатын ұйым заңды түлға деп танылады.

Занды түлғалар коммерциялық және коммерциялық емес 
үйымдар болуы мүмкін. Соңғылар біріншідегілерден қарағанда 
пайда табуды көздемеңці.

Коммерциялық үііымдар тек қана мемлекеттік кэсіпорьщ, 
шаруашылык-серіктестік, акционерлік қоғам жэне өндіріс 
коонератив ретінде қүрылады. Коммерциялың емес үйымдар тек 
қана мекеме, қоғамдық бірлестік, акционерлік қоғам, түіъшу 
кооперативі, қоғамдық қор, діни бірлестік жэне заңнамамен 
көзделген басқа нысанда қүрьша алады.

Жүмыс беруші - заңды түлға қүқықтарына жэне еңбек 
күқықтық субьектілікке (еңбек шарттарың жасасу, қызметкерлерді 
қабылдау жэне жүмыстан шығару) эділет органдарында 
мемлекеттік тіркеу кезеңінен ие болады.

Шетелдік згэды түаға филиалыньщ немесе екілдігінің басшысы 
осьі заңды түлға атынан жүмыс берушінің барлық қүқықгарын 
жүзеге асырады жэне барлық міндеттерін атқарады.

Негізіг қатынастар -  жүмыс берушінің (үйым, жеке кәсішсер) 
қызметкердің еңбекке қабілетін пайдаланумеіг байланысты еңбек 
қатынастары шарттық жэне ақылы негізде жүзеге асырылады. 
Еңбек қатынастарына қызметкер мен жүмыс ез еркі бойынша 
бойынша қатысады.

Еңбек қатынастары мынадай негізде туындайды:
1. Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 

жағдайларды қоспағанда, еңбек қатынастары жүмыскер мен жүмыс 
берушінің арасывда осы Кодекске сәйкес жасалатын еңбек 
шартының негізінде туындайды.

2. Қазақсган Республикасының завд;арында, күрылтай 
қүжаттарында, жүмыс берушінің актілерінде белгіленген 
жағдайларда жэне тәртіппен еңбек шартын жасасу алдында:

1) лауазымға сайлану (сайлау);
2) тиісті лауазымға орналасуға арналған конкурс бойынша

сайлану;
3) лауазымға тагайындау немесе лауазымға бекіту;
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4) Қазақстан Республикасыньщ заңцарымен уэкіпеттік берілген 
органдардьщ белгіленген квота есебімен жұмысқа жібсруі;

5) еңбек шартын жасасу тураяы сот шешімін шыі-ару рәсімдері 
болуы мұмкін.

Заңды тұлғаның атқарушы органының басшысымен еңбек 
қатынастары Еңбек Кодексінде, Қазақстан Республикасының 
заңдарына, құрылтай құжаттарына жэне еңбек шартына сәйкес 
жүзеге асырылады.

Еңбек қатынастарының ерекшеліктері:
1. Еңбек үрдісінде туындайды жэне дамңцы. Қызметкер өзіне 

жуктелген
белгілі бір еңбек функңиясын орьшдайды. Еңбек қатьшастары -  

бұл ұзақ уақытқа созылатын қатынастар;
2. Еңбек қатынастары -  бұя нәтижесінде жүмыс беруші еңбек 

өнімін, ал ал
қызметкер еңбек шартының жагдайларына қарай белгілі бір ақы 

алатын ақылы қатынастар;
3. Қызметкердің еңбек тэртібіне бағына отырьш, еңбек 

ұжымьша қосылуын
білдіреді. Ішкі еңбек тэртібінің ережелерінде еңбек үжымы 

мүшелерінің бірлескен қызметінің жағдайлары жэне тәртібі 
белгіленеді;

4. Еңбек қатынастары ерекше заңды фактімен — еңбек 
шартымен, келісіммен, лауазымға сайлау туралы актімен 
байланысты;

5. Еңбек қатынастары жүмысқа іс жүзінде қабылданған кезден 
басталады;

6. Мамандығына, біліктілігіне, лауазьшына қарай жүмысқа 
тікелей қатысудьщ қажеттігімен байланысты болады.

Пайдаланылған әдебнеттер:
1. Ахметов А., Ахметова Г. Еңбек қүқығы. Оқулық. - Алматы, 

2008.-455 6.
2. Жампейісов Д.Ә. Еңбек қүқығы жэне элеуметтік 

қамсыздандыру құқығы: Оқулық. - Астана: Фолиант, 2011. - 664 б.
3. Нургалиева Е.Н. Комментарий к Трудовому Кодексу 

Республики Казахстан. — Караганды. Болашак-Баспа, 2015. - 848 с.
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4. Серікқызы А, Қазақстан Республикасының еңбек кұқығының 
і убьектшерінің құкықтық мэртебесі. - Талдықорған, 2015. - 91 б.

5. Шеримова Н.Ш. Қазақстан Респубяикасьгаың еңбек құқьіғы. -
I алдықорған, 2013. - 1 электр. опт. диск.

Н ормативтік-құқықтық актілер:
1. 1995 жылы 30 тамызда қабылданған Қазақстан 

1'сспубликасьшың Конституңиясы (2017 жылғы 10 наурыздағы 
озгерістері ме« толықтырулармен) // «Әділет» Қазақстан 
I 'сспубликасы нормативтік қрсықтық актілерінің ақпараттық- 
куқықтық жүйесі.

2. Қазақстан Республиқасьшың Еңбек Кодексі 2015 жылғы 23 
қарашадағы // «Әділет» Қазақстан Республикасы нормативтік 
қуқықіъіқ актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі.

Бақы лау сұрақтары:
1. Еңбек қатьшастары деген не?
2. Еңбек қатьшастарының қалай туындайды?
3. Еңбек қатынастарының ерекшеліктері қандай?
4. Еңбек қатьшастарьшың субъектілері мен объектілері 

қандай?

3.7.6 Жер қүқы қты қ-қаты настарьш ы ң түсінігі, түрлері 
және объектілері мен субъектілері

Жер қүқығы қүқық саласы ретінде - жер құқық қатынастарын 
реттеуге бағытталатын құқық нормаларының жиьштығы больш 
табылады. Жер қүқығы мемлекет жэне құқық қалынтасуына 
байланысты сала.

Жер қүқығының нэні дегеніміз — жер қүқық нормаларымен 
реттелетін қоғамдық қатынастардың жиынтығы, яғни жер құқық 
қатьшастары.

Жер Кодексінің 12-бабының 14-тармақшасьша сәйкес, жер 
құқығы қатынастары - жерге меншік қүқығын және өзге де 
құқықтарды жүзеге асыра отырып, жер ресурстарын басқаруға, 
жекелеген субъектілерге жер учаскелерін бекітіп беруге
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байланысты жерді пайдалану мен қорғау жөніндегі қүдықтық 
қатынастар болып табылады.

Жер құкық қатынастарының өзіне тән белгілері:
- бул қатынастар жерді пайдалану мен қорғауды қамтамасыз 

етуге бағытталған;
- бұл қатынастар жерді меншік объектісі, пайдалану объектісі, 

аумақтық кеңістігі жэне табиғат байлығы ретінде қарастырылады;
- бұл қатынастар жер құқьщ нормаларымен қатар, өзге де құқық 

салаларының нормаларымен реттеледі;
- бүл қатынастар тек жер учаскесін пайдалану емес, сонымен 

қатар жер учаскесінде орналасқан жылжымайтын мүлікті де 
пайдаланумен байланыс қатынастар.

Жер құқығы қатынастарының да басқа құқық қатынастары 
сияқты өзіне тэн болатын объектісі, субъектісі, жэне мазмұны 
болады.

Л.Қ. Еркінбаева жер қүқығы қатынастарының объектісі ретінде 
Қазақстан Республикасының жер қоры, жер учаскесі жэне жер үдесі 
деп қарастырады.

А.Х. Хаджиевтің пікірі бойынша жер құқығы қатынастарының 
жалпы объектісі -  еліміздің экономика салаларында қолданылып 
жатқан және қолданылуы мүмкін" болатын еліміздің жер ресурсы, 
барльвқ жер қоры қүрайды.

Заң бойьшша, жер қатынастарының объектісі - Қазақстан 
Республикасы аумағының шегіндегі бүкіл жер, онда орналасқанына 
жэне олардың жекелеген субъектілерге бекітіліп берілуінің 
қүқықтық негіздеріне қарамастан жекелеген жер учаскелері, 
сондай-ақ жер учаскелері мен жер үлестеріне қүқықтар.

Жер коры Қазақстан аумағының барлық жерлерінің жиынтығы. 
Қазірғі жер қоры жеті санатқа бөлінеді.

- ауылшаруашылығы мақсатындағы жерлер:
- елді мекендердің жері;
- өндіріс, көлік, байланыс, қорғаныс жэне өзғе де ауыл 

шаруашьпгығына байланысты емес жерлер;
- ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,тарихи мэдени, 

сауықтыру, рекреаациялық мақсаттағы жерлер;
- орман қорының жері;
- су қорының жері;
- босалқы жері.

108



Рекреация деп кепшіліктің демалыс орындарының, туризм 
к.мчметін қамтамасыз ету болып танылады.

Әрбір жер санатындағы жерлер жер құқық қатьшастарының 
оСіьсктісі ретівде өзінің кұрылымьш сақтан қалып, ал, жер 
і пматгарының пайдалану алаңын құрайтын жер санаттарының 
п;ійдаланылу алаңын құрайтьш жер көлемі тұрақсыз шамамен 
олшенеді.

Жер құқығының қатьшастарының субьектілері - осы құқык 
қатынастар белгілі бір құқықтар мен міндеттерге ие болып 
і аііылатын тұлғалар болын табылады.

Заңға сэйкес, жер құқығы қатынастарыньщ субьектілері - жер 
кұқығы қатынастарына қатысушылар болып табылатын жэие соған 
орай құқықтары бар әрі осы құқық қатынасында міндеттер 
«і гқаратын жеке жэне заңды тұлғалар, сондай-ак, мемлекеттер.

Жер қатынастары субъектілерінің құқық колемі мынадай 
жағдайларға тәуелді болады:

- субъект тұріне;
- субъектінің заңи маңызы бар әрекетіне;
- аталған жер құқығы қатынастарының ерекшелігіне;
- құқық қатынастары субъектісінің өз функциясын жүзеге асыру 

жағдайына байланысты болады.
Жер құқығы қатынастарының субъектісі дегеіміз- жер кұқығы 

қатынастарына қатысушылар болып табылатын жэне соған орай 
құқықтары бар, эрі осы өқұқық қатынасында міндеттер атқаратын 
жеке жэне завды тұлға. мемлекет (3.14 сурет).

Жер құқығы 
субъектілері

I Жеке т^ііға Зандьпұлға Мемлекет

Сурет 3.14 — Жер цұңыгы суОьеюпілері.

Мысалы, мемлекегтік органдар, жердің меншік иелері, жер 
найдаланушылар, қазаі;ставдық тұлғалар, т.б.
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Жер құқығы қатынастарының мазмұны дегеніміз -  жер кұқығы 
қатынастарына қатысушылардың, зандармен белгіленген немесе 
реттелген құқықтар мен міндеттер.

Бұп тұжырым бір-бірімен байланысты үш элементтен тұрады:
1.Жер құқық қатынастарына қатысушылар (субъектілер-жерге 

меншік иелері, жер пайдаланушылар, жер құқық қатынастарын 
реттеуші мемлекеттік органдар

2. Жер құқығы қатынастарына қатысушылардьщ 
(субъектілердің) құқықтары мен міндеттерін, өкілетті органдардың 
өкілдіктерін реттейтін заңдардың (өкілді жэне атқарушы 
органдардың құзіреттіліктері туралы) нормалары;

3. Заңдарда жэне заңи құжаттарда белгіленген жер құқық 
қатынастарына қатысушьшардың құқықтары мен міндеті'ері.

Осыдаң кейін жер құқығы субъектілерінің құқықтарын 
былайша жіктеуге болады: әрекет немесе әрекетсіздік ретінде 
көрінетін белгілі бір мінез-құлыққа жататын құқық. Мысалы, Жер 
кодексінің 64-бабының 1-тармағьша сай, жер учаскесінің меншік 
иесі осы жерден дербес шаруашылық жүргізуге жэне бүл 
шаруашылық жүргізудің коммерңиялық құпиясы тзфалы
мэліметтерді басқа түяғаларға бермеуге құқылы.

Жер құқығы қатынастары субъектілерінің құқықтары рұқсат ету 
нормалары арқылы көрініс табады. Олардың міндеттері шектеу, 
тыйым салу нормалары аркылы іске асады.

Әдебиеттер:
1. Бектұрғанов Ә.Е. Қазақстан Республикасындағы жер құқық 

қатынастары. - Алматы: Жеті жарғы, 1997. - 240 б.
2. Еркінбаева Л.Қ., Айғаринова Г.Т. Қазақстан

Республикасының Жер құқығы. - Алматы: Жеті жарғы, 2012. - 312 
б.

3. Еркінбаева Л.Қ., Айғаринова Г.Т. Қазақстан
Республикасьшың Жер құқығы: Тестілер мен есептер жинағы. - 
Алматы: Жетіжаргы, 2012.- 196 б.

4. Ерәли Ә. Жер меншігінің құқықтық негіздері. - Алматы: 
Шартарап, 1996. -51 6.

5.Дусипов Е.Ш. Жерге жеке меншік қүқығының негіздері,- заң 
ғыл.канд. дис. автореф. - Алматы, 2005. - 25 б.
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6. Альбосынова Э.А. Қазақстан Республикасында жерге жеке
машіік күқығьщ қамтамасыз ету ,мәселелврі, Маг. дис. - 
Гшідықорған, 2016. - 95 б. • : : :

7. Стамқрюв Ә.С. Қазақстан Республшсасьшың Жер қрсьЕгы .'н 
Дііматы: Заң эдебиеті, 2005'.

8. Хаджиев А.Х. Земельное право Реснублики Казахстан.
( )бідая часть. -  Алматы, 2001.

9. Қожабеков П.А.. Жер құқық қатынастар саласындағы 
/кергілікті атқарушы органдардыҢ құзіреті. Маг.дис. - Талдықорған,
4)13.- 103 6.

Нормативтік-қүкықтьіқ актілер:
1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы 

Жер кодексі // «ӘдІлет» Қазақстан Респубяикасы нормативтік 
қүқықтық актілерінің ақпараттық-қүқьнстық жүйесі.

Бақы лау сүрақтары:
1 .Жер қүқығы қандай қатынастарды реттейді?
2. Жер қүқығы пэні деген не?
3. Жер құқығы қатынастары дегенді қалай түсінесіз, оның 

белгілері қандай?
4. Жер қүқығы қатынастарының субьектісі, объектісі деген не?
5. Жер қүқығы қатынастарының мазмүны яеден түрады?

3.7.7 Эколегиялыгқ-қүқықтық қаты настары ны ң түсінігі,
түрлері және объектілері мен субъектілері

Экологиялық құқықтық-қатынастар -  коршаған табиғи орта мен 
оның ресурстарын қорғауға жэне пайдалануға байланысты әртүрлі 
экологиялық қатынастарды реттейтін нормалардың жиьштығы.

Экологиялық қатынастар дегеніміз - бүл объектісі табиғат пен 
оның қүрамындағы элементтер болып табылатын қатынастарды 
айтамыз.

Экологиялық қүқықтың объектілері дегеніміз - айналадағы 
табиғи ортаны қүрайтын, адамның тірніілік қажеттіліктеріне 
жүмсалатын табиғи ресурстар мен адамдардың экологиялық 
денсаулығы мен: өмірін айтамыз.
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Табиғат ресуртарын материалдық, заттық құқық объектісі 
ретінде пайдалануға байланысты құқықтық қатынастарды реттеуде 
азаматтық құқық эдістемесі қарастырылады. Себебі: табиғи
ресурстар, оның ішінде жер, жер қойнауы, орман, су, жануарлар 
мен өсімдіктер дүниесі адамның кұн көру, өндіріс объектілерінің, 
яғни, экономикалық қажеттілілктерінің де объектісі болын 
табылады. Бірақ бұл экономикалық қатынастарды экологиялық 
қатынастардан бөліп қарауға болмайды.

Эколоғиялық қатынастардың субъектілері: мемлекет, жеке 
тұиға, заңды тұлға, шетелдіктер (3.15 сурет).

Сурет 3.15 — Экологиялъщ цатынастардың субъектілері.

Экологиялық қатынастар субъектілеріне мыналар жатады:
1. Қазақстан Республикасы, себебі біздің мемлекетіміз табиғат 

ресурстарының меншік иесі болып табылады.
2. Шетелдік мемлекеттер - Қазақстанның табиғат ресурстарын 

пайдалану мәселелері бойынша экологиялық қатынастардың 
субъектілері болып табылады, республикаға табиғи ортаға келтірген 
залалы үшін жауап береді (шекаралық су объектілері бойынша 
бірлесіп су пайдалануы жэне т.б.).

3. Жеке түлға - Қазақстан Республикасының азаматгары, басқа 
мемлекеттердің азаматтары, сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдар 
жеке түлғалар болып ұғынылады.

4. Заңды түлға - меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел- 
басқару қүқығындағы оқшау мүлкі бар жэне сол мүлікпен өз 
міндеттемелері бойынша жауап беретін, өз атынан мүліктік жэне 
мүліктік емес жеке күқықтар мен міндетгерге ие болып, оларды 
жүзеғе асыра алатын, сотта талапкер жэне жауапкер бола алатын 
үйым заңды түлға деп танылады.



Экология саласьшдағы қатынастарды заң арқылы реттегенде 
жологиялық құқықтың өзіне тэн эдістемелері мен тэсіддері 
(юлатындығы анық.

Табиғи ресурстарды найдаланушьшарға қолданьшатын эдістеме 
олардың табиғи ресурстарды қандай мақсатқа пайдалануына, заңда 
корсетілғен құқықтары мен мшдеттерінің мазмұнына қарай 
белгіленеді. Оларды жүйелегенде+ топтастырғанда экімшілік 
күқьщтық реттеу эдэсэ, азаматтық күқық реттеу эдістемелері мен 
гжологиялық құқық эдістемелері үйлестіріліп қолданылады. 
Мысалы, экологиялық эдістеме арқылы табиғи ресурстардың 
объектілерін,, олардың қоршаған табиғат ортада бір -  бірімен 
байланыстылығын, соған орай олардың экологиялық мәртебелерін 
белғілеп береді. Ал оларды пайдалану мен қорғау қүқытары мен 
міндеттерін белгілегенде аталган экімшілік, азаматтық құқық 
эдістемелері қатар пайдаланьшады.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Байдідцинов Д.Л. Қазақстан Республикасының экологиялық 

құқьны. Оқу құралы,- Алматы: Интерлигал, 2005. - 396 б.
2. Жабықбаев Н.Ж. Қазақстан Республикасында қолайлы 

қоршаған ортаға қүқығын заңнамалық қамтамасыз ету: заң ғылым. 
докт. ғылыми дэрежесін алу үшін дайындаған дис. автореф. - 
Алматы, 2010. - 23 б.

3. Күлтелеев С.Т. Қазақстан Республикасының экологиялық 
құқыгы. - Алматы : НА8, 2008. - 328 б.

4. Кожахметова А.А., Тлебаева Г.М. Қазақстан 
Республикасының эколоғиялық қүқығы. - Алматы: Отан, 2015. - 172 
б.

Нормативтік-қүқықтық актілер:
1. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы 

Экологиялық кодексі // «Әділет» Қазақстан Республикасы 
нормативтік қүқықтық актілерінің ақпараттық-қүқықтық жүйесі.

2. Қазақстан Республикасьшың 1994 жылғы 27 желтоқсандағы 
Азаматгық Кодексі. Жалпы болім. // «Әділет» Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық- 
қүқықтық жүйесі.
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Бақы лау сұрақтары:
1. Экологиялық - құқықтық қатыиастар деген не?
2. Экологиялық - құқықтық қатынастар қалай туындайды?
3. Экологиялық - құқықтық қатынастардың субъектісі, 

объектісі деген не?
4. Шетелдіктер қандай жағдайда экологиялық - құқықтык 

қатынастардың
субъектісі больга табылады?

3.7.8 Аграрлық-құқық қатынастарының түсііші, түрлері 
және объектілері мен субъектілері

Аграрлық құқықтың қатынастары дегеніміз -  субъектілердің 
кұқықтар мен заңи міндеттерге ие жэне оны жүзеге асыруға 
мемлекет кепілдік беретін жэне заңмен қорғалатын, аграрлық құқык 
нормаларымен реттелетін ауылшаруашылық қатынастары айтады.

Сонымен, аграрлық қатынастарға:
- Ауылшаруашылық өнімін өндіру, қайта өндіру жэне жүзеге 

асыру бойынша ауылшаруашылық тауар өндірушілердің 
қатынастары, сондай-ақ ауылшаруашылық өнімдерін өндіру процесі 
кезінде туындайтын шаруашылықпен тығыз байланысты (жер, 
мүлікгік, еңбек, экологиялық, ішкі ұйымдастырушылық- 
басқарушылық) қатынастарды айтуға болады.

- Аграрлық өнімдерді реттеу бойынша туьшдайтын 
қатынастар (ішкі ұйымдастырушылық-басқарушылық, қаржылық 
қатьшастар, ауылшаруашылық тауар өндірушілерінің мүдделері мен 
құқықтарын қорғау бойынша туындаған қатынастар).

Аграрлық қатынастың негізгі сипаты болып:
• Аграрлық қатынастар құрылады, аяқталады жэне өзгереді 

тек құқыктық нормалар негізіңде жэне осы норма аграрлык 
қатынасты реттейді. Аграрлық қатынастың белгілі бір түрін 
реттейтін норманың болмауы осы сферада құқьщтық қатынастың 
болмауьш көрсетеді, яғни норма жоқ болса, кұқықтьщ қатьшас та 
жоқ.

• Аграрлық қатынастар ашық сипатта болады жэне қандайда 
бір байланыстьщ арасында болады, яғни қазіргі құқықтық нормалар 
мемлекеттік билік органдарының мүмкіншілігін көрсетеді, осы
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қатарда аграрлық қатыиас осы қатынастардың қатысушылары мен 
олардың мықты бағытын көрсетеді, оларсыз құқықтық қатынас 
болмайды.

• Аграрлық қатынастың өзіндік нақты субьектілері бар, 
басқаша айтқанда олардың қатысушылары белгілі бір құқықтар мен 
міндеттермен жүктеледі.

Аграрлық - кұқықтық қатынас -  құқықтық нормалармен 
реттелетін қоғамдық қатынас жэне олардың субьектілері аграрлық 
сферадағы аграрлық құқықпен және міндетпен жүктеледі.

Аграрлық құқықтық қатынастың негізгі көрсеткіштері болып:
а) афарлық кұқықтық қатынас — ол қоғамдағы әлеуметтік 

қатынастың бір түрі, құқықтық нормалармен реттелетін және 
элеуметтік қатьшастың жалпы заңдылығымен түрақтанады;

э) обьект -  аграрлық сфераның дамуы үшін қызмет ететін, 
күқықтық қатынастың субьектілері болып табылады.

б) аграрлық қүқықтың сипаты мен түрі бар субьектіпердің 
болуы;

в) аграрлық-құқықтық қатынастың құрлымы олардың 
жақтарының қарым-қатынасынан түрады, заңи нормативтермен 
реттелетін аграрлық күқық, яғни аграрлық сфераның өзғешелігі 
қүқықтар мен міндетгерден түрады;

г) мақсат -  субъектілердің заңмен қарастырьшған нэтнжелерғе 
қол жеткізуі, соынмен катар олар аграрлық өндіріс аумағында 
қандай да бір жақсылыққа жетуі жэне оны реттеуі;

ғ) тек осы қоғамдық қатынас шеңберінде субьективті қүқықтар 
мен бостандықтар жэне заңи аграрлық міндеттердің орындалуы 
жүреді;

д) аграрлық қатынас дара жэне мықты сипатта болады, осы 
факторсыз қүқықтық қатынастың болуы мүмкін емес.

Аграрлық құқық қатынастарының келесі негізгі белгілерін атап 
өту керек:

- аграрлық қатьшастар аграрлық қызмет нэтижесінде пайда 
болатын, тоқтатылатын, өзгертілетін аграрлық күқық 
нормаларымен реттейтін қатынастар. Анықтапған аграрлық 
қатынастарды реттейтін норма болмаса, ешқандай құқық 
қатынастарының туындамауы мүмкін.

- аграрлық күқықтық қатынастар қандай да бір пайда болған 
байланыстың ізіне еретін жэне ерікті сипатқа ие, сонымен қатар
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құқық нормасында мемлекеттік-биліктік құзіретті органдардың 
ерікі көрініс табады, бірақ осы уақытта аграрлық құқық қатынаста 
осы құқықтық қатынасқа түсушілердің еркікті талпыныс 
элемейттерін коресетеді, онсыз ешқандай кұқықгық қатынастар 
болмайды;

- аграрлық-құқықтық қатынастар міндетті түрде құқықтар мен 
міндеттерге ие нақты субъектілер болуы керек.

Аграрлық құқық қатынасы -  бұл нақты субъектілер арасындагы 
қоғамдық арақатынас. Ал қүқық нормасы осы арақатынасты қажетті 
мемлекеттік жүріс-тұрыспен моделіне сэйкес реттейді, сонымен 
қатар анықталған жүріс-түрысты орнықтырады. Яғни аграрлық 
құқық қатынасының объектісі аграрлық аумақтағы анықталған 
жүріс-тұрыс моделі болып табылады.

Сонымен, аграрлық күқық қатынастар дегеніміз— аграрлық 
аумақта қүқықтар мен міндеттерге ие субъектілері бар құқық 
нормасымен реттелетін қоғамдық қатынастарды айтамыз.

Аграрлық азаматтық-күқықтық қатынастар объектілеріне 
материалдық игіліктерге қатысты аграрлық құқық субъектілердің 
мінез-құлқы (жер, жер учаскесі, табиғи ресурстар, мүліктер, бағалы 
заттар жэне т.б.); материалдық емес игіліктер; қызмеітер мен оньщ 
қорытындылары; селекциялық; бағалы қағаздар жатады.

Атрарлық секторда пайда болатын құқықтық қатынастардың 
сипаты мен түріне байланысты объектілер мынадай болады:

• материалдық игіліктер (жер, табиғи ресурстар, мүлік, бағалы 
заттар жэне т.б.);

• субъектілердің әрекеті: тәртібі, әртүрлі қызметтер және оның 
нәтижелері;

• рухани-Епығармашылық онімдері (селекция жетістіктер);
• бағалы қағаздар, ресми күжаттар.
Аграрлық-құқықтық қатынастардың объектісі — пайдалануға 

жэне қорғауға аграрлық құқықтық қатынастардьщ 
қатысушьшарыньщ субъективтік құқықтары мен заңды міндеттері 
бағытталған нақты игіліктер. Мүліктік кұқыктық қатынастардың 
объектісі нақты материалдық қүндылықтар болады: ғимараттар, 
инвентарь, техника жэне т.б.

Аграрлық-құқықтық қатынастардың өзінше объектілеріне астық 
шаруашылығьш, омарташылықгы жэне мал шаруашьшығының 
селеіщиялық жетістіктерін жатқызуға болады. Аграрлық-құқықтық
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қатынастардың аталған объектілері осы қатынастардың 
срекшеяігін, қайталанбастығын көрсетеді. Бұл объектіпер сонымен 
қатар аграрлық құқықтық қатынастардьщ табиғи факторларға 
тэуелділігін көрсетеді.

Аграрлық еңбектік-құқықтық қатынастар объектілеріне 
ауылшаруашылық өнімдерінен материалдық игіліктер жасау, 
рухани жэне басқа да емірге қажетті құндылықтар адам мен қоғамға 
қанағаттандыру негізінде аграрлық құқық субъектілердің мінез- 
құлқы жатады.

Субъектілері тек қана аграрлық катынасқа, оньщ ішінде 
ауылшаруашылық ұйымдардың эртүрлі ұйымдастырушылық- 
құқықтық нысандары, коммерңиялық жэне коммерңиялық емес 
ұйымдар, оның ініінде шаруа-фермер қожалығымен айналысатьш 
заңды тұлғалар, сонымен қатар ауылшаруашылығы қызметімен 
жеке тұлғалар да (Қазақстан Республикасының азаматтығы да, 
азаматтығы жоқ азаматтар да, шет ел азаматтары) айналыса алады.

Аграрлы-құқықтық қатьшастардың пайда болу және жойылу 
негіздері заңды факт болып табылады. Азаматтық құқықтар мен 
міндеттер заңдарда көзделген негіздерден, сондай-ақ азаматтар мен 
заңды тұлғалардың эрекеттерінен пайда болады, өйткені ол 
эрекеттер азаматтық заңдарда көрсетілмегенімен, олардың жалпы 
негіздері мен мэніне байланысты азаматтьщ құқықтар мен 
міндеттерді туғызады.

Заңдық фактілерді түрлерге белуғе көптеғен негіздер эсер етеді 
деп көрсетеді. Осыған орай зандық фактілердің мынадай тұрлерін 
көрсетуге болады: Құқық тудыратын, яғни аграрлық-құқықтық 
қатынастардың пайда болуына әсерін тигізетін. Оған фьючерстік, 
форвардтық мэмілелер, келісімшарт жасасу шарты, белғілі бір 
ауылшаруашылық жұмыстарын орындау кезеңіне еңбек шартын 
жасау және т.б. жатады.

Құқық езгертетін, яғни құқықтық қатынастарды езгертетін 
фактілер. Оған: жұмыстан шығуға етініш беру, жұргізуші құжатьш 
алу жэне т.б. жатады, яғни осы сияқты әрекеттер нэтижесінде 
құқықтық қатынастар езгереді.

Құқық тоқтататын фактілер, яғни құқықтық қатьшастарды 
толығымен жоятьш фактілер. Оған жер учаскесін алып қою, 
кәсіпорынды тарату, тұлғаның қайтыс болуы жэне т.б. жатады.
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Пайдаланылган әдебиеттер:
1 АкбергенЕ. Правовое регулирование аграрно-правовых 

отношеиий в Республике Казахстан. Маг. дисс. - Талдыкорган, 
2017.-108 с.

2. Б. Жұмаділов Аграрлық саладағы жеке кэсіпкерлікті 
құқықтық реттеу мэселелері. Оқу кұралы. - Алматы: Қазақ 
университеті, 2011,- 202 б.

3. Еркинбаева Л.К. Аграрные правоотношения в Республике 
Казахстан. Монография. - Талдыкорган, 2011. - 460 с.

4. Еркінбаева Л.Қ., Қалымбек Б., Өзенбаева А.Т. Қазақстан 
Республикасының аграрлық құқығы. - Алматы: Қазақ университеті,
2015.-234 б.

Нормативтік-құқықтық актілер:
1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы 

Жер кодексі // «Әділет» Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі.

2. Қазақстан Республі-псасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы 
Экологиялық кодексі // «Әділет» Қазақстан Республикасы 
нормативтік қүқықтық актілершің ақпараттық-құқықтьщ жүйесі.

Бақылау сүрақтары:
1. Аграрлық құқықтың қатынастары дегеніміз не?
2. Аграрлық құқықтың қатынастары қалай туындайды?
3. Аграрлық кұқықтық қатынастың негізгі корсеткіштері 

қандай?
4. Аграрлық құқықтың қатынастарының субъектісі мен 

объектісі қандай?

3.7.9 Қаржылық-қүқықгық қатынастарының түсінігі, 
түрлері жэне объектілері мен субъектілері

Қаржы құқығы — мемлекеттің қаржы жүйесін қалыптастыру 
және оны жүзеге асыру проңесінде, сонымен қатар мемлекеттің 
ақша қорларьш қалыптастыру, бөлу, пайдалануды ұйымдастыру 
проңесінде пайда болатын қоғамдық қатынастарды реттейтін 
құқықтық нормалардың жиынтығы.
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Қаржылық-құқықтық қатынастар -  құқықтың нормаларымен 
реттелген қаржылық экономикалық қатынастар.

Қаржылық-құқықтық қатынастардың өздеріне тән белгілері:
1. Олар мемлекеттің қаржьшық экономикалық қатынастарды 

құқыкпен реттеуінің нэтижесінде пайда болады жэне олардың 
құқықтық формасы болып саналады.

2. Қаржылық - құқықтық қатынастардың объектісі ақшалар 
немесе ақшалай міндеттемелер болып табьшады.

3. Қаржьшық - құқықтық қатынастардың міндетті субьектісі 
мемлекет болып табьшады.

4. Қаржьшық - құқықтьщ қатынастар мемлекеттік өктем сипатта 
болады.

5.Қаржьшық - құқықтық қатынастар мемлекеттің ақшалай 
қорларын қалыптастыруға бөлуге жэне пайдалануын 
ұйымдастыруға байланысты проңестерді білдіреді.

Қаржылық - құқықтық қатынас субьектілерінің тұрлері:
1. мемлекеттің біртұтас өзі
2. мемлекеттік екімет жэне басқару органдары
3. өздерінің өкілді жэне атқарушы органдары арқылы экімшілік 

аумақтық құрылымдар
4. заңды тұлғалар
5. жеке тұлғалар.
Қаржылық - құқықтық қатынас субьектілерінің өз құқықгарын 

қорғау эдістері
Билік жүргізуші субьект өзінің мұдделері мен құқықтарын:
а) қаржылық берешектерді біржақты мәжбүрлі түрде өндіріп

алу
б) қаржылық берешетерді сот арқылы өндіріп алу
в) кінәлі түлғаларды экімшілік немесе қылмыстық 

жауапкершілікке тарту жолымен қорғайды.
Бағынышты субьектілер өздерінің мүдделерін
а) қаржылық органдар мен олардың лауазымды адамдарының 

әрекеттерін олар бағынышты органға айтып шағымдану;
б) қаржылық органдырының әрекеттеріне сот арқылы 

шағымдану жолымен қорғайды.
Қаржылық -  құқықтық қатынастардың пайда болуы өзгеруі 

жэне тоқтатылуы негіздері.
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Қаржылық - құқьщтық қатынастардьщ пайда болуы өзгеруі 
жэне тоқтатылуы негіздері қаржылық заңдарда көзделген заңды 
фактілер болып табылады.

Завды фактілерге қимылдар жэне оқиғалар жатады.
Әрекет ерік білдіру нәтижесі болып табылатын заңды фактілер 

яғни адамдардың саналы қызметтерінің нәтижесі. Әрекеттер 
құқыққа сай жэне құқыққа сай емес болып бөлінеді. Оқиғалар 
адамдардьщ еркінен тыс пайда болатын заңдык мэні бар фактілер.

Маңызы бойынша қаржылық құқықтық қатынастар 
материалдық жэне ұйымдастырылуы бойынша болып бөлінеді.

Материалдьщ қаржылық құқьщтық қатынастар акдіа 
қаражаттарының тікелей қозғалысын білдіреді.

а) төлеушілерден қандай да болмасын мемлекеттік қорға өтуі 
арқылы оның қалыптасу проңесін көрсетеді.

б) бір қордан басқа қорға өтуі арқылы мемлекеттің ақша 
қаражаттарын бөлу проңесін көрсетеді.

в) қордан мемлекеттік ақша қаражаттарын нақты алуіныға.
Үйымдастырылуы бойынша қаржылық құқьщтық қатынастар

мемлекеттің ақша жүйесін жэне оның қаржылық құрьшымын 
қаржылар саласындағы басқару оргнадарының жүйесін қорларды 
қалыптастьфу жэне бөлу проңестерін жоспарлауды ұйымдастыру 
совдай-ақ мемлекеттің ақша қаражаттарын пайдалануға бақылау 
жасау проңестерін білдіреді.

Қорларға байланысты қаржьшьщ құқықтық қатынастар 
былайша бөлінеді:

- бюджеттік;
- қаржылық-банктік;
- қаржылық-сақтандыру;
- қаржылық-шаруашылық.
Құқықтық реттеу эдісіне байланысты қаржылық құқықтық 

қатынастар біржақты өктем жэне шартты болып бөлінеді.
Біржақгы-октем қаржылық құқықтық қатынастар мемлекеттің 

біржақты өмірінің негізінде пайда болады жэне өктемдік және 
бағыныштылық моделі бойынша құрылады.

ХПартгы қаржылық құқықтьщ қатьшастар екі жақтың келісіміне 
негізделеді.



Қаржылық - - құқықтық қатынастардың найда болуы өзгеруі 
жэне тоқтатылуы негіздері қаржылық заңдарда көзделген заңды 
фактілер болып: табылады.

Мемлекеттің қаржылық қызметі барысында, қаржы қүқығының 
нәні болып табылатын қаржылық қатынастардың екі тобы әрекет 
етеді: материалдық және ұйымдастырушылық.

Материалдьщ - қаржылық қатынастар акша қүралдарының 
қозғалысын білдіреді, мемлекеттік ақша қорларын қальштастыру 
жэне белу проңестерін сипаттайды. Бүл қатынастар нақты 
ақшалардың төлеушіден мемлекеттік қорға немесе қордан алушы 
түлғаға қозғалысымен байланысты. түгастай елдің қаржы жұйесін, 
соның ішінде мемлекеттің қаржы жуйесін, мемлекеттің қаржы 
мекемелерінің жүйесін (мемлекетік қаржыларды баскдру 
органдары) үйымдастыру жэне олардың қьізметін қамтамасыз ету 
процесінде пайда болатын қатынастар үйымдастырушылық 
қаржылық қатынастарға жатады.

Материалдық - қаржылық қатынастар келесі белгілермен 
сипатталады:

1. Бүл қатынастар ақшалай қатынастар больш табьіЛады, 
өйткені мемлекеттің ақша қорларын қалыптастыру немесе белу 
проңесін сипаттайды;

2. Бұл қатынастар ақшалай нысандағы қүнның біржақгы 
қозғалысын білдіреді, яғни қүнның біржақгы қозғалысын білдіреді, 
яғни күнның тауар нысанындағы қозғалыс көрініс таппайды;

3. Материалдық қаржылық қатынастар үйымдастырушылық 
сипатта болады;

4. Олар экономикальщ қатынастардың бір 'гүрі болып табьшады;
5. Мемлекеттің қаржылық қызметі проңесінде пайда болатын 

қаржылық қатьгаастар тек қүқықтық нысанда болады.
Қаржылық қатынастар бірнеше түрге бөлінеді. Қаржы 

қүралдарыньщ қорьгаа байланысты олар, бюджеттік, банкілік, 
сақтандыру қатынастары болып бөлінеді. Мемлекеттің қаржыльщ 
қызметінің әдістеріне байланысты салық, несие қаржьшандьфу 
қатынастары болып белінеді.

Ақша қүралдарының қозғалысына байланысты қаржьшық 
қатынастар:
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а) біржақты, яғни ақша бір бағытта ақша қорына (салықтар) 
немесе ақша қорынан (бюджеттік қаржыландыру) алушыға 
қозғалысы;

б) екіжақгы, ақша қорға кейін қордан алушыға қозғалысы 
(мемлекеттік қарыз) немесе қордан шығып кейін қорға келетін ақша 
қозғалысы (бюджеттен қарыз беру қатынастары).

Мемлекеттің қаржылық қызметінің құқықтық негіздері 
қаржыльщ қызметтің жалпы бастамасын оньщ принциптерін 
міндеттері мен мақсаттарын қаржы жүйесінің құрылымын 
қаржылық экономикалық институтгардың түрлерін сондай-ақ 
олардың ақшалай үорларын білгілейтін қаржылық құқықтың жалпы 
бөлімінің институты. Қаржьшық қызметтің қүқықтық негіздері 
Қазақстан Республикасының Конституциясы мен қаржьшық заңдар 
болып табылады.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Капсалямова С.С. Қазақстан Республикасының қаржы

қүқығы. Оқу құралы. - Алматы: Эверо, 2014. - 432 б.
2. Сактаганова И.С. Қазақстан Республикасының қаржы

қүқығы. Жалпы жэне ерекше болім. Оқулық. - Алматы: Эверо, 2014.
- 256 б.

3. Сактаганова И.С. Қазақстан Республикасының қаржы
құқығы. Оқу құралы .- Алматы: Эверо, 2015. - 390 б.

4. Весельская Н.Р. Финансовое право Республики Казахстан.
Учебник / Н.Р. Весельская, М.Т. Какимжанов. - Алматы:
Ассоциация вузов РК, 2015. - 312 с.

Нормативтік-қүқықтық актілер:
1. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы 

«Бюджет кодексі» // «Әділет» Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі.

2. Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы 
«Салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы» (Салық кодексі) кодексі // «Әділет» Қазақстан 
Республикасы нормативтік қүқьщтық актілерінің ақпараттық- 
қүқықтық жүйесі.
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Бақылау сэдрақтары:
1. Қаржыль.іқ - кұқықтық қатынастар деген не?
2. Қаржылық - қүқықтық қатынастардың белгілері қандай?
3. Қаржылық - құқықтық қатьшастардың субъектісі, объектісі 

дегенді қалай
түсінесіз?
4. Материалдық в;аржьшық қатынастар кандай белгілермен

оипатталады?

3.7.10 Отбасылық-қүқықтық қатынастарыньщ түсінігі, 
іүрлері және оСіъектілері мен субъектілері

Отбасы-күқықтық қатынастары деп заңды деректің нэтижесінде 
пайда болған жэне отбасы і<үқьп-ының нормаларьмен реггелетін 
қатынастар.

Қазақстан Республикасының «Неке (ерлі-зайыптылық) жэне 
отбасы туралы» 2011 жылғы 26 желтоқсандағы Кодексіне сай, 
отбасы қатынастары:

1. Некеге түрудың, пекені тоқтатудың жэне оны жарамсыз деп 
танудың шарты мен тэртібін белгілейді;

2. Отбасы мүшелерінің: ерлі-зайыптылардың, ата-аналар мен 
балалардың (асырап алушылар мен асырап алынғавдардың) 
арасындағы, ал неке-отбасы заңдарында көзделген жағдайларда 
жэне шекетрде басқа туыстар мен өзге де адамдардың арасындағы 
азаматтық қүқықтар мен міндеттерді, мүліктік емес жэне мүліктік 
жеке қатынаста])ды реттейді;

3. Ата-анасьшың қамқорынсыз қалған балаларды отбасына 
орналастыру нысандары мен тэртібін анықтайды;

4. Азаматтық хал актілерін тіркеу және заңдарда белгіленген 
тәртіппен ақылы қызмет корсету тэртібін реттейді.

Отбасылық-қрсықтық қатынастардың темендегідей арнайы 
белгілері бар:

- Отбасылық-күқықгық қатынастардьщ субъективті күрамы 
заңмен анықталған;

- Олар созыималы сипатта болады;
- Отбасьшық-күқықтық катынастар ақысыз негізде болады;
- Олар арнайы заңдық деректердің негізінде пайда болады;
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- Отбасылық-құқықтық қатынастар экімшілік қатынастармен 
байланысты больш отырады.

Отбасы-қүқықтық қатынастарының субъектілеріне некеден, 
туыстықган, бала асырап алудан немесе баланы тәрбиеге алудың 
өзге де нысандары арқылы бір-бірімен өзара байланысты болатын 
адамдар тобын жатқызамыз.

Отбасы - құқықтық қатынастарының субъектілері: ерлі-
зайынтьшар, балалар, ата-аналар, асырап алушылар жэне асырап 
алынғандар, ағалы-інілер мен апалы-сіңлілер, ата, әже жэне 
немерелер, суррогат аналар, сонымен қатар қамқоршы жэне 
қорғаншы органдар, қамқоршылар, қорғаншылар, патронат 
тэрбиешілер, АХАТ органдары жэне оларға теңестірілген органдар.

Отбасы құқығының объектілері:
1) отбасының мүшелері арасында туатын өзіндік жэне мүліктік 

қатынастар;
2) некені қиюдың тэртібі мен шарттары жэне оны жою;
3) ата-анасының қарауынсыз қалған балаларды басқа отбасыға 

орналастыру жэне т.б. болып табылады.
Отбасы - қүқықтық қатынастары ең алдымен, мүліктхк жэне 

жеке мүліктік емес болып бөлінеді (3.16 сурет).

Сурет 3.16— Отбасы-щцьщтьщ цатынастарының бөлінуі.

Мүліктік қатьінастарға балаларды және отбасының басқа да 
мүшелерін асыраумен, ерлі-зайыптылардың бірлескен ортақ 
меншігі қүқыгымен байланысты қатынастар жатады. Жеке мүліктік 
емес қатынастарға баланы тәрбиелеу, оған білім берумен 
байланысты қатынастар жатады.

Құқықтық реттеу эдісіне байланысты отбасы құқықтық 
қатьшастарын үш топқа бөліп қарастыруға болады (3.17 сурет).
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Сурет 3.17 - Отбасы кдқъщтьщ цатынастары реттеу 
әдісіне байланысты бөлінуі.

Бірінші тонқа тек императивтік нормалармен реттелетін 
қатынастарды жатқызамыз. Оларға некеге тэдэу жэне оны бұ:*у, 
баланың тегін жэне ұлтын анықтау, ата-ана құқығынан айыру, бала 
асырап алу сияқты қатьгаастарды жатқызуға болады.

Екінші топқа дисиозитивтік әдіспен реттелетін қатынастар 
жатқызылады, алайда өздері анықтаған қатынастары бойынша 
субъектілердің құкықтары мен міндеттерінің шегі императнвті 
анықталады. Мысал ретінде ерлі-зайыпталырдың мүліктерінің 
шарттық режимін, бала асырау бойынша алименттік келісімдерді 
айтуға болады. Күқықтық қатынастардьщ үшінші тобына таза 
диспозитивті эдіспен реттелетін қатынастар жатады. Бүған 
тараптардың еркімен пайда болатын қатынастарды айтуға болады, 
мысалы, отбасы мүшелерін асырауға алимент ендіріп алу.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Г.К. Пралиева Основы семейного щэава в Республике 

Казахстан. Алматы: Жеті жарғы, 2007. - 185 с.
2. Жайлин Г.А. Азаматтық қүқығы. Ерекше бөлім. 1-ші т..- 

Алматы: МУЯРКЕ85, 2012. - 296 б.
3. Жайлин Г.А. Азаматгық құқық. 2-бөлім,- Алматы: Нұр- 

Пресс, 2013. - 1 электр. опт. диск.
4. Кожатаев А.К. Қазақстан Республикасының азаматтық-

құқшқтық қатьшастарының обьектілерінің өзекті мэселелері. - 
Тавдықорған, 2011. - 102 б. ,

5. Лепесова А.К. Қазақстан Республикасының азаматтық 
құқығы. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2012. - 232 б.

6. Войтович Е.П. Семейное право. - Новосибирск: СибАІ С,
2014,- 192 с.
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Нормативтік-қүқықтық актілер:
1. Қазақстан Республикасының «Неке (ерлі-зайыптьшық) жэне 

отбасы туралы» 2011 жылғы 26 желтоқсандағы Кодексі // «Әділет» 
Қазақстан Республикасы нормативтік қүқықтық актілерінің 
ақпараттық-құқықтық жүйесі.

2. Қазақстан Республикасьшьщ 1994 жылғы 27 желтоқсанДағы 
Азаматтык кодексі. Жалпы бөлімі // «Әділет» Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық- 
құқықтық жүйесі.

3. Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шілдедегі 
Азаматтьщ кодексі (ерекше бөлім) // «Әділет» Қазақстан 
Республикасы нормативтік қүқықгық актілерінің ақпараттық- 
құқықгық жүйесі.

Бақылау сүрақтары:
1. Отбасы-күқықтық қатынастары деген не?
2. Отбасы-құқықтық қатынастары қалай туындайды?
3. Отбасы-құқықтық қатынастары қандай заңмен реттеледі?
4. Отбасы-құқықтық қатынастарының объектісі, субъектісі 

дегенді қалай түсінесіз?
5. Отбасы-күқықтық қатынастарын реттеудің эдістері қандай?

3.7.11 Іс жүргізушілік күқықтық қатынастарыньщ түсінігі, 
түрлері және объектілері мен субъектілері

Жалпы іс жүргізушілік — қүқықтық қатынастарды азаматтьіқ іс 
жүргізу жэне қылмыстық іс жүргізу тұрғысынан қарастырамыз.

Азаматтық-құқықтық қатынастар мүліктік жэне мүліктік емес 
қатынастар пайда болғанда туындаса, ал азаматтық іс-жұргізудегі 
құқықгьщ қатынастар (сот органында) даулы қатынастар 
туындағанда сот органдары мен құқықтары бүзылған субьектілер 
арасында пайда болады.

Қылмыстық іс жургізу басқа сөзбен қылмыстық сот ісін жүргізу 
деп те аталады. Қылмыстық проңесті жүргізетін орган — сот, 
сондай-ақ сотқа дейінгі тергеп-тексеру кезінде прокурор, тергеуші, 
анықгау органы, анықтаушы органдар болады.
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Сот органдарьгаың іс жүргізу кезеңдері үнемі қылмыстык іс 
қочғау эрекеттері мен қылмыстық істің жолсын кесу, тыю, ұстау, 
мэжбүрлеу сиякты іүрлі шараларды іс жүргізуде колдану 
. 1 рскеттерімен тығыз байланысты.

Азамагтық іс-жүргізуді сотта шешуге байланысты соттар мен 
.ічаматтық істер бойынша іске қатысушы тараптар арасьшда пайда 
болғанда, арнайы завдармен реттелетін қоғамдық күқыісгық 
қатынастар азаматтық іс-жүргізу құқык қатьшастары деп аталады.

Азаматтық іс-жүргізу қүқық катьінастарыньщ төмендегідей 
срекшеліктері бар:

1 .Бұл қүқық қатынастар арнайы завдармен ретгеледі. 
2.1с-жүргізу қатынастары біртүтас, біртектес болып келеді.
З.Азаматтық іс-жүргізу қүқық қатынастарыиың тағы бір 

ерекшелігі оньщ пайда болу, өзгеру, тоқтатылу негіздері саналады. 
Бүл қатынастар қосарласып кездесуі тиіс:

а) азаматтық іс-жүргізу қүқық қатынастары субьектілерінің 
күқық қабілеттілігі негізінде;

э) азаматтық іс-жүргізу қүқық қатынастарының әрекет 
қабілеттілігі негізінде; 6) заңды фактілер орып алғанда.

2. Азамагтық іс-жүрғізудің обьектісі — ол азаматтық іс-жүргізу. 
Ал азаматтық іс-жургізудің мәні ол азаматтық істі даулы 
қатынастарды сотта қарап, мэні бойынша шешу.

Азаматтық іс-жүргізуге қатысушы субьектілер іске 
қатысушылар деп аталады. Іске қатысушылардың күрамы көп 
жағдайда олардың қүқықтық мәртебесі іске к;атысқанда кездеген 
мақсаттары эртурлі. Сондықтан іске қатысушыларды 2 үлкен топқа 
бөлеміз: Іс бойынша мүдделі тарап жэне іс бойынша бейтарап 
тараптар (3.18 сурет).

Азаматгық іс жүргізуге катысушылар

1
Ц Іс бойынша мүлделі | 

тарап

Сурет 3.18- Азаматтық іс жургізуге цатысуиіылар.
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Іс бойынша мүдделі тарап:
1.Талап қою тэртібінде іс-жүргізу (талапкер, жауапкер).
2.Ерекше талап қою тэртібінде іс жүргізу: Талапкер -  заңды 

түлға және жеке түлға; Жауапкер -  мемлскетгік, мемлекет 
органдары лауазымды түлға, экімшілік аумақтық байланыстар.

3.Ерекше іс-жүргізу өндірісі бойынша өтініш беруші (Арыз 
беруші).

4.Бүйрық тэртібінде іс-жүргізу Өндіруші жэне Борышкер.
Іс бойынша бейтарап тараптар. Сот бияігін жүзеге асыратын 

субьектілер: судьялар.
2.Хатшысы (Сот отырысының).
3.Сот приставы.
2-Істің мэні бойынша қарап, шешуге жәрдемдесетін тарап: 

сарапшы; маман; аудармашы.
ЗАзаматтық істер бойьшша процеске өздері қатысып, өздерінің 

мүдделерін қоргайтын қатысушылар.
Процессуальдық қатынастардың субъектілері —  бүлар 

қылмыстық істі жүргізуші мемлекеттік органдар мен олардың 
лауазымды адамдары жэне іске қатысушы жеке тұлғалар 
(азаматгар), яғни, қылмыстық қудалауды жэне сотта айыптауды 
қолдауды жүзеге асыратын органдар мен адамдар, сондай-ақ 
қылмыстық іс бойынша іс жүргізу кезінде өз қүқықтары мен 
мүдделерін немесе өздері екілдік ететін күқықтар мен мүдделерді 
қорғайтын түлғалар: прокурор (мемлекеттік айыптаушы), тергеуші, 
анықтау органы, анықтаушы, күдікті, айыпталушы, олардың заңды 
өкілдері, қорғаушы, азаматтьщ жауапкер, жэбірленуші, жекеше 
айыптаушы, азаматтық талапкер, олардың заңды екілдері жэне 
өкілдері.

Ал объектісі —  қылмыстық іс жүргізуге байланысты 
орындалатын іс-әрекеттер болып табылады.

Осымен қатар, қылмхлстық іс жүргізу кезіндегі қүқықтық 
қатынастардың мынадай ерекшеліктері бар екендігін айту қажет.

1. Процессуальдық қатьшастар қылмыстық іс жүргізу 
субъектілерінің өз фушспияларьш атқару кезіндегі іс-әрекеттерімен 
тьн ыз байланысты болып табылады жэне сондықтан қылмыстық іс 
жүргізуді осы кезде орындалатын іс-эрекеттердің жэне олармен 
қатар туындайтын құқықгьщ қатынастардың тұтас бірлігі деп 
түсінуге жатады.
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Процессуальдық қатынастарды қарастырғанда оларды негізгі 
екі топқа бөлінеді (Бірінші топқа қыпмыстық іс жұргізу қызметін 
атқаратын мемлекеттік оргаидар мен олардың лауазымды 
адамдарыньщ арасында туыидайтын қатынастар жатады (сот, 
мемлекеттік айыптаушы). Екінші топқа аталған мемлекеттік 
органдармен іске қатысушы жеке тұлғалардың араларында 
туындайтын құқықтық қатынастар жатады (мысапы, тергеуші мен 
айыпталушьшың араларындағы құқықгьіқ қатынастар).

2. Процессуальдық қатьшастардьщ басталуы, езгеруі жэне 
аяқталуы қылмыстық-кұқықтық қатынастармен байланысты болып 
келеді. Оның себебі —  қылмыстық іс жүргізудің озі қылмыстық 
құқықгық нормаларды жүзеге асыру қажеттілігінен туған, яғни 
қылмыстық-кұқықтық нормаларды қолдану қылмыстық іс жүргізу 
арқылы ғана жүзеге асырылады.

Процессуальдық қатынастар қылмыс жөнінде хабар қылмыстық 
ізге түсу органдарына келіп түскеннен кейін жүргізілетін іс- 
эрекеттермен басталады. Процесс қылмыстық жауапқа тартылған 
адам соттың үкімі бойынша ақталған жағдайда, онда осы ақтау 
үкіміне сэйкес бұл іс бойынша процессуальдық қатынастар 
аяқталады. Процессуальдық қатьшастар алдын ала тергеу жүргізу 
кезінде де аяқталуы мүмкін (қылмыстық істі қысқарту туралы 
қаулы шығарылған жағдайда).

3.Барлық кезде де процессуальдық қатынастарға билік 
өкілеттігі бар мемлекеттік орган (қылмыстық ізге түсу органы 
немесе сот) қатысып, сол арқылы іске қатысушылар оз құқықтарын 
жүзеге асыра алады. Яғни, қылмыстық іс жүргізу міндеті: атқаратын 
мемлекеттік органмен байланысты түрде ғана жек тұлғалардың 
(азаматтардың) өз құкықтарын іс жүзінде қолданулары мүмкін 
болады. Мәселен, сотта істі қарау кезінде сотталушы куэлардан 
жауап апуға қүқылы. Ал сот өз өкілеттігі қолданып, сотталушының 
куэдан жауап алуына мүмкіндік жасауы тиіс.

Процесте өздерінің емес басқа біреулердің мүдделерін 
қорғайтьшдар: қорғаушы; кейде прокуратура; заңды өкілдер; 
сенімхат өкілдері.

Азаматтар мен сот органдары арасындағы қатынас істі қарау, 
жазаны өтеу, іске қатысты негізгі азаматтық іс-жүргізу қүқық 
қатынасы болып табылады. Азаматтар құрамы жағьшан, мазмүны, 
істің тоқтатылуы, өзғеруі қүқық қатынастары бір-бірімен тығыз 
байланысты.
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Азаматтық іс-жүргізу күқықтары мен міндеттеріне ие болу 
қабілетгілігі азаматаық іс-жүргізу құқық қабілеттілігі материалдық 
қүіқглқ субьектілері болып табылатын барлык азаматтар мен 
ұйымдар үшің бірдей дәрежеде танылады.

Пзйдаланылған әдебиеттер:
1. Атаханова С.К. Азаматтық іс жүргізу күқыгы,- Алматы: 

Қазақ университеті, 2013. - 114 б.
2. Журсимбаев С.К. Уголовно-процессуальное право 

Республики Казахстан. - Алматы: Нүр-Пресс, 2011.- Іэлектр. опт. 
днск.

3. Капсалямов К.Ж. Уголовно-процессуальное право
Республики Казахстан. Общая часть, Т.І.- Алматы: СуЬегЗтіІҺ, 
2016,- 196 с.

4. Нурмашев У. Гражданское процессуальное право РК. - 
Алма-Ата: Ш КРКЕ58, 2012. - 476 с.

5. Нүрмашев ¥ . Қазақстан Республикасьшың қылмыстық іс 
жүргізу қүқығы. - Алматы: Жеті жарғы, 2008. - 368 б.

6. Сәдуақас С. Ж. Азаматтық іс жүргізі қатынастарының 
заңнамалық негіздері. - Талдықорған, 2011. - 84 б.

Нормативтік-қүқықтық актілер:
1. Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 4 шілдедегі 

Қылмыстьщ-процестік кодексі // «Әділет» Қазақстан Республикасы 
нормативтік қүқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі.

2. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 31 қазандағы 
Азаматтық процестік кодексі // «Әділет» Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықгық актілерінің ақпараттық-құкықтық жүйесі.

Бақылау сүрақтары:
1. Азаматтық іс жүргізу қатынастары қандай жағдайда 

туындайды?
2. Азаматтық іс жүргізу қатынастары деген не?
3. Азаматтық іс жүргізу қатынастарының субъектілері мен 

объектілері қандай?
4. Қылмыстық іс жүргізу дегеніміз не?
5. Қылмыстық іс жұргізу процесінің субъектілері қандай?
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3.7.12 Халықаралық-құқықтық қатыиастарының түсінігі, 
түрлері және объектілері мен субъектілері

Халықаралық құқық -  бұл қүқықтың әртүрлі: саяси,
экономикалық жэне мемлекеттер арасындагы басқа да өзара қарым- 
қатынасты, сонымен қатар халықаралық өзара қарым-қатьшасқа 
қатысушы басқа да қүрылымдарды реттейтін құқық саласы.

Халықаралық құқықтың субъектісі -  халықаралық құқықтың 
нормаларьша немесе халықаралық-кұқыктық актілердің
ұйғарымдарына сэйкес туындайтын халықаралық құқық мен 
міидетті тасушы.

Халықаралық құқықгың субьектісі - субьективті құқық пен 
міндет берілген хальщаралық-құқықтық қатынастардың 
қатысушылары.

Хальщаралық құқықгың субьектілерін 2 тонқа бөлуге болады: 
алғашқы субъектілер және туынды субъектілер (3.19 сурет).

Сурет 3.19 ~ Халыцаралыц құқықтыц субьектілері.

1) Алғапщы (егеменді) субъектілер, оларға егемендігі бар 
мемлекеттер мен өз тэуелсіздігі үшін күресуші халықтар мен 
үлтгарды жатқызуға болады;

2) Туынды (егеменді емес) субъектілер халықаралық ұйымдар, 
мемлекет тэрізді құрылымдар.

Хапықаралық құқықтың субьектілерінің ерекше тобы - жеке 
тұлғалар.

Ерекше құқықтьщ жұйесі ретінде халықаралық құқық 
ерекшелігі халықаралық құқықсубьектілік ерекшелігін айқындайды 
жэне сонында халықаралық субьектілерінің сапалы сипатында 
анықгайды.

Халықаралық құқық субьектіліктің мазмұнын осындай 
субьектінің халықаралық-құқықтық нормалардан туындайтын
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негізгі құішқтары мен міндеттерін құрайды. Халықаралық құқық 
субъектілік өз табиғаты бойынша фактілі және заңды больш 
бөлінеді, жэне де осыған сэйкес алғащқы және туынды 
халықаралық құқықтьщ субъектілері болады.

Халықаралық құқықтың алғашқы субьектілері (мемлекет, ез 
тэуелсіздігі ұшін күресуші халықтар мен ұлітар) оларга тэн 
мемдекеттік жэне ұлттық егемендікке-суверенность-ірко Гасіо- 
байланысты халықаральщ-құқықтық құқықтар мен міндеттерді 
тасуніылар болып табылады.

Еғемендік (мемлекеттік немесе ұлттық) оларды халықаралық 
құқықтың басқа субьектілерінен тэуелсіз етеді жэне олардың 
халықаралық қатьшастарға жеке қатысу мүмкіндігін алдын-ала 
анықтайды. Халықаралық құқықтың алғашқы субьектілерінің құқық 
субьектілігін белгілейтін нормалар жоқ, бірақ олардың кұрылған 
сәттея бастап құқық субьектілігінің болатынын бекітетін нормалар 
ғана бар.

Халықаралық құқықтың ' егеменді емес (туынды) 
субьектілерінің құқық субьектілігінің заңды қайнар көзі болып 
олардың - құрылтай құясаттары болып табылады. Бұндай құжаттар 
халықаралық келісімшарт түріндегі халықаралық құқықтың 
алғашқы субьектілері қабылдайтын жэне бекітетін олардың 
жарғьшары больш табылады. Туынды халықаралық кұқықтың 
субьектілерінің құқық субьектілігі шектеулі, сондықтан да олардың 
құқық субьектіліғінің көлемі мен мазмұны халықаралық кұқықтың 
алғашқы субъектілерінің ерік-жігеріне байланысты болады.

Халықаралық құқықтың субьектілерінің ішкі мемлекеттік 
құқықтьщ субьектілерінен ажырататын белгілері болады:

1) Халықаралық кұқықтық нормалардан туындайтын кұқықтар 
мен міндеттердің болуы;

2) Үжымдық құрылым болып табылады (мемлекет билік жэие 
басқару аппарат; күресуші халық - ел ішінде жэне халықаралық 
қатьшастарда оны білдіретін - саяси орган. Халықаралық ұйымдар - 
тұрақты әрекет ететін органдары; биліктік екшеттіліктерін жүзеге 
асыруда халықаралық- құқықтың субьектілері салыстырмалы түрде 
тәуелсіз жэне бір-біріне бағытьшышты емес. Әрқайсысының өзінің 
халықаралық мэртебесі бар жэне халықаралық қатынастарға өз 
атынан қатысады);

132



3) Халықаралық ыормаларды әзірлеуде және қабылдауда 
қатысатын қабілеттілігі бар. Келісімшарттың құқық-әрекет 
қабілеттілік халықаралық құқық субьектіліггің маңызды элементі. 
Халықаралық құқықтың субьектілері халықаралық-құқықтық 
нормалардың адресаттары ғана емес, сондай-ақ оларды шығаратын 
(тудьфу, кұрастыру) тұлғалар болып табылады. Халықаралық 
құқықтың субьектілері -  сонымен бір уақытта халықаралық 
құқықтың саяасы — халықаралық келісімшарт құқығының 
субьектілері болып табылады.

Осы аталған үш элементтің болуы (хапықаралық құқықгың 
нормалардан туындайтын құқықтар мен міндеттердің болуы, 
ұжымдық құрылым түрінде болуы, халықаралық кұқықтық 
нормаларды құруда тікелей қатысуы) қандайда бір құрылымды 
халықаралық құқықтың субьектісі деп санауға болады.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Шумилов В.М. Международное право. - М.: КНОРУС, 2010.

- 1 опт.диск. Іэкз.
2. Халықаралық күқық. Дәрістер курсы,- Алма-Ата: КазГУ, 

2003. - 472 б.
3. Сарсембаев М.А. Международное право. - Алматы: Данекер, 

2 001 ,-344с

Нормативтік-кұқықтық актілер:
1. Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 30 мамырдағы 

«Халықаралық шарттары туралы» Заңы // «Әділет» Қазақсган 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық- 
құқықтық жүйесі.

2. Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шілдедегі 
Азаматтық кодексі. Ерекше бөлім. // «Әділет» Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық- 
құқықтық жүйесі.

Бақылау сүрақтары:
1. Халықаралық күқық дегеніміз не?
2. Халықаралық қатынастар дегеніміз не?
3. Халықаралық құқық халықаралық қатынастарда қандай 

қызметтер атқарады?
4. Халықаралық -  құқықтық қатынастар субъектілерінің 

ерекшеліктері неде?
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ҚҮҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ САЛАЛАРЫ 
БОЙЫНША ТЕСТ С¥РАҚТАРЫ:

1. Қазақстан Республюсасының конституциялық құрьшыс 
негіздерін іске асырушы қоғамдық қатынастарды реттейтін 
нормалардың жиьштығы:

A) Мұрагерлік құқық
B) Отбасы қрсығы
C) Азаматгық қүқық
В) Әкімшілік қуқық
Е) Конституциялық құқық

2. Өздерінің заңдық мазмұнының жақындығы бойьшша 
топтасқан құқықтық нормалар жиынтығын білдіреді:

A) конституциялық құқық нормалары
B) конституциялық құқық институттары
C) конституциялық -  құқықтық режим 
О) конституциялық-құқықтық қатынастар 
Е) конституциялық реттеу эдістері

3. Конституциялық-құқықтық нормалар өзінің құрылымы 
бойынша ерекшелігі қандай?

A) уэкілдік беруші болып келеді
B) кобінесе норманың гипотезасы көрсетілмейді
C) кобінесе норманың санкциясы корсетілмейді 
О) тиым салушы болып келеді
Е) рұқсат беруші болып келеді

4. Конституциялық құқық субъектілеріне белгілі бір эрекеттерді 
жасауға ұйғаратын нормаларды көрсет:

A) тиым салушы нормалар
B) рұқсат беруші нормалар
C) міндеттеуші нормалар
0) уэкілдік беруші нормалар 
Е) императивтік нормалар



5. Көрсетілген әдістердің қайсысы констатуциялық құқықтық 
қатынастарды реттеу әдістері емес:

A) міндеттеуші
B) тыйым салушы
C) рұқсат ету 
В) мадақтау 
Е)тану ,

6. Конституциялық құқық нормаларымен реттелінетін және 
өзара құқықтар мен міндеттер формасындағы субъектілердің 
арасындағы заңдық байланысты қамтитьш қоғамдық қатынастар:

A) конституциялық құқық нормалары
B) конституциялық кұқық институттары
C) конституциялық заңдар
ІЭ) экімшілік-құқықтық қатьшастар 
Е) конституциялык құқыктық қатынастар

7. Қайсысы конституциялық құқықгық қатынастардың 
субъектісі больш табылмайды:

A) мемлекет
B) мемлекеттік билік органдары
C) сайлау органдары
О) материалдық игіліктер 
Е) қоғамдық бірлестіктер

8. Объективті фактордан -  адамдардың табиғи құқыгын заң 
тұрғысынан қараудан туьшдайтьш эдіс:

A) мівдеттеуші
B) тыйым салушы
C) рұқсат ету
В) мадақтау 
Е)тану
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9. Қазақстан Республикасының конституциялық кұрылыс 
негіздерін іске асырушы қоғамдық қатынастарды реттейтін 
нормалардың жиынтығын құрайіын құқық саласы:

A) қаржы құқығы
B) қылмыстық құқық
C) азаматтық құқық
В) конституцияльщ құқық 
Е) экімшілік құқық

10. Конституциялық құқықтық қатынастардың объектілері:
A) мемлекет
B) мемлекеттік билік органдары
C) сайлау органдары
О) бнлік, суверенитет, тұлға бостандығы 
Е) қоғамдық бірлестіктер

11. Төмендегі кұқықтық қатынастардың белгілерінің қайсысы 
экімшілік-құқықтық қатынастарға тэн емес:

A) мемлекетгік мәжбүрлеу мүмкіндігімен қамтамасыз етіледі
B) әкімшілік құқьщ нормалары негізінде пайда болады
C) қатысушылардың субъективтік құқықтары мен заңдық 

міндеттері болады
О) конституциялық құқық нормаларымен реттеледі 
Е) атқарушы билік қызметінің аясында пайда болады

12. Мемлекеттік басқару саласындағы қоғамдық қатынастар,
бұл:

A) Мұрагерлік құқықтық қатынастар
B) Отбасы құқықтьщ қатынастары
C) Азаматтық құқықтық қатынастар
В) Әкімшілік құқықтық қатынастар
Е) Конституциялық құқы қты қ қатьшастар



.  .  I I I !13. Мыналардың қайсысыэкімшшік-құқықтық қатынастардың
пайда болуы негізі:

A) тек қағидалар
B) тек іс-эрекеттер
C) тек эрекеттер мен оқиғапар
О) тек экімшілік құқыкбузушылъіқтармен байланысты іс- 

эрекеттер
Е) айғақтар

14. Экімшілік-қуқықтық қатынастарға тэн:
A) қатысушылардың қалайда мемлекеттік атқарушы органдар 

немесе лауазымды адамдар болуы
B) мүліктік қатынастар сияқты ережелерді реттемейді
C) қылмыстық іске қатысты емес 
Б ) сот үкіміне қатысты 
Е) сотқа шағымдану

15.Әіамшілік құқықтық қатынастар мына нормалардың 
қайсысымен реттеледі:

A) Мұрагерлік құқықтық
B) Отбасы құқықтық
C) Азаматтық құқықтық 
0 ) Әкімшілік құқықтық 
Е) Қылмыстық кұқықтық

16. Әкімшілік-кұқықтық қатынастар пайда болады:
A) Мемлекеттік басқару аясында
B) қылмыстық жазаларды орындау аясында
C) корпоративтік басқару аясында 
О) әлеуметтік қамсыздандыру аясында 
Е) мемлекеттік ұйымдастыруда

17. Әкімшілік-құқықтық қатынастар:
A) Жариялы (мемлекеттік)- құқықгық қатынастар
B) жеке-құқықгық қатынастар
C) ұйымдастыру сипатындағы жеке-құқықі'ық қатынастар 
0 )  корпоративтік сипаттағы жеке - құқықтық қатынастар 
Е) императивтік қатынастар
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18. Әкімшілік-құқықтық қатынастар қапыптасуы мүмкін:
A) азаматтар арасында
B) мемлекетгік ұйымдар арасында
C) мемлекеттік органдар арасында
В) мемлекеттік кэсіпорын мен мемлекет арасында 
Е)мемлекеттер арасында

19. Мемлекеттік баскарушылық қызметке тэн басқарушылық 
байланыстарды ең толық дәрежеде білдіретін әкімшілік-құқықтық 
қатьгаастардьщ тұрі:

A) деңгейлес- әкімшілік құқықтьщ қатынастар
B) Әкімшілік құқықтық қатынас субъектілері
C) ұйымдастыру сипатындағы жеке-кұкықтық қатьшастар
В) корпоративтік сипаттағы жеке - кұқықтық қатынастар 
Е) Сатылас - экімшілік құқықтық қатынастар

20. Оларда бір тараптың екінші тарапқа міндетті болатын 
заңдық билік эмірі болмайтыи экімшілік құқықтық қатынастар:

A) деңгейлес- экімшілік құқықтық қатынастар
B) Әкімшілік кұқықтық қатынас субъектілері
C) ұйымдастыру сипатындағы жеке-құқықтық қатынастар
В) корпоративтік сипаттағы жеке - құқықі ық қатынастар 
Е) Сатылас - экімшілік кұқықтық қатынастар

21. Жер заңымен қаралатын жер учаскелерінің тұрлері:
A) бөлінетін-бөлінбейтін
B) шекпен белгіленген-шекпен белгіленбеген
C) жазық-таулы аймақ
Э) өнімді қорықтық
Е) үлкен масштабты-кіші масштабты

22. Жер заңымен канша жер санаты қарастырылған
A) жеті
B)алты
C) бес 
Б ) сегіз 
Е) екі
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23. Қандай жер учаскесі жеісе меншікте бола алады:
A) тұрғын үй астындағы учаскелер
B) қорғаныс жерлері
C) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 
О) орман қорлары жерлері
Е) қаланың жалпы пайдалану жерлері

24. Қазақстан Республикасының заңдарында жерге меншіктің 
қандай нысандары белгіленген?

A) мемлекеттік жэне жеке
B) жеке жэне муниңипалдық
C) мемлекеттік және муниңипалдық
В) жеке және қоғамдық
Е) мемлекеттік жэне қоғамдық

25.Жер қүқықтық- қатынастарының түрлерін атаңыз:
A) материалдық, іс жүргізуіпілік қатынас
B) ішкі жэне сыртқы қатынастар
C) қоғамдық жэне қоғамдық емес қатьшастар
О) экономикалық жэне экономикалық емес қатынастар 
Е) элеуметтік қатынастар жэне элеуметтік емес қатынастар

26. Жер қүқығының пэні, бұл:
A) жерді пайдалану мен қорғау жвніндегі қоғамдық қатынастар
B) қоғамның өндіруші күштерін орналастыру үшін арналған 

кеңістік базисі ретіндегі жерлер
C) өңірлік қажетті қанағаттандыру қолданылатын табиғи ресурс 

ретіндегі жерлер
В) жер үлесі 
Е) нақты жер учаскесі

27. Жер құқықтық- қатынастарының объектілері:
A) Қазақстан Республикасының жерлері
B) заңды гұлғалар
C) Қазақстан Республикасының азаматгары 
13) жалға алу шарттары
Е) тұрғын үйлер



28. Жер қүқығы қатынастарының субъектілерін атаңыз:
A) жеке жэне заңды түлғалар, сондай-ақ мемлекеттер.
B) шаруа қожалықтарыиың жерлері
C) түтынушы коонератив жарғьшары
В) жер қорлары
Е) шетелдіктердің ауылшаруашыльщ өнімдері

29. Жер күқықтык- қатынастарының мазмұны:
A) құқықтары мен міндеттері
B) жасалынған өнімдер
C) шаруашылық қожальщгарының құқықтары 
О) жер қорлары
Е) ауылшаруашылық өнімдерінің иесі

30. Жер құқьщтық- қатьінастары қавдай заңмен реттеледі:
A) Азаматтық туралы заң
B) Жер кодексі
C) Азаматтық іс жүргізу кодексі
В) Қылмыстық іс жүргізу кодексі 
Е) Жергілікті органдардың актілері

31. Қьшмыстық жауаптылық мэселесімен тьнғыз байланысты 
қатынастар, бұл:

A) отбасы - қүқықтық қатьшастар
B) еңбек - құқықтық қатынастар
C) конституңиялық - құқықтық қатынастар 
Б ) экімшілік-құқықтьщ қатынастар
Е) қьшмыстық-құқықтьщ қатынастар

32. Көрсетілгендердің қайсысы отбасы-құқықгық қатынастары- 
ның субъектісі больш табылмайды:

A) асырап алушылар және асырап альшғандар
B) инвесторлар мен шетелдік инвестиция салушьшар
C) патронат тэрбиешілер, АХАТ органдары
О) суррогат аналар, сонымен қатар қамқоршы жэне қорғаншы 

органдар
Е) ерлі-зайыптылар, балалар
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33. Аталғандардың қайсысы процессуальдық қатыиастардың 
субъектілері болып табылады:

A) қылмыстық қудалауды жэне сотга айыптауды қолдауды 
жүзеге асыратын оргаидар

B) прокурор (мемлекеттік айыптаушы),
C) барлығы да процессуальдық қатынастардың субъектілері
В) күдікті, айыптапушы, олардың заңды өкілдері, қорғаушы
Е) тергеуші, анықтау органы, анықтаушы

34. Материалдық игіліктер: жер, табиғй ресурстары, т.б. қай 
күқықтық-қатынастардың объектісі бола ала алады:

A) конституциялық -  қүқықтық қатынастар
B) әкімшілік -  құқықтық қатьшастар
C) қылмыстық -  қүқықтық қатынастар
В) халықаралық -  құқықтық қатынастар
Е) аграрлық- құқықтық қатынастар

35. Халықаралық құқықтың нормаларына немесе халықаралық- 
қүқықтық актілердің ұйғарымдарына с;әйкес туындайтын 
халықаралық құқық мен міндетті тасушы бұл:

A) конституциялық-кұқықтық қатынастардың субъектшері
B) әкімшілік-құқықтық қатынастардың субъектілері
C) қылмыстық-қүдықтық қатынастардың субъектілері
13) халықаралық-кұқықгық қатынастардың субъектілері
Е) экологиялық-қзрқықтық қатынастардың субъектілері
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