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КІРІСПЕ

ІІІет елдердің мемлекет жэне құқық тарихы іргелі тарихи- 
қүқықтық пәндердің бірі больш табылады.Бұл пэнді оқу 
момлекеттіліктің мэнін терең түсіну және оның жақын 
арадағы,болашақтағы негізгі даму тенденцияларын болжай білу 
үшін өте қажет.

Шет елдердің мемлекет жэне құқық тарихы пэні құқық пен 
мемлекетгің пайда болуын жэне дамуын қоғамдағы тарихи 
құбылыстармен тығыз байланысты оқытатын болғандықган, ол 
гарихи-құқықтык деп аталатын спецификалық тарихи ғылымдар 
саласы болып табылады.Сондаюан ол құқықгық білімнің қажетгі 
элементі больш саналатын негізғі құқыктық пэндермен қабысады.

Шет елдердің мемлекет жэне құқық тарихы пэні қоғамда 
болатын жалпы тарихи фактілерді мемлекеттік-құқықтық жүйелер 
жэне мекемелердің күрделі жиынтығының дамуымен байланыстыра 
отырьш оқытады.

Сонымен қатар бұл пэн эр нақты-тарихи кезеңдерге талдау 
жасай келе, экономикалық жэне саяси өмір оқиғалары аныкгайтын 
көптеген фактілерді қарастырады.

Құқық жэне мемлекег ұғымдары өзгермейтін категориялар 
емес, олар адамзат дамуынын эр тарихи кезеңдерінде өзгерістерге 
ұшырап, толықгырылып, дамьш отырады.

Мемлекет жэне құқықтың эволюциясы кезінде оларға эрқилы 
партиялар, қозғалыстар, ішкі жэне сыртқы қайшылықгар өз 
ықпалдарьга тигізеді. Мемлекеттің пайда болуы өндіргіш күштердің 
дамуы нэтижесінен болғанымен,ол сол кезеңдерде қалыптасқан 
таптық қайшылықтар мён шиеленістерден тыс бола алмайды.

Осыған сэйкес бұл пэнді құқық жэне мемлекетгің пайда болуы, 
дамуы, мемлекеттік-құқықгық институтгардың жетілу жэне 
өзгерістерге ұшырап толықтырылуының тарихы деп айта аламыз.

Қоғамдағы болып жатқан барлық үрдістер бір-бірімен сабактас, 
өте тығыз байланысты. Бұған қарамастан мемлекет жэне құқық 
қоғамдағы ерекше институтгар ретіңце өзінділігімен айқындалады. 
Мемлекет жэне кұкықтың тарихы құқықгардың жеке салалары, 
мемлекетгің түрлері мен нысандары туралы ғана ғылым емес. Ол 
мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың толық жүйесін, оның даму 
бағытын, құқықтың даму заңдылығын жэне мемлекетті толық 
қарастырады.
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Мемлекет және қрсық тарихы пэігінің мақсаты — мемлекеттегі 
кұрделі үрдістерді, олардың өзгёруін жэне заңдылықтарын 
түсіндіру. ,

ІІІег елдердің мемлекет жзне қүкық тарихы пәні көптеген 
мемлекеггердіц тарихын қарастыратын болғандықтан, оньщ тағы 
бір мақсаты - мемлекетгерге тэн жаяпы заңдылықтарды өзара 
байланыстылықгарын ескере отыра тану, оқыту.

Шет елдердің мемлекет жзне құқык тарихы пэні шет елдердегі 
мемлёқетгің жэне юрқықгьщ пайда болуы, қалыіпасу процесі, даму 
зволгаңиясы туралі.і ұіымдар мен терминдерге түсінік беріп 
оқытады. Мемлекет жэне құқықгың пайда болуын ерте кезден 
бастап, қазіргі күнге дейінгі кезеңді қамтьш, түсіндіреді. Яғни, ол 
ежелгі антикалық мемлекеттер; ежелгі Греция, Рим империялары 
және орта ғасырлык Еуропа, Шығыс елдері жэне қазіргі кезеңге 
дейінгі қалыптаскан мемлекеттің нысандары мен құқықтық 
жүйелерінің бір-бірімен қарым -қатынасын зерггейді.

Ешқандай мемлекет бір-бірінен оқшау өмір сүре алмайды. 
Олардың эрқайсысы басқа мемлекеттердің саяси үйымдарьшың 
жэне қүкықгық институтгарьпшң, саяси қүқықгық іпімдерінің 
ықпалына үшырайды. Осындай өзара ықпалдылық көбінесе 
мемлекеттің саяси қүқықтық қүрылымьш, қызметін, мэнін 
анықтайды.

Көптеген ғасырлар бойы қүқықтық акгілердің мазмұны, тілі 
өзгереді, үіымдық аппарат та жетілдіріліп, күрделеніледі, бірак; 
құқықгың ежелгі қезеңде қалыптасқан идеялары әр түлі өзгерістерге 
ұшыран біздің уақытқа дейін жетті.

Ежелгі Вавилон, ежелгі Үндістан жэне ежелгі Римнің заңцары 
түп-тамырымен жоғалып кеткен жоқ.Олардағы идеялар, олардың 
мэнін құраған институттар адамзат тәжірибесімен, қазіргі құқықтық 
ғылым жетістіктерімен жэне ақпараттық деректермен толығып, 
жетілдіріліп бүгінгі күнге дейін жеггі.

Ежелгі кезеңдегі, орта гасырлардағы, жаңа жэне қазіргі 
замандағы мемлекет жэне құқық туралы философиялық көзқарастар 
нақгы мемлекеттік жэне құқықтық институттарда, құкық жэне 
мемлекеттердің нысандарында көрініс тапты.

Ондай ілімдер құқық жэне мемлекет тарихының қазіргі кездегі 
коңцепңияларының негізін құрап, тарихи үрдістердің дамуьш, 
мемлекет жэне құқықгьщ барлық даму проңесін таптық күрес 
призмасында түсіндіруден бас тартуға көмектеседі.
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Қазіргі кезендегі мемлекеттік-құқықтык ұрдістерді оқу 
коицепцияларыньщ теориясында батыс Еуропада 18 ғасырларда 
қалыптасқан «өркениет» ұтымын қолданады. Өркениет ұғымы тек 
қана мәдениетке ғана байланысгы қолданылмауы керек, оның 
мағынасы өте кең.

Ол мемлекеттік биліктің бөліну принципіне сэйкес кұрылуы, 
құқықтың даму деңгейі, ең бастысы әр тұлғаның, адамның 
мүмкіндіктері, өйткені қоғамда жэне мемлекетте болатьш барлық 
ұрдістер адамның ішкі дұниесі арқылы өтіп,оның дүниетанымы 
негізінде қабьвдданьш, олардың мемлекетіік-кұқьіқтық 
құбылыстарға деген психологиялық қатъшастарын көрсетеді.

Шет елдердің мемлекет жэне құқық тарихы пэнінің міндеті 
құқық және мемлекетгің даму үрдістерінің күрделілігін,

эрқырлылығын дұрыс түсініп, қабылдауға үйрету.Әлемдік 
тарихтан мемлекет және құқық тарихын бөліп қарап, көптеген 
фактілер мең құбылыстарды мемлекеттануіны-заңгер көзқарасымен 
дұрыс бағалай білуге дағдыландыру.

Шет елдердің мемлекет жэне құқық тарихы пэнін оқу 
барысында элемдік тарих ден рим кұқығын оқып, меңгеру маңызды 
рольге ие болады.



БІРПППІБӨЛІМ
ЕЖЕЛГІДҮНИЕДЕГІ МЕМЛЕКЕТ 

ЖӘНЕ Қ¥ҚЫҚ ТАРИХЫ

'Ежелгі дұние адамзат тарихывда нәаиясесі қршеленушілік өңдірістік 
тэсіл, алғашқы таптық коғамдар мен мемлекеггер пайда болған дэуір. 
Тарихи үрдістердің бүл негізгі тенденциясы бьггыраңқы орналасңан эр 
түрлі халықгарда коғамдьж дамудың сан қилы нысандары негізііще 
жүргічЬіді. Табиги-клнматіық жағдайлардың сан қырлылығы бүл 
үрдісгердің жік-жікке бөлініп өтуіне әкедді. Барльпс; елдерде бұл 
проңесстер бірьщғай, бір мезгілде өткен жоқ. Ежепгі мемлекеггерді 
әрқилы тайпалар элемі қорпгап, олар негізін салған мемлекеггер де 
бірьыдай болган жоқ.

Сондықганда ежеаігі кезеңцегі мемлекет жэне күқық тарихы шартты 
түрде Ежелгі Шьнъіс мемлекет жэне құқық тарихы жэне Ангакалық 
элемиің мемлекет жэне қүкык тарихы болып бөлінеді. «Ежелгі Шығыс» 
үғымы ғьшымда Азияның ощүстік-батысы, оңтүсіік- шығыс, сонымен 
бірге Африканың солтүстік жэне солтүстік-шығыс бөлігін бірйсгіретін 
анықгамарегіңде колданылады.

Ежелгі Шыгас еццері элемдік өркениеттің дамуьша үлкен үлес 
қосгы. Олар адамзат игілігіне айналып , уақыг өте жегілдіріліп, дамыған 
рухани жэне материалдық қүндылықгардьщ негізін салды.

Бүл мемлекетіердің тарихын оқыған кезде олардың коғамыяың 
табиғи жағдайлармен тығыз байланыста дамып, тұрғындарьшьщ табиғи 
қоршаған ортаға да тәуелді болғаньш ескеруіміз керек. Мемлекег пен 
қүқыісгьщ паңца болуьша әсер егкен ссбеп-салдарлардьщ мэселелерін 
оку да маңызды болыи табылады. Сондықган да Ежелгі Шьнъістьщ 
кейбір аудандарьша, эсіресе Ніл, Евфрат, Иңц, Ганг, Янңзы, Хуанхе 
өзендері тэрізді адамдардың өмір сүруіне ыңғайлы аумақгарды 
қарастырудьщ да үлкен мэні бар.

Сонымен қатар Ежелгі Шығыстың негізгі елдерінің қоғамдық 
жэне мемлекеттік-құқықтық дамуының негізгі тенденцияларын 
байқауға болады. Олардың бірі саяси жэне экономикалық жағынан 
түйықталған натуралды шаруашылыққа негізделген селолық 
қауымдардьщ үзақ уақытқа дейін сақталуы. Қауымдық 
қүрылымдардың сақталуы біраз уақытқа дейін жерге қатысты жеке 
меншіктің болуын тежеді. Мүндай жағдайда жартылай- 
патриархалды жэне одан да ауыр қанаудың нысандары дамып,



монарх, абыздар мүмкіндіктері жоғарылап отырды. Құлдардың 
саны үнемі өсіп отырды.

Осы жағдайлардың барлығы мемлекепке ықпал жасады. Сол 
кезеңде мемлекет кейбір елдерде таптық үстемдіктің қүралы 
ретінде, шығыстьщ деспотия нысаньщца бекітілді. Барлық билік 
ешқандай заңмен шектелмеген, әскерді, діни дауазьщды атқарған, 
үкіметті басқарған монархтың қолында болды. Деспотизмнің 
идеологияльщ негізі мемлекет басшысының түлғасын жэне билігін 
ұлықгаған дін болып табылды. . ;

Деспотиялық басқару нысандарьшьщ калыптасуьшьщ белгілі 
заңдылыктары болды. Алғашқы кезде мемлекеттік құрылымдар 
кейбір жеке тайпалар мен тайпалық үйымдардьщ территориялық 
шекараларында алғашқы қауымдық құрылыстың қалдықгарьш 
сақтай отырып түзіле бастады. Мүндай территориясы жағьшан 
кішкентай «номдық» мемлекеттер билігі халық жиналысы және 
ақсақалдар кеңесіімен шектелген тайпалъгқ жөсемдермен 
басқарыпды. Осындай билік құрылымдары бірте-бірте одақгар жэне 
басып алушылықпен негізделіп, ортаіықтанған мемлекетке 
айналып отырды.Олардың қүрылуы өзен маңьпадағы үлкен 
ирригациялық жүйені бірыщай тәртіпте ұстап отыруға әкелді.

Мемлексгггің таптьщ және жалпыұлттық міндеп ерінің 
кұрделенуін<5 байланысты, әсіресе, селолық қауымдардың 
оқшаулануы, көп елдерде монархияның ешқандай қарсыльщсыз 
деспотия нысанына айналуына әкелді.

Ежелгі Шығыстьщ құқығы коп уақытқа дейін кэдімгі қүкық 
ретінде сақгалып, кейіннен жазбаша құқыққа айналды. Құқық 
кобінесе жиі қайталанатын сот тәжірибелерінен құралды. Құқық 
таптық бағыгта болғанымен, оның жалпыұнттьщ мэні болды. Оның 
дәлелі мына заңдар болып табьшады: Хаммурапи (Вавюіон), Ману 
(Ежелгі Үндістан). Ману заңдары заң ғылымында алғаш рет кұқык 
пен моральды, құқьщ пен дінді қатар қарастырады. Ол бойынша 
құқьщтық норманы бұзу моральдык-діни талаптарды бұзу болып 
таньшды.

Осы айпылған ерекшеліктермен қатар Ежелгі Шығыс елдерінің 
құқығына ұпттық оқшаулық тэн. Оның себебі мемлекетгердің 
герграфиялық бьггыраңқылығы болып табылады.
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Бірінші тарау 
Ёжелгі Египет

1. Египеттегі мемлекеттің негізделуі
2. Египеттегі құқықтыц қайнар көздері
3. Египеттегі куқықтын салалары
4. Египеттегі құқьіқтыц даму ерекшеліктері.

Мақсаты:
Көне Египеттегі мемлекет жэне қүқьщтьш қүрылымдық 

жүйесін ашып көрсету. Ондагы күқықгық жүйенің пайда болуы мен 
мемлекеттің негіздерін жан-жакгы зерттеу.

Египетге басқа мемлекетгерге қарағанда таптық қоғам ерте 
қалыптасып, мемлекет алғаш рет пайда болды. Б.э.д. 300 жылдықга 
Египет территорнясьпща мемлекет қальттасты. Ежелгі Египет 
мемлекетінің қалыптасу тарихын бірнеше кезеңдерге бөлуге 
болады: ерте ежелгі, орта, жаңа жэне кейінгі патшалық кезеңдер.

Ежелгі Египет мемлекеті туралы, оның даму кезевдері
К.И. Батыр, З.М. Черниловский, т.б. еңбектерінде талданып
берілген. Ежелгі Египетттегі мемлекеттердің қалыптасуы эр 

кезеңде өз ерекшелікгерімен дамыды. Бүл заң жүйелерінің 
қалыптасуы туралы деректер біздің уақытқа дейін жетпей, ал 
сақгалып қалгандары өте қысқа түрде берілген.

Египетте ауылшаруашылыгы өте жақсы дамыған, иеліктердің 
қалыптасуы жерге байланысгы болды. Жер иеліктерінің бірнеше 
түрлері болды: мемлекеттік, қоғамдық, жеке қауымдық. Бүл 
иеліктерге байланысты эр турлі қатынастар дамыды. Ягни, жерді 
сатуға, сыйлауға, үрпақган - үрпаққа қалдыруға болады.

Ежелгі Египет мемлекетінде жеке меншік кальштасып, ол 
қозғалмалы мүлікке байланысгы бодды. Қозғалмалы мүліктерге - 
қүлдар, жануарлар, құрал-жабдықтар жатты. Сонымен бірге 
Египетге шартгардың бірнеше түрі қалыптасты. Ол қарыз алу 
шарты, жалдау шарты, сату немесе сатып алу шарты. Жерді 
арендалау жэне қауымдастыққа байланысты шартгар болды. Жерді 
бірінші қолдан екінші қолға беру тәртібі ерекше түрде бірнеше 
шарттар жасасқаннан кейін, ол иелікке ие болу жэне ие болу 
алдындагы діни сипатта іс-әрекеттердің жүргізілуі.
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Египет мемлекетінде отбасылық қатьюаетар дамьш, әйел орны 
отбасында жоғары орьпіды иеленді. Неке ерді-зайыптылардың 
атынан берілеіін шарт негізінде жасалды:. Әйел адамның мүлісі 
оның меншіігі боліап табьшып және соыымен қатар отбасының 
барлық мүлкі әйел адамның қольша көшті. Айырылысу проңесі екі 
жаққа да тепе-тең болды. ¥рпақ ретінде екеуінде де балалар қалып 
отырды. Мүрагерлік туралы шартты ер адам да, әйел адам да 
жасауға қүкықты.

Египеттегі қылмыстың қүқықтың қалыптасуы. 
Қылмыстың түрлері:

1. Мемлекепік /отанды сату, көтеріліс үйымдастыру, билікке 
карсы шығу, мемлекеттік қүпияны тарату/.

2. Діни қьшмыстар /қасиетгі жануарларды өлтіру және әртүрлі 
алдап арбаумен айналысу/.

3. Жеке түлғаға қарсы қылмыс /алдап өпшеу, үрлау/.
4. Ар-ожданға карсы қылмыс /зорлау, қасақана түрде теріс іс- 

әрекеттер жасау/
Қылмысты жазалауға үлкен мэн беріліп, қылмысты 

жазалаушылардың негізгі мақсаты қоркыту, әр тұрлі денеге, 
адамның мүшелеріне зақым келтіретін жазалаулар колдану, өлім 
жазасы кеңінен таралды. Сонымен қатар тіфмеге қамау, қүпдыққа 
беру, ақшалай айып салу. Сот проңесі өтініш беру арқылы 
жәбірленушіден басталып, пікір-сайыс, сөз тартыс сипатьюда өтеді. 
Айғақтар, дәлелдемелер ретіңде куэгердердің көрсетулері, анггар 
жэне кёй уақытгарда жазалаулар колданды. Сот өндірісі, соттьщ 
жүргізілуі жазбаша түрде болып отырды.

Корытынды:
Ежелгі Египет мемлекетінің қалыптасу тарихын 4 кезеңдерге 

бөлуге болады; олар: ерте (ежелгі), орта, жаңа және кейінгі 
патшалық кезеңдер. Мемлекет жэне кұқық жүйесіндегі болған 
реформаларьша талдау жүргізілді.

Әдістемелік нұсқау:
Осы тақырып бойынша меңгерген білімді тексеру үшін тест 

сұрақтары қолданылуы керек.
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Бақылау сүрақтары:
1. Египетге қылмыстың қандай түрлері болды?
2. Египеттегі қүқық қандай дәрежеде дамыды?
3. Египеттегі қүқықгық жүйені басқа елдердің қүңықтық 

ерекшеліктерімен салыстыр.
4. Егңпеттегі элеуметтік жіктерді ата.
5. Египеттегі қуқықгык нормалардың ролі қандай?

Әдебнеттер гізімі:
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: 

В 2т./ Под.ред. К.И. Батыра. М., 1975
2. Хрестоматия по всеобщей истории государсгва и права. М., 

1981,
3. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права: 

Учеб. пособие (всех лет издания).
4. Батыр К.И. Всеобщая история государства и права. М.,2000.
5. КрашенинниковаН.А. История государства и права

зарубежных стран: В 2 т. М.. 1991.
6. КрашенинниковаН.А. История государсгва и права

зарубежных стран: Учеб. пособие. М., 1994.
7. КрашенинниковаН.А. История государства и права

зарубежных стран: М., 1995.
8. Черниловский З.М. Всеобіпая история государства и права. 

М., 2002.
9. Черниловский З.М. История феодального государства и 

права. М, 1980.

12



Екінші тарау 
Ежелгі Вавилон

1. Мемлекеттің қалыптасу белгілері
2. Қоғамдың қздрылысы
3. Қүқыңтың к;алыптасуы
4. Құқықтың негізгі салалары.

Мақсаты:
Б.Э.Д. 2 000ж . басында Қосөзен аумаіында ертеде пайда болған 

мемлекегтердегі саяси-құқыісгык құрылымнан рулық, тайпалық 
ұйымдарын бөлііз қарасхыру. Вавилониядағы меншік 
к,уқыктарьшь:!ң жэне олардың түрлерін көрсету.

Б.э.д. 2000ж. басында Қосөзен территориясында алғашкы 
мемлекеттер пайда болды. Бұл қала-мемлекетгер қоғамдық және 
мемлекеттік құрылысы бойынша ұзақ мерзімге дейін рулық, 
тайпальщ ұйым регінде сақталды. Бұл елдің негізгі тұрғындары 
Қосөзен өркениетін негіздеушілер шумерііер болды. Шумерлер 
тарихында с)риду, Ур, Лагаш қалалары үдкен рояь атқарды. 
Деректердің айтуы бойынша Шумер тайпалары сол кезде 
бақшашьшықпен семид тайпаларымен қарым-қатынаста болды.

Б.э.д ЗОООж. басында Қосөзеннің солтүстігінде Семид 
тайпалары шумерлердің мэдениетін жалғастырушылар болды. 
Семидтер нех іздеген Қосөзенді біріккен мемлекеттердің астанасы - 
Аккад қаласы болды. Аккад патшалығы құлағаннан кёйін 
Қосөзеннің солтүстік жағында шумер атауы сақгалып қалды. 
Семидтер негіздегзн қалалардьщ ішіңіе мэдени жагынан 
өркендеген Вавилон қаласы болды. Кейінірек барлық Қосөзен 
Вавилон деп аталды.

Хамурапи патшаның билік егкен кезеңінде, ол басьш алу 
саясатын ұстанып бірыңғай Вавилон империясы құрьиіды. Басқа 
құлиеленуші мемлекеттер сияқгы Ежелгі Вавилон қоғамы 
тәуелсіздер жэне юрідарға бөлінді. Қоғамның ең төменгі жігін 
құраған құлдар вардум деп аталды. Әскери тұтқындар мен сатьш 
алынған құлдардан басқа олардың құрамын құқығы жоқ тәуедсіздер 
де негіздеді.Олар заң бойынша қожайындардың толық меннгігіне
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айнагіды. Құлдарды иелік ёту меншігі ұрпақган-ұрпақка 
қалдырылып отырды.

Құлдардың мынадай тұрлері болды: патша, храм, жеке иеліктегі 
құлдар. Олар меншік иесі бола алмайды. Құлдардың мүлкі қожайын 
меншігінің бөлігіне айналып, құлдар өлген соң толық меншігіне 
айналды. Құлдарға билік ету шектелген жоқ, кейбір аз ғана құлдар 
занның қорғауьша ие бола алды. Қожайынның баласы болған әйел 
құлдар болды. Олардың балалары тәуелсіз болып жарияланды.

Қарызы өскендер құлдықта 3 жьшға жуық болатын болды. 
Вавилон тұрғындары толық жэне жартылай құқықгыларға бөлінді. 
Толъщ құқықты азаматтар авилум деп аталды. Бұлар қоғамның 
ұлкен бөлігін құрады. Олардың жері, мұлкі болды. Кейбір қауым 
мүшелері жеке өз алдьша жеке шаруашылық жүргізе алды. 
Сонымен қатар кедейленген қауым мұшелері қарыз үшін еңбек 
етуге тура келді. Хамурапи заңы бұлардың жағдайын жақсартута 
ұмгылды. Қарызданушы өз мұлкінің толық иесі болып оның 
рұқсатынсыз сот оның мұлкін , ала алмады. Заң қарызданудың 
отбасының мүшесін кепілденуші деп атады. 3 жылдан кейін 
кепілденушщің қол қарызы өтеледі деп есептелінді.

Қоғамдағы толық құқықгыларға қарсы бағьгаыштылар немесе 
мушкендер деп аталды. Толық құқығы бар азаматқа дене жарақаты 
салынса, кінәліге де дене жарңқаты салынды. Ал мушкенге дене

жарақаты салынса, кінәлі айып төледі. Мушкендердің ұрланған 
заты үшін 10 есе айып төлесе, патша, храмның мүлікін ұрлаушылар 
30 есе айып төледі. Осы жіктермен қатар заң кәсіби тұрғындарды 
атайды. Олар ең алдымен сарай қызметшілері, патшаны 
қорғаушылар, басқа мемлекеттік қызмегкерлер. Редум, вайрум, 
лубудтум, декум деп аталды. Бұлар мемлекетке қызмет етушілер.

Мемлекетге жоғары орьшды шенеуніктер алды. Олардың жер 
иелігі ұрпағына қалдырылып отырды. Кәсіби қызмет етушілердің 
төменгі сатысын кэсіпкерлер, қолонершілер кұрады. Дэрігерлердің, 
мал дәрігерлерінің төлем ақылары төмен болды. Сэулетшілер мен 
кеме жасаушылар сый алатын болса, дәрігерлер төлемақы алатьш 
болды.

Мемлекеттік құрылысы.
Шумер кезеңінде қала-мемлекетгер больш олардьщ басьшда 

рубасы Энси деп аталды. Бұл кезеңде ақсақалдар кеңесі және қауым
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ы і і і і і і і і . к щры билеушінің билігін шектеп отырды. Патшаның 
ім піі,ііііщ сот, атқарушы , заң шығарушы, жоғары діни билік болды. 
Мгммскст бюрократиялық билік арқылы басқарылды. Ол негізгі 3 
ін ііпмгпюга бөлінді. Қаржы, эскери және жалпы жұмыс. 
М< мік ис і і ік ұйымдар орталықжэне жергіліктіге бөлініп, оның 2-ші 
*чи кцру жолында заңцар жинағы қосылды.

1>.үл заидар жинағы Хамурапи заңдары деп аталды. Заңның 
мигпшқы бөлімінде Хамурапи оған патшалық билікті құдай 
сыйлады деп жария етілді. Бұл заңцар шамамен 2802 баптан тұрады. 
1>ул заңдар ескі зандар, шумерлердің заң ережелері жэне жаңа заң 
срожелеріне негізделді. Хамурапи заңцарында басқа шығыс елдерге 
қарағанда діни жэне моральдық элементтері аз болды. Хамурапи 
мемлекетінің құрьшысын нығайтуға ұмтьшды. Мемлекеттің негізгі 
күшін орта жэне ұсақ құл иеленушілер құрады. Бұл заң алғашқы 
құлдық құрылысты жэне жеке меншікті бекітуші заң болды.

Меншік құқықтары.
Вавилонияда жерге деген меншіктің эр түрі болды. Ол 

патгаалық, храм, қауымдық жэне жеке меншік. Патша және храм 
шаруаларын патша әзі басқарды. Жеке меншік өзінің көлемі 
жөнінен эр-түрлі болып, ірі жер иеленушілер, құлдар мен 
жалданушы жұмыскерлердің еңбегін пайдалаңцы. Жер сатьшуға, 
арендаға берілуге, ұрпаққа қалдырылатын болды. Хамурапи 
заңдарында жер қатынастарын реттейтін баптар болды. Жалға 
алынған жер үшін жиналған енімнің 3-тен 1 бөлігін берді. Аренда 
қысқа немесе бір жьшға берілді. Ал игерілмеген жерлер ұзақ 
мерзімге берілді. Егістік, бау-бақшаны арендалаудан басқа мүлІкті 
жалға алу болды. Заң бойынша, мүлікті жалға алғаннан кейін оның

л п у « т л  « у  г» ү т у л  іі «гт»«г г  Р л у г т т к а т і  т / п і т л * »  *іт/>лтла гтіпп  л т г с »іО л ш і\ ^ а ц і а л р ш а  іш п д ^ Т П  и и л д ш . ч^ОпшМоді і \ а і а р ,  лхч̂ іүч/ лхсиіха. а л у

шарты, сату, сатып алу шарты, сақтау шартгары болды. Қылмыстық 
құқық жазалаушы сипатта дамыды. Қьшмыстың 3 түрі бар: жеке 
тұлғаға қарсы, мүліктік, жанұяға қарсы.

Корытынды:
Ежелгі Вавилон империясьшьщ мемлекетгік жэне қоғамдық 

құрьшымдары толық қарастырылды. Ондағы құқыктың түрлері мен 
белгілері, ерекшеліктері толық талдаңцы.
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Әдістемелік нұсқау:
Осы тақырып бойынша студентгер реферат жұмыстарьш жазулары 

керек. Соңғы дерек көздері бойьшша қосымша сұрақгармен жұмыс 
ясасалынуы тиіс.

Бақылау сүрақтары:
1. Ежелгі Вавилон мемлекетінің қоғамдық құрылысын 

сипатгап бер.
2. Мемлекеттегі меншік түрлерін ата.
3. Қүқықтық қатынастардың қандай түрлері басым болды?
4. Ежелгі Вавилонияның құқықгық басымдьшықгарьш ата.
5. Ежслгі Вавилониядағы ел басқарған көсемдерді ата.
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1981.
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пособие ( всехл егиздания ).
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5. Крашенинникова Н.А. История государства и права

зарубежных стран. В 2 т. М.. 1991.
6. Крашенинникова НА. История государства и права
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Үшіншітарау ііі!
Ежелгі Үндістан

1. ІМемлекеттің қалыптасуы
2. Ішкі қоғамдық қурылысы
3. Мемлекеттік қүрылымы
4. Құқықтың пайда болуы
5. Қүқықтың дамуы және оның мазмүны

Мақсаты:
Коне Индияньщ ішкі және сыртқы саяси-қүқықгарын 

қарастыру. Индиядағы провинцияларға бөлінуін жэне олардың 
қүқықгық жүйесін зерттеу.

Б.Э.Д. 2 -ш і мыңжылдықга Ганг алқабында жэне оған жалғасып 
жатқан Оңтүстік жэне оңтүстік-багыс территориясында алғашқы 
Индия мемлекеті пайда болды. Мемлекетте патшаны бекітетін 
халық жиналысының ролі жоғары болды. Ол бірте-бірте 
эулеттердің жиналысы болып, патшаға ең жақын топқа айналды. 
Тайпалық үйымдар, мемлекеттік үйымдарға айнала бастады. 
Мемлекетгік экімшшікте жоғары қызметте қүл иеленушілердің 
тобы болды.

Патша абызыньщ мэні жоғарылап, ол патшаньщ кеңесшісіне 
жүлдыз жорушысына айналды. Тайпалық дружина бірте-бірте 
басшысы бар эскерге айналды. Рулық тайпалық үжымдар негізінде 
мемлекеттік бірлестіктер негізделіп, ол монархия немесе 
республика нысаны тәріздес болды. Индия тарихында б.э.д. 4-3 ғ. 
Магад -Маури кезеңінде алғаш рет Индияда біріккен мемлекет 
қүрылды.

Варналардың ңүрылуы.
Алғашқы қауымдық қүрылыс ыдырап, коғамдық және мүліктік 

теңсіздіктер жіктердің варналардьщ пайда болуына экелді. Тең 
дэрежелі топтар өздерінің қүрылымы мен міидеттері бойынша 
жіктеле бастады. Қатаң түрде эндогамиялық неке сақталды. Әр 
түрлі элеуметтік- экономикалык сипагтағы факторлар идеолоғияға 
әсер етгі. Индиядағы элеуметтік үйымдардың сақгалуына экеяді.

Индия деректері оның іпгінде Ману заңцары Индия 
варналарьшың бөлінуін сипатгайды. Ең алғашқы варналар
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брахмандар деп аталды, оған абыздар кірді. Кшатрия варнасына 
әскери топ кірді. Осы екі варнаға карама-қарсы еркін қауым 
мүшелері вайшилар қүрады. Әргүрлі соғыс жорықгары, мүліктік, 
қоғамдық теңсіздік қоғамда бай адамдардьщ пайда болуьюаәкелді.

4 варнаға қауым мүшелері бола алмайтындар кірді, оларды 
шудралар деп атады. Шудралар 4-ші варнаны қүрап, дүниеге 
келгеннен омірінің соңына дейін осы атауға ие болды. Осы торт 
варнаның пайда болуына байланысты белгілі тэртіп қалыптасып, ол 
дінмен бекітілді. Яғни, жаратушы құдай (Пуриша) брахмандарды 
аузьшан, кшатрияларды қолынан, вайштарды белінен, шудраларды 
аягынан жаратты деген үғым тарады. Әр варнаға байланысты 
оздерінің омір сүру заңы дхарма болды. і

Селолық қауым
Маури кезеңінің ең басты әлеуметтік, қоғамдық, экономикалык 

қүрылымьгадағы бірлік қауым болып саналады. ОғаН жер 
иеленушілер кірді. Ең көп тараған қауым нысаны селолық кауым 
болды. Қауым бір үжымның бслгілерін сақгап, ескі қауымдық 
дәстүрлерімен омір сүрді. Көптеген қатынастар алдында тэуелді 
больш, қауым түрғындары әр түрлі мәселелерді жиынға жиналып 
шешіп отырды. Қауым басшысы осы жиында сайланьш, ол 
мемлекетгік биліктің окіліне айналды. Көптеген уақыт бойы бір- 
бірінен бөлек омір сүрсе, кейінірек қатынаса бастады. Ежелгі Индия 
мемлекеті ежелгі қүл иеленуші мемлекетгер ретінде пайда болып 
әртүрлі касталарды жэне топтарды біріктіреді. Индия 
қүлиеленушілігінің ерекшелігі кожайындарыньщ қүпға деген 
қатынастарды реттейтін заңдардың болуы. Басқа Греңия, Рим 
қүлдарынан айырмашылығы Индия қүлдарының отбасы, меншігі, 
мүрад ерлік қүқықтары болды. Еркін азамат қүлға айналса, сол 
озінің туысқандық, касталык байланысын лсойған жоқ.

Мемлекепік қүрылыем
Маурилар дәуірінде бір ғана билеуші болу керектігі жөнінде 

концепция дамыды. Мемлекеттік аппаратгың басында Маури 
патщасы түрды ол заң шығарудағы билікке ие болды. Оның атынан 
эдиктілер шығарылып отырды. Патша мемлекеттік қызметкерді 
сайлап, бекітіп өзі экімшіліктің басшысы жэне жоғары соттьщ иесі 
болды. Патша күзеті патаха абызы үлкен роль атқарды. Мемлекетті 
баскаруда ең жоғарғы роль атқарған патша қызметкерлері кеңесі
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ім|и..... .. ( )п букіл жүйені тексеріп, патша жарлықгарьшьщ
..|м шіі иіумп кцдаіалады. Сонымен қатар патша кеңестерінің Рада -
1 ............ мсілстіті үйым болып табылды. Осы кезеңде Индия
м |>| >и юриясы ііровинцияларға бөлінді. Әр провинцияны патшаның 
муіши-рі басқарып отырды. Әр провинция өз алдына жеке 
мнііііомия болды. Сонымен қатар провинция облыстарға /падеш/, 
і»».цүі і др /ахале/ деп аталды. Жай провинция /джананаб/ оны 
(чн і ,і|іушылар - раджуктар. Ежелгі Индияда өмір сүру белгілі бір 
і >|ііііиоріе багынып, ол көбінесе этикалық нормалар болды. Бүл 
иормііда діни сипат жоғары түрды. Осы өмір бап сүру 
ііі >1 ім;ііі!ірының жинаты дхарма-шастрах деп аталады. Ең белгілі заң
■ 1111. м і .і Ману заңцары. Ману заңдары шамамен 2685 баптан түрады, 
' і үріи жолмен жазылады.

М.щу зандарында варналық қүрылымдарды бекіту, эр варнаға
і іііі:і і іама беру, олардьщ орнын анықгау. Ману заңцары негізінде 7 
ін н< моншік құдығы болған. Ол мүрагерлік, сый немесе тауьш алу, 
'Иіі.иі алу, басып алу, жүмыс орындау, өсімқорлық жэңе қайыр
■ үрну. Ең негізгі жерге деген меншік болды. Біреудің жерін 
іігін ііісиі үшін айып төлеп, ол үры деп аталды. Мүлікке деген 
м і  і і і і і і і с п ң  болуы Ману зандарында міндеттіліктіц шарттары. Ең 
нірініганы қарыз алу шарты. Жавдану жалға беру шарты. Жерді 
іргпдалау, сату жэне сатып алу шарты. Некелік отбасы семьяда 
па іриархалды отбасы болды, оңда басшы - ер адам. Әйел адам 
ұндарына тәуелді болды. Неке жасағанда мүлік шарты сияқгы әйел 
■ідамды сатып алды. Ману заңы бойынша эйел жас кезінде әкесінің, 
іұрмысқа шыққанда күйеуінің, күйеуі елгеннен кейін үлдарының 
камқорлығында болады.

Қылмыстық қүқықтың дамуы
Қылмыстык құқық саласыңда Ману заңдары бойынша ең 

аш ашқы орында мемлекеттік қылмыстар, сонан соң келесі кезекге 
болған меншік жэне жеке түлғаға қарсы қылмыстар.

Ману заңдары бойынша қатаң жаза зинақорлық немесе эйелдің 
ар-олсданьша нүқсан келтіргендігі үшін қолданылды. Жазалардың 
болгіленуі эр кастаға әр түрлі болды.

Ежелгі Үндістанның жазалар жүйесін мыналар қүрады: тұғырға 
спыріызу, жатқан жерінде отқа жағу, суға батыру, итке галату, 
сонымен қатар айып салу, қауымнан қуу, түрмеге қамау. Ману 
іаңдары бойынша кек алу принципі көрсетілмеген. Қылмыстық 
жэне азаматтық процесстер арасында айырмашылық болған жоқ.
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Процесстер сайыс сипатында өтгі. Ең негізгі айғақ көзі - куәгерлік. 
Куәгердің қай жікке жататыны анықталды. Өтірік, жалған куә беру 
айыгг болыд саналады. Әйел адам куәгер бола алды. Куэ болмаса, 
дәлел үшін су, от, таразы қолданылды,

Қорытынды:
Мемлекетгегі қоғамдық жұйе ондағы патша ролі 

қарастырылды. Ежелгі Ману заңцарына жан-жакты талдау 
түсініктеме беріліп өтті.

Әдістемёлік нүсқау:
Осы гақырыпка байланысты пікір-талас үйымдастырылуы 

қажет.

Бақылау сүрақтары:
1. Йндия мемлекетінің қүқықтық қатынастары кандай?
2. Жазаның қандай түрлері қодданылды?
3. Мемлекеттік қүрылыс қандай?
4. Индиядағы варналар ролі қандай?
5. Индияның элеуметтік қоғамындағы қүқықгық нормалар.

Әдебиеттер тізімі:
1. Хрестоматия по всеобгцей истории государства и права: В 

2т./ Под ред. К.И. Батыра. М., 1975
2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. М., 

1981.
3. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права: 

Учеб. пособие (всех лет издания).
4. Батыр К.И. Всеобщая история государства и права. М.,2000.
5. Крашенинникова Н.А. История государсгва и права

зарубежных стран: В 2 т. М.. 1991.
6. Крашенинникова Н.А. История государства и права

зарубежиых стран: Учеб. пособие. М., 1994.
7. Крашешшникова Н.А. История государства и права

зарубежных стран: М., 1995.
8. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. 

М., 2002.
9. Черниловский З.М. История феодального государства и 

права М., 1980.
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Төріінші тарау 
Ежелгі Қытай

1. Қытай мемлекетінің негізделуі
2. Мемлекепік қурылымы : > ч
3. Қытай мемлекетіндегі реформалар
4. Қүкықтық жүйенін қальштасуы

Мақсаты:
Ежелгі Қытай өркениетінің тарих кезеңдерін бөлек-белек 

эрқайсына тусініктеме беру.Қытайдьщ кұқықтық жүйесінің 
турлерін аш ьт беру.Қылмыстық жазалаудың рөлін көрсету.

Ежелгі Қытай тарихы 4 кезеңге бөлініп, ол 4 бірдей 
династижның пайда болуымен тығыз байланысты.

1. Шань/ин/ б.з.д. 16-12 ғ.
2. Чжоу б.з.д. 12ғасыр- б.з.д. -221ж.
3. Цин б.з.д. 211 жылдан 207 жылға дейін
4. Хань б.з.д. 206 жыл - б.з.д. 220 жыл
Төртінші кезеңнен бастап Қытай құлиеленушілік мемлекеті 

феодалдық мемлекетке айналды.Ежелгі Қытай мемлекетінің пайда 
болуіл өтуіне сәйкес Шығыс классикалық қанауының негізделуіне 
әкелді.Қытай мемлекетіндегі Шань тайпалары жорықтарына 
сәйкес бағындырылған турғындар мемлекетгің кұрылуы проңесін 
тездетгі. Патша жоңары биліктің барлығын қолына 
шоғырландьфды. Ол эскерді басқарды, жоғары соттың басшысы, 
бас абыз ретінде, өзін құдай жаратгы деп есептеді. Мемлекетгік 
аппаратта жоғары қызыметі патшаның жақындары атқарып, ал кіші 
қызыметгерді тілмаш, салық жинау, іс қағаздарын жүргізуді 
кәсіби шенеуліктер атқарды. Әлеуметгік сатыньщ ең жоғарғы 
деңгейін патша иеленді. Одан кейін құлиеленуші ақсүйектер мен 
абыздар. Содан соң басып алған ақсүиектердің тайпалары 
орналасты. Патша жанындағы ақсүйектер титулдарға ие болып, ол 
титулдар оларға артықшылықтар берді. Құлдардың негізгі 
тұрғындарын қауым мүшелері қүрады. Шань кезеңіңде 
мемлекеттің саяси рөлі жоғарлады. Қауымдық жерді пайдалану 
белгілі бір жүйе бойынша жүргізіліп жер екі дэрежеге бөлінді 
олар:1) қоғамдық жерлер; 2) жеке алқаптар.
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Қоғамдық алқап бүкш кауым' мүшелерімен өңделіп, егіннің 
өнімі қауымның басшысы, патіпаға түсті. Ал жеке алқаптар жеке 
отбасының қарамағында болып егіннің өнімі де соларға хиісті 
болды. Бүкіл жер мемлекеттің меншігі болып есептелді, патша 
кұзырында болды.Жеке меншікте құлдар, үйлер, еңбек құралдары 
болды. Құлдар жеке адамдарда жэне мемлекетте де болды. 
Құлдардың қайнар көзі әскери іұгқиндар. қарызын өтей 
алмағандар, кейбір қклмыстары үшін жэне алым-салык төдем 
регінде құлдар алуда тәжірибеде кездеседі. Құлдардың жағдайы 
нашар, олардың отбасы мүлкі болған жоқ.

Чжоу кезеңінде патша әскердің иесі болып саналып, құл 
иеленушілік иеліктері бірте-бірте жеке меншікке айналып, оларды 
жалға беруге, жеке пайдаланды. Ал, қарапайым қауым мүшелері 
үшін, қауым өз мэнін сақгап қалды. Чжоу кезеңінде Қытай 
мемлекеті бірнеше өзгерістерге ұшырады. Және жеке бір-бірімен 
күрес жүргізіп отырған жеке-жеке мемлекеттерге бөлінді.

Б.з.д. 3 ғ. Цин мемлекеті орталықтанған мыкты мемлекетке 
айналды. Цин мемлекетінің күшеюіне осы мемлекеттің 
қызыметкері Шаньян реформалары үлкен роль атқарды. 
Мемлекеттерді орталықтандыру мақсатьшда экімшілік бөлу 
территориялық белгілері, эскер жарақтандырылып қайта құрылды. 
Құрылған 36 обылысқа 2 басқарушы,әскери жэне азаматтық 
баскарушыпық белгісі еніп, бұрынғы ақсүйектер қатаң бақылауға 
алынды. Ауқатгьшықтың, беделділіктің бегісі байлық пен 
мемлекеттік қызымет болып табылады. Ескі титулдар жойылды. 
Жай кішкене теріс қылықтары үшін жазалау енгізілді, бірақ бұя 
мемлекеттің өмір сүруі ұзаққа созылмай әлеуметтік қайшылықтар 
жэне халық көтерілістері б.з.д. 209 жылы Цин монархиясының 
жойылуна экелді. Осы халық көтерілісінің жетекшісі Лю-Бан жаңа 
Хань динаетиясын негіздеуге үлес қосты.Жаңа құрылған 
династияның басшьшары элеуметгік қайшылықтарды элсіретуге 
тырысты.

Б.з.д. 1 ғ. Ай-Ди императоры басқарған жер иеліктері мен 
құлдардың саньша шектеу енгізілді. Ешқандай адамның 138 гектар 
жер,200 құлдан артық ұстауға құқығы болмады. Б.з. 900 жылында 
Ван-Ман мемлекеттік төңкеріс кезінде өзін император деп жариялап 
реформалар жүргізе бастады.Ван-Ман реформалары жерді сату 
жэне сатып алуға тиым салып, жерді патшанікі деп санап,
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қауымдық пайдалану жүйесін енгізді.Құлдарды саху жэне сатьш 
алуға тыйым сальшды. Бірақ мемлекетгік ісұлдардын саны өсті.

Нарық бағаға және карызға берілген бағаны ретгеу 
жұргізілді.Ақша реформалары жүргізіліп, жаңа салықгар енгізген 
Ван-Ман мемлекеттің қолында букіл кіріс көзін жинақгап, мықты 
бюрократиялык империя құрғысы келді. Мемлекехтік 
шенеуліктердің аппараты көбейіп, жаңа жұмысқа емтихан тапсыру 
арқьшы алынады. Бірақ бұл реформалар кұл иеленуші 
мемлекеттердің дағдарысын жоялмады. Ежелгі Қытайдағы 
алғашқы күкық кэдімгі құқгарға жэне сот шешімдеріне, орталық 
биліктің қауымдарьша негізделді.

Қытай қр;ығының дамуына легистер мектебі жэне 
Конфуцийдің саяси құқықгық идиялары өз ьщпальш тигізді. 
Конфущізм моральға жағары мэн беріп, оны кұқыктық нормалардан 
жоғары қойьш, қүқықты қылмыстық задмен теңестірді.Ал, Легистер 
болса құқықтық нормаларға мэн беріп, оларды өмірдің барлык 
саласында пайдалануға тырысты. Олар заң алында барлығының тең 
екендігін, жазалаудың тиістілігін, кұшті мемлекет құру идеясын 
үгіттеді.

Қытай тарихында бірнеше құқықтык жинақгың пайда болуын 
атап отуге болады-Ежелгі Қытай меншік түрлері қауымдық 
нысаннан жеке меншікке кешумен сипатталып, ең алдымен 
кұлдарға жэне жерге меншік болды. Тауарлай және ақшалай 
қатынастардың дамуына байланысты меншікке қатысты шатгар 
дами бастады. Сауда келісіміи жасау үшін жазбаша түрде шарт 
жасасып, ақшалай алым төленді. Өсімқорлықгың дамуымен бірге, 
карыз алу шарты таралып, ол қарыз қолхат арқылы 
берілді.Сонымен қатар сыйға тарту, жерді жалдау, жеке жалға беру 
шартгарыт дамыды. Ежелгі Қытай отбасылық құқықга 
патриархалды жанұя, эке билігі, көп эйел алушылық, ата-баба рөль 
атқарды. Әйел ерінің толық иелігінде болып, меншік алуға, 
мұрагерлікке құқы болмады.Неке кұру ата-аналардың рұқсатымен 
болды.

Қылмыстық қүқық бойынша мынандай қылмыстар бар:
1. Мемлекетке қарсы
2. Діни
3. Жеке тұлғаға қарсы
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4. Әскери қылмыс
5. Меншікке карсы
Жазалаудың басты мақсаты- корқыту.Чжоу мемлекеті кезінде 

жазалаудың бес түрі болды.
1. Мосин/бетке таңба салу/ ,
2. Исин /мүрын кесу/
3. Фэнсин /аяғын кесу/
4. Чжу-джин /эйелді қүлға, ер адамды сүнетке отырғызу/
,5і Данисин /басын кесу/
Осылармен қоса таяқпен үру, кесу, тесу тәрізді жазалар 

қолданылды.Қытай жоғары соты император, жергілікті жерлерде 
экімшігак басқарушылар сот істерін атқарды.Сонымен катар 
қылмыскерді іздеушілер, үрылармен күрес, түрме қызметкерлері, 
сот шешімдерін орындаушылар болды. Сот процесі айьштау, пікір- 
талас рёгінде өтті.Ал Цинь кезеңінен бастап сот процесіне іздестіру 
сипаты үлкен рол атқарьш ол негізгі үрдіске айналды.

Қортьгады:
Ежелгі Қытай мемлекетінің қүрылымы жэне қүкықтық жүйесі 

кеңінен ашып қарастырылды.

Әдістемелік нүсқау:
Студееттер аталған тақырыпқа қатысты баяндамалар жазылып, 

студентер тарапынан талдануы керек.

Бақылау сүрақгары:
1. Қытай мемлекетінің қүрылымы жэне онда негізделген 

реформалар. Мемлекеттің қалыптасьш даму кезеңдерін көрсету.
2. Қылмыстық қүқығындағы қылмыс түрлерін ата.
3. Қьітайдың қьшмыстық қүқық бүзушылыіъшдағы 

кылмыстық жаза.
4. Қьггай құқығындағы ерекшеліктер қандай?
5. Қытай қүқығындағы негізгі нормалар қандай?

Әдебиетгер тізімі:
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: В 

2т.\ Под ред. К.И.Батыра. М.. 1975
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2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и нрава. М.. 
1981

3. Хрестоматйя по всеобщей исторйи государства и права: 
Учеб. Пособие (всех лет издания).

4. Батыр К.И. всеобщей истории государства и права. М.,2000
5. Крашенинникова Н.А. История государства и права

зарубежных стран: В 2 т. М.. 1991
6. Крашенинникова Н.А. История государства и права

зарубежных стран: Учеб. пособиеМ.. 1994 • : ; .
7. Крашенинникова Н.А. История государства и права

зарубежных стран: М.. 1995
8. Черниловский З.М. всеобщая история государства и права. 

М,.2002
9. Чершшовский З.М. История феодального государства и

права. М,.1980. ■ ’
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ЕКЗНШ ІБӨЛІМ 
АНТИІСА ЗАМАНЫ ЕЛДЕРІНІҢ 
МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҒЫ

Бесінші тарау 
Ежелгі Г реция

1. Мемлекеттің найда болуы негізделуі
2. Мемлекеттің жургізілген реформалар
3. Спартандық мемлекет
4. Құқықтық жүйенің қалыптасуы

М ақсаты: Ертедегі мемлекетгің пайда болу негіздерімен 
қатар.овдағы жүргізілген реформалар тарихмен танысу.Құқыктық 
жүйенің қапыптасуын қарастыру.

Б.з.д 1 мың жылдықга Ежелгі Греция территориясыда алғашқы 
қауымдық күрылыс ыдырап, таптық қоғам негізделе бастады. 
Ежелгі Грецияның мемлекет жэне қүьщ туралы білімнің негізгі 
деректері Геродот, Плутарх, Фукидит, Аристотель еңбектерінде 
жэне заң жинақтары мен шешімдер больш табылады.Өндірістік 
күштердің дамуы элеуметгік, экономикалық жіктелулер,топтардың 
пайда болуы Ежелгі Грецияда /  б.з.д. 8-6 ғ./ қала мемлекеттің пайда 
болуына экелді.Антикалық полнстер -қала жэне оған қоса селолық 
аймактарда түрып, қауымды негіздеді. Ежелгі Гретция тарихында 
Афины жэне Спарта полистерінің ролі зор. Афины мемлекеті 
Аттика территориясьшда пайда болып, оның құрылымына 
реформа жүргізген грек Тезей есімімен байланысты. Бұл 
реформаның негізінде Афин қоғамы 3 элеуметтік топқа бөлінді.

1. ру басылары- эфпатрид /мемлекеттік қызметтерді иеленді/
2. қарпайым жер иеленушілер-геомор, димург-қолонершілер
3. метектер — қауымнан шыққандар /өзі еркін, бірақ саяси, 

экономикалык құқьны шектеулі/
Жоғарғы билікті Ареопаг иеленіп, ол экімшілік, сот жэне 

әскери биліісгі жүргізді. Афин мемлекетінің дамуы халықтың рулық 
аристократиясымен күресі қарызгерлік, құлдық жэне басқа да қанау 
түрлерімен күрес жүргізуімен тығыз байланысты. Афиныда жаңа 
қоғамдық қатынастың қалыптасуы Солон жэне Клисфен
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рсформаларымен тығыз байланысты. Алғашқы Солоң 
Ііеформасының негеізгі мазмұны қарызгерлік ,кұлдықты жою саяси 
н.үрцлымды өзгерту. Бүл жаңа құрылымға ,

Байланысты азаматтардың мүліктік жағдайына қарап төртке 
бөліпді:

1 .Бес жүздіктер
2. Салт атгылар
З.Зевгидтер
4. Федтар
Бірінші дәрежелі азаматар кез-келген к;ызметкс ие бола алды. 

'Ісигидтер мен салт атгылар архоидқа қана. сайдана алды. Федтар 
болса, сайлауға катысты, өздері сайлана алмады. Клисфен 
реформмасы бойынша Афина саяси «оғамы территориялық 
оч) ерістерге рпырады. ‘ у

Территориялық прннцнп негізінде ікімшілік бөлінулер 
жүргізіледі. 3 округ 10 экімшілік филдерге бағынды. 500-діктер 
кеңесі және стратегтар коллегиясы қүрылды.

Осы өзгерістер нәтижесінде Афиныда демократияльщ 
|)сспублика нысанында күл иеленушілік мемпекет негізделді.

Афины демократнялық мемлекеттік аппараты мынадай билік 
ү й ым дарынынан түрады:

1. Халық жиналысы
2. Бесжүздіктер кеңесі
3. Стратегтер коллегиясы
4. Архондтар коллегиясы
Енді осы қйымд арды жеке-жеке сипаттап өтетін болсақ.
1. Хальщ жиналысы. Халық жиналысы Афины 

республикасыньщ заң шығарушы үйымы болды. Бүл үйымға жасы 
20-дан асқан, мүліктік жағдайы бар, толық қүқьщгы Афины 
азаматтары сайланды. Халықтық жиналыс заң шығарушыменү ішкі 
жэне сыртқы саясатпен, соғыс бейбітщілік, қьізметкерлерді сайлау 
жэне олардың қызметін бақылаумен айналысты.

2. Бесжүздікгер кеңесі /буле/ -ол атқарупіы билік үйымы. Ол эр 
онфилдан 30-50 жасқа дейін толық қүқықты азаматтардьщ ашық 
түрде дауыс берумен сайланды. Қызмет ету мерзімі 1 жылға 
созылды. Кеңестің мүшелері хальщ жиналысын ніақырды, онда 
қарастырылатын мэселені дайьшдады, лауазымды қызметкерлердің
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есебін тывдады, бүкіл қаржылық әкімшілік жұмысы кедестің 
басқаруьшен жүргізді.

3. Стратегтер коляегиясы — әскери күшті басқарьпі, стратегтер 
ауқапты, беделді адамдардьщ ашық дауыс беруі арқылы сайланды. 
Стратеітердің қуқықгары мен міндеттері бірдей болып, олардың 
біреуі мемлекепік қызметті атқарды.

4. Архондтар коллегиясы -діни отбасылық істерді 
қарастырды,коллегияға 9 архонд, Ісекретарь кірді. Архандгар 
коллегиясының басқаруымен жоғары сот уйымы Афины азаматгық 
жеке істермен және мемлекеттік істерді қарастырды.

Ежелгі Грециядағы қуқыктық жуйенің ерекше дамуын 
Афиныдан көре аламыз.

Афины қрдығының негізгі өзегі эдет-ғұрыптар болды. Б.э.д. 
621ж. жазылған дракон заңдары пайда болды. Бұл халықгың 
күштерімен Архонд Дракондтың жазған шығармасы еді. Б.д.э. 6 
дэуір Афиныда Солон жүргізген завдар ежелгі Грецияиың 
қүқықтық жұйесінде үлкен рөл атқарып, осы кезде заңдар құқықтың 
негізгі өзегіне айнала бастады.

М үліктік қатынастар. Афины құқығында мүліктің құқықгьщ 
мэртебесінің өз ерекшеліктері бар. Мүліктер көрінетін жэне 
көрінбейтін мүліктерге бөлінеді: *

1. Көрінетін мүліктерге-жер, қару-жарақ,мал, құл.
2. Көрінбейтін мүлікке -  ақша, байлық.
Заң, құқықгар, иелік жэне меншік ұғымдары айқындала 

бастады. Жеке меншік мемлекеттен шығарылып отырды. Меншік 
құқығы туралы түсініктер толық қалыптасқан жоқ, міндетті 
қатынастар шартган немесе делюсгіден туындады.

Шарттың негізгі келісіммен пайда болып, шарт жазбаша түрде 
жазыццы. Солон реформасына дейін шартты мәндетті орындамау 
қарыз алушының жауапкершілігіне негізделсе, ал реформадан 26 
кейін шарт міндетгерін қамтамасыз ету үшін кепілдік, кепіл беруші 
және қалдық мүлік қалыптасты.Афиныда сату, сатып алу, жалға 
беру, несие беру, қарыз алу, заттарды сақтауға сенім беру тэрізді 
шарттар қалыптасты. Мүлікке зиян келтірілсе, деликт бойынша 
жауапкершілікке тартылды.

Афины құқығьгада мынадай қылмыстың түрлері болды:
1.Мемлекеттік
2. Отбасыға қарсы
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і Жоке лдамғы қарсы
'I Моншікке карсы
> Қаоақдіш немс:се байқаусызда істелінген қьшмыс

<)ііи («і қорғау ұіымы, қылмысты уйымдастырушы жэне
■ і|іі.ііідауііпд .рымдары қальшгаса бастады.

Қыимыс жасағаны үшін мынадай жазгшар қолданылды: өлім,
іі ү идыққа сату, айып төлеу, мүліктерін тэркілеу, ар-ожданнан айыру 
н ү пдарға жэне еркін адамға қатысты колданззшды.

Дрмконд заңдары қьшмысгық кұқык саласында қатаң тэртіп 
ориитты.

Жа.шлаудың мақсаты- қылмыскерге, қылыс жасаушыға 
пуырлық түсіру. Сот істерін толық кұқьплы Афины азаматтары 
һагі&й аладіа. Әйел немесе балалар үшів: отағасы жауап беріп, 
күлыііың жасаган эрекеті үшін иесі жауап береді. Алдын-*ала 
і «ргеуді арыз алған лауазымды кызметкер атқарады.

Айыпталушы немесе жауап берушы өзінің жазбаша 
қарсылығын жаза алады. Егер қарсылық болмаса, сог істі 
нарастыруды бастайды. Екі жакга айғақтардьщ бэрін беруге 
і ырысты, алдын-ала тергеу біткеннен кейін сотгың болатын күні 
(іелгіленді. Сот шешімі құпия түрде сақталды. Сот шешімі мен 
үкімдерді жоғары сотқа аппеличцияэға беру мүмкіндігі қалыптасты. 
Дл жоғарғы сот шешімі ешқандй қайта қарауға жіберілмейді.

Неке жэне отбасы құқығы.
Нкеге тұру Афиныда міндетті, бірақ некесіздік жазаланған жоқ. 

Айырылысу ер адамға оңай болды. Әйел адам отбасында 
бағынышты болды. Мұрагерлікке ең алдымен үндар, содан кейін 
кыздар ие болды. Некесіз туған адамдар м үраға ие бола алмайды. 
Кәмілет жасқа толмағандар, әйелдери немесе балалар өсиет қалдыра 
алмайтын бо.вды.

Қорытынды:
Ежелгі Грекияның саяси-құқықтық жүйесі, территориялық 

принциптері бөлініп қарастырылды. Афины демократиялык 
мемлекеттік шпаратьшың күрылымы талдаиды.

Әдістемелік нүсқау:
Салыстыру мысалдары арқылы сіуденпгері е өздік жұмыстарын 

беру қажет. Қорытынды сүрактарымен жұмыс жасауды 
басшылыққа алу.
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Бақылау сүрақтары:
ЦЕжепгі Грекияның ұлы ойшьшдарын ата және олардың 

мемлекет дамуындағы қосқан үлестері қандай?
2. Ежелгі Грекияның мемлекеттік қүрылысьш Ежелгі Рим 

мемлекетінің мемлекеттік қүрьшысы ерекшеліктерімен 
салыстырыл, сараптама жаса.

3.Ежелгі Грекиядағы қылмыстық қүқьш; пен элеуметіік қатынас 
арасындағы негізге байланыстар қандай болды?

Әдебиеттер тізімі:
1. Хрестоматия по все общей истории государство и права: в 

2т./Под ред.К.И.Батыра. М.,1975
2. Хрестоматия по все общей истории государство и права: М., 

1981
3. Хрестоматия по все общей истории государство и права /Под 

ред. З.М.Черниловского. М., 1996
4. Батыр К.И. Всеобщая история государство и права. М., 2000
5. Вигаіер Р.ІО. Лекции по истории Греции: Очеркы истории 

Римской империи. Т.1,2. Ростов Н/д., 1995
6. История государство и права зарубежных стран/ Под ред. 

П.Н.Галанз и Б.С.Громакова. М..1980
7. Кочекьян С.Ф Государство и право ДРевней Греции. М..1983
8. Крашенинникова Н.А. История государство и права

зарубежных стран: В2т. М..1991
9. Крашенишшкова Н.А. История государство и права

зарубежных стран: Учеб. Пособие.М,. 1994
10. Крашенинникова Н.А. История государство и нрава

зарубежных стран. М.,1995.
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Алтынщы тарау 
Ежелгі Рим

1. Кжелгі Римніц қалыптасуы
2. Кжелгі Римдегі заңдар жэне олардың жалпы сипаты
(. Қүқыіқгық жүйенің синатталуы және өыың ерекшелігі

ІУІақсаты:
Кокс 1’имдегі мемлекет және қүқықгық жүгйёнің сипатгамасьш 

и 11| н;ету. Оньщ ішінде лсоғарғы сот проңестерін көрсету.

1’имдіктер егіз туған айьюдылар хуралы аңызға сеңген жэне ез 
ншшларының негізін қалаушы соғыс құдайының Марстьщ балалары 
і иоидігін мактаныш еткен. Біздің заманБ.хмыздың археологтары 
римдс жазба жұмыстарын жүргізіп қаланьщ бірден еңсе көтере 
қоймағандығьш дэлелдеген.

Ежелгі Римде гүрғындар қырқалар арасьшдағы бахпақтарды 
қүргатып, қорғандар салған. Сөйтіп Палатин, Капитолий және тағьх 
басқа жоталардың үсіне Рим қаласы ірге көтерген.

Ертедегі Римдівтер дөңгелек күркелерде түрған. Қабырғалары 
гал шыбықтармен ө]эіліп, іші-сырты балшыкрен сыланған. КүркёНің 
аііиаласында бау-ба.қша өсірілген. Қаланың айналасы ашық дала 
жоие жайьюған жерлер болған. Римдіктер арпа, бвдай еккен, 
жүзіммен зығыр өсірген. Малдан сиыр, шсшқа, жылқы және есек 
баққан. ¥стааық және тігіншілік кэсібімен айналысқан. балшықтан 
ыдыстар жасазған. Басқа латьш қалаларымен соғысқан рймдіктер 
коршілерінің малын айдап алып кетеді, в;ару-жарақ пен қылдар 
кобейді. Ең бастысы жайылым жерлер мен егістіктерді иелевді. Рим 
исліктерінің іргесі кеңейді.

Римнің ертедегі тұрғындарының ұрпағы өздерін патрицийлер 
деп есептеді. Тайпа ақсақалдары сенат аташған кеңесте жиналыс 
өткізді. Жоғары үкімет билігі патриңийлер ерлер жиналысьшың 
қолында болды. Ол соғыс жариялады, келісім жасады жэне өмірлік 
патшаны сайиады.

Аңызда айтьшғандай Римді 7 патша билеген. Ең соңғысы -  
Тарквиний, лақап а.ты — өркөкірек деп атанғаи. Ол сайланбаған, 
өзінен бұрынғы патшаны өлтіріп, билікгі тартып алған. 
ІІатрицийлердің біреуін ол дарға асты, екшпнсінің дұние мүлкін
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тартып апып, Римнен қуып жіберді. Шыдамы таусылған римдіктер 
жаппай бас көтеріп, Тарквинийді отбасымен қоса елден қуып 
жіберді.

Ежелгі Римдегі мемлекет жэне құқықтың негізделуі
Ежелгі Рим құлиеленуші мемлекетгердің ішіндегі ең ірісі 

больш, оньщ мэдени мұралары Еуропалық өркениеттің дамуына 
терең эсер етті. Ежелгі Рим мұраларыньщ ішінде Рим құқығы 
ереқше орын алды. Өйткені ол Римдегі жеке меншік қатынастарды 
ретгеуге ьщғайланган біріңгай жақсы деңгейде талданган кұқықтьщ 
нысан болып табьшады. Көптеген мың жьщцық тарихында Рим 
мемлекеті және құқығы ұлкен даму жольшан өтті. Рим мемлекетінің 
тарихын мьшадай кезеңдерге бөлуте болады.

1. Ежелгі кезең /б.э.д. 6-3 ғ. орт./ - Рим құқьны бұл кезеңге 
ұлттық полистік сипатта болып ежелгі формада негізгі 
институтгары қарапайым жэне дамымаған болды.

2. Классикалық кезең /б.э.д. 3 ғ.орт.-соңы/ - бұл кезеңде Рим 
құқығы біршама деңгейге қалыпқа келтіріледі.

3. Постклассикалық кезең /б.э.д. 4-6 ғ7
Рим құқығы феодалдьщ қатынастардың тууына байланысты 

жүйеленіп езгеріске ұшырайды. Рим құқығының алғашкы тұрі 12 
таблица заңдары болып табылады. Бұл заңның негізгі белгісі сот 
кезіндегі тэртіптің, белгіленген нысанның бұзылуы, істің жеңілуіне 
әкелді. Заңның 12 таблица аталу себебі: ол 12 ағаш бағанағы 
сызылып, Римнің бас алаңы саяиси орталығы Форумде халықтың 
назарына ұсынылды. Бұл заң отбасылық мұрагерлік қатынасты 
реттеп, қылмыстық және мемлекеттің құққықа қатысы аз болды. Ал 
б.э.д. 4-3 ғасырларда заң жаңа дерек көздерімен толықтырылып, ол 
жаңа экономикалық қатынастардың пайда болуына байланысты 
сату жэне сатып алу, несие немесе қарыз алу тауарлы өндірістің 
дамуына сәйкес банк операцияларын реттеуге ьщғайланды. 
Алғашқы ғасырларда Рим республикасында жер азаматтардың 
басты байлығы болып табылды, ол жалпы меншік көзі болып, 
коғамдық жер -  агер публикус деп аталды. Егін егетін жерлер аз 
болып, басты байлық мал больш саналды. Олар таулы 
жайылымдарда жайылуға мәжбұр болды. Ежелгі Римдегі Лициния 
Секстия б.э.д. 367 ж. жеке тұлғаға қоғамдық жерден 125 г. Артық 
жер алмауға жэне мал бағу үшін 150 ірі қара, 500 ұсақ мал үстаута 
рүқсат берді. Рим кұқығында меншік кұқығы 2-ге белінді.
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1. Рес-Манципи
2. Рес-Манций

Бірінші мулікісе жер, хсұмыс істеуге пайдаланатын маддар, 
қүлдар, мекемелер, қурылыстар жатты.

Екіишімүлікке бүдан басқа заттар жатты. Бірінші категориялы 
чаттарды сату, сайлау үшін нақгы формальды, нақты қатьшастарды 
қолдан келесі қоліа көшкендігін көрсетеді. Манций-патций затқа 
лсген меншік қүкьиьш бекітті. Онсыз меншік қүқығының затқа 
деген меншік қүқығьшың пайда болуына негізсіз болып табылады. 
Мүліктің берілуі салатанатты түрде 5 куәгердің, қольшда мысы мен 
чаразысы бар өлшеуішінің қатысуымен өткізілді. Бүл 
(|)ормальдықгар шартты еске сақтау үшін, кейінгі уакзытты меншік 
дауытуа қалған жағдайда, оны шещуде сүйену үшін қажет болды. 
Ал, қалған заттар жай ғана дәстүр бойынша сату жэне сатьш алу,- 
айырбастау, сыйлау шарттары бойынша жүргізілді.;

Қарызға байланысты қатынастар нексум деп аталды. Яғни 
төлемнің заңды уақыты біткеннен кейін несие беруші 
қарызданушыны түтқындап, қамауға алуға күқылы болады. Қамауға 
алынушыны 1 айда 3 рет базарға шығарып, туыстары жақындары 
ісөріп қарыздарын етеуге көмеіс берсін деген мақсатта көрсетіп 
отырады. Бүл 12 таблица зандарында жеке қүлдардан кепілдікке 
алатыи қарызгерлік деп аталады.Б.э.д. 326 жылы Петиля заңдары 
бойынша қарыз алу қатынастары өзгеріске үшырап, күлдық қарыз 
қоғамында некеге отырудың 3 нысаны болды. Ерте кезде 
қалыңдыкты салтанатпы түрде зайбының қолына берді. Неке діни 
формада абыздардың қатысуымен, арнайы пісірілген күлще нанды 
жеп, ант берумен бекітіледі. ; -

Сату /манципий/. Сонымен қатар некенің /синеману/ нысаны 
болды /зайыбының билігінсіз/. Бүл некенің ерекшелігі оны жыл 
сайьш жаңартьш түруга болады. Отбасын асаырау, бағу ер адамаың 
мойнында, қыздың әкелген мүлкін қолдануға қүқы жоқ. Қайтыс 
болғаннан кейін өсиет қалдырса, осы өсиет бойынша болініп 
беріледі. Мүрагерлер шаруашылықты ортақ жүргізуге мэжбүр 
болатын.

Сот процесі: Рим қүкығындағы дауларды соттарда шешудің 
үрдісі лигисациондық деп аталды. Бүл үрдіс екі кезеңнен түрды.
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1. Ин-Юре
2. Ин-Юдицию
1 -  кезең формальді түрде жүргізілсе , 2- кезең еркін түрде 

жүргізілді. Бірінші кезеңде арызданушы және жауап беруші 
магистрат форумьша белгіленген күні келді. Олар ант бергеннен 
кейін , претор соттьщ жүргізілу күнін белгіледі жэне кепілдіктің бір 
мөлшерін белгіледі. Ягни, екі жақта өздерінің дүрыс көзкарастарын 
білдіру үшін храмға ақша төледі. Іс жеңіліп қалса , кепілдік 
мемлёкеттің қолында қалды.

Ал, 2-ші кезеңде претор соттарды бекітті , соттың болатын 
күнін жэне 2 жақгың сот шешіміне бағынуын талап етті, 2-ші 
кезенде сог екі жакты , куэгерлерді, айғақтарды талдап, қарап өз 
шешімін шығарды. Бүл іпешім соңғы шешім больш, Рим қүқығында 
аппеляция, кассахщя институттары болған жоқ.

Қорытынды:
Ежелгі Рим Мемлекетінің мемлекеттік' Жұиёсійё талдау 

жасалды. Әлеуметтік ортадағы негізгі санаттар анықгалды.

Әдістемелік нүсқау:
Тест сүрақтары қолданылып, ауызша сүрак -  жауап арқылы 

студентгер белсенділігі анықгалу қажет.

Бақылау сүрақтары:
1. Ежелгі Рим мемлекетіне тэн негізгі ерекшелікті көрсет.
2. Ежелгі Рим мемлекетінде сот процесі калай жүреді?
3. Қылмыс түрлеріне қолданылатын жаза түрлерін ата?
4. Ежелгі Рим мемлекетіндегі қүқықгың маңызы қандай?
5. Ежелгі Римдегі қүқықтық нормалар.

Әдебитеттер тізімі:
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: В 2т./ 

Под ред.К.И.Батыра. М.,1975;
2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. 

М.,1981;
3. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: 

Учеб.пособие(всех лет йздания);
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I Хріч'гоматия по всеобщей истории государства и права / Под 
I» ц I М Чсрпиливского.М.,1996;

і Пишіер Р.Ю. Леіщии по истории Греции: Очерки истории 
Гпмгио і і  империи. Т.1,2. Ростов н/Д., 1995;

<), Косарев.А.Н. Рисмкое право. М..1986;
/ Крашенникова.Н.А. История государства и нрава зарубежных

> грші: М 2 т. М..1991;
М Крашенникова.Н.А. История государства и права зарубежных 

і ір.ш: Учеб.пособие. М.. 1996;
9. Крашенникова.Н.А. История государства и права зарубежных 

стрни: М., 1995;
10. ҒІовицкий.И.С Римское частное право. М..1996;
11. Сборник документов по всеобщей истории государсгва и 

права. М., 1977;
12. Федоров.К.Г Лисневский.Э.В. История государства и права 

ііірубсжных стран: Учеб.пособие. Ростов н/Д., 1994.4.1;
13. Федорова.Е.В Императорский Рим в лицах. Смоленск, 1995;
14. Хутыз.Е.Т. Римское частное право. М.,1995;
15. Черниловский.З.М. Всеобщая история государства и права. 

М., 2002;
16. Черниловский .З.М. История феодального государства и 

права. М,1980;
17. Энгельс.Ф. Происхождение семьи , частной собственносги и 

государства // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.21.
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ҮШІНШІБӨЛІМ
ОРТА ҒАСЫРЛАРДАҒЫ ШЕТ ЕЛДЕРДІҢ МЕМЛЕКЕТ 

ЖӘҢЕ ҚҮҚЫҚ ТАРИХЫ.
ФЕОДАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ Қ¥ҚЫҚТЫҢ ПАЙДА 

БОЛУЫ МЕН ДАМУЫ. • Ч-. Ь- ' ; • : . .V-. ' .05Ш' '

1. Феодалдық мемлекет ұғымы.
2. Феодалдық мемлекеттің даму кезеңі.
3. Каііондық күқық.
4. Феодалдық қоғамдағы құқықтың даМуы мен сипаты.

( ,-гт

Мақсаты:
Осы кезеңцегі шетеЛ меклекеттеріндегі мемлекет Және құкық 

тарихымен таныстыру. Ондағы феодалдық мемлекет негіздеріне 
талдау жасау.

Феодалдық мемлекет оз мұмкіндігіне қарай шаруалардың 
құқықтық жағдайын басуға негізделген феодалдық меншік 
иелерінің ұйымы. 1 мемлекеттерде, ол құл иеленуші мемлекеттен 
кейін дамыса (Византия, Қытай, Индия) , ал кейбір мемлекеттерде 
жеке меншіктің пайда болуьгаан жэне бекуінен, таптардың пайда 
болуынан , құлиеленушілік формаңияны айналып өту нэтежиесінде 
феодалдьщ басты еңбек қажеттілігі жерге ие болуы жэне 
шаруаларға тікелей билік жасауы жатқызылады. Феодалдық жер 
меншігінің сипатына мынадай ерекшеліктер тэн:

1. Иерархиялык сипат.
2. Сословиелік сипат.
3. Жерге иелік етудің шектеулі болуы.
Бұдан феодалдық қоғамньщ сатылы жүйесі шығады. Сонымен 

қатар жерге иелік ету кейбір территорияларда билік жүргізу 
құқығын береді. Жер меншігі саяси биліктің атрибуты болды. 
Феодалдық қоғамның жікке бөлінуі, адамдар арасьпщағы тепе -  
теңсіздіктің тууына әкеліп , тұрғындардьщ эр тобының заңды орнын 
белгіледі.

Үстем етупгі тап феодалдардың заң негізінде мынадай ортаға ие 
болады. Жер меншікке жэне басқаруға, сотқа катысу құқығына ие 
болды. Еуропадағы феодализм арасында бір-біріне тәуелділік 
қатынаста болды. Бір феодалдар сеньор ретінде, екіншілері вассал
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|Н'ітдс, сеньорлар өз вассалдарына жер беріп, оларды қоріауға 
н с і і і л д і к  берсе, ал вассалдар оларға эсісери жэне басқа да қызметгер 
жасады. Феодалдык, мемлекеттің негізгі басқару нысаны - монархия. 
Аа, кейбір ортағасырлық қалаларға феодалдық реснублика сипаты
і . и і  болды. Феодалдык мемлекеттің басқару нысандарьшың 
иапыптасуының бірнеше кезеңдері бар.

1. Ерте феодалдық монархия /5-9ғ./ бұл кезеңде феодалдық 
мсншік қалыптасты. Феодал табы король билігінің айналасына 
шогырланды жэне ірі феодалдық мемлекеттер негізделді.

2. Вассалды - сеньорлық монархия /10-ІЗғі бул кезеңде 
фсодалдық өндіріс өркендеп, натуралды шаруашылық үстемдік 
спім, ол феодалдық жіктелуге зкеліп, биліктің корольдан кейбір 
(|)содалдарға көшуіне және мемлекеттік биліктің вассалдық 
қатынастар негізінде пайда болуына әкелді.

3. Сословиелік өкілдік монархия /14-15ғ./ бүл кезеңде 
мсмлекеттердің орталықтандыру процесі, король билігінің болуы 
тэн, сонымен қатар өкілетті үйымдар қызмет атқара бастады: 
Францияда бас штатгар, Германияда рейхстаг, Испанияда кортес.

4. Абсалютгік монархия /16-17ғ./ мемлекеттік билік толық 
пегізделіп, сонымен бірге заң шығарушы, сот, басқарушы үйымдар 
король қолына шоғырланып, үлкен кэсіби эскер және 
бюракратиялық шенеуніктер аппараты корольге елді басқаруға 
жэне бақылауға мүмкіндік берді. Феодалдық мемлекеттің 
қалыптасуымен бірге, феодалдық қүқықтың қалыптасу үрдісі бірге 
жүрді. 1-ден, феодалдық қүқықта жер қатынасгарын регтейтін 
пормалар нормалар орын алса, 2-ден, феодалдық күқықгың 
артықшьшық қүқығы болып, әр түрлі жіктер арасында тене-тевдік 
бекітті. 3-ден, феодалдық қүқық эр түрлі салаға бөлінді; шіркеу, 
қалалық жолдау т.б. 4-ден, феодалдық қүқыққа шіркеу нормалары 
эсер етіп, ол кейде қүқықгың нормалрына айналып отырды. Еуропа 
қүқығының ерекше сипаты мемлекеттің барлық барлык 
территориясында қүқықтың бірдей болмауы. Сонымен бірге тағы 
бір ерекшелігі феодалдық қүқықгың тәжірбиесі болды. Өзінің 
нысаны кейбір институттардың талдануына байланысты феодалдық 
қүқық рим қүқығының кейбір үлгілерінен сапасы төмен болды.

Орта ғасырдан күқық жүйесінің түрі - канондық қүқық. Ал бүл 
күқықтың алдында ерекше бір дамыған қалалық күқық. Қалалардың 
өсуі, дамуына сәйкес қалалық сотгар пайда болып, олар сауда
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Даулфый іііешті. Қйлййьіқ кұқық йгазбапіа тұрде беріліп, белгілі бір 
қалаларга тиісті болды. БатЫс Еуропа феодалдық қоғамында Рим 
католик шіркёуі ерекиге роль атқарды. ()л орта ғасырлардағы 
йдеологияны алып жүруші мықты « экономикалық, саяси, 
мэденидамуды үйымдастырушы болды. Христиан діні феодалдық 
қатынастарға тығыз байланысты. Сондықтан да феодализм 
мэденисгі қүдай созіне йегізделген. Шіркеу қагидалары саяси 
аксиома бОлдьі, ал библя текстёрінің саясй күші болды. Шіркеу 
бүкіл қүқықты өндеп,' онда соборларда негізгі қаулылар 
қабылданатын болғандықтан, ол канондық құқық деп аталды. 
Мүндай канондық жинақ 16 гасырда қүрылды. Канондық қүкықтын 
өзегі Рим папасыньщ нормативтік актілері больш табылады. 
Канондық қүкык ішкі шіркёу қатьшасында, сонымен бірге іштсі 
шіркеуден тыс азаматтық құқыктық және Қылмыстық құкЫктың 
қатынасын реттейді. Шіркеу сотгарының қарауЫна күнәға 
байланысты ісгіер жатты. Олар; діннен безу, күдайға қарсы үгіттеу, 
2-ші әйел алу, әйелінің көзіне шөп салу, кан араластЫру, антган 
безу, өсімқорлыкпен айналЫсу, өсек айту, өсектеу, жалған куэлік 
бёру, жалған құжаттар жасау, көз бляушылықпен айналысу. Шіркеу 
некелік отбасылык қатынастарды, мүліктік қатынасты жэне 
өсиеттердің орьшдалуьш қадағалап отыру. Сонымен бірге осы кезде 
шіркеу инквизиңияға сүйеніп құдайға Қарсы шыққандарды отқа 
салды.

Қорытынды;
ФеОдалдық жер меншігіне сипаттама берілді. Феодалдық 

мемлекетгің калыптасуының 5 формасы кезең-кезеңімен 
қарастырылды. Құқық жүйесінің түрі - канондық құқық көбірек 
талданды.

Әдістемелік нүсқау:
Осы тақырып негізінде дерек көздері арқылы баяндама 

жұмыстарын жазуға болады.

Бақылау сұрақтары:
1. Феодалдық мемлекетге тэн ерекшеліктер қандай?
2. Феодалдық мемлекеттегі жер меншігінің дамуы қандай 

дэрежеде жүрді?
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3. Орта ғасырлардағы құқық тұрі?
4. Ежелгі кезеңдегі құқыктың дамуынан айырмашылығы 

қақцай?
5. Құқықтын мәртебесі қандай болды?
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Жетінші тарау 
Орта ғасырлардагы Франция мемлекеті

1. Француз корольдігінің найда болуы
'2. Мемлекеттік құрылым
3. Басқару органдары
4. Құқық жүйесінің негізіі жүйелері . -
5. Отбасылық және мүрагерлік қүқық .'т^І һ-щ .•••’
6. Қылмыстыц ңуңьщ жзне процесс

Мақсаты; Орта ғасырлардагы Франция мемлекетінің қүрылым 
негіздерін толық қарау жэне танысу. Басқару органдары мен қүқық 
жүйесіиіц ролін анықіау.

Француз корольдігі Каролннгтер империясы қүлағаннан кейін, 
феодалдық жіктелу, сословиелік өкілдік және абсолюттік монархия 
кезеңінен өтіп негізделді. Феодаядық жіктелу кезеңінде корольдік 
бірйеше иеліктерден тұрып, олар өз алдына тәуелсіз бірлестіктер 
болды /герцогтық, барондьщ, графтьіқ/.

Король билігі тек өз иелігінде мықгы болып, шет аймақгарда 
әлсіз жүргізілді. Мемлекеттің қүрылымы феодалдық жер 
қатынастарының қүрылымы арқылы негізделген вассалитет 
жүйесінде түзелді. Мемлекеттегі барлық жердің иесі болып король, 
ал жердің көп бөлігі феодалдар қольшда шартгы мүрагерлік иелік 
ретінде сақгалды. Олар корольдің вассалы болып, король олардЫң 
сеньоры болды. Вассалдар /герцог, граф/ өз иеліктерінің кейбір 
бөлігін өзінен төмен түрған феодалдарға үсыньш, сеньорларына  
айналды.

Мемлекеттің басшысы король сайламалы болды. Оны 
ауқаттылар өкілдері және шіркеудің лауазымды қызметкері 
сайлады. Корольдің билігі басқа жерлерге элсіз жүргізйщі. Оған 
мьгаа ереже ықпал етгі: «Менің вассалымның вассалы маған вассал 
емес». Осындай жағдайда елдің ішіндегі барлық дамуға король 
қүпиясы немесе жоғарғы кеңес эсер етті. Жоғарғы кеңес өзінің 
сипаты бойынша колемді, елдің ірі феодалдарының съезі болды; 
Жергілікгі жерлерде басқару жүйесі Франк монархиясьгадағыдай 
түзіліп, ал орталық басқару министирялдар, ал жергілікті басқару 
прево деп аталды.



Сот билігі әісімшшік биліктен бөлінген жок. Әркім эле)'меттііс 
жағынан өзіне тең адамдармен ғана сопаса алды. Еркін емес 
азаматтар, шаруалар өздерінің феодалдарымен, министйрялдар 
жэне преворлармен соттаса алды. 12 ғасырдан бастап король билігі 
күшейіп, едцің жіктелуі жойьша бастады. Корольді сайлау жүйесі 
жойьшып, корольдің жеке билігі күшейеді. Король билігін 
күшейтуде Людовик 9 жүргізген реформалар үлкен роль атқарды.

Сот реформасы бойынша феодалдар арасындагы дауды король 
немесе ол сайлаған сот шешті. Арнайы соп инстанңиясы қүрылып, 
ол Париз парламенті деп аталды. Корольдің алтын монетасы 
енгізіліп, ол бүкіл елде қолданыла бастады. 14 ғасырда мемлекеттің 
бірігуі аяқталып, мемлекет сословиелік өкілдік монархия нысанына 
ие болды. Мықгы билік сословиелердің өкілдерімен бірігеді. 
Король билігінің күшеюі мен жікке бөлудің жойылуыньщ 3 себебін 
айтуға болады. Ол үсақ жэне орта дворяндарды қолдау, қалаларды 
ісогеру, жаумен күресті үйымдастыра білу.

1302 жылы жалпы Франңия сословиелерінің жиналысы 
шақырылып, ол бас штатгар деп аталып, ол 2 палатадан қүралды. 1- 
ші палата - дін иеяерінен түратын болса, 2-ші палатада сайланған 
дворяндар мэжіліс жасады. Атакты дворяндар палага қүрамына 
ісірмей, король куриясына қатысты. 3-ші жік қала кеңестерінің 
оісілдерімен қүралды. Әр палата мүшесшін 1 даусы болып, шешім 
көпшілік дауыспен қабылданатьш болғандықтан, жоғары жік 
артықншлыққа ие болды.

1357 жылы саяси дағдарыстың тереңдеуіие байланысты король 
үлы «март орданансы» деп аталған жарлық шығаруға мэжбүр 
болды. Соған сәйкес бас штаттар корольдің талабынсыз жьілына 2 
рет шақырылып, жаңа салық енгізуге, мемлеКетгің пшғындарьш 
бақылауға, соғыс және бейбітшілік мәселелерін шешуге жэне 
король кеңесі, кеңеспіілер сайлау қүқығына ие болды. 100 жылдық 
соғыстан кейін бас штаттардың беделі түсіп, 15 ғасырда жойылады. 
Оның орнына мемлекеттік кеңес негізделіп., мемлекеттік аппаратты 
қаржы басқару үйымы ретінде есептеу палатасы қүрылды.

16 ғ. басында Фрашдая абсолютгік монархия ретінде негізделіп, 
заң, сот билігі корольдің қолына жинақталды. Оған бүкіл 
мемлекеттік механизм бағынды. Барлык түрғындар корольдің 
бағыныштысы болып жарияланды. Мемлекеттік басқару жүйесіне 
жоғары кеңес үйымы, қаржы кеңесі, қаржы бас басқарушысы, 
әскери шетел істерін, сарай істерін бақЫлау хатшьшары болды.
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9-11 ғасырларда Францияда құқык территория бойынша жүзеге 
асырылады. Тайпалық әдеттерді жергілікті эдеттер кутюмдар 
айырбастады. Қрсық деректеріне байланысты мемлекет екі бөлікке 
бөлінді:

1. Луар өзенінің оңтустігіне қарай жазылған құқық елі деп 
аталып және онда жаңа жағдайларға сэйкестендіршгеи Рим қүқығы 
қолданьшды.

2. Солтүстік Фрашщяда кәдімгі қүқық жүзеге асырылып, онда 
жергілікті әдеттер колданылды. Қүқықгың жазбаша деректері 
король билігінін жарлықгары, эдиктылары, ордананстары зат 
қүқығының негізгі объектісі жер болды. Феодалдык қүқық жерге екі 
зат қүқығын берді.

1. Меншік
2. Үстау
Аллод жер меншігінің формасы ретінде ешқандай міндет 

жүктемейді. Жер еркін түрде беяініп, мүраға қалдырып отырады. 
Жерге деген қүқықтың негізгі нысаны жоғары иелік етушіден жер 
алып, оны шартта үстау. Үстаудын еркін және еркін емес, қадірлі 
жэне қадірсізі болды. Алгашқы жер иеленудің дворяндық нысаны 
бенефиция, ол иесінің қолдауындағы ғана мүлііс. Ол қызмет ету, 
мүрагерлік немесе иесінің қайтыс болуына байланысты меншік 
етушіғе қайтарылып отырылды. 9 ғасырда бенефиция мүрагерлікке 
айналып, ол 10 ғасырда феод, лен, феэф деп аталды.Феод - 
вассалдық байланыс арқьшы алынған феодалдың жері. Қадірсіз 
шаруа жерлері цензива деп атальш, ол қызмет ету міндетімен бірге, 
сеньорлардың пайдасы үшін жалға берілетін жер иелігі.

Отбасылык некелік қатынастар.
Отбасы мәселелері канондық күқық, кютюмдар және король 

ордананстары арқылы шешілді. Некеге туру ер адам үшін 13-15 
жаста, ал әйел адам үшін 12 жаста рұқсат етіліп, неке екі жақ 
келісімімен болды. Вассалдьщ қызы экесі елсе, оньщ сеньорынан 
кімге тұрмысқа шығу керектігі туралы рұксат сүрады. Оның 3 
жігітті таңцауға қүқығы болды. Сервтар үшін еркін шаруалармен 
неке құруға қожайынның қолдауьщсыз түрмысқа шығуға рүқсат 
етілмеді. Неке жасасу кезінде сеньорға формарьяж деғен алым 
теледі. Ол алғашкы неке түні құқығынан айырды. Неке құрылу 
үшін екі жақтың келісімімен бірге тұруы қажет болды. Содан қейін 
шіркеу міндетті тұрде некеге тұруды талап етті. Шіркеуде
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і пі.пімнг.иі неке заңсыз болып табылды. Жасөспірімдер арасындағы 
п н жисалган, дін иелері арасындағы неке заңсыз больш саналады. 
ІИНЮІІДІ.ІҚ к;үқық бойынша айырылысуға қүқық бермеді. Отбасы 
ит ніысы - ер адам Кэдімгі құқьщ қозғалмайтын немесе қозғалатын 
мүшкі і неке жасаған күннен бастап біріктіреді. Франция 
иніуп іі іиде Рим қүқығы үстем етіп, ол жерлерде мүліктің бірігуі 
жургпілген жоқ. Әйел адам ерінің рүқсатынсыз мүлікті сатуға, 
і і.іііпиуга шарт жасасуға қүқықсыз болдаі.

2 жаідайда да эйел зайыбын түгқыннан босатып алғанда, 
м.пыпа қалың мал дайындағанда күйеуінің рүқсатынсыз ер адам 

і и г і і і і і і ң  дүние-мүлкін иеленді. Күйеуі қайтыс болса эйеліне, эйелі 
мііігыс болса балаларына мұраға калдыру жақын туыстарына 
0;іііііанысты. Олар болмаса жақынына берілді. Ер адамның мұлкі 
үмдарына, әйел адаілның мүлкі қыздарына беріліп охырды.

Қылмыстық құқық, сот ироцесі. Қылмыстық кұқык саласында 
16 ғасырға дейін құқықтық қаулылар үстемдік етгі. «Бовези 
кіотюмі» бойынша 1-ші өлім арқылы жазаланған қылмыстар, үзақ 
морзім түрмеге қамау, мүлкін тэркілеу арқылы жазаланған 
кылмыстар. Мүлкін тэркілеу өлім жазасынсыз жэне дене 
жарақатынсыз жазаланатын қылмыстар.

Жазалаудың күші қандай әрекет немесе кімге қарсы жасалуына 
байланысты. Абсояютизмнің қалыптасуы ідылмыс пен жазаны бір 
жуйеге келтірді. Осы кезеңнің қылмыстарының жинағын 3 
категорияға белуге болады:

1. дінге карсы қылмыстар: құцайға карсылық, күдайды жок 
дсу, алдап, арбау.

2. мемлекетке қарсы қылмыстар: король немесе оның отбасы 
мүшелеріне қастандық жасау, мемлекет қауіпсіздігіне нүксан 
келтіру.

3. жеке тұлғаға қарсы қылмыстар.
Осы кезеңнің жазалары қылмысты жоюға бағытталып өте қатал 

синатга боліды. Жазалар мынадайға: өлімге кесу, өмірлік жер 
аудару, өмірлік жұмысқа жегу, денеге жарақат салу, түрмеге қамау, 
ауыр жұмыстарға жіберу, көпшілік алдында масқаралау, ұят 
бағанасына айып төлетіп, байлап қою.

Феодалдық жііске беліну кезеңінде сот процесі айыптаушы 
сипатта болып, іс жэбірленушінің өтініші бойынша қозғаяьш, 
соттағы сөз сайысы 2 жақтың сөз таласпируымен жүргізілді. 13
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ғасырдан бастагх қорғаушылар пайда бола бааады. Ең негізгі айғаққа 
мойындау жатты. 13 ғасырға дейін су немесе темір арқылы азаптау 
қолданылды. Куә беру үшін 2 куәгер талап етілді. Туыстар, 
қызметшілер, тәуелді адамдар куэ бола алмады. Сонымен қатар 
дэлелдің бір түрі сот жекпе-жегі болды. Дворяндар қару-жарақпен, 
ал жай адамдар таяқпен шықты. Дін иелері, қарт адамдар, әйелдер 
өз орнына арнайы жауынгер қоя алды. Абсолютизм орнауына 
байланысты қылмыстық істі қозғау мемлекеттік үйымдарьша 
көшіріліп, олар өз еріктерімен қьшмыскерді іздеп, тергеу жасады. 
Процесс екі кезеңге болінді: 1. қылмыскерді іздестіру жэне оны 
анықгау. 2. Жалпы көшпілік, сот аддында жауапқа тарту.

Айғақгардың жүйесі қалыптасып заң арқылы саны, мэні 
анықталды. Азаптау, жауапкерді мойындату үшін қолданылды. 17 
ғасырда іс-жүргізу қылмыстьпс жэне азаматтық процессе бөлінді.

Қорытынды:
Мемлекеттің қүрылымы феодалдық жер қатынастарының 

қүрылымы арқылы негізделген вассалитет жүйесіне талдау 
жүргізілді. Қылмыс жүйесінің категориялары қарастырьшды.

Әдістемелік нүсқау:
Орта ғасырдағы Францияның қүқықтық жүйесін қазіргі күндегі 

заңнаманың дамуымен салыстыра отырып меңгеру қажет.

Вақылау сүрақтары:
1. Орта ғасырлардағы даму ерекшеліктерді атаңыз.
2. Франциядағы әскери қолбасшыны атаңыз.
3. Ірі сауда орталықтары қанша болды?
4. Жазалардың түрлерін атаңыз.
5. Қүқықтык жүйенің негізгі белгілері кандай?

Әдеіметтер тізімі:
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: 

В 2т./ Под ред. К.И. Батыра. М., 1975
2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. М., 

1981
3. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права:

Учеб, пособие (всех лет издания). %
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I Хрестоматия по Всеобшей истории государства и права / 
ІІид|н\ц 'і М. Черниловского.М., 1996;

’> Іі.ныр К.И. Всеобщая история государстван права. М., 2000.
<' Мишіер Р.Ю1. История средних веков: Курс лекций. Киев.

I
/ Мсгория государства и права зарубежиых стршг/ Под ред.

II 11 I ііннизы и Б.С. Громакова. М.. 1980.
8 КрашенинниковаН.А. История государства и права

ііі|іу(южиых стран: В 2 т. М - 1991. ‘
КрашеиииниковаН.А. История государства и права

ііірубсжных стран: Учеб, пособие. М., 1994.
10. Крашенинникова Н.А. История государства и права 

ііірубвжиых стран: М., 1995.
11. I Іраво собственности в средние века: Учен. зап. Моек, унта,

1969.
12. Сборник докумеитов по всеобщей истории государства и 

ирава. М., 1977.
13. Федоров К.Г. Лисневский Э.В. История государсгва и права 

мрубсжных стран: Учеб, пособие. Ростовн/Д., 1994.4.1
14. Федоров К.Г. Лисневский Э.В. История государства и права 

і.ірубежных стран: Учеб, пособие. Ростов н/Д., 1994.4.2
15. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. 

М„ 2002.
16. Черниловский З.М. История феод;ального государства и 

мрава. М, 1980.
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Сегізінші тарау 
Орта ғасырлардағы Германиж мемлекеті

1. Мемлекеттің еаяси жүйесінің қалыптасуы
2. Мемлекет қүрылымы
3.. Феодалдың қүқық ерекш еліктері:
а. Қүкық көздері
б. Қүқық деректері
в. Отбасылық-мүрагерлік қүқы қ
г. Қылмыстың қүқық және қүқықтың проңес

Мақсаты: Орта ғасырлардағы Германия мемлекетінің саяси 
жүйесінің қалыптасуымен танысу. Германия территориясьшда Рим 
құқыгъгаың жүргізілу ролін көрсету.

Германия мемлекетінің саяси дамуы жэне оның жеке 
князьдықгарға болініп, 19 ғасырдың басына дейін, оз жеке 
формасын сақтап қалумен ерекшеленеді. Бүған экономикапық, 
саяси жағдайлар эсер етті. Елдің экономикалық дамуы бірыңғай 
болған жоқ. Елдің ішінде жікке бөліну саяси жағдайлардың 
шиеленісуіне экелді. Король билігі жеке магнаттардың тобын 
қолдап, жеке артықшылықтар берді. Мемлекетті біріктір)те теріс 
еткен факторлардың бірі билеуші қаламен байланыс орната алмауы.
11 ғасырдьщ соңьгаан бастап Германияда сайлау монархиясы 
принциптері орнатылды. 1356 жылы Карл 4 басқаруы кезінде 
«алтын булла» құжатын қабылдап, оған сәйкес Германияның 
императоры Курфюрстте (сайлаушы князьдар) коллегиясы арқьшы 
сайланатын болды. Мүндай жағдай курфюрстарға жеке билік құқын 
берді. Ал император олардың келісімінсіз ешқандай шешім шығара 
алмады. Сонымен бірге императордың 2 жаппы империялық 
мекемесі болды.

1. Рейхстаг
2. императорлық сот

Рейхстаг 3 куриядан турды: курфюрст, князьдар, еркін 
билеушілер жэне қалалар куриясы, эр куриялар жеке жұмыс 
жүргізді.



Миідгтго|гі: бейбітшілік шартьш жасау, басқа мемдекетгермен 
і ц і і . і м  иіпыиастар, империя алымдары, шекараныөзгертут.б.

I І'> ' жылы бекітілген империялық сот Германия 
і > | >| чі горшісында Рим құқығьш жүргізуде үлкен рол аткарды. ЛСеке 
нім іқгирда сословие окілдері, дін басы, дворян, қалапоықтар билік. 
"ім Оларды ландтак деп атады. Алғашқы кезде ландтактар сот 
м111 и<• гпі агқарса, кейін мемлекеттік іске арапасып, салыжты бекітуді 
.і уріпді. 17' гасырда ландтактардың беделі түсіп, жаңа саяси 
" і. іиіру моделі абсолюттік монархия дамыды. Германияның 
і уі мп.піың дерек көздері эдет-ғүрыш:ар, салт-сана болып 
і ніыпады.13 ғасырда оларды жазып алу эрекеті жасалған, соның, 
ніпііде оң бежілі түрлері: саксошжое зерңало, шбавское зерңало.
< 'нкспиское зерңало екі болімнен түрады: жер қуқығы ол - 
і імма ггық, кылмыстық, мемлекетік күкықіық қатынасгарды 

рГІГСДІ.
2-сі лендік күқық - ол вассалитет ішіндегі феодалдар 

ірасындағы қатынасгарды реттеді. Бүл солтустік, солтүстік 
іпыіыста пайдаланылды. Ал швабское зерңшю Германияның 
оңгүстігінде қолданылды.

Германиада Рим қүқығы 1495 жылға дейін негізғі құқық болып 
і пбьшып, тольщ көлемде қолданылды. Рим кұқығы негізінде 
.гшматгық, қылмыстақ кодекстер жасалынды.

Германиада феодалдық жер катынастары вассалдьщ байлаңыс 
арқылы жүргізілді. Бүл жерде де аллодтар өмір сүрді. Жерге меншік 
ісүқығына княздар мен графтар ғана емес сонымен қатар 
шаруалардың біраз бөлігі ие болды. Германиэда шаруаларды, 
гәуелді етіп ұстаудың эр түрлі нысаны болды. Еркін шаруалар 
феодалдардан жер алып, ол үшін ақшалай немесе қызмет көрсету 
арқылы алым төледі. Бүл иелік өмірлік немесе мұрагерлік болып 
калды. Шаруалар фіеодалдарда толық тэуеяділікте болын, олардк 
жермен бірғе аластауға жэне қожайынның келісімі бойынща ғана 
неке құруға күкығы болды.

Рим құқығыньщ кең таралуы қысқа мерзімді арендаға әкеліп, 
шаруалардың жерді пайдалану құқығын шектеп, феодалдардың 
устемдігін арттырады. Германиядағы міндеттілік кұқығьша Рим 
құқығы әсер етіп, барлық шарттар жазбаша түрде болуы керек 
болды.
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Отбасы немесе мұраі ерлік ңұкык.
Неке қүру немесе ерлі-зайыптылардың арасындағы қарым- 

қатынастар канондық кұқықпен реттелді. Мұлік қатынастары 
мұліктің жалпы болуымен синаттальш , ер адамның басқаруында 
болды. Қалыңдықты сатші алу ежелгі Германия салты бойьшша 
экесінің құн төлеуімен (виттұм) айырбасталып, ол неке 
құрыліаннан кейін берілді. Неке кұрылғаннан кейін ері эйеліне 
«таңғы сый» деп аталынатын сый жасауы қажет болды. Виттум 
жэне таңғы сый әйелдің меншігін құрап, ерінің келісімінсіз эйел 
адам мүлікті сатута құқьи ы жоқ. Егер де зайыбы қайтыс болса 
тұрмыстық затгар әшекей буйымдарды ғана иеленді.

Леңдік құқық бойынша иелік бір ғана ұлға берілсе, ал земское 
право бойынша барлық ұлдарға берілді. Мұрагерлікке тек ер 
балалар ие болып, қыздар, ата-ананың үйінде, қалың малға ғана 
құқылы болды.

Қылмыстық қүқық жэне гіроңесс.
Ерте монархиялық Г ерманияда «жұдырық қүқығы» 

қолданылды, оның мэні жәбірленушіні сот қорғай алмаса, өзін-өзі 
қорғау құқьвғы болды. Ал 9 ғасырдан бастап, бұл құқық шектеліп, 
«земской элемі» ережелері бекітілді. Оны бұзу әрекетіне мыналар 
жатады: еретик, жэбірленгені үшін кек алу, заңсыз түрде алым 
жинау, үлкен жол бойында тонау, жалған монета жасау, империяға 
қарсы көтерілу.

«Жұдырық құқыгы» 1496 жылы толық жойылды, алғашқы 
кезде кылмысгық әрекеттерді бір жүйеге келтіру болған жоқ. Ал 
жазалар мынадай: әртүрлі формадағы өлім жазасы, мүшеге немесе 
денеге зақым келтіру, үятқа қалдыру.

1532 жылы император Карл 5 кезінде жалпы германдық 
«Каролина» деп аталған қылмыстық проңессуалдық ереже 
қальштасты. Каролина бойынша қылмыстар түрлерге бөлінді: 
мемлекеттік /отанды сату, котеріліс жасау жэне заңдары/, дінге 
қарсы, жеке тұлғаға қарсы, ар-ожданға қарсы, меншікке қарсы, сот 
тәртібіне қарсы, сауда тэртібіне қ а р с ы  қылмыстар.

Сонымен қатар Каролина бойынша қылмысқа қатысушылар, 
байқаусызда жасалған қылмыс, қажетті қорғаныс үғымдары бөлініп 
көрсетілді. Бүл ереже бойынша жазалау жүйесінің принңиптері 
бекітідді, яғни жазалаудың мынадай түрлері: өлім жазасы, денеге 
зақым келтіру, үятқа қалдыру, елден қуу, айьш толеу, түрмеге
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іиіп.іу, ыстық тістеуікпен азаптау. Сонымен бірге кінэні 
ііуы цлаг;іш н, ие жеңілдететін жағдайлар атап көрсетілді. Жазаны 
ііч цілдсіегін жағдайлар: қылмыс жасаушының 14 жасқа толмауы, 
һ.и,ік,аналықтың болмауы, қызметін орьщцау кезіндегі жасалған 
ірі нсг Дуырлататын жағдайлар : келтірілген зиянның мөлшері, 
;һін,і|)ы сатыдағы адамдарға қарсы қылмыстар, кылмыстың 
к а іп  ллануы. Каролина заңы бойынша процесс э кезеңге бөлінді.

1. алдын-ала тергеу
2. сот талдауы
Жобірленуші немесе басқа арызданушы сотқа талап қойып, ал 

Һімолоііушы өзінің кінэсіздігін дэлелдеу керек болды. 2 жаққа 
да қүжаттар мен куэлік беру, заңгерлер қызметін пайдалануіа 
іоц құқық берілді. Егер де кінэ дәлелденбесе, арызданушы сот 
піығынын төлеу керек болды. Айыптау мемлекет атынан 
жүргізіліп, сот бастамасы бойынша тергеліп, мерзім жағынан 
гсргелген жоқ. Мойьшдау үшін азаптау қолданьшьш куэ беру екі 
ісуэгер болған кезде ғана толық болып саналды.

Қорытынды:
Германиядағы міндеггілік қрсығына Рим қүқығының эсері 

галданды. Германияньщ қүқықтық жүйесіне ерекше токталып өтгі.

Әдістемелік нүсқау:
Германняға қатысты дерек көздеріне аналнз жасап негізгі 

мемлекет ошаісгарьш корсегу үшін карта, таблица, диаграммаларды 
қолдану керек.

Бақылау сүрақтары:
1. Мемлекет негізін салушы кім?
2. Заңның қандай түрлері болады?
3. Қандай мемлекеттермен карым-қатынас жасады?
4. Шекараларының үлғаюы қай бағытта жүргізілді?
5. Неке жэне отбасы қүқығының ерекшелігі неде?

Әдебиеттер тізімі:
1 .Хрестоматия по всеобщей истории государство и права: В 2т./ 

Под ред. К.И. Батыра. М., 1975
2.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. М,. 

1981.
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3. Хрестоматия до всеобщей истории государства и права: 
Учеб. пособие (всех лет издания).

4. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права/ Под 
ред. З.М. Черниловского. М., 1996.

5. Батыр К.И. Всеобщая история государства и права. М.,2000.
6. Виппер Р.Ю. История средних веков: Курс лекций.

Киев.1996.
7. История Европы: В 2т., М.. 1989.
8. История государства и права зарубежных стран/ Под ред. 

П.Н. Галанзы и Б.С. Громакова. М..1980
9. Крашенинникова Н.А. История государства и права

зарубежных стран: В 2 т. М.. 1991.
10. Крашенинникова Н.А. История государства и права

зарубежных стран: Учеб. пособие. М., 1994.
11. Крашенинникова Н.А. История государства и права

зарубежных стран: М., 1995.
12. Право особенности в средние века: Учен. зап. Моск. Ун- та, 

1969.
13. Саксонское зерцало: памятник, ісомментарии, исследования. 

М., 1985.
14. Сборник докумеитов по всеобщей истории государства и 

права. М., 1977.
15. Федоров К.Г. Лисневский Э.В. История государства и права 

зарубежных стран: Учеб.пособие. Ростов н/Д., 1994. 4.1
16. Федоров К.Г. Лисневский Э.В. История государства и гфава 

зарубежных стран: Учеб.пособие. Ростов н/Д., 1994. 4.2.
17. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. 

М.,2002.
18. Черниловский З.М. История феодального государства и 

права. М., 1980
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Тоғызыншы тарау 
Орта ғасырдағы Англиядағы мемлекет 

және құқықтың дамуы

1. Англнядағы феодалдык мемлекеттің негізделуі
2. Англиядагы мемлекеттің кұрылымы
3. Англиядағы феодалдық құқықтың ерекшеліктері
4. Деректердің қайнар көзі
5. Отбасылық құқық
6. Қылммстық құқық және проңесс

Мақсаты: Англиядағы мемлекеттік кұрылым мен құқықгық 
жүйенің калыптасуымен танысу. Ондагы қылмыстық құқьщ пен 
іфоңестердің мэнін ашып көрсету.

Англиядағы ерте феодалдық мемлекетгер англо-саксон 
іайпаларының арасындағы рулық, тайпалық қатынастардың 
мдырауы негізінде пайда бола бастады. 9-11 ғасырларда 
Лпглиядағы феодалдық қатьгаастар орнап, барлық шаруалар 
феодалдардың қол астында болды. Мемлекет билігі король мен оны 
жақын хұтатындардьщ қолында болып. король кеңесі құрьщцы. 
Король кеңесі акылдылар /уантегенот/.

Бұл кеңестің келісімінсіз корольдің заң шығаруға, мемлекеттік 
іс-шараларды жүргізуге құқығы болған жоқ. Англия 
мсмлекеттілігінін; жаңа кезеңі 1066 жылы герңог Вильгельмнің 
басып алуымен тығыз байланысты. Осы норман басып алуынан 
кейін Англия король билігіне бағынышты орталықганған 
мемлекетке айналды. Король бүкіл жерге иелік етіп, заң шығару, 
сот жэне әскери билікке ие болды. Король маңында оның 
жақыңдары немесе ауқаттылардан құралған кеңес ұйьм құрды. Ол 
ісороль куриясы деп аталды. Жоғары лауазымды тұлғалар: маршал, 
камерари, канцлер, юристиари (королъдің бірінші көмекшісі).

13 ғасырдың басьшда король курясынан қаржы мәселесін 
шештін арнайы ұйым шахмат тақгасының палатасы құрылды. 
Англия феодалдық мемлекетінің ерекшелігі ескі эскери дружинадан 
бас тартып, жаңа әскери құрылымдар негіздеуінде. Англия королі 
Генрих 2 вассалдардьщ эскери қызметін ақшаға айырбастап, ол 
ақоіаға ясалдамалы эскер құрды.



Сыртқы қауіп төнген кезде халық әскерін ісұру және еркін 
азаматтарға мінде-ггі тұрде қару иелену құқығы енгізілді. Король 
билігін күшейткен шараның бірі-Генрих 2 сот реформасы. Король 
куриясы үнемі қызмет жасайтын жоғары сот үйымы болды. 14 
ғасьГрда король куриясы қылмыстык істерді қарайтын жэне 
шағымдарды талдайтын король орындығы соты жэне жалпы 
сипаттағы істерді қарайтын сотқа бөлінді. Сонымен бірге 
козғалмалы соттар эр жерлерге барып, жергілікті әкімішлік істерді 
карау жэне бақылаумен айналысты.

14 ғасырдың басында Англия Франциямен соғысып үлкен 
шығындарға үшырады: Англия королі Юан-Безземельный төтенше 
салықтар енгізіп, діни, феодалдық қайшылықтарға экелді. Бүл 
қайшылық 1215 жылы еркіндіктің үлы хартиясы деген қүжатқа қол 
қоюға әкелді. Хартияда негізгі баптар барондардьщ мүмкіндігін 
қорғап, король билігінің барондардан ақшалай алым жинауы 
щекгелді. Барондар мына жағдайда корольға ақшалай көмек жасауы 
керек болды.

1. корольді түгқыннан босату кезінде.
2. оның үлын рыңарьға айналдыру кезінде.
3. үлкен қызьга үзатқан кезде.
Хартияда шіркеу иелерінің артықшылықгары көрсетіліп, 

шіркеу қызметпгілерін еркін түрде сайлау енгізілді. Соынмен қатар 
барондарға өздерінің рыцарларьшың келісімінсіз салық салуға 
рүқсат етілді. Лондон немесе баска қалаларда саудагерлердің еркін 
сауда жасауларына мүмкіндік берілді. Англия экономикасьша әсер 
еткен ереже, өлшем мен салмақтың бірлігі енгізілді. Хартияның 
мазмүнында негізгі баптары Англия саяси қүрылысын дамытуға 
бағьггталды. 12-ші бап корольге бекімей түрып, салық жинауға 
күқьщ бермейді, 14-ші бап король кеңесінің қүрамын анықтап, оған 
королъ вассалдары кірді. 39-40 баптар түтқынға алу, түрмеге қамау, 
иелігінен айыру сот негізінде заңга сәйкес жүргізілуі қажет екенін 
көрсетті.

12 ғасырдың екінші жартысында сословиелік өкілдік монархия 
негізінде түзілді. Король Юанның үрпақтары арасында иелік үшін 
күрес жүргізіле бастады.

1265 жылы алғаш Англия парламенті шақырылып, оның 
мәжілісіне графтықтан 2 рьщарь, әр қаладан 2 өкіл қатысты. 1295 
жылы Эдуар 1 үлгілі деп аталған парламент шақырды. Бұп 
парламентке 37 графтықтан 2 өкілі, ірі дін жэне өкілдері қатысты.
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14 гасырдың 1-ші жартысында парламент жоғары лорд 
ііііііаіасы, онда феодалдық мэжіліс қүрды. Төменгі қауымдар 
іілішгасы, онда граф жэне қала өкілдері мэжіліс құрды. Англня 
иаріщменті мынадай өкіліттілікке ие болд:

I -ші салық салу тэртібі мен мөлшерін бекіту
2-ші заң шығару бастамасы
3-ші король немесе парламенттің екі палатасы қабылдаған 

г гагуггарды бекіту
4-ші соғыс жэне бейбітшілік мэселесі
5-ші импичмент / корольдің өз міндетін атқарғандағы қоғамнан 

гыс эрекеттерін әшкерелеу ұшін, лордтар палатасы не кеңесшілер 
алдында сот процесін жүргізу/.

15 гасырдан бастап Англия парламентінің ролі төмендеп, 
Дпглияда басқа Европа мемлекеттеріндегідей абсолюттік монархия 
қүрылды. Англия абсолютизмінің бірнеше ерекшелікгері болды.

1. Англияда король билігімен қатар парламент өмір сүреді.
2.Англияда жергілікті басқару үйымдары болды, ал 

і >р галықтандырылған бюрократиялық аппарат болған жоқ.
3. Англияда қалыпты, түрақты, ірі эскер болған жоқ.
Король билігіне қарсы күресті ірі феодалдар, шіркеу иелері, 

жаңа дворяндар жэне буржуазия қолдады. Бірақ нақгы билік 
корольдің қол астьшда болып, ол атқару жэне сот билігін басқарып, 
оган қүпия кеңес, жүлдызды палата жэне жоғары кеңес кірді. 
Ьршания территориясындағы мемлекеттердің қүқығының негізгі 
кайнар көзі - эдет-ғүрьштар. Олардың кейбіреулері жинақ, заңдар 
іүрінде бекітілді. Олар этельберд правдасы, ине правдасы, кнут 
заңдары.

Англияның күқықгық жүйесінің даму пропесінде король 
соттарының ролі жоғары болды. Әр жерлерде король сотгары бір 
істі қараған кезде, заңдармен қатар сол істерге үқсас жергілікті 
істердің шешімдерін ескеріп отырды. Осындай сот преценденті 
король соты қайтқаннан кейін, салт нормаларға енгізіліп отырды. 
Сейтіп, король сот тәжірибесінің бірыңғай құқық нормалары жалпы 
кұқыққа негізделді.

15 ғасырдан бастап Англия «эділдік кұқығы» қалыптасты. 
Егерде өз кұқығын сотта қорғай алмаса, ол адам корольге өтініш 
айтып, істі ар-үяг бойынша шешуді сүрайды. Бүндай іс үшін 
канцлер белгіленіп, ол сот ісін жазбаша түрде жүргізіп отырды.

53



Англия феодалдьщ кұкьтғы деректерінің бірі статутгар, орталық 
биліктің заң актілері больш табылады. Бұд актілердің жинағы 
статутгық құқық деп аталадыЖалпы ісұқык феодалдық иеліктерге 
байланысты 2 тұрдегі иелікті белгіледі.

1. Корольмен тьныз байланысы бар барондардың иеліктері.
2. Еркін рыңарьлык иеліктері.
12-13 ғасырларда сенімді меншік институты (траст) пайда 

болып, бір тұлға екінші адамға мүлікті беріп, ал мұлікті алушы 
менпгік иесінің айтуымен пайдаланьш отырды. Шаруа ұлесінің 
құқьпсгык жағдайга тэуелді шаруалар вилан деп аталды. Ол 
ешқандай мүлікке ие бола алмады. Ол иелік ету үшін бірнеше 
кызмет жасауы керек болды. Шаруалардың жер иелігінің жаңа 
формасы копегульт деп аталды. Ол негізгі салт негізінде 
шаруалардвщ жерге иелік етіп, оған сот хатгамаеы арқылы жердің 
берілу құқығы бекітілді. Сонымен бірге Англияда феодалдық 
мүмкіндігіне сәйкес шаруаға берілетін жер фригольд деп аталды.

Англияда неке қатынасын канондық құқық реттеді. Мүліктік 
қатьшас жалпы құқықпен реттелді. Егер де ерлі-зайыптылардың 
балалары болмаса, экесіне немесе туыстарына мүлкі берілді. 13 
ғасырдан бастап Англияда қылмыс түрі үшке бөлінді:

1. Тризнт/сатқындық/
2. Фелония /ауыр қылмыс/
3. Мисдиминор /іс-әрекеттер/
14 ғасырда тризнт үны немесе жоғары сатқындыққа бөлінді. 

Король немесе оның жанүясьша қастандық жасау, зорлау, король 
қызьга, зайыбын, әйелін, үлының әйелін зорлау үлкен қылмыс 
болып саналды.

Король мөрін, монетасын жасау, канңлерді өлтіру, король 
сотын өлтіру - жоғары сатқындық, ал кіші сатқындыққа - қожайьга 
қызметкерін өлтіру, әйелдің күйеуін өлтіру. Сатқындық үшін өлім 
жазасы, тәркілеу белгіленді.

13-14 ғасырларда Англияда азаматтык немесе қылмыстық 
істерді қарайтын сот өкіддері бекітілді.

Қорытынды:
Аетлиядағы феодалдық құқықтың ерекшеліктеріне кеңінен 

талдау жүргізілді. Отбасылық құқық және олардың қайнар көзі 
қарастырылды.



(>діс і емелік нұсқау:
Лқпарат қуралдарындағы Англияға қатысты материалдарды

і ,і н д л і і , иеі ізгі даму ерекшеліктерін айқыадап отыра оқу қажет.

1>ақылау сүрақтары:
1. Орта ғасырлардағы құқықтық жүйесіиің ерекшелігін 

птаңыз.
2. Мемлекет қызметкерлері неше дәрежеге бөлінді?
3. Англия әскері қалай жасақталды?
4. Қү-қық бүзушылыққа қолданылатын жазалары қандай?
5. ¥лы Еркіндік Хартиясының негізгі баптарының мэнін 

атаңыз.
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У чеб. Пособие (всех лет издания).
4. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права /  Под 

ред. З.М. Черниловского. М., 1996.
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Оныіішы тарау 
Византия мемлекеті және күқық жүйесі

1. Имнериядағы басқару жүйесі
2. Мемлекетті басқарудағы реформалар
3. Византия қүь;ығыньщ дамуы
4. Византия қүқығының түрлері

Мақсаты: Византия мемлекетінің империялық басқару
жүйесінің ролін анықтау жэне ондағы реформалар тарихымен 
танысу. Күқықтык жүйенің дамуын талдау.

Визангия империясы орталықтандырылған мемлекет больпх, 
мемлекетті имперачор басқарды.Оның қольшда заң інығарушы, 
атқару және сот билігі шоғырланды,ол діни істермен де айналысты. 
Діни мэжілісті шаісырып, діни қызмегкерлерді сайлап отырды. 
Византияда шіркеу үлкен рол атқарьш, Константинополь патриархы 
мемлекетте императордан кейінгі 2-ші тріға болып, елдің саяси 
оміріне ыкпаіын тигізіп отырды.

Византия саяси қүқықтық іліміне сәйкес император билікті 
қүдайдан алған, сондықган оның түлғасы қасиетті болып саналған. 
Византияда таққа отырудың белгілі гэртібі болған жоқ. 
Императорды сенат жэне эр-түрлі партия бейнесінде эскер жэне 
халық сайлацы.Сонымен қатар императордың тэж қабылдауын 
патриарх өткізді.

Византиядагы эр-түрлі бшіеуші топтар армиямен бірігіп, сарай 
көтерілісін үііымдастырып, императорға кастандық жасап, кейде өз 
адамдарын таққа отырғызды. Император жанында кеңесші үйым 
сенат немесе сенклит жүмыс жасады. Ол ішкі жэне сыртқы саясатгы 
жэне заң жобаларын қарасгырды. Жоғары лауазымды ідазметтерді 
бекітгі жэне маңызды қьшмыстық істер бойынша сот функциясын 
атқарды. Бірақ императордың саяси өмірінде сенат пшшуші рол 
атқарған жоқ.

886-912 ж.ж. Лев 4 император кезінде сенаттан заң жобаларын 
карау, жоғары қызмет бекіту қүқығы тартып алынды. Орталық 
мемлекетті басқаруда жоғары кеңесші үйьш мемлекетгік кеңестік 
үйым немесе консистори болды. Ол мемлекеттік басқарудың 
алғашқы мэселелерін жэне сот қызметін атқарды. Императордағы
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жоғары лауазымды тұлғаларға 2 префект астананьщ 
префектісі/эпарх/,сарай бастығы /квестор/ қаржы істерін шешу үшін
2 комет жэне 2 әскер магистр жатқызылды. Шығыс претория 
префектісі Кіші Азия, Понт, Фракияны басқарды. Претория 
иллирий префектісі Балқан жарты аралдарын баскарды. Олардың 
қолында бүкіл экімшілік, қаржылық және сол территориядағы сот 
билігі шоғырланды. Константинополь өзіне жалғасып жатқан 
селолық округпен бірге жеке экімшілік бірлікті қүрап, астананы, 
императорға тікелей бағынған эпарх басқарды. Сонымен қатар ол 
торга болды. Сарай басшысы, сарай гвардиясының командирі 
болып, император кеңесін, мемлекеттік: почтаны жэне сыргкы 
саяси қызметтерді жүргізіп отырды. Сонымен бірге полиция, сарай 
жэне экімшілік шенеуніктері басқарып отырды. Квестор- 
мемлекетгік кеңес төрағасы, император жарлыктарьш негіздеумен, 
таратумен жэне сот билігімен айналысты. Қаржы комиті 
мемлекеттік қазьтааны басқарса, 2-сі император мүлкін басқарды. 
Әскер басында 2 магистр болды. Біреуі жаяу әскерді, келесісі 
кавалерияны басқарды.

7 ғасырда мемлекеттік басқару жүйесі реформаланды. Барлық 
шенеуніктер 60-дэрежеге болінді. Жоғары лауазымдылар- 
легофеттер деп аталды. Олардың жүйесін драма басқарып, ол 
император күзетін, жеке кеңесін, байланыс қатынасын сыртқы істер 
жэне полихщя қызметін басқарды. Кеңселер мемлекетгік өмірдің әр 
саласындағы басқаруларды үйымдастырып отырды. Бүл 
ведомствада ісгеген шенеуніктер ең төмен жалақы алып, 
жемкорлық пен парақорлық дамып қызметтер сатыла бастады. 
Византия әкімшілік қатынастарда 2 префектураға бөлінді, 7 диоңез, 
ол 50 провинцияға бөлінді. Жергілікті басқару алғашқы кезде 
эскери жэне азаматгық принциптерге негізделіп басқарьшды. 
Жергілікті қауымдар сайланбалы шенеуніктермен басқарылып,оны 
мемлекетгік шенеуніктер бақылап отырды. Әскери қауіпке 
байланысты көптеген аймақтарда жаңа экімшілік бірлестіктер 
фемалар пайда болды.7 ғасырда еркін қауым шаруаларын ерекше 
эскери жік 2 стратиоттар қүрьшды.Олардың жерлері эскери қызмет 
атқарған балаларына беріліп отырды.

11 ғасырдан басгап жаңа феодалдық иелік прония негізделді. 
Византиядағы жоғары сот үйымы император соты күрылып,ол өте 
ауыр мемлекеттік күрылымдарды қарастырып, аппеляциялық
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....... .. ролін атқарды. Мемлекеттік кеңес мемлекеттік
' і іммі.һ и.і ж за е  лауазымды  тулғаларды ң қылмыстарьш қарады.
і ...... . эпархы қолөнер жэне сауда корпорация
м у111* иерііііц істерін: қарады. Жер дауы өсиетке байланысты істер 
і Н' і іор басқаруымен жұргізілсе, фемаларда, провинцияларда 
мііарі.і сот билігі претор болды. Шіркеу эділет ұйымы эр деңгейлі 

і жүйссіне ие болды. Византия империясы император 
і і|ніі.ікпіры, заңдар жинақгары, олардың түсіндірмелері, сот 
і мі ірішелері жинақ негізіндегі дамыған заң жүйесіне ие болды.

•I К гасырлар аралығында Византиядағы қүқықгьщ кайнар 
іпндері Феодосия, Юстиниан заң жинақгары болды. 726 жылы 
ІОстиаиан жинагы негізінде азаматтық, қылмыстык, 
ііроцосеуальдық зандар жннағы эклоғ жасалды. Ол феодаддық 
і .ігі.птстарға негізделген күкықтарды өзгертіп, қысқа эрі 
і і і і | ч і і і і і й ы м  түсіндермеге сэйкес славян елдеріне таратылды.

Византияда шіркеу қүқықтары үлкен рол атқарып, оньщ өзегі 
ііігіриарх жэне собор қаулылары болып табылды. Шіркеу 
і' у і ' ігьшың ішінді ең көрнекгісі- номаканан деп аталды. Әсіресе ол 

/ тасырларда жав;сы белгілі болып, оның аудармалары ежелгі 
орыс қүкығының дамуына ықпал етті.

867-886 жылдар.ы император Василий 1 кезінде заңдар жішағы 
О і і с ы л ы п  /прохирон/ ол сот қызметкерлері үшін нүсқау болып 
гибылды. Онда уакыт талабына сай қайта оңделген азаматтық, 
кі.ілмыстық, сот күкиқтарынын нормалары жинақталды. Осы заң 
поіізінде күгсықтың материалдарды жаксы жүйелеген эпанагог 
басылып шығарылды. Византия күқығын жүйелеудің соңгы 
іилііынысы император Лев Мудрый кезінде, патаіа заңдары- 
базилики болды. Византия заң актілерінің соңғы кезеңдегі 
корнектісі Хрисивулы заңы/алтын эріпті грамота/ феодалдық 
ііртықшылықгарды бекітті. Сауда жэне қол енер корпорациясыньщ 
омірі мен тдімысын, үйымдасуын аныктаған нормалар Эпарх 
кігабында бев:ітілді.

14 ғасырда қылмыстық жэне азаматтық заңдардың жинағы /6 
кігап қүрастырылды/. Бірақ бүл заңдарда өзгерістер көп 
болғанымен, Юстиниан кодексіндегі қрдықгьщ институттар 
голық сақтаады. Олар меншік институты сервитутгар, кепілдіктер, 
мүрагерлік аренда.
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9-10 ғасырларда әскери қызмет ұшін берілетін жер иелігі 
прония пайда болып, ол белгісіз уакытқа, кейде өмірлік иелікке 
берілді. Бұл иеліктің басшысы Пронияр деп аталды. Ол өз 
территориясындзғы сот және әкімшілік міндеттерін атқарды. 
Олардың жерінде тұрған шаруалар оброк төлеп, барщина атқарды.

Византия құқыктарында Рим дэстұріне сэйкес міндеттер пайда 
болып, ол шарттардан тұратын, деликталардан тұратын міндеттерге 
бөлінді. Негізгі шарттардың турлері: сату-сатып алу, айырбас, 
жалдау, сақтау, қарыздану, серіктесіктер жэне т.б. көптеген 
жағдайда келісімдер жазбаша формада жасалыыып қарызға беру 
шартына сәйкес 12 пайыз төлем шегі белгіленді.

Отбасы, неке қатынастарында Византияда православиялык 
шіркеу құқығы үстемдік етті. Неке құру үшін 12 жас қыздар, ал 14 
жас ұлдарға, калыңдықпен күйеудің келісімі, ата-ана келісімі, 
туыстығының болмауы, басқа ңекеде тұрмауы міндетті болды. Олар 
ұш рет үйленуге құқылы болды. Мұрагерлік есиет бойынша 
қалдырылды.

Византияньщ қьшмыстық құқығы сословиелік таптық сипатта 
болды. Бір қылмыс үшін әлеуметік жағдайына карай эр турлі 
жазалар қолданылды. 7 жастан темен жасоспірімдер қылмыстық 
жауапкершілікке тартылмайды. -Аффектілік жағдайда жасалған 
қылмыстар, ұрыны елтіргендігі үшін жауапқа тартылған жоқ. 
Мемлекеттік жэне діни қылмыстарға байланысты қылмыстың 
мақсаты қалай жасалғандығы ескерілді. Қылмысты Византия 
заңцары бірнеше түрге белді:

1. Мемлекетгік
2. Діни /етірік ант беру, шамандық/
3. Мүлікіік қылмыстар /ұрлау, тонау, ертеу/
4. Отбасы жэне адамгершілікке қарсы /көп неке құру, кезге 

шеп салу/
Жеке адамға қарсы /елтіру, есектеу, ар-ұжданға нұқсан 

Феодалдық қоғамның дамуына байланысты қылмыстық заңның 
жазалау сипаты күшейіп, ақшалай айып 2-орынға жылжытылып, 
өлім жазасы бекітілетін қылмыс саны кебейді. Дене мүшесіне зиян 
келтіру жазалаулары таратылып, қосымша жаза ретінде шаштарын 
алып тастау, қауымнан қуу, түрмеге қамау Византия деректерінде 
кездеспейді. Византиядағы қьшмыстық проңесс инквизиңиялық 
сипатта больш, тергеуде азаптау қолданылып, жәбірленуші,
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іііі.ітиііушы жагыная өкіл болуға рұқсах етілмеді. Куэгерлер 
•• і.і іімі.н іык істер бойынша сот шақыруы арқылы бір куэгердің 
інміуы жоткіліксіз. Соньмен қатар заң куэ ретінде сөйлей 
иім.шіыіідардыанықгап көрсетті. /жасөснірімдер, жалданушьшар, 
іумі і ар, қызметші.иер/ Сот шешіміне риза болмағандар жоғары
....... шағым бере алды. Внзаніия мемлекет жэне құкьасгың дамуы
іщіүстік жэне шығыс славян елдерінің мемлекет жэне құқықтық 
і імуі.іііа осер етті. /Ресей, Румыния, Чехославакия/

Қормтьшды:
Иизантия мемлекетіндеіі империя басқару жуйесі ролі

■ М|іаіггалды жэне ондағы реформалар тарихы талданып, құқықгык 
жүііенің дамуына үлкен мэн бере түсіндірілді.

Әдістемелік нүсқау:
Жеке ғылыми эдіске сэйкес тақырыпты талдау қажет.

Ьақылау сүрақтары:
1. Византия мемлекеті қашан қүрылды?
2. Қандай реформалар жургізілді?
3. Византия мемлекетіндеіқалы п гаскан қүкықгьщ жүйе түрлері 

қандай?
4. Саяси: қатынастарын атаңыз.
5. Заң шығару жүйесінің жүргізілу тэртібі қалай?

Әдебиетгер тізімі:
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: В 

2т./ Под ред. К.И. Баітыра. М., 1975
2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. М.,
1981.
3. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права: 

Учеб. пособие (всех лет издания).
4. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права /

І Год ред. З.М. Черниловского. М., 1996.
5. Батыр К.И. Всеобщая исгория госуда:рства и права. М.,2000.
6. Боботев С.В. Откуда пришел к на>« суд присяжных? М.,

1995.
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7. Виппер Р.Ю. История средних веков: Курс лекдий.
Киев.1996.

8. Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента. М.: 
Изд-во Моск. Ун-та, 1980.

9. История государства и нрава зарубежных стран/ Под ред. 
П.Н. Галанзы и Б.С. Громакова. М.. 1980.

10. Крашенинникова Н.А. История государства и нрава
зарубежных стран: В 2 т. М.. 1991.

11. Крашснишшкова Н.А. История государства и права
зарубежных стран: Учеб. пособие. М., 1994.

12. Крашенннникова Н.А. История государства и права
зарубежных стран: М., 1995.

13. Липшид Е.Э. Законодательство и юриспруденция в 
Византии в ІХ-ХІ вв. М.Д981.

14. Федоров К.Г. Лисневский Э.В. История государства и права 
зарубежных стран: Учеб. пособие. Ростов н/Д., 1994. 4.1

15. Федоров К.Г. Лисневский Э.В. История государства и права 
зарубежных стран: Учеб. пособие. Ростов н/Д., 1994. 4.2
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Ов бірінші тарау 
Араб халнфаты

ІУІяқсаты: Шығыс елдеріндегі мемлекет және қрсық жұйесімен 
іміуішым кеңірек танысу. Оның ішінде ең ірі феодалдық 
мі мііекеттердің бірі - Араб халифатыньщ ерекшеліктері. Шариғат 
шцдаршның ролімен танысу.

( )рта гасырлардағы ірі феодалдық мемлекеттердің бірі - Араб
■ -і ші<|>а гы.Ол араб жорықгарының нәтижесінде жақын және орта 
ІІІі.и і.іс,Солтүстік Африка жэне Еуронаиың бір бөлігін қамтыды. 
Мсмлскеттік құрылыстың ерекшелігі мемлекет басшысы халиф өз 
қолына діни билік имамат.зайырлы билік эмиратты 
111 о гы рландырды.ХсЦшфаттың негізделуімен бірге оньщ қр;ығы - 
ііщриат негізделді.Бұл құқык алғашқы кезде діннің негізі болігі 
р' гіпде калыптасып оның қайнар ісөзі-ісұран, ислам дінінің қасиетті 
кітабы, Сунна /Мухаммед пайғамбардьщ іс-эрекеті айтқан нақыл 
іч)'»дердің жинағы/.Ол отбасылық жэне сот кұкығына байланысты
і.піаптардан тұрады,иджма,құранда жэне сунналарда көрсетілген 
(ісделді мұсылман қуқықтанушыларының піешімдері.Фетва жоғары 
діни окілдеірінің қоғамдық омірдің кейбір мэселелеріне сэйкес 
лс.тібаша қорытындылары. Мұсылман қрсығына сэйкес эрбір 
і үлганың қимылы бьшай анықталды:

1. қатаң түрде міндетті
2. шамакелгенше
3. рұқсат етілетін
4. қажет емес, бірақ жазаланбайтын
5. тыйым салынған жэне қатаң жазаланатын
Ислам негізгі қорғалатын құндылықтарды көрсетгі. Ол: дін, 

омір, сана, ұрпақ жалғастыру жэне меншік.

Қорытыінды:
Араб мемлекетінің кұрыльшдық ерекшеліктері керсетілді. 

Құқық нсгізіндегі, қайнар көзі болып- мұсылман құқығына талдау 
жүргізілді.

Әдістемелік нұсқау:
Мұсылман мемлекеттік концепциясын терең талдай отыра. 

Араб мемлекетінің даму ерекшелік белгілерін ашып көрсету қажет.
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Бақылау сұрақтары:
1. Араб халифаты қашан құрылды?
2. Араб мемлекетіңце қалыптасқан құқықтық нормалары.
3. Халиф, Қази атауларын анықтаңыз.
4. Араб дін ерекшелігінің мемлекет дамуына қатысы қандай?
5. Мемлекет құруға қатысқан қайраткерлерді атаңыз.

Әдебиеітер тізімі:
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: 

В 2т./ Под ред. К.И. Батыра. М., 1975
2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. М., 

1981.
3. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права: 

Учеб. пособие (всех лет издашія).
4 . Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / 

Под ред. З.М. Черниловского. М., 1996.
5. Батыр К.И. Всеобщая история государства и права. М.,2000.
6. История государства и права зарубежных стран/ Под ред. 

П.Н. Галанзы и Б.С. Громакова. М.1І980.
7. КрашенинниковаН.А. История государства и права 

зарубежных стран: В 2 т. М.. 199 к
8. КрашенинниковаН.А. История государства и права 

зарубежных стран: Учеб. пособие. М., 1994.
9. Крашенинникова Н.А. История государства и права 

зарубежных стран: М., 1995.
10. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: вопросы теории и 

практики. М., 1986
11. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. 

М., 2002.
12. Черниловский З.М. История феодального государства и 

права. М, 1980.
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Он екінші тарау
< >рта гасырлардағы Үндістан, Қытай, Жапоння елдеріндегі : 

құқықтың даму ерекшелііегері

Мақсаты: Бүл кезеңде Шығыс елдерінде бірыңғай жүйе 
каііыптаса бастады, осы қүндылыктарға байланысты жэне сииатына 
карай қылмыстық жазалар мынадай түрлерге бөлінді.

1. Дін жэие мемлекет негізіне қарсы қылмыстар үшін нақгы 
жазалар белгшенді.

2. Жеке түлғаларға қарсы үшін де анықіалған жазалар 
бслгіленді. Ал жазалау белгіленбеген қылмыстар мен қүқықгық 
бүзылушылықтарға жазаны сот белгіледі.

Дэстүрлі құқықтың кең таралған жүйесі - Үнді қүқығы. Ислам 
горізді индуизм өзіне сенушілерді белгілі бір ережелерге сенумен 
қатар элемді тануға міндеттеді. Бүл танымның ерекше қоғамдық 
қүрылысы және өмір сүруі қалыптасты. Барлық адамдар индуизмге 
сәйкес туғаннан бастап элеуметтік категорияларға болініп, олардың 
орқайсысьшың өз қүқықтары мен міндетгері болды. Адамдардың 
мінез-қүлқы туралы нормаларды жинақталған кітаптар шастри деп 
аталды. Индуизмге байланысты адамдардың мінез-күлқын үш 
қозғаушы күш аныктады. Ол мейірімділік жасаушы, мүмкіндігі 
жэне қанағаггануы. Осыған сэйкес шастралар 3-ке бөлінді.

1. Дхарма /адамдарды күдайға жалбарынуға үйретеді/
2. Артха /адмадардың байУюлуы жэңе басқару әнеріне 

үйретеді/
3. Кама /адамдарды қанагатгана білуге үйретедІ/
Индуизм дхарманы езінің өзегі ретінде есептеп, ол міндеттердің 

жүйесін қүрап о дүниені ойлап, озін үятқа қалдырмаймын дегендер 
үшін міндетті болды. Дхарма арнайы трактаттарда баяндалып ол 
дхарма шастрах деп аталды. Бұл дхармашастрахқа түсіндіру ретінде 
нибандхаз мақсаты дхарманың мағынасын түсіндіру, қарама-қарсы 
жерлерін ашып көрсету.

Орта ғасырдағы Қытайдың мемлекеттік жэне құқықшң 
құрылымы негізгі идеология болған конфуңнанствомен анықгалды. 
Қоғам ұйымы ретінде иерархиялық түрде ұйымдасқан жанұя больш, 
онда оның отбасыңың шексіз билігі қалынтасты. Қауым жэне 
мемлекет жанүя моделіне сэйкес оның атқарған істеріне араласқан 
жоқ. Тұрғындардың міндеті ездерінің мэртебесіне байланысты 
нормаларды қатаң орындау болды. Сот экімшіліктен бөлінген жоқ.
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Б.э.д. 3 ғасырда Легистік мектеп өкілдері конфуцианство 
идеясын өзғертуге ұмтылды. Оя мектептің көзқарасы бойынша 
билік басқарушы адамдарға емес, заңға багьшуы керек. Легистер 
үнемі қызмет атқару заңдардың болуын қажет етті, ал ол заңдарды 
баскарушы білу қажет, ал бағынушылар орындау қажет. Бірак бұл 
идеяны Қытай тұрғындары кабылдамады, Феодалдық кезеңдегі 
Қьпай кодексінде тек әкімшілік нормаларды, талаптарды жинақтап, 
азаматтық, қуқықтык ережелер, эдет нормалары бұзылған кезде 
оларға қылмыстық жаза бекітілген кезде қолданды.

Жапониядағы орта ғасырдағы мемлекет пен қүқықгың дамуы 
тұрақты сипатга болып, оған белгілі дәрежеде Қытай мемлекетінің 
ыкпалы жүргізілді. Алғашқы қүқықтық ескерткіштері 646 жылдан 
басталған тайка дәуіріне негізделді. Бұл кезеңде мемлекет күріш 
алқаптарын өзі бөліп, қогамның дэрежелерге бөліну кезеңі болды. 
Әр дэреженің ]Иесі, міндетгері заң жинақтарында көрсетіліп, ол 
Риңурре деп аталды. Бүл жинақтар, жазалаушы нормалар(риңу) 
және экімшілік нормаларды(рицуре) қүрады.

Жапонияда «сеньори жүйесі» салықган босатьшған иелік 
жүйесі қалыптасты. Ол әзіңің жеке сот билігі бар феодалдық 
иелікке айналды. Сеньори жүйёсінің дамуы 12 ғасырдың соңында 
жаңа феодалдық режимнің қалыптасуына әкелді. Император нақты 
билікген айырылып, билік әскери касталардың қолына көшті. 
Негізгі басқаруды мықгы феодалдык рудың өкілі Сегум басқарды. 
Рицурре нормалары қолданылмай, енді оның орнына букелердің 
жеке қүқығы пайдаланылды.

14 ғасырда қатаң түрде иерархияға негізделген бірыңғай 
құрылым енгізілді. Рыцарлар өкілдері мен арадағы шарттар, 
құқыктық міндетгер теріске шығарылып, помепшктер мен жер 
иеленушілер арасындағы қарым-қатынастарға тиьм салынды. 
Нормалардың тұтас жүйесі(гири) адамдардьщ мінез-құлқын барлық 
жағдайда ретгеп, құқықгы кейде моральға айырбастап отырды. 
Гирилердің кейбіреулерін орындамау Жапондықтар үшін ұят 
жағдай болды.

Қорытынды:
ІІІығыс мемлекеттерінің құқықгьщ ерекшеліктері көрсетілді. 

Сонымен қатар Үнді құқығьша талдау жүргізілді. Қытай жэне 
Жапония мемлекетінің кұқыктық жүйесінің толық сипаттамасы 
берілді.
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Әдістемелік нұсқау:
Шығыс елдерінің мемлеі<:ехтік-құкьіқтық жүйесін терең талдай 

оіыра, эр қарастырылған елдің даму ерекшеліктерін ашып көрсету 
қажет.

Бақылау сүрақтары:
1. Дхарма атауын түсівдір.
2. Қытай мемлекетінде қалыптасқан құқықтық нормалары.
3. Дао,легистер атауларын талдаңыз.
4. Буддизм дінінің мемлекет дамуына қатысы қандай?
5. Жанониядағы мемлекет қүрылымындағы лауазымдарды 

атаңыз.

Әдебиеттер тізімі:
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и лрава: 

В 2т./ Под ред. К.И. Батыра. М., 1975
2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. М.; 

1981.
3. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и нрава: 

Учеб. пособие (всех лет издания).
4. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / 

Под ред. З.М. Черниловского. М., 1996.
5. Батыр К.И. Всеобщая история государства и права. М.,2000.
6. История государства и права зарубежгіых страы/ Под ред.

П.П. Галанзы и Б.С. Громакова. М.. 1980.
7. КрашенинниковаН.А. История государства и права

зарубежных стран: В 2 т. М.. 1991.
8. КрашенинниковаН.А. История государства и права

зарубежных стран: Учеб. пособие. М., 1994.
9. Крашенинникова Н.А. История государства и права 

зарубежных стран: М., 1995.
10. Федоров К.Г. Лисневский Э.В. История государства и права 

зарубежных стран: Учеб. пособие. Ростов н/Д., 1994.4.1
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ТӨРТІНШ І БӨЛІМ 
ЖАҢА ЗАМАҢДАҒЫ МЕМЛЕКЕТ 

ЖӘНЕ Қ¥ҚЫ ҚТЫ Ң ДАМУЫ

Он үшінші тарау 
Англия буржуазиялық мемлекеті

1. Буржуазиялық мемлекеттщ қалыптасуы
2. Англия қогамыньщ жікке бөлінуі
3. Англиядагы төңкеріс кезіндегі қүқы қты қ қркаттардың 

негіздеяуі
4. Англия конституциясыны қалыптасуы жзне оның 

ерекшеліктері

М ақсаты: Англия буржуазиялық мемлекетіпің қалыптасу 
тарихымен танысу. Ондағы жікке бөліну ролін қарастыру. Ата 
заңының калыптасуы мен жалпы күқықгық ерекшеліктерге тоқталу.

Англияда буржуазнялық мемлекет 17 ғасырда төңкеріс 
негізінде қальгатасты. Бұл төңкеріс «Діни тудың» астында өткізіліп 
негізгі идеялық талабы ағылшын шіркеуін реформалау жэне ескі 
еркіндіктер мен әдептерді қалпына келтіру. Төңкеріскезеңінде 
Англия қоғамы екі үлкен лагерьге бөлінді.

1. Корольді жақгаушьшар - роялистер ескі дворяңдар жэне 
агылшын феодал өкілдері абсолютизм мен шіркеудің осы кездегі 
тэртіптерінің сақталуын қалады.

2. Корольге қарсыластар - жаңа дворяндар, джентри жэне 
буржуазия. Бұлар ағылшын шіркеуін тазалау, озгерту, шіркеуді 
король билігінен босату үшін күрес жүргізіп, олар пуритандар деп 
аталды. Бірақ қарсыластар лагерьлерінің оздері бірнеше ағымдарға 
болінді.

1. Пресветериян - ірі буржуазия жэне джентри билеушілері 
король билігін шектеуге өздерінің саясн билігін орнатуға шіркеуде 
протестандық принңип орнатып, шіркеулік экімшілік округтер 
негіздеп, онда ауқатты адамнан пресветер болуьш қалады.

2. Индепендент - орта буржуазия табы, буржуазияға айналған 
дворяндар король билігін шектеуге ар-ұждан, соз бостандығы 
туралы талаптар койды.
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3, Левеллер - төңкеріс кезінде ұсак буржуазия тобын 
(ііріісгіріп, радикалды талаптарға 1647 жылғы халық манифестінде 
х і і л ы қ т ы ң  егеменділігі, республика орнату, ерлер ұшін жалпы 
і іііілау құкьиъг, қоршау кезінде алыіиак жерлерді кайтару, құқықгы 
рсформалау мэелелерін көтерді.

'Геңкеріс кезінде қала жэне деревня пролетариатынан диггер 
шымы қалыптасыи, олар жерге жэне тұрмыс затгарына жеке 
мсншікті жою керек деген талап қойьш, олардың талаптары 
таратыла қоймады.

1628 жылы Англия қоғамындағы қайшылықтар ашық 
қарсылыққа экеліп король Карл 1 алдында парламент «құқықтар 
гуралы» петицияны ұсынын, онда король билігін шектеу туралы 
іалаптар болды. Бұл петиңия еркіндіктің ұлы хартиясьш қайта 
і алдағандықтан Карл 1 қайта заң ретінде қабылдауға мэжбұр болды.

1629 жылы парламент таратылып, 1649 жылға дейін жұмыс 
істеуін тоқгатты. Бұл Англияда парламентсіз кезең жэне корольдің 
слді дағдарысқа экелген кезеңі. 1640 жьшы Карл 1 жаңа парламенг 
шақыруға мэжбүр болды. Осы кезеңнен бастап ағылшын 
төңкерісінің хронологиясы басталды:

1.Конститутциялық/1640 қараша-1642 тамыз/
2.Азаматтық соғыс /1642-1646/
3.Демократиялық өзгеріс ұшіи кұрес /1646-1649/
4.Индепендентгік республика /1649-1653/
Төңкерістің ең шырқау шегі 1649 жылы Карл 1-ні жазалау жэне 

Аиглияны республшса деп жариялау. Лордгар палатасы таратыльш, 
қауым палатасы жоғары билііске ие болды. Жоғары атқарушы ұйым 
- мемлекетгік кеңес монархияны қайта құруға қарсЫ болып, елдің 
әскери кұшін басқару, салыктарды бекіту, сыртқы саясатгы жұргізу, 
сауда басқару міндеттерін атқарды. Бірақ республикада Ағылшын 
төңкерісінің көсемі Оливер Кромвельдің билігін бекітіп, оны 
емірлік лорд протектор бір палаталық парламент қүрылды. 
Мемлекеттік кеңесті лорд-протектор сайлайтьш болды. «Басқару 
каруы» жеке билікті бекітіп, республикадан монархияға қарай 
ауысуды көрсетті. ;. = •

1658 жылы О.Кромвельдің өлімі бұл оқиғаларды тездетгі. 1660 
жылы Стюардтар әулетінің король билігі қалпьша қелтірілді. Жаңа 
король Карл 2 «бред декларациясында» басқарушы элитаға олардың 
қалпьш сақтау туралы кепілдік беріп, ескі абсолютгік тэртіптерді 
қайта орната бастады.
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‘ ‘ Оиың ұлы Яков 2 кезінде буржуазия өкілдері өздерін сақтап 
қшіу үтпіп сарай төңкерісін жасады. Осы кезден бастап Англия 
конституңиялық монархия болып бекіді. Оның заңды көрінісін 
йьпіа 3 заңнан көре аламьіз. -

1.Хабеас Корпус акт
2.Қүқықтар туралы билль
3.Құрылым туралы акт

1. Хабеас корпус Акт 1679 жылы қабылданьгіі, корольдің өз
қарсыластарын құпия түрде жоюына шектеу койды, бұл заңға 
сэйкес кылмысы үпгін ұсталған адам мемлекеттік сатқындық және 
ауыр қылмыстан басқа эрекет жасаса жеке өзі Немесе өкілдері 
арқылы сотқа Отінші беруі е кұқығы болды. Ал сот болса. бұйрық 
шығарып, қамауда отырған қылмыс жасаушыға түрмё қызметкері 
арқылы осы бұйрықгы беруге міндеттеді. Осы туралы бұйрыкты 
алысымен оны қамаушылар 1 тәулік іщінде қамау себебін көрсетіп, 
қамауга алынушыны сотка жеткізуге міндетті болды. Содан кейін 
сот ақшалай кепілдік алу арқылы жэне істі қараудың келесі 
мәжілісте келу міндетгілігің мойңын алдыртып, қамаудан 
босатылатьш болды. , - .

Бұл бұйрыққа сэйқес босатылған адамды қамауға алуға жэне 
сол қылмысы үшін түрмеге камауга рұқсат етілмеді. Соттың 
рұксатынсыз бір түрмеден 2-ші түрмеге ауьісуға болмады.

Сот талаптарын орындамаған лауазымды қызметкерге ірі 
көлемде айып салынды немесе ол қызметінен босатылды. Бұл Акт 
Англиядағы конституциялық құжаттардың ішінде жеке тұлғаның 
бейтараптылығын заңды түрде бекіткен құжат болды.

2. Билль о правах 1689 жылы қабылданып, парламенттің заң 
шығарушы жэне қаржы саясатында үсгемдік бекітілді.

Бшшь мыналарға тыйым салды:
1. Заңдардың іске кірісуі жэне орындалуы парламентгің 

рұқсатынсыз болмауы керек.
2. Тэж ұшін жиналатьга алым-салықтар парламенттің 

келісімімен болуы керек.
3. Бейбіт уақытга парламенттің санкциясынсыз тұрақты эскер 

ұстауға болмайды.
Сонымен қатар биль парламентте сөз еркіндігі мен пікір 

сайысты, парламентке сайлау еркіндігін және королые петициялар.
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Акт об устранении 1701 ж ы лы  қабылданып үлкен мәселеяерді 
қарастырды:

1. Контрас-Сигнатура принципі. Оған байланысты король 
шығарған актілер сол актіге қатысты министр қол қойғаннан кейін 
чаңды бояып саналды

2. Соттардьщ ауыстырылмауы принципі: Сотты қызметінен 
парламент шешімінен ғана кейін алатын болды. Бүл соттың 
атқарушы биліктің бөлінгенін көрсетгі.

Сонымен 18 ғасырға қарай Англияда буржуазиялық 
мемлекеттің негізгі принциптері қальштасты. Ал, эрі қарай 
буржуазиялық мемлекеттің дамуы конституішялық реформалар 
арқылы жұргізілді. Англия конституциясыньщ негізгіерекшелігі ол 
жалғыз ғана заң актісі болған жоқ, оған жазылған заңдар мен 
жазылмаған шартты ережелер де қатысты болды. Олардьщ 
негізгілері:

1.Корольдің кабинет министрінің мәжілісіне қатыспауы
2.Сайлауда жеңіске жеткен партиялардан үкіметтің қүрылуы
3.Кабииет министрінің үжымдық жауапкершілігі.
Англия мемлекеттік билігінің осы кезеңде екі даму бағыты 

болды:
1 .Парламент ролінің котерілуі
2.Министрлер кабинетінің қалыптасуы
18 ғасырдың соңына қарай парламент заң шығарушы жэне 

атқарушы билікті бақылауды өз қолына алды. Ал, мшшстрлер 
жоғары атқарушы ұйымының мүшелері ретінде парламент 
лидерлерінен қүралып, парламент алдында жауапты болды. Бүл 
үкімет <окауапкершілікті үкімет» деп аталып,18 ғасырдың 
соңьгадағы Англия парламент жүйесінің ерекше белгісіне айналды.

Қорыіынды:
Англияның қоғамдық қатьгаастарындағы Бөліністерге талдау 

жүргізілді. Мемлекеттік жэне құқықтың негіздері мен 
ерекшеліктерінің ролі анықгалды.

Әдістемелік нүсқау:
Осы тақырып бойынша Англия буржуазия мемлекетінің жііже 

бөлінуін талдау керек жэне қазіргі күнгі жаңа әдістемелік қосымша 
деректерге сүйену қажет.
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Бақылау еұрақтары:
1. Англия буржуазиялық мемлекетіндегі қалыптасқан қоғамдық 

қатыңастар.
2. Англия буржазияпык мемлекетіндегі төңкерістердің тарихи

маңызы. ■, ■•■■.;.
3. Осы мемлеқеттегі жікке бөліну тэртібі қандай? г
4. Англия мемлекетіндегі: қүкықтық ңормалар жүйесінің

ерекшелігі. ,... -,?•..,.
5. Мемлекеттің қальштасуына ықпал еткен когам
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Он төртінші тарау '
Америка құрама штаттары мемлекеті және құқығы

1. Американың отар мемлекет ретінде қалыптасуы
2. Тәуелсіздік декларациясы және АҚШ -  тың 1-ші 

конституцнясы
3. Мемлекеттің басқару қурылымы

Мақсаты: АҚШ мемлекетінің басқару үрылымы мен ісұкықтық 
жүйесінің ролін анықтау. Тэуелсіздік Декларациясымен АҚШ-тың 
I -ші конститудиясының калыптасуъш көрсету.

Британия отарлауьшЫң солтустік Амерюсаны басқару 1607 
жылы басталып, атылшын ҚонЫстанушылары Джорджтаун 
иортыньщ негізін қалады. 18 ғасырда Солтустік Америкада 
Англияньщ 13 отары бодды. Олар бір - бірімен байланыстЫ болмай 
метрополияға тэуелді болды.

Өнеркэсібі өркендеген Англия 18 ғасырдың басыңид Америка
о гарларын пликізат көзі өнімін жинау рынкі ретінде қарап, овдағы 
буржуазияның экономикалық эрекеттерін тёжеп отырды. Он жыл 
бойы Англия парламенті отарлардың өнеркәсібі мен саудасын 
тежейтін заңдар кабылдап отырды. Әкімшілік, эскери, 
экономикалық қанау Амершса отарларьшда наразьшық тудырып, 
Британия иелігінен босап шығуға ұмтылды.

18 ғасырдың 70 жьыдарьшда Англия өзінің отарларымсн ашық 
қайшьшықтарға келді. 1776 жылдың көктемінде көптеген Америка 
огарлары тэуелсіздік жолында кұрес жүргізе бастады. Осы жылдьщ 
маусым айыивда тэуелсіздік деісларагщясын дайындау жонінде 
комиссия құрылып, шілде айында 3-ші континентальдық конгресс 
больш өтті. Тэуелсіздік деклараішясының негізіне Виргиния 
кұқықтары тураты декларацияда көрсетілген Томас 
Джефферсониың идеялары пайдаланьшды. Алғашқы кезде олар 
жеке бірікгіеген штаггардағы федеративтік одақ ретінде негізделді.

Деклараиіияда корсетілген саяси жэне заң принциптері
тэуелсіздік үшін күрестің ұраны болып қойған жоқ, сонымен 

қатар Америка отарларында болашақ элеуметгік, экономикалық, 
саяси кұрылымның негізі болып табылады. Тэуелсіздік 
декларациясьшдағы республикалық басқару формасы негізгі
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халықгың егемендігін көрсетті. Деюіарацияда үкіметті адамдар 
негіздеді. Әділ билік басқарушьшардың жэне басқарылатындардың 
келісімі негізінде жасалады. Ал, егер де үкімет халықгың негізгі 
қүқыгын бүзатьш болса, оңца халық ол үкіметгі айырбастауға 
қүқылы және міндетгі.

Тәуелсіздік декларациясы адамдардың туылғаннан бастап тене- 
теңдік идеясын жэне олардың ажырамас қүқықтарын ашып 
көрсетті. Бүл ажырамас қүқықтардың декларациясы өмір сүру, 
еркіндік, бақытты болуға қүқығы. Декларацияда жеке меншік 
туралы айтьшмаған. Декларацияның авторы меншік - адам 
эволюциясының окілі, жемісі деп атан көрсетеді. Бүл ережелердің 
барлығы ақ түстілерге меншік иелеріне катысты болды. Негрлер, 
қүлдар, Америкаңың негізгі түрғьшдары саяси қауымдастыққа 
кірген жоқ. Декларацияның қабылдануы штатгардағы заң шығару 
процесін жеделдетіп, олардың республикалық конституция 
қабылдауын тездетті. Америка қүрама штаттары бірыңғай мемлекет 
болып қалыптасуында бірнеше кезеңдерді бастан кешірді.

1781 жылы жеке штатгар өз тэуелсіздігін алып, конфедерацияга 
бірікгі. Америка қүрама штаттарының тарихында «конфедерация 
баптары» деп аталған алғашқы конституция қабылданды. Бүл 
бапіарды бірыңғай азаматгылық болған жоқ, әр мемлекет әскер 
немесе флот үстауға қүқылы болды. Шабуыл жасалса, соғыс ашуға 
қүқылы, елшілерді қабылдауға жэне бекітуге, шарттармен 
келісімдер жасауға қүзыретгі болды. Нақтырақ айтқанда, бүл 
мемлекеттердің одағы болды. 1787 жылы коктемде Филадельфияда 
конституциялық конвент шақырьшын, оған 12 штаттан 55 депутат 
қатысьш, олардың негізгі мақсаты: конфедерация баптарын қайта 
қарау. 4 й жүмыс істеу нәтижесінде конституцияның негізгі мэтіні 
жасалып, ондағы негізгі ережелер қазірге дейін мэнін жоғалтқан 
жоқ.

Конституцияньщ негізін қалаушы принциптердің бірі - биліктің 
тармақтарға бөліңу принципі: атқарушы, заң шығарушы, сот билігі.

Заң шығарушы билігін конституция бойынша 2 палатадан 
бірігіп (өкілдер жэне сенат) қүралған конгресс атқарды. Екі палата 
бірігіп қабылдаған заң жобасы президент қол қойғаннан кейін 10 
күн көлемінде күшіне енді. Ал, егер президент ол заң жобасымен 
келіспесе, палатаньщ депутаттары дауыс беріп, олардың 3/2 бөлігі 
дауыстарын берсе, заң жобасы заңға айналдырылды. Палаталардың
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/киу іаітары 2 жьшға халык сайлауымен сайланды. Сенат 
п тп  гардын; заң шығарушы жиналыстары арқьшы сайяавды. Ззд 
пи.ігарушы жиналыс легислатура деп аталды. Сенат 6 жььт қызмет 
і іш ,2 жыл сайын оның 3/1 депутаты қайта сайланьш отырады.

Лчқарушы билікті үкімет басшысының қүзыретіне ие болған 
нре іидент атқарды. Ол бас қолбасшы, мемлекеттің басшысы ретінде 
үкімдердің орындалуын кейін қалдыруға, айырбастауға қүқылы. 
Үкімет басшысы ретінде мемлекеттік аппаратты басқарып 
лкімшілік Сіүйрықіарды шығаруға қүісылы болды. Президент 
е.ііілаушьшар үжымы арқылы екі жылға сайланды. Конгрестің 
прс шдентке ықпал етудегі негізгі қүралы президентті импечмент 
гортібі арқылы жауапкершілікке шақыру.

Жалпы федералдық сот жүйесін жоғарғы сот атқарды. Жоғарғы 
ічгстың мүшелерін сенатгың мақүлдауымен президент бекітіп, олар 
<)•( қызметтерін өмірлік атқарды. Жоғарғы сот конституциялық 
бақьшау қүқығына ие болып, конгрестің де, президенттің де норма 
бекітуші қызметін белгілі тәртіпке келтіріп отырды.

Жогарғы билік үйымдарының мүндай қалыптасу тэртібі және 
кызмет мерзімі эр билік тармақтарының бір-біріне деген қарым- 
кдгынасьш қамтамасыз етіп, олардың бір уақьпта жаңартылуьша 
жол бермей, мемлекет билігінің қызмстінің түрақтануы мен 
үздіксіз болуьга қамтамасыз етгі. Констигуцияның федератйвтііс 
қүрылым принципін негіздеді. Федерания қүзірегіне мыналар 
жач қызылды: соғыс жариялау және бейбіт келісім жасау, сыртқы 
саясатты жүргізу, шет мемлекеттер мевг штаттар арасыңдағы 
сауданы реттеу, елдің ақша жүйесін ретгеу. Санау, өлшеу 
жүйелерінің біріңғайлығын қамтамасыз ету, әскер мен флотты 
негіздеу жэне басқару.

Штаттар қүқығына қарағанда федеративтік қүқықгьщ жоғары 
түрып, кей жағдайда нітат соттарының федеративтік қүқыққа 
сүйенуіне мүмкіндік берічді. КонсштуңЕшның алғашісы мәтіні 
азаматтардың қүқьпстарымен егемеңдіктеріне арналған баптар мен 
бөлімдері болмады. ’

1789 жылы АҚШ-тың алғашқы бірінші конгрееі демократиялық 
қауымдардың тілегі мен Д. Мэдиссонның үсынысьшен 
конституцша а 10 өзгеріс енгізді. Ол өзгерістер штаттармен 
бекітілгеннеи кейін, 1791 жылы өз күшіве енді. Бүл өзгерістер 
«қүқықтары туралы билль» деп аталып, оның негізіне азаматтардЫң
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еркіндігін бұзатын зандарды қабьшдамау оған жол бермеу принципі 
енгізідці. Билль о правах.

1. Діни сенімнің еркіндігі, сөз және баспасөз бостандығы 
туралы халық бейбіт түрде жиналып халық үкіметке петициялар 
арқылы үсыныс жасай алды.

2. Қару ұстау жэне сақгау қүқығы
3. Бейбіт кезеңде үйдің иесінің рүқсатынсыз жауынгердің 

күзетуі
4. Жеке түлғаның, тұрғын ұйдің, мүліктің бейтараптығы
5. Жеке меншіктің қайтарусьо тартып алынуына тыйым 

сальшды жэне ант беруші сот құрамы бекітілді.
6. Бейберекет салықгар мен айыптарға қатаң жэне оқыс 

жазалауларға тыйым салынды.
7. Конституцияда корсетілмеген азаматтардын; құқықтарының 

шектелуіне мұмківдік бермеу принципі бекітілді.
8. Қүрама Штаттардьщ конституцияда үсынылмаған жэне 

штаттардан алынып тасталмаған құқықгар штатгар мен халықтарға 
тиісті.

Кейінірек, құкықтар туралы билльде жоғарғы сотгың шешімі 
түсіндірілген қысқаша ережелер ешізілді. 1787 жылы ісонституция 
қабылданғаннан кейін федеративтік ұйым құру процесі басталды.

1789 жылы Қүрама Штатгардың коіггресі жұмысын бастап, осы 
жылы президеш' сайлауы өткізілді. Джордж Вашингтонның 
жетекшілігі мен атқарушы биліктің аішараты алғашқы эскери, 
қаржы, шетел істері департамештері қүрылды. 1

1789 жылы акпан айында жоғарғы сот алгашкы жиыньш ашып, 
жергілікті сот ұйымдарының жүйесі ұйымдасгырылды. Осы 
кезеңнің ең негізгі сэтгерінің бірі құрама штаттардың 
территориясының жергілікті тұрғындарының жерін тартып алу 
және игеру нәтижесінде территорияның кеңеюі. Еуропа 
мемлекетінің солтүстік Америка отарларын сатьш алу нэтижесі 
еселене түсті. Территорияның кеңеюі жаңа штаттардың құрылуына 
әкеліп, 20 ғасырдың басына қарай 48 штат болды.

Құрама Штаттардың дамуына терең эсер еткен оқиғаның бірі 
1861-1865 жылдардағы Солтүстік пен Оңтүстік арасындағы 
азаматтық соғыс. Оның нэтижесінде құлдық жойылып, терісінің 
түсіне қарамастан азаматтардың тепе-теңдігі орнатылды. 1868 
жылы конституцияға 14-ші өзгеріс енгізшді. Ол барльщ



и. і м; іггардың(үндістерден басқа) заң аядында тең болуы. 1870 
ж ы і і ы  спгізілген 15-ші өзгеріске сэйкес түсіне қарамастан барлық 
і |).ііор сайлау қүқьн-ына ие болды. Бірақ, бүл қудықтық әмір 
і .іжірибеде эрқилы пайдаланылды.

Қорытыыды:
Лмерика қүрама штаттарының қүрылуындағы тэуелсіздік 

дскларациясының ролі аньщтапды. Конституцияның негізгі 
приаңиптерше талдау жасадды. ІҚүкықтық асүйесі түжырымдалды.

Әдістемелік нүсқау:
Жалпы ғылыми эдістерге сүйене отырып АҚШ күрылу 

орекшеліктерін талдап жіктеп меңгеру қажет.

1>ақылау сүрақтары:
1. АҚШ қашан құрылды?
2. Тэуелсіздік декларациясында неше бап бар?
3. Тэуелсіздік үшін күрес қай аймактарда жүргізілді?
4. Штатхардың лсүрылу ерекшеліктері қандай?
5. Т. Джефферсонның негізгі идеясын агаңыз.
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Он бесінші тарау 
Франдия мемлекетінің буржуазиялық 

қүқықтық жүйесі

1. Франция буржуазиялық мемлекетінің қалынтасуы
2. Ддам және азаматтардың қүқықтары туралы деклараңия
<. Монархияның негізделуі
4. Франциядағы буржуазиялық демокрагиялық төңкерістің 

м.ші

ІУІақсаты: Франция мемлекетінің б]фжуазиялық құқықтық 
жуііосішң ерекшеліктерімен танысу. Адам жэне азамат қүқығы 
іуралы декларацияньщ ролін қарастыру. Басқару жүйесіндегі 
М(інархияньщ ерекшеліктері.

Францияда барлык мемлекетгің қалыптасуы үлы Француз 
кіцісерісі оизіғаларымен тығыз байланысты. Төңкерістің басты 
собептері елдегі феодалдық саяси жүйеиің меншік қатынастары 
жоне дамушы буржуазиялық өндірістік күшгерімен қарама- 
кайшылығы. Экономикалық жэне элеумеітік дағдарыс негізінде 
Француз абсолютизмі, 150 жьш бойы шақырмаған бас штаттар 
жиынын ашуға мәжбүр болды. Штаттар алғашқы сэттен бастап 
ко|іоль билігімен қарама-қайшылыққа келді. Корольдің эскер 
күшімен бас: штатч арды тарату эрекеті лалықтьтц наразылығьш 
іудырды. 1789 жьшы 14 шілдеде Бастялия түрмесінің басып 
алынуы абсолютгік мемлекеттің дағдарысыиа жэне жаңа 
мсмлекеттің қүрыяуына экелді. Теңкеріс оқиғачары бүкіл 
Францияны қамтыды. Франция төңкерісінің 3 негізгі кезеңін бөліп 
корсетуге болады.

1.1789 жылғы 14 шілде - 1792 жьшы 10 тамызға дейін - 
конституциялық монархияиьщ орнауы

2.1792 жылғы 10 тамьодан -1793 жылғы 2 маусымға дейін - 
республикалық қүрылымның орнауы

3.1793 жылғы 2 маусымнан - 1794 жылғы 27 шілдеге дейін- 
якобиндік диктатура.

Француз төңкерісінің бас кезінен феодгілдық лагерьге қарсы 3 
негізгі топ қалыптасгы:
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І.Филяндар - ірі конституциялық монархиялыіс буржуазия және 
либералдық дворяндардьШ'мүмкіндігін қорғаушылар

1.Жирондистер - сауда өнеркәсіп өкілдері.
2.Якобиндіктер - ұсақ жэне орта буржуазияньщ қолөнершілер 

мен шаруалардан қүралды.
Франция буржуазиялық мемлекеттілігінің қалыптасуы 

жолындағы басты кезең адамдар мен азаматгардьщ қүқығы туралы 
декларациясының қабылдануы (1789жыл). Онда когамдык саяси 
кұқықтық қүрьшымның негізгі принциптері көрсетіліп, басты назар 
адамдардың табиғи жэне ажырамас қргдылығына, халық 
егеменділігіне, биліктің бөлінуіне арналды.

Декларациядағы адамдардың ажырамас құндылығына 
бостанДық, меншік, қауіпсіздік, қанауға қарсылық жаткызылды.

Еркіндік дегеніміз - басқа біреуге зйян келтірілмейтін 
әрекетердің барлығын айтады. Бостандықтың бірнеше түрі 
көрсетілді: бас бостандығы, баспасөз бостандығы, діни наным 
бостандығы. Жеке меншікке үлкен мән беріліп, од қасиетті жэне 
бейтарап болып жарияланды. Барлық азаматгарға жеке өздері 
немесе өздерінің өкілдері арқылы заң дайьшдауга қатысу күкьвғы 
берілді. Билік үйымдарының бір-біріне тэуелсіз 3 тармағын қүру 
қарастырылды.

Жеке түлтаның езіндік ешкімге тиісті емес екендігі 
жарияланды.

Яғни заңда көрсетілмеген қылмыс, қылмыс болып саналмайды. 
Айыпталушылар, камалушылар заңцы түрде кінэлі екендігі 
дэлелденбесе, кінэлі болып саналмайды деген принциптер енгізілді.

1791 жылы Францйяның алғашқы конституциясы қабылданып, 
Франция конституциялық монархия болып жарияяанды. Жоғары 
мемлекеттік үйымы бір палаталық үлттық жиналыс болып, ол 2 
жылға сайланып, король оны тарата алмады. Үлттық жиналысгың 
депутаттары оз алдына тәуелсіз ешкімнің әрекетіне нүсқауына 
үшырамау қүқығы қалыптасты. ¥лттық жиналыс әскердің қүрамьш, 
саньш, оған қажет қаржыны анықгап, бюджетті бекітіп, салық жэне 
басқа да мемлекеттік шығындарды бақьшады, халықаралық 
шарттарды бекітті және соғыс жариялау,. бейбіт келісім жасау 
міндетін атқарды. Атқарушы билік корольге тиісті болып, ол 
әскерге қолбасшылық жасап, ішкі жэне сыртқы саясатты басқарып 
отырды.
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( Іот билігін белгілі мерзімге сайлаған соттар атқарьш, олар өз 
м гімсттерімен төтешпе бір жағдай болғанда ғана босатылды.
< .ипіау қүқығы 25 жасқа жеткен, тұракты турғын жайы бар, белгілі 
мүіііктік жағдайы бар, үлттық гвардияның тізімінде жоқ азаматтар 
ис болды.

Қорытынды:
Франциядағы буржуазиялық төңкеріс,оның жүру кезеңдері, 

момлекеттік - құқықтық жүйеге тигізген ыкпалы қарастырылды. 
АСисолютизмнің дағдарысының мэніне жзне басгы себептеріңе 
іііраптама лсүргізілді

Әдістемелік нүсқау:
Диалектикалық әдіске сэйкес буржуазиялық мемлекетгің 

қалыптасу концепциясын талдау.

Бақылау сұрақтары:
1 .Буржуазиялық мемлекет дегеніміз не?
2.Франция буржуазияльпс, құқығын ата.
3.Франция буржуазиялык мемлекетіндегі құқықтьщ негізгі 

салаларын атаңыз.
4.Франция мемлекетіндегі қүқықгық нормалардың қалыптасу 

нсгіздері.
5.Монархияның негізгі ерекшеліктері.
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Он алтыншы тарау 
I 'срманияның мемлекет жане нүңың жүйесшің дамуы

1. Германия мемлеке гінің қүқықтың дамуы
2. Гсрмания мемлекетінің мемлекетті басқару механизмі
3. Германиядағы буржуазиялың қүқықтың дамуы
4. Қүқықтыц салаларының ерекшеліктері

Мақсаты: Орта ғасырлардағы Германия мемдекеті жэне жэда 
іи іоңдегі Германия мемлекетіңдегі қоғамдық жэне қүқықгық 
/күііесіндегі ерекшеліктерге назар аудару. Қүқықтық салаларыньщ 
роііін анықтау.

19 гасырдың басында Германия герман үлтының қасиетгі Рим 
имнсриясы ретінде 300 мемлекетгі. қүрамына енгізіп, олардың 
койбіреулері өте үсақ сипатта болды. Атап айтсақ, олар Пруссия, 
( Іаксония, Бавария, Австрия, Вюртемберг. Империяны апғашқы 
і арагу қадамы Наполеонның үйымдастырған «Рейн» одагы кезінде 
жасалды. Бүл кезеңде крепостникгік қүқық жойылып, экімшілік бір 
жүйеге бірікгі.

Францияның азаматтық кодексі енгізіпді. Наполеон әскері 
іалқандалғаннан кейін «Рейн» одағының орнына 3 мемлекеттен, 
корольдіктен, герңогтықган жэне бірнеше қалалардан түратью 
1 ерман одағы қүрылды. Олардьщ барлығы өздерінің 
гэуелсіздіктерін сақтады. Бүл одақтың ішінде өзіндік рольді 
Австрия иеленді. Абсолютизмді қалпьша келтіріп дворяндардың 
феодалдық артықшылықгары өздеріне қайтып берілді.

Мемлекеттің экономнкалық дамуы қүрамына 18 Герман 
мемлекеті кірген кеден одағының қүрылуына әкелді. Бүл одақга 
біріктіруші рольді атқарған Пруссия жетекшілік атқарды. 1848 
жылы Франциядағы оқиғалардың ықпалымен Германияда таптық 
демократиялық қозғалыстардың толқыны Пруссияның астанасы 
Берлинде қарулы көтеріліске әкеліп, көшеде шайқастар жүргізіле 
бастады. Бүл кетерілістердің нэтижесінде монархия бірнеше 
талаптарды орындауға көніп, парламент қүрыльш, 1850 жылы 
консқүқықтуция қабылданды. Ол конституция 11 тараудан түрды: 
«Король туралы» , «Министрлер туралы» , «Палаталар туралы» 
жэне т.б. Пруссиялықтың құқықгары туралы тарау демократиялық
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жағдайдьщ мазмұнын көрсетгі: заң алдында бэрінің тепе-тендігі, 
жеке тұлҒаның дербестігі, тұрғын-үй, ар-ождан еркіндігі, ұлт жэне 
оқыту, цензураға тыйым салу,баспасөзге қысым көрсетуді шектеу, 
қоғамдар қүру, жиналыстар ашу құқығы, хат-хабарлардың 
құпйялылығы. Бірак Конституңйяда бұл жағдайлардың кепілдікгері 
туралы айтылған жоқ.

Мемлекетгің басшысы Пруссия королі заң шығарушы билік 
құқығына ие болып, оны ландтакпен бірге жүргізіп отырды. 
Атқарушы биліктің жетекшісі болып минисгрлерді бекіту немесе 
босату, соттар, ландтактың жоғары палатасының мүшелерін бекіту, 
соғыс жариялау жэне бейбітшілік келісім жасау, бас қолбасшылық 
қызметті тағайындау. Пруссия парламенті(ландтаг) 2 палатадан 
түрды, ол мырзалар палатасы және депутаттар палатасы. Мырзагхар 
палатасы мүлікгік жағдайына сәйкес 3 курияға белінген 
тұрғындарға негізделді.

І-ші курия өте кең артықшылықгарға ие болды. Осы кезеңде 
Пруссия мен Австрия арасында' Германияны біріктіру процесіне 
үстемдік жасау ұшін күрес жүргізілді. 1866 жылы Австрия-Пруссия 
соғысыньщ соңында Австрия Герман одағынан шығарылып, 
Германияның бірігуі кіші Герман жолымен Пруссияның 
басқарылуымен жүргізілді. Осы жылы солтүстік Герман одағы 
құрылып, оған солтүсгікгің кейбір батыс жэне оңтүсгік неміс 
мемлекеттері кірді. Бұл одақ біріктірудің соңғы кезеңі болып 
табылды. Одақ қабылдаған консқұқықтуция Пруссияның 
басшылығын ашық түрде бекітті.

1870 жылы Франция-Пруссия соғысында Пруссия жеңіске 
жетіп, Герман одағында өз көсемдігін толық бекітіп, өзінің әСкери - 
эконбмикапық күшін бекіту үшін Франциядан 5 миллиард 
контрнбуЦйя алды.

1871 жылы каңтарда Герман мемлекеті қүрылып, ол 25 
мемлекеттік бірлестіктен, 4 корольдік (Пруссия, Баварня, Саксония, 
Вюртембург), 6 үпы герцогтьщ, 4 герңогтык, 8 князьдік, 3 еркін қала 
және Эльзас-Лотарингия аталған империялық провинциядан тұрды.

1871 жылы мамыр айында Германия империясының 
конституциясы қабылданды. Осы консқұқықтуцияға сэйкес 
империя егеменділікке ие болып, сыртқы саясат, эскери күшті 
басқару, қаржы, заңдарды қабьшдап жэне өндірісін жүргізетін 
бодцы. Конституцияда барлық негізгі мэселелерді шешудегі
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111 іуссияның үстемдік етуші жағдайы бекгтілді. Мемлекеттің 
(шсшысы - кайзер немесе Германия империясыньщ императоры, 
ІІ|)уссия королі Вильгельм 1 болды. Император көптеген 
окілеттіліктерді иеленді. Согыс жэне бейбіт келісім жасау күқығы, 
іііңдарды шыгару жэне парламентті шақыру. Императордың істерін 
имнератор бекіткен жэне император алдында ғана жауап беретін 
имперар-канцлер жүргізді. Рейхс-канңлер әскери жэне эскери-теңіз 
жетекшілігін басқа ведомствояардың жетекшілерін бекітіп, олардьщ 
кызметін басқарып отырды.

Конституңияға сэйкес заң шығарушы билік 2 палатадан 
қүрылған парламентке тапсырылды. Жоғарғы палата - одактық 
кеңес /бундесрат/ болды. Одаістың кеңес қүрамына Герман 
имиериясына кіретін барлық мемлекеттің өкілдері кірді. Одақты 
Ируссия өкілі басқарып, кеңестегі көптеген дауыстарға ие болды. 
Ііундесрат мынадай өкіадіктерге ие болды: рейхстагпен бірге заң 
қабылдау қүқығы және өзіндік заң шығару бастамасы қүқыіъша ие 
болды. Әкімшілік талагпар жэне шаралар туралы шешімдер 
шығарды. Мемлекетгер арасьшдагы қайшылықтарда терешілік 
қызметін басқарды. Бірақ уақыг өте келе бундесрадтың 
окілеттіліктері қыеқартыла бастады.Төменгі палата - рейхстаг 
халық өкілдіктері принңипі негізінде қалыптасты. Ол заңдарды 
қабьшдау жэне өңдеу қрсығына, бюджетті бекіту, шарттарды 
бекіту, кейбір жерлердің арасындағы даулы мәселелерді шешуге 
қатысты.

19 ғасырдың соңы 20 ғасырдьщ басында эртүрлі саяси 
партиялардьщ дамуына байланысты, Германия рейхстаты саяси 
і алаптардың айқын мінбесіне айналды.

Г ерманияның саяси күқығы.
Германияның бір орталыққа біріктірілуі қызмет етуші 

құқықтың тэртіпке келтірілуін қажет етті. Германияның заңы 
Наполеонның ықпалымен кодификацияға үшырады.

1876 жылы Гермаи азаматтық ережесі қабылданып, 1900 жылы 
ол өз күшіне енді. Бүл ереже Рим қүқығы негізінде жасалған. 
Кодекстің бірінші кітабы барлық институттарға ортақ нормаларды 
күрады. Екінші кітабы міндеттемелерді қарастырьш, үшіншісі 
заттай қүкықтық, төртінші отбасылық, бесінші мүрагерлік күкықты 
қарастырады. Бүл ереженің ерекше белгілері азаматтық қүқықгың 
субъектісі ретінде заңды түлғаларды танып, бірақ оңда занды
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гіұлғалардьщ қ.үкыіаык қабілехі анықтшіған жоқ. Бірак заң бойынша 
мүлік зат қүқығы затгарды жер учаскесі және қозғалмалы заттарға 
бояін, козғалмалы заттар деп жермен тығыз байланысты заттарды 
қарастьірды. Заттай қүқықгың бірнеше түрі бөлініп көрсетшеді. 
Меншік қүідығы, иелік, бөтен затгарды пайдалану, ие болу т.б. 
Ереже бойынша міндеттемелердің пайда болу тәсілі - шарт болып 
табылады. Шарттардың пайда болу еркіндігі принңипі, жасалу және 
бүзылулары көрсетілді.

Отбасьшық күқықта некенің жалғыз формасы азаматгық неке 
болды. Неке жасы ерлер үшін 21 жас, эйелдер үшін 16 жас болды. 
Мүліктік қатынасгар неке щартымен анықгальш, заңда мүлік 
меншігінің жеке болуы көрсетілді. Мүрагерлік заң жэне өсиет 
арқьшы жүзеге асырылды. Мүрагерлердің қатарына заң бойынша 
барлык туыстары кірді. Қылмыстық қүқық 1770 жылы жасалған 
Солтүстік Герман одағьшың қылмыстық ережелерімен реттелді. 
Ереже қьшмыстарды 3-ке бөлді:

1. Нағыз қылмыстар
2. Әрекеттер
3. Полиңиялық қүқық бүзушылықтар
Бейбіт кезеңде өлім жазасы 2 жағдайда белгіленетін болды: 

мемлекетгің басшысын өлтірсе және алдын-ала жоспар бойынша 
адамды өлтірген жағдайда. Өлім жазасынан басқа жазалар, түрмеге 
қамау, түгқындау, айыптар салу. Қылмыстық процесс пікір-талас 
пршщипіне негізделіп, тергеуші сот, прокурордан тэуелсіз болып, 
алғашқы тергеу кезеңінде корғаушы қызметіне рұқсат берілді. 
Сотта айғақты еркін түрде бағалау принципі жүмыс істеді. 
Германияның қүқықтык жүйесі басқа мемлекеттердің, зсіресе, 
Жапонияның қылмыстық қүқығына ықпал етті.

Қорытынды:
Жаңа кезеңдегі Германия мемлекетінің қүрылымдық жэне 

қүқықгық жүйесіне талдау жүргізілді. Германия мемлекетінің 
біріктірілуіне және Конституциясының қабылдануы, оның мәні 
қарастырыпды.

Әдістемелік нүсқау:
Жаңа кезеңдегі Германияның мемлекеттік күқықгық жүйесіне 

дерек көздеріне сэйкес анализ жасау.
%
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Ьақылау сұрақтары:
1. Германияның 1 -ші канцлері кім?
2. Германияның құқық сшіаларын жіктеңіз.
3. Негізгі мемлекеттік қайраткерлері кімдер?
4. Мемлекет лауазымдары қалай берілді?
5. Қандай мемлекеттермен саяси қарым - қатынаста болды?
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БЕСІНШ І БӨЛІМ 
Қ А ЗІРП  КЕЗЕҢДЕГІМЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ Қ¥ҚЫ ҚТЫ Ң 

ЭВОЛЮЦИЯСЫ

М ақсаты: Қазіргі кезеіщегі мемлекет жэне қрдықтың
дамуьшдағы ерекшеліктерді анықтау. Халықаралық қүқықтың 
ерекшеліктерін және әлемдік мемлекет дамуындағы белгілерді 
зерттеу. Ондағы АҚШ-ның мемлекет жэне кұқыктың эволюцнясын 
кезең-кезеңге бөліп талдау.

Қазіргі кезеңнің тарихына тэн саяси жүйелердің, 
конституциялардың, буржуазиялық қоғамның мемлекеттік 
құқығьшың өзгерісгері ғана емес, барлық құкықгық жүйенің көзге 
түсерлік эволюциясы. Бұл өзгерістер капитализмнің даму 
процесімен тьныз байланыста жұріп, кұкықтық жаңа қоғамдық 
мәселелерді шешу үшін пайдаланьшьш, ал ол міндеттер болса, 
ақпараттьщ жэне ғылыми-технийалық революциямен жаңашаланған 
экономиканьщ күрделенуімен жәые эртүрлі сипаттағы 
қайшыльщтармен тығыз байланысты.

Қазіргі қоғамдағы құқыктың негізгі мэні: қоғамның түпкі өзегін 
сақтай отырып. жаңа қоғамдық қажеттіліктерге сэйкестендірілуі. 
Қазіргі капитализмнің барлық құқьіқтық жүйелеріне тэн сипаты 
мемлекеттік ұйымдардың құқыктық шығармашылықтың күрт өсуі, 
коғамдық қатынастардагы заң формаларының күшеюі, құқьщты 
жаппы танитын өзіндік қүндылыққа бағытгау.

Заң шығарудың өсуі жэне күрделенуі жаңа заң актілерінің 
пайда болуы, ірі кодификациялық жұмыстарды қажет етеді. 
Францияньщ өзінде 19 кодекс т а д д а н ы п , қабылданды/еңбек, 
аграрлық, сайлау, зейнеткерліқ/.

Құқықгы унификациялау жэне жүйелендіру англо-саксондық 
құқықгық жүйесі тэн елдерде де жүргізілді.

Америка құрама штаттарында 1926 жылы кұқықтық жүйесі 
негізделіп, ол 5 жыл көлемінде жаңартылып, толықтырылып 
қайтадан шығарылды. Ол федералдық зандар жинағында заңды 
жүйелейтін бөлімдер, жікке бөлінетін бөлімдер жэне кейбір заң 
саладарын қайта қарау жэне тэртігасе кел гіру қарастырылган.

Англияда 20 ғасырда статуттық қүқықтың қалыптасуына сәйкес 
заңцарды шоғырландыру тәжірибесі таралып, ертеде шығарылған



заңдардың мазмұнын біріктіріп, оларға өзгерістер енгізіп, жетілдіру 
жұмыстары жүргізілді.

Құқықтың қайнар көзі атқарушы бнлік актілерінің салмағы 
ұяғая түседі. Сотгық прецендент англо-саксон қүқықгық жүйесі бар 
елдерде ғана колданылъш қоймай, континентальды жүйе 
калыптасқан мемлекепгтердің кейбір институтгарына ықпал 
жасады. Экономиканы мемлекеттік реттеудің дамуы дәстүрлі 
кұқыктық салаларының үсақгалуына экеліп жэне жаңа заң 
салаларының пайда болуына әкелді.

Күрделі экономикалық қатынастарды бірыңғай реттеудің 
қажеттілігі жүйелі қүқьщгық саласының пайда болуына экелді. 
АҚШ- та «іскерлік құқық», Германия мен Австралияда 
«шаруашылық күзсық», Франция мен Бельгияда «экономикалық 
күқық» қалыптасты.

Халықаралық құкықтың ролі осіп:, оны жүзеге асыру 
/имплементация/ ішкі заң арқылы жұргізілді. Халықгьщ келісімі 
кейбір шешімдерде ұлттык заң ретінде қабылданды.

Қазіргі әлемдік мемлекет дамуына міына белгілер тән:
1. Мемлекетік билік ролінін күшеюі
2. Сайлау жүйесіиің демократияландыруы
3. Эконоьшкальщ және әлеуметгік дамуды мемлекет реттеудің 

ролінің жоғарылауы
4. Интеграциялық процестердің күшеюі.
Мемлекеттің дамуының осындай тенденцияларының пайда 

болуы әртурлі акімақтарда жэне эртұрлі мемлекеттерде өзінің 
ерекшелігіне ие болды.

Қорытынды:
Қазіргі қоғамдағы күқыктың мэні аиықгалды. Соттьіқ 

прецендент англо-саксон құқықгьщ жүйесі және басқа да кұқыктық 
жүйенің ерекшелікгері қарастьгрылды.

Эдістемелік нүсқау:
Қазіргі замандағы ғылыми, оқу әдістемелік басылькмдарға 

сүйене отырып заңнаманың дамуына мэн беріп тақырыпты меңгеру 
қажет.
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Бақылау сурақтары:
1. Қандай заңның салалары дамыды?
2. Зацньщ қүрастырылу тэртібі қандай?
3. Заңдардың даму ерекшеліктерш керсетіңіз.
4. Қазіргі замандазғы заңдардың негізгі мәнін атаңыз.
5. Заң саласындағы реформалар қалай жұргізілді?



Он жетінші тарау 
Қн йргі замандағы Америка қүрама штаттарының мемлекет 

және күқықтьщ жүйесінің дамуы

М ақсаіы: АҚШ мемлекет жэне қүқықтық дамуына шолу 
жасаи, ерекшеліктерін айқындап, казіргі кездегі даму 
гснденциясына бага беру.

20 гасырдың басында Америка қүрама штаттары ірі әяемдік 
дсржаваға айнаяды. АҚШ-тың мемлекетгік жэне қүкықтық дамуы 
качіргі ісездегі либералды демократиялық мемлекет эволюциясының 
бслгілеріне ие болды.

20 гасырдың басында /1920/ конаитуциясының баптарьща 19 
озгеріс енгізілсе, ол өзгеріс барлық штатгардағы ерлер мен 
ойеадердің сайлау құқыгын теңестірді.

Ал, 1971 жьшы енгізілген 26 өзгеріске сәйкес, сайяаушылардың 
жасы 18-ге түсгі. 1974 жылы қабылданған сайлау кампаниядары 
і уралы федералдық заң АҚШ-тың тарихында алғаш рет сайпаудың 
мсмлекеттік қаржыландыру механизмін ешізді. Мемлекетгік 
каржьшандыру күқығына президент лауазымына сайланушы 
кандидаттар 5 миллион АҚШ доллары колеміне, сэйкес 20 штаттан 
каржы жинай алса, ие бола алатын болды. Сонымен қатар 
президентгік институттьщ функциялық жүйесіне өзгерістер 
енгізілді.

1951 жылы конскүқықтуцияға енгізілген 22 өзгерісіне сэйкес, 
нрезиденгтің 2 мерзімнен артык қатар сайлануына шекгеу қойылды. 
Ал, 1976 жылы 25-ші өзгеріске сәйкес президент қызметінің бос 
орпы құқыгы кейбір жағдайларда вице-президентке берілді.

1957-1965 жылдары аралығьшда «азаматгық жэне сайлау 
күкықгары гуралы)> бірнеше зақцар қабылданып, олар АҚЩ-тың 
негрлері жэне түсті тұрғындарыньщ құқықгық жағдайын қорғауға 
бағытталып, түсіне байланысты дискриминация жойылды.

АҚШ-тың мемлекеггік мехаиизміндегі өзгерістерге талдау 
жасай отырып, мынадай тенденцияларды беліп көрсетуге болады:

1. мемлекетік саясаттың қалыптасу деректерінің жікке бөлінуі, 
эртүрлі топтардьщ пайда болуы, олар «лобби» деп аталады. Олар 
атқарушы жзне заң шығару мақсатында ықпал жасады.
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2. Атқарушы билікгің күшейіп, президенттің қолына 
шоғырлануы.

3. Ғ.ІТ7ПҢ экОномикалық өміріне мемлекеттің араласуының 
күшеюі. Бүл тенденция президент Р.Рузвельттің «жаңа курс» 
саясатын жүргізуіне байланькпы және дағдарысқа қарсы 
механизмнің қүрылуына сэйкес жүргізіпді. Өте ауыр экономикалық 
дағдарыс АКДІ-ты қамтып, 1929 жылы өндірістің 56 пайызын 
дағдарысқа, елдің, банктердің 40 пайызын баикролығына, 17 
миллион жүмыссыздардың пайда болуына, үлттық кірістің 48 
пайызы қысқаруына экелді.

Президент Г.Гувер басқарған «элита» мемлекеттік экономикаға 
араласпау принңипін үстап, еш шара қолданбай отырып алды. 1932 
жылы АҚШ Президенті, демократиялық партияның кандидаты 
Франклин Делано Рузвельг сайланды. Ол елді дағдарыстан 
шығаруға бағытталған тарихқа «жаца курс» деген атпен бағдарлама 
үсынды. Бүган елдің ақша жүйесін түрақгандыру, өнеркәсіп пен 
ауыл шаруашылығын қолдау, жүмыссыздарды қысқарту және басқа 
мзселелерді орындауды көздеді. Бүл үшін доллардың 
девальващіясы жүргізіліп, шет елдерғе алтын шығаруға тыйым 
салынып, банк жүйесі нығайтыльш, банктер ірі кредиттер ала 
бастады.

Өнеркәсіп 17 топқа болініп, олардың кейбіреулерінің қызметі 
таза бәсекелестік кодекстер деп аталатын нормативті күқықтармен 
ретгелді. Бүл актілер шығарылатын өнімнің квоталарын, рыноктың 
қолданылуьш, баға, несиелердің шарттарын, рентабельділік 
жалақьшьщ деңгейін анықтады. Бүл қызметгің барлығы өиеркәсінті 
қалыптастырудың үлттық экімшілігіне жүкгел,ці. Ауыл 
шаруашылығы саласьгада ауылшаруашылық реттеудің экімшілігі 
қүрьшып, олар себілетін алқаптарды қысқартып, мал басын 
қысқартып, ауыл шаруашылық өнімінің бағасын 1904-1914 
жылдарындағы деңгейге жеткізумен айналысты.

Жұмыссыздықгы қысқарту үшін, қоғамдық жүмыстарды 
дамыту экімшілігі қүрылып, жүмыссыздар арнайы қүрылған еңбек- 
лагерьлеріне жіберіліп, олар көпірлер, аэродром жэне т.б. қүрылыс 
жүмыстарына жіберілді. Бірқатар өзгерістерге еңбек қүқығы жэне 
элеуметтік қүқық үшырады. 1935 жылы «В атер заңы» 
қабылданып, ол жалпы феодералдық көлемде кэсіподақтардың 
қызметін заңдастырды. Еңбекшілердің кэсіподақтарды қүрып,
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ідцді.і бас көтерулерге қатыскандьгғы ұшін қылмыстық қудалауға 
і ыйым сальшды. м .

ІСэсіпкер кэсілодақтармен ұжымдық шарт жасасьш, кәсіподақ 
күрамында жоқ жумысшыларды жұмысқа алмау туралы шарт 
ноііііілды. Егер заң талаптары бұзылса, бас көтеру кұқығы орынды 
дсп габылды. Завдардың орындалуын бакылау ұшін еңбек 
қа іынасы бойынша ұлтгық басқарма кұрылды. Заңды бұзушьшар 
іч)'г алдында жауап беріп отырды.

1935 лсылы әлеуметгік қамсыздандыру туралы жалпы 
фсдсралдық заң шыкты.

АҚШ-тың азаматтығына белгілі тщрғылыкты орны және 
сцбекақысы деңгейі аныкталған азаматгарға 65 жастан бастап 
ісйнетақы төлеу бекітілді. Зейнетақы қорын қалыптасгыру үніін, 
косіпкерге еңбекақысьша сэйкес 1 пайыз жэне жүмысыньщ кірісіне 
блйланысты 1 пайыз салық бекітідці. Бұл салыкгар әрбір 3 жьш 
сайын 0,5 пайызға ұлғайып отырды.

1938 жылы жұмысшы күшін «эділ жалдау» туралы заң 
кабылданып, ол жұмыс уақытының мерзімін жэне еңбек ақының ең 
томенгі деңггйін беісітті. Екінші дүниежүзілік соғыстан кёйін АҚШ- 
та «жаңа курсты» өзгертуге бірнеше қадамдар жасаішнды, бірақ 
олеуметтік қатынастарды жэне экономиканы мемлекйтік реттеудің, 
негізгі принідиптері сақгальш қойған жоқ, ол эрі дамьга, әлемнің 
коптеген мемлекетері оны қабыддады.

Қорытынды:
Қазіргі қоғамдағы Америка құрама штатгарындағы зақцар, 

олардың қабылдан)г кезеңдері, негізгі мэні анықталды. Сонымен 
катар мемлекетгік механизм тетіістері жэне оны жүргізушілердің 
ролі қарастырылды.

Әдістемелік нүсқау:
Жеке ғылыми эдістерге сүйене отыріып АҚШ мемлекеттік 

кұқықтық даму эволюңиясьша терең талдау жасау қажет.

Бақылау сүрақтары:
1. АКДІ нрезидентгерін атаңыз.
2. Заң саласындағы реформалар қалай жүргізілді?
3. Басқа мемлеісетіермен саяси қарым қатынастары.
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4. Әскери қүрылымыньщ ерекшелікгері.
5. Қүқықтық жүйедегі өзгерістер.
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Он сеіізінші тарау 
Францияның қазіргі замандағы мемлекет жане құқьщ 

жуйесінің дамуы >.>

Максаты: Франция мемлекетінің бзржуазиялық кр;ықтық 
жүйесі мен қазіргі замандағы Франция мем.иекетгік және қүдықтык 
жүйесіндегі ерекшеліктерге талдау жүргізу.

20 ғасырдың басыидағы Францияның саяси жүйесінің дамуы оң 
жоие сол күштерінің, партия жэне тошардың қарама-карсылығы 
кегізінде жүргізіліп саяси режимнің жеке өзгерістеріне және 
мемлекеттік кұрылымньщ терең реформаларьша әкелді.

Елдегі дағдарыстық жағдайға қарамастан, 1875 жылғы 
ісонституция 1940 жылға дейін өз қызметін: атқарды.
Конституциялық зандар Францияның 3 реегіублика кезеңіндегі 
мемлекетгің қүрылымын анықгады.

Екінші дүние жүзілік соғыс аралығындағы Францияньщ саяси 
жүйесінің өзіне тэн ерекшелігі, үкіметгің үстінен бақылау 
жүргізетін парламентгің ролінің элсіреуі. Үнемі үкімет 
дагдарыстары ясағдайында министрлер кабинетінің тағдырьш 
ііарламентаріаялар емес, парламентік емес ұйымдар жүргізіп 
отырды. Олар саяси партиялар, кәсііжерлердің одақгары жэне тағы 
басқалар. Депутатгар тек олардың нүсқауларьш ғана орындап 
отырды. Франция екінші дүниежүзілік соғысқа қатысып, Франция 
оскері жеңіліске үшырап, 3-ші республиканың жойылуына экелді.

Мемлекеггің коп бөлігін фашистік Германия эскері басьш алды. 
Мемлекеттің оңтүстік-шығыс бөлігінде прафашисгік «Вишй 
үкіметі» қүрылып, оны маршал Петен басқарды. Үкімет 'өзіндік 
рольге ие болмағанымен Француз отарларындағы француз флоты 
мен эскерін бейтараптандыруы керек болды.

Фашистік Германияньщ талқандалуы Францияның окупациядан 
босатьшуы оньщ ішкі саяси өміріндегі мемлекеттік ісүрылымға 
сэйкес өзгерістер жасау талабын қойды. 1945 жылдың соңында 
Франция түргындары референдум негізінде жаңа конституцияны 
кабылдау жэне оны реферёндум арқылы бекіту туралы 
ісөзкарастарын білдірді. Конституцияның алғашқы жобасы 1946 
жылы сәуір айында қабылданбай тасталды. 1946 жылы қазан 
айында өткізілген жаңа референдум қайта оңделген 
конституцияның жобасын бекітті.
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1946 жылғы конституцияның преамбуласында 1789 жылғы 
«адам жэне азаматтардың құқыктары туралы» деклараңиядағы 
Франңуздардың құкықтгіры мен еркіндіктері бекітілді. Сонымен 
қатар барлық азаматтардың жынысьша қарамастан тепе-теңдігі, 
жұмыс алу кұкыты, кэсілодақтар және бас көтерушілер 
ұйымдастыру құқығы, балаларға, аналарға, қарттарға элеуметтік 
көмек бекітілді. Конституцияға сәйкес Франция парламентгік 
республика болды.

Парламент 2 палатадан, яғни, 1-ші, халық жиналысынан, 2-ші, 
республика кеңесінен тұрды. Төменгі палата - халықтьіқ жиналыс, 
жалпы жэне тікелей сайлау құқығы негізінде 5 жыл мерзімге 
сайланды. Заңдарды қабьщдау құқығьша тек ұлтгық жиналыс ие 
болды.

Республика кеңесі - коммуналар жэне департаменттермен 
сайланды. Ол заң жобасын қарастыру құқығына және қарсылық 
білдіру құқығына ие болды. Конституцияға сэйкес мемлекеттік 
биліктің жоғары өкілеттілік тармағы президент қолында болды. Ол 
7 жыл мерзімге сайланып, тағы бір мерзімге қайта сайлану 
құқығына ие болды.

Президент функциясы
Францияның халыкаралық аренадағы өкілі ретінде қызмет заң 

актілерін бекіту жәңе жариялау міндеттерін атқара білді. Елдегі 
мемлекеттік баскаруды төрағасы бар министрлер кеңесі жұргізді. 
Министрлер қеңесінің төрағасы жэне ұкіметтің мұшелерін олардьщ 
каңцидатураларын парламент бекіткеннен кейін, президент 
тағайындады.

Үкімет жұргізген саясаты ұшін халық жиналысы алдында 
ұжымдык жауапкершілікті атқарды. Халық жиналысыиың көпшілігі 
ұкіметке сенімсіздік вотумын көрсететін болса, ұкімет бұл 
құрамьмен ез қызметінен кететін болды. Егер де 18 ай көлемінде 
ұкімет 2 рет қызметінен айырьшатьш болса, халық жиналысында 
кезектен тыс сайлау беісітілці. Жаңа конституцияньщ қабьшдануы 
Франңияньщ саяси жұйесінде тұрақтылықты қалыптастырған жок. 
Әлеуметгік-экономикадық қайшылықгар, отаршьш империяньщ 
күйреуі, мемлекетгің ішкі өмірінің тұрақсыздығына экелді.

1958 жылы сәуір-мамыр айларында Аляшрде оңшыл 
әскерлердің көтерілісі елді азаматтық соғыс жылдарына экелді. 
Мұндай жағдайда парламент мемлекеттік биліктің тұтқасын ел
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пішіде бсдслді генерал де Голлға беріп төтешие жағдайды 
і ірияііііуды ұсынды. Голлдьщ ұсынысымен жаңа конституцияның 
іКОбасы жасалды.

1958 жылы мемлекетгің 79 пайызы оны қолдап, 1958 жылғы
іі.ниіі айында жаңа констиіуңия кұнхіне енді. Жаңа конституция 5- 
міі росііублика деп аталатьш мемлекеттік қүрылымның принңшіы 
иіі.іқтады. Конституцияға байланысты Францияньщ саяси 
иүіюсінің ең негізгі орталығы - президент болды. Оған мемлекетгік 

ііилік ұйымдарының қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етуші 
ирбитр ролі берілді. Президеш ешқандай мемлекеттік билік 
нідында жауап берген жоқ, оған ешқандай бақылау жүргізілмеді. 
( 'опымен қатар ол ұкімет басшысын жэне басқа да азаматгық жэне 
.ісісери мемлекеттік лауазымдарды бекітті. Әскердің бас 
колбасшысы ретінде кеңестерде және ұлттық қорғаныстьщ жоғарғы 
комитеттерінде торағалық етіп, әскерді таратуға кұқығы болды. 
Хіілықаралық аренада Францияның мұмкіндігін корсетіп отырды.

Алғашқы кезде Президент сайлаушылардың ұжьмы арқылы 
сайланса, 1962 жылдан бастап тікелей сайлау енгізді. Мемлекепік 
моханизмде 2-ші рольді премьер-министр басқарған үкімет 
атқарыл, ол заңдардың орындалуын қамтамасыз етті. Үкімет 
парламент алдында жауапты болып, парламенттің оған сенімсіздік 
білдіретін кездері де бодды, ол «вотум-недоверия» деп аталды.
I Іремьер-министр нрезидент актілеріне қол қойып, ол актіяер үшін 
гіарламент алдында саяси жауапкершілікті болды.

Парламент 2 иалатадан тұрды: Үлттық жиналыс және Сенат. 
Үлттық жиналыс депутаттары азаматтардың тікелей дауыс 
беруімен, ал Сенат мүшелері территориялардың өкілділігін 
камтамасыз етіп, жанама дауыс беру арқылы сайланды. 2-палата 
тепе-тең құқықга болды. Парламент заіадарды конституцияның 34- 
ші бабына сэйкес азаматтық, кылмыстық, еңбек құқығы, сот жэне 
сот жүргізетін уйымдардың салықтарды белгілеу, мемлекетгік 
аппаратты ұйьмдастыру пришшпіне сэйкес заңдар қабылдап 
отырды. Парламенттің заң шығарушы құзыретінен тыс мэселелер 
үкіметтің нормативтік актілерімен ретгеліп отырды.

1958 жылғы Францияның саяси режимін парламентік жэне 
президенттік басқару формаларьш біріктірген президенттің жоғары 
өкілетгілігі бар республика ретінде тануға болады. Францияның 5- 
ші республикасында қалыптасқан саяси жүйесі қазірге дейін өмір 
сүріп келеді.
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Қорытынды:
20 ғасырдык басындағы Францияның саяси жұйесінің ролі 

анықталды. Үкіметтің жұргізген саясаттарына талдау жүргізілді.

Әдістемелік нұсқау:
Қосымша эдебиеттерді оқу арқылы Франция құқыктык 

жұйесіне талдау жасап негізгі белгілерін көрсету.

Бақылау сурақтары:
1. Францияның негізін салушы кімдер?
2. Франыия мемлекетінің құқықтық жұйесінің ерекшеліктері.
3. Басқа мемлекеттермен қарым-қатынастары.
4. Билік тармақгарының қарым-қатынасы.
5. Әскери күштерінің жасақгалу ерекшеліктері.

Әдебиеттер тізімі:
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права; В 

2т./ Под ред. К.И. Батыра. М., 1975
2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. 

М.,1981.
3. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права: 

Учеб, пособие (всех лет издания).
4. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / 

Под ред. З.М. Черниловского. М., 1996.
5. Батыр К.И. Всеобщая история государства и права. М.,2000.
6. Бельсон Я.М., Ливанцев Н.В. История государства и права 

США., Л.,1982.
7. История государства и права зарубежных стран/ Под ред. 

П.Н. Галанзы и Б.С. Громакова. М.. 1980.
8. Каменский В.Г. Билль о правах в конституционной

истории. М., 1983.
9. Крашенинникова Н.А. История государства и права

зарубежных стран: В 2 т. N.. 1991.
10. Крашенинникова Н.А. История государства и права

зарубежыых стран: Учеб, пособие. М., 1994.
11. Крашенинникова Н.А. История государства и права

зарубежных стран: М., 1995.
%
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12. Сборник документов по всеобщей истории государства и 
ііршіа. М., 1977.

I 1. Федоров К.Г. Лисневский Э.В. История государства и права 
щрубежных стран: Учеб, пособие. Ростов н/Д., 1994.4.2

14. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. 
М.,2002.

15. Черниловский З.М. йстория феодального государства и 
ііриііа. М, 1980.

16. Чистяков О.И. История отечественного государства и 
нрина. М.. 1996.



Он тоғызьшшы тйрау >
Қазірг! кезевдеіі Гермаиияның мемлекет және куқық 

жүйесінің эволюцйясы

М ақсаты: Қазірті және жаңа кезеңдегі Германия мемлекетіиің 
қүрылымы мен қүқықтық жүйесіндегі ерекшеліктермен танысу. 
Олардың арасыңдағы құрылымдық жэне қүқықтық қатынастармен 
танысу.

Біріннгі дүниежүзілік соғыстың жеңілісінен кейін ішкі 
элеуметтік және таптық қайшылықгар Ресейдегі 1917 жьшгы қазан 
төңкерісі ықпалы, 1918 жылғы караша айында теңкеріске экелді. 
Соньщ нәтнжесінде Германияда Гогенңоллерн император 
династиясы күлатылып, ол мемлекетте парламенттік республика 
бекітіліп, азаматтық жариялылық еркіндігі мен қүрылысы 
жарияланып, 8 сағаттық жүмыс енгізілді.

1919 жылы шілде айында Веймар қаласыдда, тарихта Веймар 
конституциясы деген атпен белгілі болғаи. Германия мемлекетінің 
конституннясы қабылданды. Өзінің бүрынғы атын сақгап, Германия 
федералдық мемлекеттік қүрылым формасы калыптасқан 
республика ретінде жарияланды.

Одақтас мемлекетгер «жер» деген атауға ие болып, олардың заң 
шығарушы жиналысы жэне конституциясы болды. Бірақ 
федералдық мемлекет басқа жерге қатысты жоғары өкілеттерге 
жэне құзыретке ие болды. Конституцияда императорлык 
«экзекуция» деп аталатьш бап болып, оған сәйкес президент 
әскерінің күшімен кейбір жерлердің конституция бекітетін 
міндеттерін күпіпен орындатьш отырды.

Германия парламенті 2 палатадан түрып, төменгі папата - 
Рейхстаг, жоғарғы - рейхсрат (императорлық кеңес) деп аталды. 
Рейхстаг жоғарғы заң шығарушы билікті атқарып, оның депутаттық 
жалпы сайлау қүқығы негізінде 4 жылға сайланды. Рейхетаг 
жергідікті өкілеттілігІн қамтамасыз етіп, қарсьшық білдіру «вето 
қүқығына» ие болды. Мемлекет басшысы президент болды. Ол 7 
жылға сайланды, қайта сайлану кұқығына шек қойған жоқ. 
Президент парламентгі тарата және сайлай алады, төтенше жағдай 
жариялайды, өз еркімен үкіметтің басшысын жэне мемлекетті 
бекітеді. Әскердің бас қолбасшысы, үкімет басшысы-Германияның

100



мшцдсрі ретінде саясаттың негізгі приндипін қалыптастырумен 
ійиалысты.

Коиституция демократиялық құқықтар мен еркшдіктерді 
оскітті: сөз бостандығы, баспасез, жиын ашу еркіндігі, 6 сағаттық 
лсумыс куні, еңбекті қорғау, жұмыссыздарға жэрдем ақы төлеу жэңе
Т.б.

Нсймар республикасы 15 жыл өмір сүріп, 1933 жылы 30 
қаңтарда призидент Гинденбург Германияның канцлері етіп, 
Адольф Гитлерді бекітті. Осы сәттен бастап мемлекетте фашистік
I орманияның диктатурасы орнатьшды, Гинденбург қайтыс 
болғаннан кейін президент қызметі жойылып, барлық билік 
1'орманияның фюрер (үлт көсемі) өмірлік рейхсканцлері Гитлердің 
қолына көшіріяеді. Үлітьщ партиядан басқа партияға, саяси 
косіподақтарға тыйым салыньш, олардьщ мүліктері тәркіленді.

1933 жьшы партия және мемлекеттің бірлігі туралы заң 
қабылданып, онда фашистік партия неміс мемлекеттік ойының, 
козқарасының жалғыз ұстанушысы болып жарияланып, кез-келген 
мемлекеттік қызметке фашистік партиялардың келісімімен 
бекітілетін болды. Екінші дүниежүзілік соғыста Германияның 
жеңілуі, оның болашақ мемлекеттік қүрылымы түралы мэселені 
көтерді.

Потсдам конференциясында 3 держава АҚШ, КСРО, 
Үлыбритания, Германия бірыңғай демократиялық, бейбітшіл 
мемлекет болуы керек деген шешім қабывдады. Германияда 
демилитаризация, денацификация жүргізіліп қоғамдық саяси өмірде 
демократияландыру жарияланды. Ол үшін мемлекет оккупациялық 
аймаққа бөлініп, ол аудандарға 4 КСРО, АҚШ,¥лыбритания, 
Франция мемлекеттері ие болатын болды. Жоғары билікті арнайы 
кұрылған одақтың бақылау кеңесі атқарды.

1946 жылға дейін осы жағдай жалғасып, осы кезден бастап 2 
аймақіың(Америкалық және Англиялық) басқаруы непзделді. 
Осының нэтижесінде Германия 2 мемлекетке бөлінді. Батыста 
ФРГ(Герман федеративтік республикасы), шығыста - ГДР(Герман 
демократиялық республикасы).

1949 жылы мамыр айывда парламештік кеңес жэне басып 
алушы билік өкілдері бекітетін конституция Германияньщ 2-ге 
белінуін заңды жэне саяси түрде бекітті. Конституция Германия 
федеративтік республикасын демократиялық қүқықтық жэне 
элеуметтік мемлекет деп жариялады.
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" ' КбнстйТуциадағы негізгі орьін азаматтардьщ қүқыгы мен 
еркіндігіне берілді. Конституция бойынша негізгі принциптердің 
бірі федералйзм және биліктің бояінуі. Бірак әрі карай даму кезінде 
аткарушы билікгің ролі осіп, федерацияның басқа жерлерге 
караіанда артықшылығы өсті. Ең жоғарғы функцияға федералдык, 
конституциялық сот ие болды. Констигуцияға конституциялық 
қорғау механизмі енгізіліп, кейбір конституциялық қуқықтарды 
жеке тұлғаға байланысты шектеу, конституцияға қарсы саяси 
партияларға шектеу, конституцияньщ негізін өзгертуші саяси 
толқуларға жол бермеу қызметтерді атқарды.

Германияның негізгі билік ұйымдары: бундестаг, бундесрат, 
федералдьщ презндент, федералдық үкімет басшысы - канцлер, 
федералдық конституциялық сот.

Бундестаг парламентінің төменгі палатасы аралас сайлау 
жүйесіне сәйкес тікелей жэне құпия сайлаулар арқыльі 4 жыл 
мерзімге сайланды. 5 пайыз кейбір радикалдық топтардың оң жэне 
сол бағытгары белсенділігіне шек қойды. Бундестаг негізгі заң 
шығарушы ұйым болды.

Бундесрат- парламентгің жоғарғы палатасы жэне эр жерлердің 
өкілдеріиен сайланып, заңдар қабылдау үшін, конституцияға 
өзғерістер енгізу үшін, территорияны өзгерту үшін, жер құрылысын 
өзгерту ушін бундесраттың келісімі Қажет болды.

Федералдық президент федералдық жиын арқылы 5 жылға 
сайланды. Ол үкімепің басшысын бекіту үшін ұсыіады, федералдық 
соттар мен шенеуніктерді сайлады жэне орньшан босатты, 
халықарапық аренада мемлекетгің өкілі боады.

Атқарушы билікті канцлер басқарған федералдық үкімет 
жүргізді. Канцлер сайлауда жёціп шыққан партияның басшысы, 
оны парламент бекітгі жэне ол заң шығару құқығы бастамасына ие 
болды. Конституциялық сот елдің саяси өмірінде ерекше роль 
атқарды. Ол конституцияның баптарының дәл орындалу керектігі 
мақсатьгада нормативтік актілерді бақылап отырды. Федеративтік 
жоғары ұйымдық құрылымы мен міндеттеріне байланысты 
кайшьшықгарды шешіп отырды, конституцияға қарсы саяси 
партияларға тыйым сальш отырды.

Конституциялық соттың 50 проценті бундестаг арқылы, 50 
проценті бундесрат арқылы шексіз мерзімге сайланды. Герман 
федеративтік республикасының құрылуымен қатар шығыс 
Германияның мемлекеттік қүрылымы катар жүрді. %
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1948 жылы қазан айында Герман демократияяық республикасы 
құрылды. Шығыс Еуропа жэне КСРО одағы терең өзгерістер 
иәтижесіңце елдің бірігу жағдайы туыидады. 1990 жьшы қазанньщ 
3-ші жұлдызында Герман федеративтік республикасы ясәне Герман 
демократиялық республикасы бір мемлекетке бірікті.

Қорытынды:
Германиядағы қуқыктық салада отбасылық және еңбек туралы 

заңдарьша талдау жүргізілді. Кылмысгык, қүқық-саяси курстың 
бағьптарына тркырымдама жасалды.

Әдістемелік нұсқау:
Ғылыми оқу-әдістемелік эдебиеттерді, басылымдарды оки 

отыра такырыптың мазмұньш тереңірек ашып көрсету қажет.

Бақылау сурақтары:
1. Германиядағы лауазымды түлғалар.
2. Заң саласындағы өзгерістер.
3. Мемлекет идеологиясьшың ерекшеліктері.
4. Саяси қарым-қатынастарының дамуы.
5. Үкімет қүрылымьшың жасақталуы.

Әдебиеттер тізімі:
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: В 

2т./Под ред. К.И. Батыра. М., 1975
2. Хрестоматия по всеобщей исгории государства и права. 

М.,1981.
3. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права: 

Учеб, пособие (всех лет издания).
4. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / 

Подред. З.М. Черниловского. М., 1996.
5. Батыр К.И. Всеобщая история государства и права. М.,2000.
6. Бельсон Я.М., Ливанңев Н.В. История государства и права 

США., Л.,1982.
7. История государства и права зарубежных стран/ Под ред. 

ГІ.Н. Галанзы и Б.С. Громакова. М.. 1980.
8. Каменский В.Г. Билль о правах в конституңионной 

истории. М., 1983.
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9. Крашенинникова Н.А. История государства и права
зарубежных стран: В 2 т. М~ 1991.

10. Крашениннюсова Н.А. История государства и права
зарубежных стран: Учеб, пособие. М., 1994.

Г1. Крашенинникова Н.А. История государства и права
зарубежных стран: М., 1995.

12. Сборник документов по всеобщей истории государства и 
права. М., 1977.

13. Федоров К.Г. Дисневский Э.В. История государства и права 
зарубежных стран: Учеб, пособие. Ростов н/Д., 1994. 4.2

14. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. 
М., 2002.

15. Черниловский З.М. История феодального государства и 
права. М, 1980.

16. Чистяков О.И. История отечественного государства и 
права. М.. 1996.
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Жиырмасьшшы тарау 
Ж аңа замандағы құқықтық жүйедегі өзерістер 

Азаматтьщ және сауда қуқьи ы.

XX ғасырда кұкықтык жүйелердің кептүрлілігі сақталып, 
олардың ішінде еуропа күқығьшьщ континентальды тармағы, 
күқықтың анғло-саксондык тармағы, сонымен қатар мүсылман 
қүқығының орны ерекше болды. Құқықтық жүйенің жаңа 
гарамдары пайда бо.ішп, дами бастады. Сонымен қатар элемдегі 
интеграңиялық процесстер, экономикадағы тьгғыз байланыстар, әр 
т үрлі құкықіық жүйелерді жакындастырьш, ұқсастырьш, оларды 
озгерістерге ұшыраіты. Мұндай үрдістер, эсіресе, жана заманғы 
экономикасы ж я ғ ы ж ін  дамушы елдерғе тэн болды.

Ғыльаш-техникгшык төңкеріс және онымен байланысгы осы 
елдердегі өндірістік қатьшастардағы қүқылымдық өзгерістер, 
'жономикамен тығыз байланысты қүқық салаларының , эсіресе, 
азаматтық жэне сауда қүқығының езгерістерге ұшырауына экелді.

Бұл езара бір-бірімен байланысты үрдістер элі күнге дейін 
жалғасьш келеді. Мұнда экономикалық дамушы елдерге тэн 
мьшадай тенденцияларды башсауга болады. Континентальдық 
кұқық жүйесіндегі жариялық кұкық пен жеке қүқықшң арасындагы 
шек жойьшады. 0'сындай құбылысқа экономикадағы шартты 
тұрақгылықты қолдауға арналған факторлардың бірі - қаржы, сауда, 
ендірісті мемлекеттік ретгеу шаралары. Кеп жағдайларда азаматгық 
жэне сауда қуқығының днспозитивтік нормаларына экімшілік 
кұқыкгың императшітік нормалары еніп кетіп отырды.

Азаматтық жэне сауда құкықтары нормаларының халықаралык 
экономикалық қатьшастарды сандық жэне сапалық жағынан 
кеңейуіне жагдай жасаған мемлекетаралық унификациям байқалды.

Азамягтық-құқықтық ретгеу саласынан еңбек жэне элеуметгік 
қүқықты реттейтін жаңа салалар белінід шьна бастады.

Азаматтық жэне сауда қүқықтарының негізгі институттары 
демократияландыруға, экологиялық қорғауға, құқықгық реттеудің 
жаңа механизмдерін құруға бағытталып, езгерістерге ұшырай 
бастады.

Нормативтік актілер экономикалық дамупіы елдерде пайда бола
бастады.

105



1947-1953 жылдары-Жапонияда, 1948-1988 жылдары Франция 
жәве басқа елдерде трестерге қарсы заң жүйесі Америкалық және 
Еуропалық болып екіге бөлінді.

1. Америкалық монополияльщ бірлестіктердің қүрылуьша 
тыйым салды.

2. Монополия қызметін қүқық бүзушылықтың алдын-алу 
мақсатында заңды түрде тексеріп отыру. Еуропалық экономикалық 
қауымдасгықгың қүрылуына байланысты трестерге қарсы заң 
біртутас сипатқа ие болды. Бірақ трестерге қарсы заң, әсіресе, оның 
барлық жерде қолданылуы турақгы емес.

Отбасылыц қүқықгағы өзгерістер.
1960-1970 жылдары заң отбасылық куқықтың негізгі 

институттарьш демократияландырып жэне адамгершілігі жағьшан 
түбегейлі өзгертгі. Мүи,цай өзгеріетер 1969 жьшғы Англия, 1970 
жылғы АҚШ және Франңия, 1976 жылғы Германия т.б. елдердің 
заңдарынан көрінді. Негізінен ерлі-зайьштьшардьщ отбасы 
катьшасындағы заңды тепе-теңдігі бекітілді. Некесіз туған 
балалардың қукықтық жағдайы жақсартылды. Германия, Италия, 
Швейңария елдерінде отбасы деген .үғымнан бас тартьшып, 
құқықгық тепе-теңдік орнатылды. Ерлі-зайыптылар жанүяны бірге 
басқарып, мүлікті бірдей қолданып отырды. Көптеген елдің 
заңдарьшда түрмыстағы эйел өзі айналысатын қызмет түрін 
таңдауға күқылы болды. Ерлі-зайьштылардың мүліктік қатынастары 
қатаң түрде реттелді. Оның екі түрі болды:

1. шартты
2. заңды
Шартты мүлік некеге түрғанға дейінгі некелік шартқа 

байланысты дамыды. Бүл шартпен ерлі-зайыптьшардың мүлкі 
анықгалды. Неке шарттары, әсіресе, ауқатты адамдар арасында 
жасалады. Некеге түрушьшар, көбінесе, өзінің мүліктік 
мумкіндіктерінің заңды болуьш қалайды. Кең тараған заңды 
режимнің түрлері:

1. бөлек мүліктер /Анғлия жэне АҚШ/
2. ортақ мүлік /Франция және Американың 8 штатында/, яғни 

некенің барлық кезеңіндегі мүлік ерлі-зайьштылардың ортақ мүлігі 
болып санальш, некеге дейінгі мүлігі жеке мешпік болып саналды.

3. оқшауланған жалпы мүлік /Дания, Норвегия 
елдерінде/.Жеке мүлік режиміне сәйкес айырылысқан кезде, неке 
кезінде жинаиған мүлік біріктіріліп, тең белініп беріледі.
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Ецбек жәяе әлеуметтік зац
Еңбек к5/кығы сала ретінде 20 ғасырда қалыптасты. Көптеген 

ікоиомшсалық дамушы елдердің еңбек заңын мынадай белгілерге 
болуге болады. 4

1. Оньщ институттары біртіндеп әр уақі»пга қалыптасты.
2. Ол тұрақты емес институтгардьщ мазмулы тез өзгеріп 

отырды.
3. Демократиялық жағдайлардың енгізілуі кәсіподақтардың

11 емесе еңбекпіілердің қозғалыстарына байланысты дамыды,
Еңбек заңы мынадай мэселелерге байланысты шоғырланды:
1. Жүмыс уақыты
2. Кәсіподақтарды тану, олардьщ ұзымдьщ шарт жасауға 

енгізген қрсықтары
3. Еңбек ақы
4. Еңбектікорғау
5. Бас көтеру және еңбек таластарын шешу
Бұл мэселелерді шешу көптеген елдерде ұқсас түрде жүргізілді.

1918-20 жылдары кептеген елдерде 8 сағаттық жүмыс күнін енгізу 
гуралы зандар қабылданды. Содан кейін еңбекшілер 40-46 сағат 
аптасына енгізуге қсіл жеткізді. Кэсіподақтар заңды түрде танылып, 
үжымдық шартты жасау барлық кәсіпкерлер мен кэсінодақгарға 
міндетгі болды.

Үжымдың шарт туралы заң. Германияда 1918 жылы, Францияда
1919 жылы кабылданды. Осы саладағы Америка жұмысшыларьшың 
кол жеткізгені 1935 жылғы «Вагнер» заңы. Ол жабық цех принципін 
енгізді. Өнеркәсіптердің эртүрлі салаларына байланысты еңбек 
шарттары пайда болды. Олар үкіметпен бекітіліп, жалпы 
нормативтік актілерге айналдырылды. - > ■ :

Еңбек шарты, ұжымдық шарт мынадай мәселелерді реттеді: 
жалакыньщ келемі, инфляцияға байланысты қосымша төлем 
премиялардың шартгары, еңбекті қорғау, кәсіби дайындық, еңбек 
тэртібі, арбитраж экономикалық дамушы елдердің заңдары 
еңбекшілердің бас көчеру құқығьш котереді. Оларды заңды жэне 
заңсыз деп 2-ге боледі.

Қазіргі кездегі интеградиялық процестерге сэйкес еңбек заңын 
халықаралық экономикада уннфикациялау тенденциясы дамуда. 
Батыс Еуропада жалпы рыноктың қалыптасуьша байланысты бұн 
процесс интенсивті жүргізілді. Бірінші жәке екінші дүниежүзілік
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соғыстан кейін көптеген экономикалық дамушы елдерде 
еңбекпіілер қартайғаң ікезде әлеуметгік қамтамасыз ету, ауырып 
қалған кезде, еңбекке белсенділігін жоғалтқан кезде қажетгі 
заңдарға қол жеткізді.

Соңғы 10 жылдықта аз қамтасыз етілгеи отбасыларьш 
медиңиналық көмекте, білім беру, тұрғын ұй саласында қолдау 
туралы заң әр түрлі және тұракты болды, әлеуметтік 
қамсыздандыру қоры көптеген қайнар ісөздерін шығарды.

Әлеуметгік қамтамасыз ету қорлары дегеніміз: әлеуметтік 
сақгандыру, медицинальщ көмек, эмбебап жұйе. Көптеген елдерде 
әлеуметтік сақтандыру қолданылды, ол жұмыскер жалақысынан - 
1,5 пайыз жарна жэне кэсіпкердің жалпы төленетін төлем 
ақьісының 1-1,5 пайыз жарнасы жатқызылды.Қөптеген жылдар 
өткеннен кейін ол 0,5-0,75 пайызға өседі. Бұған байланысты 
Америка құрама штаттарының заңдарын айтуға болады. Бұл жұйе 
зейнеткерлікке шығу құқьпстарын ұсынды, ер адамдар үпіін 60-70 
жас, ал әйел адамдар 55-65 жас үшін Мемлекеттік көмек бюджепен 
бөлінеді. Ол өмір сүруге қаражаты жоқ адамдарға көмек беріледі. 
Әмбебап жүйе зейнеткерлік қордың ерекше сальщ есебінен 
қалыптасуьша экелді. Барлық азаматтардан салык алынды, кейін 
сол қордан ақы берілді. Зейнетақы кәлемі эртүрлі болды.

Қылмыстық құқық және қылмыс
Бұи құқық саяси курстьщ бағыттарына ыңғайлы болып келеді. 

Қылмыстық құқықтағы жедел өзгерістер Германиядағы Веймар 
республшсасы кезінде 1919-1939 жылдары, 1871 жылғы қылмыстық 
кодекс өз күшін сақгады. Бірақ бұл кодекске көптеген езгерістер 
енгізіліп, 1920 жылы 19 наурызда жэне 1923 жылы 20 қазанда өлім 
жазасы мемлекетке қарсы қылмыс үшін енгізілді.

1920 жылы 29 қаңтар айында бас көтеруге шыққандарды қатаң 
жазалау туралы жарлық шығарылды.

1939-1945 жылдары Рейх неміс халқын қорғау туралы жарлық 
шығарып, 1935 жылы 4 ақпанда баспасөз және жиналыстарға 
тыйым салынды.1933 жылы 20 март айында халық жэне мемлекетті 
қорғау туралы жарлық Рейхстагтың депутаггарының қол сұғылмау 
құқын жарамсыз деп таньщы.

1938 жылы 14 шілдеде халыққа және мемлекетке жау 
адамдардың мүлкін тәркілеу туралы жарлық, 1934 жылы 20 
желтоқсанда мемлекетке және партияға қастандық жасаушыларды
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жааалау туралы, 1935 жылы 15 қыркуйекте немістің қаны мен ар- 
ожданын корғау туралы актілер қабылданды. Осы кезеңде сотсыз 
жазалау жұйесі жузеге асырылды. ¥лтшыл заң фашистік жэне 
жартылай фашнстік қалпына келтірілді. :

1948 жыяы хсылмыстық кұкықгарды демократияландыру жэне 
гуманизаднялау жұргізілді. Констнуцияның 101 бабына сэйкес елім 
жазасы алынып тасталды. Англия,Францмя,АҚШ-та сотсыз 
жазалаулар кездесін отырды. 1940 жылы АҚШ -та «Смидт заңы»,
1950 жьшы «Маккерон Вуд» заңы жэне баска да нормативтік 
актілер азаматтардың кұқықгарын бұзды. Бұны жоғарғы сот тануға 
мэжбүр болып, қылмыстық заңның кейбір нормаларында каучуктік 
түсіндірмелер болды. Осындай жетіспеушіліктерді сот голықтырып 
отаруға мэжбүр болды.

1967 жылы Нью-Йорк штатының жада қылмыстық заңы 
кабылданды. Бұл кодекс Американың федералдық заңының жаңаша 
даму бағытын көрсетті. 20 ғасырларда Англияда парламенттік 
актілердің саны көбейе түсті. 1987 жылы қылмыстык, қ̂ рдық туралы 
заң, ал 1981 жылы қылмыстық жаза туралы, 1971 ж. мүлікті 
қасақана турде бүлдіртпеу үшін жаза берілу туралы заң 
қабылданды.

Францияның 1958 жылғы конституциясы қылмыстық құқық 
кодексіне айналды. 1981 жылы 9 қазанда өлім жазасьш альш тастау 
туралы заң қабылданды. Ал, 1983 жылы 10 маусымда түрмеге 
камауды қоғамдық пайдалы жүмыснен ауысгыру болды.

Қорытьшды: Қазіргі кезендегі қуқыктық жүйедегі өзгерістер 
талданды. Шет елдердің эр саладағы, әсіресе, отбасылык жзне еңбек 
гуралы завдарына тшідау жүргізілді. Қылмыстық кү-қык-саяси 
курстың бағыттарыяа түжырымдама жасалды.

Әдістемелік нұсқау: Ғылыми оқу-эдістемелік здебиеттёрді, 
басылымдарды оқи отыра тақырьштың мазмұнын тереңірек ашьш 
көрсету қажет.

Бақылау е р а қ п р ы :
1. Әлеуметтік саладағы заңдар қалай қабылданды?
2. Заң саласындағы өзгерістер,
3. Мемлекет идеологиясыньщ заңдарға тигізген ыкпалдары,
4. Шет мемлекеттеріндегі заң жүйесінің әр қырларын атаңыз.
5. Халықаралық қанысатытардығы құідақгық реттеудің ролі

кандай?
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«Шет елдердің мемлекет және қуқық тарихы» пәнінен 
сгудеш гердіц оқыіуіиы жетекшілігімен орындайтын езіндік 

жұмыс тапсырмалары

Ү
Тапсырма 1.
1 -Шығыстағы кұлиеленуші мемлекетіер құкығының дамуы 
ерекшеліктері
2.Карл Мартелдің реформалары
3. Кромвель протектораты.

Қ
1. Ежелгі Египеттегі қауымдастық қатынастар мен номдар 

(облыстар) бірлестігінің ыдырай бастауы.
2. Франктерде мемлекеттің пайда болу ерекшелігі.
3. Стюарттар реставрациясы.

Ш
Тапсырма 3.
1. Месопотамия мемлекеті мен ісұкығының дамуы.
2. Меровингтер кезеңіндегі франктердің мемлекетгік 

құрылысы (бірінші король Хлодвигтің ұрпақтары)
3. 1689 жылғы «Кұкық туралы Билль».

¥
Тапсырма 4.
1. Хаммурапи патшаның қазысы мен т.б. да ете маңызды 

құқық ескерткіштері.
2. Үлы Карл оның рефомалары
3. Үлыбритания солтүстік-америкалық колонияларының 

құрылуы

I
Тапсырма 5.
1. Тайпалық құрылыстың ыдырауы және Ежелгі Үндістанда 

мемлекеттің пайда болуы
2. 843 жылғы Верден келісімі жэне Франктер мемлекеттің 

Ыдырауы.
3. 1776 жылдың тәуелсіздік деклараңиясы.



ә
Тапсырма 6.
1. Ежелгі Үндістанның құяық ескертісіштері. Ману заадары.
2. Франктердің Салистік шындығы
3. 1787 жылы АҚШ конституция.

Ө
Тапсырма 7.
1. Архоштар, ареопагтар, Тезейдің реформалары жэн Атгика 

Қоғамын үш санатка бөлу.
2. IX Людовик реформалары мен оның мемлекетт 

Орталықтандырудағы маңызы.
3. 1787 жылдың АҚШ конституциясы.

У
Тапсырма 8.
1. Солонның реформалары: қоғамдық мүлікке байланысты 

Жіктеу остракизмді еңгізу, қарыз тастарды жою.
2. 1357 жылғы Үлы Наурыз Орданансы.
3. 1791 жылғы «Билль қүқық туралы».

Т
Тапсырма 9 .
1. Спарта мемлекетінің пайда болуы
2. Франция абсолютгік заман кезеңіндегі мемлекеттік 

Қүрылыс
3. 1881 жылғы Америка еңбек федерациясьшың құрылыуы 

(АТФ).

С
Тапсырма 10.
1. Спартада мемлекетгің үйымдардың эскери- 

аристократиялық мінездемесі.
2. Ришельенің реформалары.
3. 1791жылғыЛе Шапельезаңы.
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Р
Тапсырма 11.
1. Драконтіьщ заңдары
2. Англосактар мемлекеттің кұрылысы: басқару жүйесі мен 

мемлекеттік құрылымы.
3. (Наполеон Бонапарттьщ) 1749 жылғы мемлекетгік 

төңкерісі.

П
Тапсырма 12.
1. Ежелгі Римдегі патрийңийпер мен плебейлер күресі.
2. Англияны Юббжылғы Нормандия герцогы Вильгельмнің 

жаулап алуы, осының қоғамдық жэне мемлекеттік қүрылымға эсер 
етуі.

3. Нанолеон империясының ыдырауы.

О
Тапсырма 13.
1. Ежелгі Египет мемлекетіндегі «теократиялық монархия» 

үғымынын мазмүны.
2. 1215 жылдагы ¥лы еркіндік хартиясы.
3. 1871 жылғы Париж Коммунасы.

Н
Тапсырма 14.
1. Мемлекеттік қүрылыстьщ ерекшеліктері мен Вавилонның 

саяси тәртібі (деспотия,теократиялық монархия).
2. Король II Генрихтың сот реформасы жэне ағылшын 

қүқығының қайнар коз ретіндегі сот прецедент айқындау.
3. Француз парламентгаризмі жэне оньщ ерекшеліктері.

М
Тапсырма 15.
1. Ағайынды Гракхтардың реформалары.
2. 843 жылғы Верден бейбітшілік келісімі жэне оның 

Германия мемлекетінің қүрылуыедағы алатын орны.
3. Қасиетті Германияның үлттық Рим империясының 

ыдырауы.
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л
Тапсырма 16.
1. Марияньхң әскери реформасы
2. 1356 жылдағы Алтын булла.
3. Австрия, Пруссия жэне Рессеймен «Қасиетті одақты» кұру. 

К
Тапсырма 17.
1. Рим империясының даму кезеңдері.
2. Отыз жылдық соғыс және германияның феодалдық 

князьдықтарға ыдырауына себепкер болған Вестфаль бейбітшілік 
келісімі.

3. 1900ж. азаматтык заңдар жинағы.

И
Тапсырма 18.
1. Сервий Тулийдің реформалары.
2. Византия феодалдық мемлекетінің пайда болуы.
3. Жапониядағы саяси партиялардың қурылуы.

3
Тапсырма 19.
1. Диоклетиан мен Константиннің реформалары.
2. Сербиядағы Стефан Душанның заңдары.
3. 1907 жылғы 17 қазанньщ Манифесі.

Ж
Тапсырма 20.
1. Батыс Рим империясының күлауы
2. Польшаның немістер колониясына айналуы жэне себеи- 

салдары.
3. П.А Столыпинның аграрлық бағдарламасы.

Е
Тапсырма21
1. Рим құқығы дамуының негізгі кезеңдері.
2. Гуситтер қозғалысы кезеңіндегі Чех мемлекеті.
3. Бірінші дұниежүзілік соғыстан кейінгі Британ 

колониальдық империясының ыдырауы.



д
Тапсырма 22
1. Квириттік құқық.
2. Аравия түбегіндегі қауымдық құрылыстың ыдырауы жэне 

арабХшшфаты -  мемлекетінің пайда бояуы.
3. 1936 ж. Талия конститутциясы жжэне оның сипаттары.

Ғ
Тапсырма 23
1.. Алгашқы республиканың Римдік ежелгі кезеңдері- 12 

таблица заңдары.
2. Мүсылман құкығының қайнар көздері: Қүран, иджма, 

фетва.
3. 1947ж. Талия Конститутциясы жэне оның негізгі 

сипаттары.

Г
Тапсырма 24
1. Гай институциясы.
2. 1 -Пётрдің тапқа қатысты реформалары.
3. Екінші дүниежүзілік соғыста Жапонияның күйреуі

Б
Тапсырма
1. Юрис Цивилис корпусы жэне оны құрайтын беліктер.
2. 1649 жылғы Собор жазбасы- феодалдық ресей құқығының 

кодексі.
3. Ресейдегі 1905-1907 жж. Революцияның ерекшеліктері.

А
Тапсырма
1. Афинадағы құлиеленушшік демократия
2. «Орыс шындығы», князьдық заңдары 
АГнтлер диктатурасы
Студентгердің оздері орындауға арналған ғылыми жұмыстарды 

дайындауына қатысты эдістемелік нұсқаулар.
Ғылыми жұмыстың тақырыбын студент қызығушылығына, 

дайындалу деңғейіне, өзіндік жеке тэжірибесіне байланысты езі



таңдайды. Тавдау алдында студент окьпушыдан тақырып пен 
колданылатын эдеби еггерге байланысты кеңес ал5гы керек.

Тақырыпты таңдағаннан кейін жүмыс жоспары мен қажетті 
әжебиеттер сарапталынады.

Ғылыми жұмысты жазбастан бүрын, студент мү:қият түрде 
көрсетілген әдебиеттерді карап шьнуы тиіс. Қосымша эдебиетті 
оқытушының кеңесінен кейін ғана пайдаланган жен.

Жұмысты жазарда көрсетілген эдебжттен баска, мерзімдік 
басылымдарды қолдану кажет: «Заң газеті», «Халыақаралық қүқық 
журналы», «Фемида журналы», «Мемекет жэне күкык, журналы», 
«Егемев: Қазақстан газеті» және т.б.

Жүмысты компыотермен басьш дайыидауға немесе қолмен 
жазбаша түрде жазуға болады, бірақ жазуы анық түсінікті болуы 
тиіс.

Жүмыс мәтіні тақырыптың мазмұнын біртіндеп ашуы тиіс. 
Жүмыста келтірілген деректерді оқулықган немесе тақырьшқа 
катысты монси рафиядан сол күйінде көшіруге болмайды.

Егер студен кітаитан дэйексөз келтіретін болса, онда ол ережеге 
байланысты тырнақшаға альшады, ал парақтың соңында шығу 
жылы, дэйексездің қайдан алынғаны туралы сілтеме болуы тиіс.

Жұмыстың безендірілуі. Бірінші парақта оқу орны және 
кафедраның аты, тақырыптың аты, студенттің аты-жөні(оку 
тобыньщ нөмірі, курсы, оқуға түсу жылы), ғылыми жетекшісінің 
аты-тегі, лауазымы, ғылыми дэрежесі, гылшми атағы көрсетілуі 
тиіс.

Екінші бетте жұмыс жоспары көрсетілуі тиіс.
Барлық бегтер нөмірленіп, ғылыми жетекшісінің 

ескертпелеріне арналған ашық бетгер болуы керек.
Жұмыстың аяғында қорытынды және пайдаланьшған 

эдебиеттердің тізімі болуы қажет.
Жұмыс студенттің өз қольш және күнін қоюмен аяқталады.
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Студенттердің өзіндік орындауына арналған жүмыс 
тақырыптары

1 .Рим мемлекетінің даму кезеңдері.
Әдебнетгер: 10-1.4,16,30,41 -43,61,63,66-67.

2.Рим куқығыныя даму кезеңдері 
Әдебнеттер: 10-14,16,30,41 -43,48,64,66-67.

3.Ежелгі Грециядағы Солон мен Клисфеннің реформалары. 
Әдебнеттер: 10-14,16,21,30,40,41-43,61,66-67.

4.Ағыяшын буржуазиялық төңкерісінің кезеңдері мен 
ерекшеліктері.

Әдебиеттер:3,8,10-14,22,30,41-43,62,66-67.

5.Феодалдық Үлыбритания құқығының дамуы.Құқықтың 
қайнар көзі.

Әдебиеттер:3,10-14,16,24,30,41-43,57,61,66-67.

6.Ресейде абсолюттік монархияньщ қальштасуы.Ресей 
абсолютизмінің ерекшеліктері.

Әдебиеттер: 1,6,25,31 -33,37,58.

7.1864 жылғы реформа бойынша Ресейдегі сот 
жұйесі.Реформаның демократиялық сипаты. 

Әдебиеттер:1,6,20,25,27,28,33,34,60,68.

8-Феодалдық Германия кұқығьшың дамуы жэне ерекшеліктері. 
Әдебиеттер: 10-14,16,23,30,41-43,51,61,66-67.

9.Еуропа феодалдьщ мемлекеттерін кезендерге бөлу. 
Әдебиетгер: 16,30,41 -43,61,66-67.

10.Ресейдегі шаруалардың қалыптасу процесі.Тарихи 
құқықтық талдау.

Әдебиеттер:!,6,20,26-28,31-33,47,50,56,60.
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11 ..Мү.сылман күқығыньщ қайнар көзі.Қүқықтық тадңау.
Әдебиетгер: 16,30,41 -43,59,61,66-67.

12.Адам қүқығьшың 1791 жылғы құқықгар туралы Бшхаде 
бекітілуі.

Әдебиетгер:3,1014,22,30,41-43,62,66-67.

13.Германия азаматтық заңьшың баака елдердің азаматтық 
заңдарына тигізген эсері.

Әдебиетгер: 10-14,16,22,30,41 -43,54,62,66-67.

14.Франңия орталық мемлекетінің калыптасуы.Тарихи- 
кұқықтық талдау.

Әдебиетгер: 16,30,41 -43,54,61 -62,66-67.

15 .Фрашщядағы 1789 жылғы адам жэне азамат куқыггарывьщ 
деклараңиясы. .

Әдебиетігер:3,10-14,16,17,30,41-43,62,66-67.

16.¥лы фраіщуз буржуазиялық төңкерісінің кезеңдері және 
сипаты.

Әдебиепгер:3,10-14,16,17,30,41-43,62,66-67.

17.Америка гсұрама штаттарының 1787 жылғы билікгі бөлу 
кағидаттарының көрінісі.

Әдебиеп:ер :3,4,10-14,16,18,30,41-43,62,66-67.

18.Вавилон және ежелгі Үндістан заңдары-шығыс қүл 
иеленушілік мемлекеттер күқығьшың классикалық ескерткіштері.

Әдебиеттер: 10-14,16,30,41 -43,62,66-67.

19.ІІІығы:с десиотиялық мемлекепердің ерекшеліктері. 
Мемлекеттік-қүқықіық талдау.

Әдебиетіер:10-14,16,30,41-43,62,66-67.

20.АҚШ-ньщ 1776 жылғы тэуелсіздік декларациясындағы 
қоғамдық келісім идеялары.

Әдебиеттер:3,4, ]. 0-14,16,18,30,41 -43,62,66-67.
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21.1649 жылғы Собор заңдары- феодаддық Ресей құқығының 
кодексі.

Әдебиетгер: 1,6,26-28,31 -35,47,50,56,60.

22.Германияда фашистік диктатурасьшың орнауы.Фашистік 
диктатура механизмі.

Әдебиеттер: 10-14,16,30,41 -43,62,66-67.

23.Кеңестік соңиалистік республикалар одағының құрылуы.
Әдебиеттер:27-28,31,33-35,60,68.

24.Кеңес қрдығының 1920 жылдардағы жүйеленуі.Саяси 
қрг;ықтық талдау.

Әдебиеттер:27-28,31,33-35,60,68.

25.Еркіндікгің ұлы хартиясы-¥лыбританияның бірінші жазбаша 
конституңиясы.

Әдебие'гтер:10-14,16,23,24,30,41-43,62,66-67.

26.Ресей феодалдкқ қүқығының даму ерекшеліктері.
Әдебиеттер: 1,27-28,31 -35,60,68.

27.Ресейдегі буржуазиялық реформалардың саяси, әлеуметтік, 
қүқықгық алғышартгары.

Әдебиеттер:6,25,27-28,31-35,60,68.

28.Ежелгі кезеңдегі Рим құқығының ерекшеліктері.
Әдебиетгер: 10-14,15,16,21,30,39,41-43,48,61,63,66-67.

29.Англо-саксон корольдерінің заңдары.
Әдебиетгер: 10-14,30,41-43,60,66-67.

30.Ресейдеғі 1861 жылғы шаруалар реформасының мазмүны 
мен сипаты.

Әдебиеттер: 1,6,26,27-28,31,33-35,60,68.
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Тесттер

ПӘН АТЫ: ШЕТ ЕЛДЕРДІҢ МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҮҚЫҚ 
ГАРИХЫ

СЕМЕСТР: 1
ТЕССТТҢ АВТОРЫ: ИБРАГИМОВ Ж.И.
ВАРИАНТ: 1

1У 0РК 08 ¥ЛЫ  ҚЫТАЙ ҚОРҒАНЫ НЕ ҮШШ САЛЫНДЫ? 
ОТУІ ЖІБЕК ҚҰРГЫНЫҢ ҚҮПИЯСЫН САҚТАУ ҮШІН 
ОТУ2 Қ\-ЛДАРДЫ ¥СТАП ТҮРУ ҮШЮЗ 
ОТУЗ СОЛТҮСТІКТЕП КӨРШПГЕРДЕН ҚОРҒАНУ ҮШІН 
ОТУ4 БАСҚА ЕЛДЕРМЕН БАЙЛАНЫС БОЛМАУ ҮШІН 
ОТУ5 МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚУАТЬШ КӨРСЕТУ ҮШШ

2У 0РК08 ХАММУРАПИ ТАРИХТА КДНДАЙ ЕҢБЕГІМЕН 
ҚАЛДЫ?

ОТУІ ДҮНИЕ ЖҮЗІН ЖАУЛАП АЛУЫМЕН
ОТУ2 МЕМЛЕКЕТКЕ ОРТАҚ ЗАҢДАР ШЫҒАРУМЕН
ОТУЗ МӘДЕНИЕІТІҢ ДАМУЫМЕН
ОТҮ4 АҚЫНДЫЛЫГЫМЕН
ОТУ5 ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙЛАРЫМЕН

ЗҮОРКОЗ ГРЕК-ПАРСЫ СОҒЫСЫНДА 1 ДАРИЙ ҚАЙ 
ЖЕРДЕГІ ШАЙҚАСТА ЖЕЩЛІС ТАПТЫ?

ОТУІ ФЕРМОІІИЛЬ ТҮБІГІНДЕГІШАЙҚАСТА 
ОТУ2 САЛАМЙН ШАЙҚАСЫНДА 
ОТУЗ АФИН ШАЙҚАСЫНДА 
ОТУ4 ПЛАТЕЙ ТҮБШДЕГІШАЙҚАСТА 
ОТУ5 МАРАФОН ШАЙҚАСБШДА

4УОРКОЗ Б.Э.Д 6 Ғ. ПАЙДА БОЛҒАН РИМ 
РЕСПУБЛИКАСБШЫҢ БАСҚАРУШЫСЫ КДЛАЙ АТАЛДЫ? 

ОТҮІ СТРАТЕГ 
ОТУ2 СЕНАТОР 
ОТУЗ КОНСУЛ 
ОТУ4 ТРИБУН 
ОТУ5 АРИСТОКРАТ
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5УОРШ 8 СПАРТАК БАСТАҒАН ҚҮЛДАР КӨТЕРШСІ 
ҚАШАН БОЛДЫ?

ОТҮІ Б.Э.Д 574-571ЖЖ 
ОТУ2 Б.Э.Д 374-37ІЖЖ 
ОТУЗ Б.Э.Д 274-27ІЖЖ 
ОТУ4 Б.Э.Д 174-171Ж 
ОТУ5 Б.Э.Д 74-71 ЖЖ

6У0РК08 ҚАЙ ЖЫЛЫ РИМ ИМГІЕРИЯСЫ БАТЫС ЖӘНЕ 
ШЫҒЫС БОЛЫП ЕКІГЕ БӨЛІНДІ?

ОТУІ 395Ж 
ОТУ2 385Ж 
ОТУЗ 375Ж 
ОТУ4 365Ж 
ОТУ5 355Ж

7ҮОРКОЗ ВИЗАНТИЯ ИМНЕРИЯСЫНДА ҚАНДАЙ ЕЛДЕР 
КГРДІ?

ОТУІ ИТАЛИЯ,ИСПАНИЯ,АРАБ ХАЛИФАТЫ 
ОТУ2 КІШІАЗИЯ, ЕГИПЕТ, СИРИЯ, БАЛҚАН 
ОТУЗ ОРТА АЗИЯ,ИРАН АУҒАНСТАН 
ОТУ4 СОЛТҮСТЖ АФРИКА, ҮНДІСТАН 
ОТУ5 КАВКАЗ ЕЛДЕРІ, КИЕВ РУСІ

8УОР1Ю8 ФРАНК МЕМЛЕКЕТІНІҢ НЕГІЗШ КІМ ҚАЛАДЫ?
ОТУІ ¥ЛЫ  КАРЛ
ОТА/2 ГРАФ РОЛАНД
ОТУЗ КОРОЛЬ ХОЛДВИГ 1
ОТУ4 ИМПЕРАТОР ЮСТИАН
ОТУ5 КНЯЗЬ ХРАБРЫЙ

9У0РК08 ҚЫТАЙДА МОҢҒОЛ ҮСТЕМДІГІ ҚАІІІАН 
ЖОЙЫЛДЫ?

ОТУІ 12Ғ 
ОТУ2 ІЗҒ 
ОТУЗ 14Ғ 1
ОТУ415Ғ
ОТҮ5 16Ғ .>'• ■

126



ЮУ0РК08 ВИЗАНТИЯ ИМПЕРИЯСЫ ҚАЙ ЕЛДІҢ 
111А ПҚЫНШЫЛЫҒЫ НӘТИЖЕСІНДЕ ЖОЙЫЛДЫ?

ОТУІ м о н ғ о л и я н ы ң
ОТУ2 /ЛТЫ Н ОРДАНЫҢ 
ОТУЗ ГЕРМАН ИМПЕРИЯСЫНЫҢ 
ОТУ4 ТҮРІК СҮЛТАНЫНЫҢ 
ОТV5 БОЛГАР ПАТШАЛЫҒЫНЫҢ

11УОРКОЗ 15 Ғ 1 ЖАРТЫСЫНДА ҮНДІСТАН ҚАЙ 
ЖАУЛАП АЛУШЫҒА БАҒЫНДЫ?

ОТУІ БАБЫРҒА 
ОТУ2 ШЫҢҒЫС ХАНҒА 
ОТУЗ АҚСАК ТЕМІРГЕ 
ОТУ4 А ҒЫЛШЫНДАРҒА 
ОТУ5 АРАБ ХАЛИФАТЫНА

12У0РК08 ВИЗАНТИЯ ИМПЕРИЯСЬІНЫҢ ҚҮЛАУЫ ҚАЙ 
ЖЫЛЫ БОДЦЫ?

ОТУІ 1099Ж 
ОТУ2 1453Ж 
ОТУЗ 1241Ж 
0ТУ4 1526Ж 
ОТУ5 1389Ж

13УОРШ 8 ФРАНДИЯСНЫҢ БІРІГУІҚАТІТАН АЯҚТАЛДЫ?
ОТУІ ІЗҒ БАСЫНДА
ОТУ2 14ҒБАСЫ
ОТУЗ 15ҒАЯҒБІ
ОТУ4 16ҒБАСБІ
ОТУ5 17ҒАЯҒБІ

14Ү0РГ<08 ФРАНЦИЯСЫНЫҢ ҚАЙ БЮРОЛДЩ ТҮСЫНДА 
АБСОЛЮТТІК МОНАРХИЯ ОРНАДЫ?

ОТУІ 7ГЕНРИК 
ОТҮ2 7ЛЮДОВИК 
ОТҮЗ 14ЛЮДОВИК 
ОТҮ4 9ЛЮДОВИК 
ОТҮ5 16ЛЮДОВИК
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•һ... И У О РШ 8 АШЛЙЯНЫҢ ТҮҢҒЬІШ ОТАРЫ ҚАЙ ЖЕРДЕ 
БОЛДЫ?

ОТУІ ҚЪІТАЙДА 
ОТҮ2 АФРИКАДА 
ОТУЗ ҮНДІСТАНДА , н 
()7Ү4 АВСТРАЛИЯДА
ОТҮ5 СОЛТҮСгПК АМЕРИКАДА > ,]р ү ;

ІбУОРКОЗ АҒЫЛШЫН БУРЖУАЛИЯЛЫҚ РЕВОЛЮУИЯСЫ 
ҚАЙ ЖЫЛЫ БАСТАЛДЫ? . ; ь .

ОТУІ 1620Ж
ОТУ2 1630Ж V
ОТУЗ 1640Ж 
ОТУ4 1650Ж 
ОТУ5 1660Ж

17У0РК08 НАПОЛЕОН 1790Ж ҚАЙ ЕЛГЕ ӘСКЕРИ 
ЭКСПЕЛИЦИЯСЬІЖАСАДЫ?

ОТУІ МАРОККО 
ОТУ2 ЕГИПЕТ 
ОТУЗ АЛЖИР 
ОТУ4 ИСПАНИЯ 
ОТҰ5 РОССИЯ

18У0РК08 ЕУРОПАЛЫҚТИАРДЫҢ СОЛТҮСТІК 
АМЕРИКАНЫ ОТАРЛАУЫ КДШАНН БОЛДЫ?

ОТУ І 16Ғ БАСЬШДА 
ОТҮ2 17Ғ АІІҒЫ 
ОТУЗ 17Ғ БАСЫ 
ОТУ4 17Ғ 2-ЖАРТЫСЫҢДА 
ОТУ5 15Ғ АЯҒЫ

19У0РК08 АҚШ ТӘУЕЛСІЗДІГІНЩ 
ҚАШАН ҚАБЫЛДАНДЫ?

ОТУІ 1763Ж 
ОТУ2 1776Ж 
ОТУЗ 17863Ж 
ОТУ4 1825Ж 
ОТҮ5 1865Ж

ДЕКЛАРАЦИЯСЫ
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20 УОРКОЗ ОЛИВЕР КРОМВЕЛЬ (1599-1658) ҚАЙ 
ЛРМИЯНЫҢ ҚОЛБАСШЫСЫ БОЛДЫ?

ОТУІ АҒЫЛШЫН КОРОЛІНЩ 
ОТУ2 АҒЫЛШЬШ АРИСТОКРАТИЯНЬЩ 
ОТҮЗ АҒЫЯШЫН ПАРЛАМЕНТІНЩ
ОТУ4 АҒЫЛШЬШ ШАРУАЛАРЫ МЕН ҚАЛА

КЕДЕЙЛЕРГНЩ
ОТУ5 ШОТЛАНДЫҚ ЖАЛДАМАЛЬШАРДЬЩ

21УОРШ 8 ФРАНЦИЯДА АЛҒАШ ҒЕНЕРАЛДЫҚ БАС 
ШТАТТАР ҚАЙ ЖЫЛЫ ШАҚЫРЫЛДЫ?

ОТУІ 1300Ж 
ОТУ2 1302Ж 
ОТУЗ 1303Ж 
ОТУ4 1305Ж 
ОТҮ5 1306Ж

22У0РК08 ФРАНЦИЯДАҒЫ ЖАКЕРИЯ СОҒЫСЫ 
КӨТЕРЛІС ҚАЙ ЖЫЛЫ БОЛДЫ?

ОТУІ 1358Ж 
ОТУ2 1400Ж 
ОТУЗ 1360Ж 
ОТУ4 1374Ж 
ОТУ5 1364Ж

23У0РК08 ФРАНЦИЯМЕН АНҒЛИЯ СОҒЫСТАРЫ ҚАЙ 
ЖЫЛДАРЫ БОЛДЬІ?

ОТУІ 1397-1439ЖЖ 
ОТУ2 1339-1349ЖЖ 
ОТУЗ 1337-1453ЖЖ 
ОТУ4 1337-1457ЖЖ 
ОТУ5 1353-1437ЖЖ

24У0РК08 СЕРВТАР МЕН ВИЛЛАНДАР ДЕГЕН КІМДЕР?
ОТУІ БАЙЛАР
ОТҮ2 ПОМЕЩИКТЕР
ОТУЗ ШАРУАЛАР
ОТУ4 ЖАУЫНГЕРЛЕР
ОТҮ5 САУДАГЕРЛЕР
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‘ 25У0РК08 1066 ЖЫЛЫ АНГЛИЯНЫ ЖАУЛАП АЛҒАН ЕЛ?
ОТУІ ФРАНЦИЯ 
ОТУ2ИСПАНИЯ 
ОТУЗ ГЕРМАНИЯ 
ОТУ4 НОРМАНДИЯ 
ОТУ5 РИМ

26У0РК08 ¥ЛЫ КАРЛ ИМПЕРИЯСЫ ҚАНДАЙ МЕМЛЕКЕТ 
БОЛДЫ?

ОТУІ СОЦИАЛИСТІК 
ОТУ2 КАПИТАЛИСТІК 
ОТУЗ Қ¥Л ИЕЛЕНУШІ 
ОТУ4 ФЕОДАЛДЫҚ 
ОТУ5 ҚАУЫМДЫҚ

27У0РК08 ФРАНЦИЯДАҒЫ БУРЖУАЗИЯЛЫҚ
РЕВОЛЮЦИЯ ҚАНДАЙ ОҚИҒАДАН БАСТАЛДЫ?

ОТУІ БАСТИЛИАНЫҢ Қ¥ЛАУЫМЕН 
ОТУ2 БАС ШТАТТАРДЫҢ ШАҚЫРЫЛУЫМЕН 
ОТУЗ ЛЮДОВИК 16-НЫҢ 'ГАҚҚА ОТЫРУЫМЕН 
ОТУ4 ¥ЛТТЫҚ ЖИНАЛЫСТЫҢ АШЫЛУЬІМЕН 
ОТУ5 ¥ЛТТЫҚ ГВАРИДИЯНЬЩ К¥РЫЛУЫМЕН

28У0РК.08 1830Ж ШШДЕ БУРЖУАЗИЯЛЫҚ
РЕВОЛЮЦИЯСЫ ҚАЙ ЕЛДЕ БОЛДЫ?

ОТУІ АНГЛИЯ 1. -
ОТУ2 ФРАНЦИЯ
отұз и т а л и я  . т .- / .  ■:.. ■
ОТУ4 ГЕРМАІШЯ 
ОТУ5 НОРМАНДИЯ

29У0РК08 1830Ж РЕВОЛЮЦИЯ НӘТИЖЕСІНДЕ БИЛІККЕ 
КЕЛГЕН ӘЛЕУМЕТТІК ТОП?

ОТУІ Ж¥МЫСІЛЫЛАР 
ОТУ2 ӘСКЕРИ ТОП 
ОТУЗ ІРІ БУРЖУАЗИЯ 
ОТУ4 ПОМЕЩИКТЕР
ОТҮ5 ОРТА БУРЖУАЗИЯ %
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ЗОУОРКОЗ 19Ғ ФРАНЦИЯДА ӘСКЕРІ БЮРОКРАТТЫҚ 
МОНАРХИЯНЫ КІМ ҚҮРДЫ?

ОТУІ КАРЛІО 
ОТУ2 ЛЮДОВИК 18 
ОТ¥3 ЛЮДОВИК 17 
ОТУ4 НАПОЛЕОН 
ОТУ5 ЛЮДОВИК 16
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ПӘН АТЫ: ІНЕТ ЕЛДЕРДЩ МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ Қ¥ҚЫҚ 
ТАРИХЫ

СЕМЕСТР: 1
ТЕССТЩ АВТОРЫ: ИБРАГИМОВ Ж.И.
ВАРИАНТ: 2

1У0РК08 ¥ЛЫ ФРАНЦУЗ РЕВОЛЮЦИЯСЫНДА ¥ЛТТЫҚ 
КОНВЕНТТЕ БОЛҒАН САЯСИ ТОПТАР?

ОТҮІ ЛИБЕРАЛДАР, РАДИКАЛДАР 
ОТУ2 САНКЮЛОТТАР, ГОРАЛАР 
ОТУЗ ЖИРОНДЫҚТАР,ЯКОБИНДЕР 
ОТУ4 ЛЕВЕЛЛЕРЛЕР, ИНДЕПЕНДЕНТТЕР 
ОТУ5 ПРЕСВИТЕРИ-АНДАР

2У0РЛ08 ФРАНЦИЯДА ЛЮДОВИК 16-Ң БАСЫ КЕСІЛГЕН
жыл?

ОТУІ 1795Ж 
ОТУ2 1793Ж 
ОТУЗ 1790Ж 
ОТУ4 1797Ж 
ОТУ5 1799Ж

ЗУ0РК08 1799Ж ФРАНЦИЯНЬЩ БАСШЫСЫ БОЛҒАН 
НАПОЛЕОН ҚАНДАЙ АТПЕН АТАЛДЫ?

ОТУІ РЕСПУБЛИКАНЫҢ БІРІНШІКОНСУЛЫ 
ОТУ2 ФРАІЩИЯНЬЩЖТИРОНДЫҒЫ 
ОТУЗ РЕСПУБЛИКА КАНЦЛЕРІ 
ОТУ4 КАРДИНАЛ
ОТҮ5 РЕСПУБЛИКАНЬЩ БАС АРХИЕГІ ИСКОПЫ

4У0РК08 ФРАНЦИЯДА ТӨРТІНШІ РЕСПУБЛИКА ҚАШАН 
ӨМІР СҮРДІ?

ОТУІ 1941-1945ЖЖ 
0ТУ2 1899-1935ЖЖ 
ОТУЗ І900-1930ЖЖ 
ОГУ4 1935-1946ЖЖ 
ОТҮ5 1946-1958ЖЖ
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5У0РК08 1783Ж АНГЛИЯ ҚАЙ ЕЛНДЩ ТӘУЕЛСІЗДІГІН 
М ОЙЪІНД АДЫ?

ОТУІ НИДЕРЛАНДЫ 
ОТУ2 АЛЖИР 
ОТУЗ ҮНДІСТАН 
ОТУ4 АҚШ 
0ТУ5 ФРАНЦИЯ

бУОРКОЗ 1787 Ж АҚШ-ТА ҚАНДАЙ ОҚИҒА БОЛДЫ?
ОТУІ РЕВОЛЮЦИЯ БАСТАЛДЫ
ОТУ2 ВАШИНГТОННЫҢ ӨЛУІ
ОТУЗ КОНСТИТУЦИЯ ҚАБЫЛДАНДЫ
ОТУ4 АҚШ-Ң ТӘУЕЛСІЗДІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫН ШЫҒАРУ
ОТУ5 АҚШ ПЕН АНГЛИЯ СОҒЫСЫНЫҢ БАСТАЛУЫ

7УОРЕ.ОЗ АҒЫЛШЬШ ПАРЛАМЕНТ1НЩ ҚОЛБАСШЫСЫ?
ОТҮІ ІСАРЛІ
ОТУ2 КРЮМВЕЛЬ
ОТУЗ ЛИЛББЕРН
ОТУ4 ПРАЙД
ОТУ5 СТЮАРТ

8У0РК08 АҚШ-ТАҒЫ ТӘУЕЛСІЗДІК СОҒЫСЫ ҚАШАН 
БАСТАЛДЫ?

ОТУІ 1775Ж 
ОТУ2 1787Ж 
ОТУЗ 1780Ж 
ОТҮ4 1779Ж 
ОТУ5 1783Ж

9УОРІЮ8 ҚАЙ ЕЛДЕ АЗАМАТ СОҒЫСЫНДА 
РЕВОЛЮЦИЯЛЫҚ ПАРЛАМЕНТ ПЕН КОРОЛЬ АРМИЯСЫ 
ҚАТЫСТЫ?

ОТУІ ФРАНЦИЯ 
ОТУ2 АНГЛИЯ 
ОТУЗ ГЕРМАНИЯ 
ОТУ4 АҚШ 
ОТҮ5 ИСПАНИЯ
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ІОУОРКОЗ ; АҒЫЛШЫН БУРЖУАЗИЯЛЫҚ
РЕВОЛЮЦИЯСЬЗНБЩ БАСТАЛУЫНА СЕБЕП БОЛҒАН ОҚИҒА? 

ОТУІ КРЮМВЕЛЬДЩ АРМИЯСЫНЫҢ ҚЫРЫЛУЫ 
ОТУ2 ФРАНЦИЯНЬЩ САУДАГЕРЛЕРІНЩ ӨЛТІРІЛУІ 
ОТУЗ КАРЛДЩ ПАРЛАМЕНТТІ ТАРАТУЫ 
ОТУ4 ЖҮМЫСШЫ ТАБЫНЫҢ ДҮНИЕГЕ КЕЛУІ 
ОТУ5 САЛЫҚҚА ҚАРСЫ ХАЛЫҚТЬЩ КӨТЕРІЛІСІ

1ІУОРРОЗ 1640Ж АНГЛИЯДА ҚАНДАЙ ОҚИҒА БОЛДЫ?
ОТУІ ПАРЛАМЕНТ ШАҚЫРЫЛДЫ
ОТУ2 КРОМВ ЕЛЬДІҢ ЖЕҢІСІ
ОТУЗ ПАРЛАМЕНТ ЖЕҢІСКЕ ЖЕТТІ
ОТУ4 БУРЖУАЗИЯЛЫҚ РЕВОЛЮЦИЯ БАСТАЛДЫ
ОТУ5 АҒЫЛШЫН КОРОЛІ ӨНТІРІЛДІ

12УОРКОЗ ОЛИВЕР КРОМВЕЛЬ? ' ■
ОТУ1 1381Ж ШАРУАЛАР КӨТЕРІЛІСІНЩ ЖЕТЕКШіСі 
ОТУ2 ФРАНЦУЗ ШАРУАЛАРЫНЫҢ КӨСЕМІ 
ОТУЗ АНГЛИЯДАҒЫКАРЛ 1-ДЩ КӨМЕКШІСІ 
ОТУ4 АҒЫЛШЫНДЫҚ ПУРИТАІШЗМШҢ ИДЕОЛОГЬІ 
ОТУ5 17Ғ АҒЬШШЬШ РЕВОЛЮЦИЯСЫНДАҒЫ

РЕВОЛЮЦИЯЛЫҚ ҚАНАІЫНЫҢ БАСШЫСЫ

ІЗУОРКОЗ 1848Ж ФРАНЦИЯДА ПРЕЗИДЕНТ КІМ БОЛДЫ?
ОТУІ ЛУИ НАПОЛЕОН
ОТУ2 ЛУИ ФИЛИПП
ОТУЗНАПОЛЕОН БАНОПАРТ
ОТУ4 КАРЛІО
ОТУ5 ЛЮДОВИК18

14У0РК08 1640Ж ӨЗ ЕЛШЩ ПАРЛАМЕНТІМЕН
СОҒЫСҚАН АНГЛИЯ КОРОШ?

ОТУІ КАРЛІО 
ОТУ2 КАРЛІ 
ОТУЗ ГЕНРИХ 13
ОТУ4 ГЕОРГЗ ^
ОТУ5 ЭДУАРД 1

V
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15У0РК08 17Ғ АҒЫЛШЫН БУРЖУАЗИЯЛЫҚ
РЕВОЛЮЦИЯСЬШЫҢ МӘНЕ НЕДЕ?

ОТУІ ПАРЛАМЕНТТІ ТАРАТУ
ОТУ2 РЕСНУБЛИКА ҚҰРУ
ОТУЗ ФЕОДАЛДЫҚ ТӘРТІПТІЖОЮ
ОТУ4 КРОМВЕЛЬДІТАҚТАН ТАЙДЫРУ
ОТҮ5 ФРАНЦИЯНЫҢ ШАБУЫЛЫНА ТОЙТАРЫС БЕРУ

16У0РК08 ЕЖЕЛП ЕГИПЕТ ҚАНДАЙ ТЕРРИТОРИЯЛЫҚ 
БІРЛІКТЕРДЕН Т¥РДЫ?

ОТУІ НОМ 
ОТУ2 ГАНА 
ОТУЗ ВИШАС 
ОТУ4 ЦЕЗД 
ОТУ5 ФИЛ

17У0РР08 ЕЖЕЛГІ ЕГИПЕТТЕ ПЕРҒАУЫННАН КЕЙШП 
ЛАУАЗЫМЬІ Т¥ЛҒА КІМ?

ОТУІ ҚАЗЫНАШЫ 
ОТУ2 НОМАРХ 
ОТУЗ УӘЗІР 
ОТУ4 АБЫЗ 
ОТУ5 КОРОЛЬ

18У0РК08 Б.Э.Д.3000Ж ҚАЙ ПЕРҒАУЬШ ДШГЕ ҚАТЫСТЫ 
ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢДАР ЖИНАҒЫН ШЫҒАРДЫ?

ОТУІ ХЕОПС 
ОТҮ2 МЕНСУ 
ОТУЗ АМАСИСУ 
ОТУ4 ТУММОС 
ОТУ5РОМ

19У0РК08 ЕЖЕЛГІЕГИПЕТТЕ ЖАҢА ПАТШАЛЫҚ КЕЗЕҢІ 
СОТІСШ ЖҮРГІЗЕТІН ОРГАН ҚАЛАЙ АТАЛДЫ?

ОТУІ ГЕЛИЭЯ 
ОТУ2 КЕНБЕТ 
ОТУЗ ПАТША СОТЫ 
ОТУ4 ПАНКУС 
ОТҮ5ҚАДИ

135



20УОРКО8 ЕЖЕЛГІ ЕГИПЕТТЕ ҚАНДАЙ ҚЫЛМЫСТАР ЕҢ 
АУЫР ҚЫЛМЫСТАР БОЛЫП ЕСЕПТЕЛІНДІ?

ОТУІ АДАМ ӨЛТІРУ
ОТУ2 ПЕРҒАУЫНҒА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫС
'ОТУЗ ¥РЛЫҚ ІСТЕУ
ОТУ4 АБЫЗДАРҒА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫС
0ТУ5 ДІНГЕ ҚАРСЫ

21У0РК08 ЕЖЕЛГІ ВАВИЛОНДА ЕРКІН ШАРУАЛАРДЫ 
ҚАІ[АЙ АТАДЫ?

ОТУІ АВИЛУМ 
ОТУ2 РАБИАНУМ 
ОТУЗ ВАЙШИ 
ОТУ4 НУМАНДА 
ОТV5 МУШКЕНУМ

22УОРІ108 ВАВИЛОНДА ЖОҒАРҒЫ ЧИНОВНИК ҚАЛАЙ 
АТАЛДЫ?

ОТУІ УӘЗІР 
ОТУ2 ҚАЗЫНАШЫ 
ОТУЗ СЯНІ 
ОТУ4 НУБАНДА 
ОТУ5 ХАКИМ

23УОРШ 8 ВАВИЛОНДА ШАРУАЛАР ЕРІКТІБОЛУЫ ҮШІН 
ҚАНДАЙ МҮЛЮ БОЛУЫ ШАРТ ЕДІ?

ОТУІ Қ¥ЛЫ 
ОТҮ2 БАСПАНАСЫ 
ОТУЗ ЖЕРІ 
ОТУ4 МАЛЫ 
ОТУ5 ЕҢБЕК ҚҮРАЛЫ

24У0РК08 ХЕТ ДЕРЖАВАСЫНДА ПАТША БИЛІГІН 
ТЕЖЕП ОТЫРҒАН КЕҢЕС ҚАЛАЙ АТАЛДЫ?

ОТУІ ПАНКУС 
ОТУ2 ПАРАШИД 
ОТҰЗ АБЫЗДАР КЕҢЕСІ 
ОТУ4 ХАЛЫҚ ЖИНАЛЫСЫ 
ОТУ5 КУРИЯ
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25УОРКОЗ ЕЖЕЛГІ УНДІСТАНДА РАДЖА БИШГІН 
ШЕКТЕГЕИ ОРГАН ҚАЛАЙ АТАЛДЫ?

ОТУІ ГІАРАШИД 
ОТЛ/2 БЕСЖҮЗДІК КЕҢЕСІ 
ОТУЗ СЕНАТ 
ОТУ4 ПАНКУС 
ОТҮ5 АРЕОПАГ

26У0РК08 ЕЖЕЛГІ ҚЫТАЙДА ЧИНОВНЕКТЕР НЕШЕ 
РАНГІГЕ БӨЛІНДІ?

ОТУІ 10 
ОТУ2 5 
ОТУЗ 20 
ОТУ4 30 
ОТУ5 17

27Ү0РК08 Б.Э.Д 5-2Ғ ҚЫТАЙДА ЗАҢДАР ЖИВАҒЫ 
ҚАЛАЙ АЪШДЫ?

ОТҮІ МАНУ
ОТУ2 САЛИЙШЫНДЫҒЫ 
ОТҮЗ ФАЦЗИН 
ОТҮ4 ГАНА 
ОТУ5 ХАММУРАПИ

28УОРІШ8 ЕуБТіЛГІ ҮИДІСТАНДА РУЛЫҚ БІРЛІК ҚАЛАЙ 
АТАЛДЫ?

ОТУІ кюм
ОТУ2 ВИІПАС 
ОТУЗ ГАНА 
ОТУ4 І],ЕЗУ 
ОТУ5 ШТАТ

29У0РК08 ХАММУРАПИ ЗАҢЫ БОЙЫНША МЕНШІК 
ТҮРЛЕРІ?

ОТУІ ХСЕР,Қ¥Л,МАЛ,ЕҢБЕК Қ¥РАЛДАРЬІ,Т.Б 
ОТҮ2 К¥Л,МАЛ,ЕҢБЕК ¥ҮРАЛДАРЫ,Т.Б 
ОТУЗ ЖЕР,МАЛ,ЕҢБЕК ¥ҮРАЛДАРЫ,Т.Б 
ОТУ4 ЖЕР,К¥Л,МАЛ
ОТУ5 ЕҢБЕК ҚҮРАЛДАРЫ, ӘШЕКЕЙЛІ ЗАТТАР
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30УОРКО8 МАНУ ЗАҢЫ БОИЫНША ҚАНДАИ МҮЛІККЕ 
ЖЕКЕ МЕШШК БОЛҒАН ЖОҚ?

ОТУІ ҚҮЛҒА
ОТҮ2 СИЫРҒА
ОТУЗ ЖЕРҒЕ
ОТУ4 ХРАМҒА
ОТҮ5 ЕҢБЕК ҚҮРАЛДАРЫНА

138



ПӘН АТЫ: ІНЕТ ЕЛДЕРДІҢ МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ Қ¥ҚЫҚ 
ТАРИХЫ :■

СЕМЕСТР: 1
ТЕССТІҢ АВТОРЫ: ИБРАГИМОВ Ж.И.
ВАРИАНТ: 3

1УОРКОЗ ҚЫІ АЙДА ЖАЗАНЫҢ ҚАНДАЙ ЕРЕКІПЕ ҚАТАЛ 
ГҮРІ КОЛДАНДЫ ?

ОТҮІ ТЕРІДЕЙ: КӨМУ
ОТУ2 ДЕНЕ МҮШЕЛЕРІН ШАБУ
ОТУЗ ДАРҒААСУ
01Ү 4 ТҮГЕЛ ӘУЛЕТІМЕН ЖАЗАЛАУ 
01Ү5 КАУЫМНАН ҚУУ

2У 0РЕ08 Б.Э.Д 621 ЖЫЛЫ ШЫҚҚА.Н АФИНАДАҒЫ 
ЗАҢДАР ЖИНАҒЫ ҚАЛАЙ АТАЛДЫ?

ОТҮІ СОЛОМОН ЗАҢДАРЫ 
ОТУ2 ДРАКОНТЗАҢДАРЫ 
ОТҮЗ МАҢУ ЗАҢДАРЫ 
ОТУ4 12 КЕСТЕ ЗАҢДАРЫ 
ОТУ5 КАРОЛИНА ЗАҢДАРЫ

ЗУ0РК08 АФИНАДА АУЫР ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЛМЫСТАРДЫ ҚАРАЙТЬШ ЖОІАІРҒЫ СОТ ОРГАНЫ 
ҚАЛАЙ АТАЛДЫ ?

О ІҮ І БЕС ЖҮЗДПС КЕҢЕСІ
ОТУ2 ПЕЛИЭЯ /
ОТУЗ СГРАТЕГТЕРАЛҚАСЫ 
ОТҮ4 ЭФЕТ 
ОТУ5 КУРИЯ

4Ү0РК08 АФИНАДА СОТ ШЕШІМІ ҚАЛАЙ ШЫҒАРЫЛДЫ
?

ОТҮІ СУДЬЯ АРҚЫЛЫ
ОТУ2 СТРАТЕГ АРҚЬШЫ
ОТҮЗ АБЫЗДАРМЕН
ОТҮ4 ЖАСЫРЬШ ДАУЫС БЕРУ АРҚЫЛЫ
ОТУ5 РУ БАСЫ ШЕШІМІ АРҚЫЛЫ
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5У0РК.08 АФИНАДАҒЫ ЕҢ ЖОҒАРЫ ЗАҢ ШЫҒАРУШЫ 
БИЛІГІКІМДЕРДЩ ҚОЛЫҢДА БОЛДЫ?

ОТУІ ХАЛЫҚ ЖИНАЛЫСЫ 
ОТУ2 ҒЕЛИЭЯ 
ОТУЗ БЕСЖҮЗДІК КЕҢЕСІ 
ОТУ4 ОРХОНТ 
ОТУ5 ЭПАРХ

6У0РК08 АФИНАДА АТҚАРУШЫ БИЛЖ ОРГАНЫ ҚАЛАЙ 
АТАЛДЫ?

ОТУІ ХАЛЫҚ ЖИНАЛЫСЫ 
ОТУ2 БЕСЖҮЗДІКТШР КЕҢЕСІ 
ОТУЗ ГЕЛИЭЯ 
ОТУ4 ҮКІМЕТ 
ОТУ5 РУЛЫҚ КЕҢЕСТЕР

7У0РК08 АНГЛИЯДА 1653 ЖЫЛЫ ҚАБЬШДАНҒАН 
КОНСТИТУҢИЯ ҚАЛАЙ АТАЛДЫ?

ОТУІ ҮЛЬІ ЕРКІНДІК ХАРТИЯСЫ 
ОТУ2 ҮЛТТЫҚКЕЛІСІМ 
ОТУЗ БАСҚАРУ ҚҮРАЛЫ *
ОТҮ4 ҚҮҚЫҚТАР ТУРАЛЫ БИЛЛЬ 
ОТУ5 ШЫНДЫҚ

8У0РК08 АНГЛИЯДА 1679 ЖЬШЫ МАҢЫЗДЫ ҚАНДАЙ 
ЗАҢ ҚАБЬШДАНДЫ?

ОТУІ НАВЕЯС КОРПУС АКТ 
ОТУ2 ҚҮҚЫКТАР ТУРАЛЫ БИЛЛЬ 
ОТУЗ ҮЛЫ ЕРКІНДІК ХАРТИЯСЫ 
ОТУ4 ҚҮҚЫҚТАР ДЕКЛАРАЦИЯСЫ 
ОТУ5 ЭТЕМБЕРГ ШЫНДЫҒЫ

9. ¥ЛЫ ЕРКШДІК ХАРТИЯСЫ ҚАШАН ҚАБЫЛДАН ДЫ?
ОТУІ: 1215 Ж
ОТУ2: 1066 Ж
ОТУЗ: 1265 Ж
ОТУ4: 1679 Ж
ОТҮ5: 1776Ж
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10. АНГЛИЯДА ЕҢ АЛҒАШҚЫ ПАРЛАМЕНТ ҚАШАН 
111АҚЫРЫЛДЫ?

ОТУІ: 1640 Ж 
ОТУ2: 1215 Ж 
ОТУЗ: 1337 Ж 
ОТУ4: 1265 Ж 
ОТУ5: 1536 Ж

11. АНГЛИЯДА ЧАРТИСТЕР ҚОЗҒАЛЫСЫШ НЕПЗГІ 
ТАЛАБЫ НЕ ЕДІ?

ОТУІ :ЖАЛАҚЫНЫ КОБЕЙТУ 
ОТҮ2 :ҚОРІІ1 АП АЛУҒА ҚАРСЫЛЫҚ 
ОТҮЗ:РЕСПУБЛИКА ОРНАТУ 
ОТУ4:ЖіиіПЫҒ’ А БІРДЕЙ САЙЛАУ Қ¥ҚЫҒЬІ 
ОТУ5:8 САҒАТТЫҚ Ж¥МЫС КҮШ

12. ҚАІПАН АНГЛИЯДА ЖАСЫРЫН ДАУЫС БЕРУ 
ЕНГІЗІЛДІ ?

ОТУ1:1848Ж
ОТУ2:1832Ж
ОТУЗ:1872Ж
ОТУ4:1867Ж
ОТУ5:1801Ж

13. ФРАНЦИЯДА АЗАМАТТАРМЕН АДАМ
ҚҮҚЫҚТАРЫДЕКЛАРАЦИЯСЫ ҚАШАН ҚАБЫЛДАНДЫ?

ОТҮ1:1779Ж '/. . '
ОТУ2:1679Ж
ОТҮЗ:18С4 Ж ^
ОТУ4:1872 Ж 
ОТҮ5:1830Ж

14. ФРАНЦШЩА 1792 ЖЫЛЫ МЕМЛЕКЕТ БАСБШДА 
ҚАНДАЙ ҮКІМЕТ ОТЫРДЫ?

ОТУІ :¥ЛТТЫҚ КОНВЕНТ
ОТҮ2:БАС ШТАТТАР
ОТУЗ :ЯКОБИН ДИКТАТУРАСЫ
ОТУ4:ТЕРМИДОР
ОТ V 5 :КРОМВЕЛ Ь
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15. АҚШ ТӘУЕЛСІЗДІК ДЕКЛАРАЦ ИЯСЫНЫҢ АВТОРЫ 
КІМ?

ОТ V1 :Г АМИЛЬТОН 
ОТУ2:ДЖЕФФЕРС ОН 
о т у з .-м э д и с о н
ОТҮ4:ВАШИНГТОН
ОТУ5:РУЗВЕЛЬТ

15. АҚШ ТӘУЕЛСІЗДІГІН ДЕКЛАРАЦИЯСЫНЫҢ АВТОРЫ 
КІМ?

ОТУІ :ГААМИЛЬТОН 
ОТУ2:ДЖЕФФЕРСОН 
ОТУЗ:МЭДИСОН 
ОТУ4:ВАЩИНГТОН 
ОТ V 5 :РУЗВЕЛЬТ

16. АҚШ ТӘУЕЛСІЗДІГШ ЕУРОПА ЕЛДЕРІ МОЙЫНДАГАН 
ВЁРСАЛЬ КЕЛІСІМІ ҚАШАН БОЛДЫ?

ОТУ1:1775Ж 
ОТУ2:1789 Ж 
ОТУЗ:18()1 Ж 
ОТУ4:1783 Ж 
ОТУ5:1743 Ж

17. АҚШ КОНСТИТУЦИЯСЫН АЛГАШ 10 ТҮЗЕТУ ҚАШАН 
ЕНПЗІДЩ ?

ОТУ1:1889Ж 
ОТУ2:1791 Ж 
ОТУЗ:1860Ж 
ОТУ4:1866Ж 
ОТУ5:1793 Ж

18. АҚШ-ТА 1865 ЖЫЛЫ КОНСТИТУЦНЯГ А 13-1 ШІ 
ӨЗГЕРІС 1 ЕНГІЗІЛДІ. ОЛ НЕ ТУРАЛЫ ЕДІ?

ОТУҺСӨЗ БОСТАНДЫГЫ ТУРАЛЫ
ОТУ2:ӘДІЛ СОТ ТУРАЛЫ
ОТУЗ:БҮКІЛ ЕЛДЕ ҚҮЛДЫҚТЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ
ОТУ4:АЗАМАТТАРДЬЩ ҚАРУ АСЫНАП ЖҮРУІ ТУРАЛЫ
ОТҮ5 :САЙЛАУГА ҚАТЫСТЫ
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19. ЕЖЕЛГІ ЕГИПЕТ ТАРИХЫНДА ҚАНДАЙ ӨЗЕН 
МАҢЫЗДЫ РОЛЬ АТҚАРДЫ?

ОТ V1 :ЕВФРАТ
отуглигр
ОТУЗ:АМАЗОНК А
ОТУ4:НІЛ
ОТV 5 :ХУАНХЭ

20. Б.Э.Д. 3000 ЖЫЛДАЙ ШАіУІАСЫВДА ЕГИИЕТ 
ТАРИХЫНДА ҚАНДАЙ ОҚИҒА БОЛДЫ?

ОТУҺШЛДІҢ 1<АТТЫ ТАСУЫ БОЛЛ.Ы 
ОТУ2:ІР1 Қ¥ЛДАР КӨТЕРШІСІБОЛДЫ 
ОТУЗ:БҮКШ ЕГИПЕТ БІРІКТІРІЛІП, ҚУАТТЫ 

МЕМЛЕКЕТ Қ¥РЫЛДЫ
ОТУ4:ІРІЖЕР СШКІНІСІ БОЛДЫ
ОТV5 :ЕГИПЕТКЕ АССИРИЯЛЫҚТАР БАСЫП КІРДІ

21. ЕШПЕТ ЖОГАРЬІ БИЛЕУШІЛІРШЩ ТИТУЛЫ ҚАЛАЙ 
АТАЛДЫ?

ОТУ1:Ш.АХ 
ОТУ2:ПЕРГАУЫН 
ОТУЗ :ИМПЕРАТОР 
ОТУ4:ІІІШЬЮЙ 
ОТУ 5: С ҮЛТАН

22. ГРЕКТЕРДЩ ТРОЯҒА ЖОРЫҚТАРЫ КАНДАЙ ЖАЗБА 
ДЕРЕКТЕРДЕ КЕЗДЕСЕДІ ?

ОТУІ :ХАММУ РАПИЙ ЗАҢДА РЫНДА 
ОТУ2:ГЕРОДОТТЬЩ ТАРИХЫНДА 
ОТУЗ :ГОМЕРДЩ ОДИС СЕЙШДЕ 
ОТУ4:Ш>РСЫ ЖАЗБАЛАРЫНДА 
ОТУ5:СЫНА ЖАЗУЛАРЫНДА

23. СПАҒТА ҚОГАМЫНДАГЫ ИЛОГГАР ДЕГЕН КІМДЕР? 
ОТУІ :ЕРКШ АЗАМАТТАР
ОТУ2:ТОПТАР 
ОТУЗ.-ҚҮЛДАР 
ОТ V4: ШАРУАЛ АР 
ОТҮ5:ӘСКЕРИ БАСИІЫЛАР
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24. ЕЖЕЛГІ ГРЕЦИЯДА ҚОЛӨНЕР МЕН ҚҮМЫРА ҚАЙ 
ҚАЛА-МЕМЛЕКЕТТЕ ДАМЫДЫ?

ОТУІгМИЛЕТТЕ 
ОТУ2: АФИНДЕ 
ОТУЗ:КОРИНФТА 
ОТУ4:ТРОЯДА 
ОТУ5:ФЕРМ ОПИЛЬДЕ

25. ЕРТЕДЕГІ РИМ МЕМЛЕКЕТ I ҚАЙ ЖЕРДЕ ОРНАЛАСҚ
АН

ОТҮ1:КІШІ АЗИЯДА 
ОТҮ2:“ҚОС ӨЗЕН” АРАЛЫҒЫНДА 
ОТУЗ :БАЛҚАІІ ТҮБЕГІНДЕ 
ОТУ4:АППЕНИН ТҮБЕГІНДЕ 
ОТУ 5 :СИЦИЛИЯДА

26. ЕЖЕЛГІРИМДЕГІ ПАТРИЦИЙЛЕР ДЕГЕН КІМДЕР?
ОТV1 :РИМГЕ БАСҚА ЖАТҚАН КЕЛГЕНД ЕР ЖӘНЕ 

ОЛАРДЫҢ ҮРПАҚТАРЫ 
ОТУ2:ҚҮЛДАР
ОТV3 :РИМШҢ ЕЖЕЛГІ ТҮРГЫНДАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫН 

ҮРПАҚТАРЫ
ОТУ4:САУДЕГЕРЛЕР 
ОТУ5:ТӘУЕЛДІ ШАРУАЛАР

27. РИМДЕГІСЕНАТ ДЕГЕН НЕ?
ОТУ1 :РИМДЕГІ ПАТРИЦИЙ “АҚСАҚАЛДАРДЫҢ ”

КЕҢЕСІ
ОТУ2:ПЛЕБЕЙЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ 
ОТУЗ:ПЛЕБЙ АҚСАҚАЛ АРДЫҢ КЕҢЕСІ 
ОТУ4:ПАТРИЦИЙЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ КЕҢЕСІ 
ОТУ5:РИМ ЖОҒАРЫ БИЛЕУШІЛ ЕРШІҢ ТИТУЛЫ

28. БАТЫС РИМ ИМПЕРИЯ ЫДЫРАҒАННАН КЕЙІН 
ЕВРОПАДА ҚҮРЫЛГАН ЖАҢА ИМПЕРИЯ?

ОТУГИСПАНИЯ ИМПЕРИЯСЫ 
ОТУ2.ТЕРМАН ИМПЕРИЯСЫ 
ОТУЗ:ПОЛЫША ИМПЕРИЯСЫ 
ОТУ4:¥ЛЫ КАРЛ ИМПЕРИЯСЫ 
ОТ¥5:БРИТАН ИМПЕ РИЯСЫ
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29. ФРАНК МЕМЛЕКЕТШЩ НЕҒІЗШ ЮМ ҚАЛАДЫ? 
ОТУігҮЛЫ КАРЛ
ОТУ2:ГРАФ РОЛАНД 
ОТҮЗ:КОРОЛЬ ХЛОДВИГ I 
ОТУ4: ИМНЕРАТОР ЮСТИНИАН 
ОТУ5:КНЯЗЬ ХРАБРЫЙ

30. АНГЛИЯДА ОРТ АЛЫҚТАНГАН МЕМЛЕКЕТ ҚАЙ 
ҒАСЫРДА ҚҮРЫЛДЫ?

ОТУПХІҒ 
ОТУ2:ХІІ Ғ 
ОТУЗ:ХШ Ғ 
ОТУ4:ХІҮ Ғ 
ОТУ5:ХҮ Ғ
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ГІӘН АТЫ: ШЕТЕЛДЕРДЩ МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ Қ¥ҚЫҚ 
ТАРИХЫ

СЕМЕСТР: 1
ТЕСТТІҢ АВТОРЫ: ИБРАГИМОВ Ж.И.
ВАРИАНТ: 4 ^  /

1. АРАБ ХАЛИФ АТЫНЫҢ АСТАНАСЬІ ҚАЙ ҚАЛА
БОЛДЫ? ; і 4:

ОТУ1:МЕІСКЕ 
ОТҮ2:МӘДИНЕ 
ОТУЗ :ИЕРУ С-АЛ ИМ 
ОТУ4:ТЕГЕРАН
ОТV5:ДАМАСК /

2. ҚЫТАЙДЬЩ БІРІГУІҚАЙ ГАСЫРДА ЖУЗЕГЕ АСТЫ? 
ОТҮ1:Б.З. ДЕЙІНГІ VIIҒ.
ОТУ2:Б.З. ДЕЙІНГІV Ғ.
ОТУЗ:Б.З. ДЕЙІНГІ ПІҒ.
ОТУ4:Б.З. ДЕЙШ ГІIҒ.
ОТҮ5:Б.З. IIҒ.

3. КОНФУЦИЙ КІМ БОЛҒАН?
ОТ V 1 :ҚЫТ АЙДЫҢ ДАНАСЫ 
ОТҮ2:БУДДИЗМ НЕҒІЗДЕУШІСІ
ОТУЗ :ҚЫТАЙДЫ БІРІКТІРГЕН ЦИНБ ПАТШАЛЫҒЫНЬЩ 

БИЛЕУШІСІ
ОТУ4:¥ЛЫ ҚЫТАЙ ҚОРҒАНЫН САЛДЫРҒАН БИЛЕУШІСІ 
ОТУ5:ҚОЛ АСТЫНА ИНДИЛІКТЕР ПАТШАЛЫҒЬШ 

БІРІКТЕРГЕН БИЛЕУШІСІ

4. АНГЛИЯДА ӨНЕРКӘСІП ТӨҢКЕРІСІ ҚАШАН ІСКЕ 
АСТЫ?

ОТУ1:ХІХ Ғ. ОТАСЫНДА 
ОТУ2:ХІХ Ғ. СОҢЫНДА 
ОТУЗ:ХІХ Ғ. БАСЫНДА 
ОТҮ4:ХУІІІ Ғ. БАСЫНДА 
ОТУ5:ХҮШ Ғ 70-ШІ ЖЫЛДАРЫ

%
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5. АҒЫЛШЫН КОРОШ I КАРЛД ЫҢ ТАҒДЫР Ы ҚАЛАЙ 
БОЛДЫ?

ОТVI :ТҮРМЕГЕ ҚАМАЛДЫ 
ОТУ2:БАСЫН КЕСТІ 
ОТV3 :ШЕТЕЛГЕ КЕТТІ 
ОТУ4:МОНАСТЫРЬҒА ЖІБЕРІЛДІ
ОТУ5:ӨЗ ҮЛЫНЫҢ ПАЙДАСЫ ҮШІН ТАҚТАН БАС 

ТАРТТЫ

6. ОЛИВЕР КРОМВЕЛЬ КІМ?
ОТҮІ :КЕНТЕРБЕ РІШКНЩ АРХИЕПИ СКОПЫ 
ОТУ2:АВСТРАЛИЯНЫ АІІІҚАН АҒЬІЛШЫН ТЕҢІЗШІСІ 
ОТУЗ:1381 Ж. ШАРУАЛАР КӨТЕРШІСІНЩ ЖЕТЕКШІСІ 
ОТҮ4:ХУИ Ғ. АҒЬШШЬШ РЕВОЛЮҢ ИЯЛЫҚ

ҚАНАТЬШЫҢ БАСШЫСЫ
ОТУ5 :АҒЬШШЫНДЫҚ ГІУРИТА НИЗМІШҢ ИДЕОЛОГЫ

7. XVII Ғ. АҒЫЛШЫН БУРЖУЗИЯЛЫҚ
РЕВОЛЮЦИЯСЫНЬЩ ТАРИХИ МӘШНЕДЕ?

ОТУ1:РЕСПУБЛИКА ҚҮРУ 
ОТҮ2:ШІРКЕУДІҢ ӨКІМЕТТЕН БӨЛІНУІ 
ОТУЗ:КАПИТАЛИЗМШҢ ДАМУЫ
ОТҮ4:ЖЕРДІ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯЛАУ ЖӘНЕ ЛОРДТАР 

ПАЛАТ АСЫН
ОТУ5: ФЕОДАЛДЫК ТӘРТШТІЖОЮ

8. СОЛТҮСТЖ АМЕРИКАДА КӨТЕРШІС ЖАСАҒАН 
АҒЬШШЫН ОТАРЫНЫҢ ҚОЛБАСШЫСЫ КІМ БОЛДЫ?

О ІҮ 1:ДЖЕФФЕР СОН 
ОІҮ2:ФРАНКЛИН 
ОТУЗ :ВАШИНГТОН 
01Ү4:КР0МВЕЛЬ 
ОТV 5: ЛАФАИЕТ

9. ЕУРОПАЛЫҚТАРДЫҢ СОЛТҮСТҮСТІК АМЕРИКАНЫ 
ОТАРЛАУЫ ҚАШАН БОЛДЫ

ОТУ1:ХУІҒ
ОТУ2:ХҮИҒ.
ОІҮЗ:ХҮШ Ғ. П ЖАРТЫС ЫНДА 
ОТҮ4:ХҮІП Ғ. БАСЫНДА 
ОТҮ5:ХУ Ғ. АЯГЬШДА
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10. АҚШ ТЫҢ БІРІНШІ ПРЕЗИДЕНТІ БОЛЫП САЙЛА 
НҒАН КІМ?

ОТУІ :ДЖЕФФЕРСОН 
ОТҮ2 :В АШИНГТОН 
ОТУЗ :ЛИНКОЛЬН 
ОТҮ4:АДАМС 
ОТУ6:ФРАНКЛИН

11. ФРАНЦИЯДА ӨНЕРКӘСІП ТӨНКЕРІСІ АНГЛИЯ МЕН 
САЛЫСТЫРҒАНДА ҚАЛАЙ ЖҮРДІ?

ОТУ1:ӨТЕ ЖЫЛДАМ 
ОТУ2:ЖЫЛДАМ 
ОТҮЗ.ОРТАША 
ОТУ4:БАЯУ
ОТV5 :ФРАІІЦИЯДА ӨНЕРКӘСІГІ ТӨНКЕРІС1 БОЛҒАН ЖОҚ

12. ¥ЛЫ  ФРАНЦ УЗ РЕВОЛЮЦИЯСЫ КЕЗІҢДЕ ¥ЛТТЫҚ 
КОНВЕНТТЕ ҚАҢДАЙ САЯСИ ТОПТАР БОЛДЫ?

ОТV1 :КОНСЕРВАТОРЛАР МЕН ЛИБЕРАЛДАР 
ОТУ2:САНКЮЛОТТАР МЁН ЯКОБИНЦТЕР 
ОТУЗ:РАДИКАЛДАР 
ОТУ4:ЖИРОНДЫҚТАР МҒ.Н ГОРАЛАР 
ОТУ5:АНАРХИСТЕР

13. ФРАНЦ УЗ КОРОЛІ XVI ЛЮДОВ ИКТЩ ТАҒДЫРЫ 
ҚАЛАЙ БОЛДЫ?

ОТУ1:ШЕТЕЛГЕ ҚАШТЫ 
ОТУ2:МОНАСТЫРЫ Е КЕТТІ 
ОТУЗ :ТҮРМЕГЕ ҚАМАДЫ 
ОТУ4:АТА- МЕКЕНШДЕ ОКШАУЛАНДЫ 
ОТУ5:БАСЫ КЕСІЛДІ ;

14. 1938 Ж. НЕМІС -ФАШИСТ ӘСКЕРЛЕРІ ҚАЙ ЕЛГЕ 
БАСЫП КІРДІ ?

ОТУІ .ЧЕХОСЛАВАКИЯҒА
ОТУ2:АВСТРИЯҒА
ОТУЗ:ПОЛБШАҒА
ОТУ4:ФРАНЦИЯҒА
ОТУ5:БЕЛЬГИЯҒА
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15. ИСПАНИЯДА ФАШИСТІК ДИКТАТУРА ҚАІПАН 
ОРНАДЫ?

ОТҮ1:1922 Ж. ҚАЗАНДА 
ОТУ2:1933 Ж. ҚАҢТАРДА 
ОТУЗ:1936 Ж. ҚАҢТАРД А 
ОТУ4:1933 Ж. ШІЛДЕДЕ 
ОТУ5:1939 Ж. СӘУІРДЕ

16. ТЕГЕРАН КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ҚАНДА Й ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАДЫ?

ОТУІ :ЖАПОНИЯНЫ ТАЛҚАНДАУ ТУРАЛЫ 
ОТУ2:ІІ МАЙДАН АШУ ТУРАЛЫ 
ОТУЗ :ИТАЛИЯНЫ СОҒЫСТАНШЫҒАРУ ТУРАЛЫ 
ОТУ4:ГЕРМАНИЯМЕН ЕШ КЕЛІСІМ ЖАСАСПАУ ТУРАЛЫ 
ОТУ5:ФРАНЦИЯ МӘСЕЛЕСІҚАРАЛДЫ

17. ҚАЙ ПАТШАНЫҢ ТҮСЫНДА ПАРСЫ ТАЙГІАЛАРЫ 
БГР МЕМЛЕКЕТКЕ БІРІКТІРІЛДІ? IОТУІ :ДАРИЙ

ОТУ1 :КСЕРКС 
ОТУ2:КИР 
ОТҮЗ:ІІ ДАРИЙ 
ОТУ4:ВИШТА СП

18. Б.Э.Д VI ҒСОҢЫ -УҒ. БАСЫНДАІ ДАРИЙ ПАТША 
ТҮСЬГНДА ПАРСЫ ПАТШАЛЫҒЫ ОТУГҚАНДАЙ 
ЖАҒДАЙДА БОЛДЫ?

ОТУ1:ЕҢ ӘЛСІЗ ПАТШАЛ ЫҚ БОЛДЫ 
ОТУ2:БЫТЫРАҢҚЬШЫҚ ЖАҒДАЙДА 
ОТV3: ҚАТАРДА ГЫ ҚАРАПАЙЫМЕЛ БОЛДЫ 
ОТУ4:ЕҢ ҚУАТТЫ ПАТШАЛЫҚ БОЛДЫ 
ОТУ5 :ТӘУЕЛДІ ЕЛ БОЛДЫ

19. ҮНДІСТАНДЫ ӨЗГЕ ЕЛДЕРД ЕН БӨЛІП ТҮРҒАН 
КАПДА ЙТАУ?

ОТУ1:ТИБЕТ
ОТУ2:ПАМИР
ОТУЗ:КАВКАЗ
ОТУ4:ГИМАЛАЙ
ОТҮ5:ОРАЛ
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г
20.. ХЕРОНЕЯ КАЛАСЫ ТҮБІНДЕГІ ШАЙҚАСТЫҢ ҚАНДАЙ 

МАҢЫЗЫ БОЛДЫ?
ОТУІ :ГРЕКТЕР ПАРСЫ ЕЗГІСІНЕН ҚҮТЬШДЫ 
ОТУ2:АФИН СПАРТАНЫ БАҒЫНДЫРДЫ 
ОТУЗ:ГРЕКТЕР МАКЕДОНДЫҚТАРДЫ ТАЛҚАНДАДЫ 
ОТУ4:ГРЕКТЕР РИМНЕН ЖЕҢІЛДІ
ОТУ 5 :ГРЕКТЕР МАКЕДОНИЯДАН ЖЕҢІЛІП,

ТӘУЕЛСІЗДІГШЕ АЙЫРЫЛДЫ

21. МАКЕДОН ТАЙПАЛАРЫ ҚАЙ ЖЕРЛЕДІМЕКЕНДЕДІ? 
ОТУ1:ГРЕЦИЯНЫҢ ОҢТҮСТІГІН
ОТУ2:ЭГЕЙ АРАЛЬШ 
ОТУЗ:АФИН ТӨҢІРЕГШ 
ОТУ4.ТРЕЦИЯНЬЩ СОЛТҮСТІК ШЫҒЫСЬШ 
ОТУ 5: ГРЕЦИЯН ЫҢ БАТЫСЫН

22. А.МАКЕДОНСКИЙДІҢ ЖАУЛАП АЛУ СОҒЫСТАРЫ 
ҚАНША ЖЫЛҒА СОЗЬШДЫ?

ОТУ1:3 ЖЫЛҒА 
ОТУ2:5 ЖЬШҒА 
ОТУЗ:Ю ЖЫЛҒА 
ОТУ4:15 ЖЫЛҒА 
ОТУ5:20 ЖЫЛҒА

23. ЦЕЗАРЬ ҚОЛБАСШЫ КЕЗІНДЕ ҚАЙ ЕЛДІ 
БАҒЫНДЫРДЫ?

ОТУ1 :ЕГИПЕТТІ 
ОТУ2:СИРИЯНЫ 
ОТУЗ :КАРФАГЕ 
ОТУ4:ГАЛЛИЯНЫ 
ОТУ 5 :ГРЕЦИЯНЫ

24. РИМДЕ ИМПЕРАТОРЛЫҚ ТӘРТІПТІКІМ ЕНГІЗДІ?
ОТ V 1 :ЦЕЗАРЬ
ОТУ2:ПОМПЕЙ 
ОТУЗ:ТРОЯН 
ОТҮ4:ОКТАВИАН 
ОТҮ 5: АНТОНИЙ
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25. ЕЖЕЛП РИМНЩ ЕҢ СОҢГЪІ ИМПЕРАТОРЫ?
ОТУI: АВГУСТ
ОТ У2: АНТОНИЙ 
ОТУЗ:ЦЕЗАРЬ 
ОТУ4:ПОМПЕИ 
ОТУ5:ТРОЯН

26. КАЛЬВИНДІК ШІРКЕУ ҚАЙ ЕЛДЕ ОРНЫҚТЫ?
ОТУІ :ШВЕЙЦАРИЯДА
ОТУ2:ФРАНЦИЯДА 
ОТУЗ :ГЕРМАНИЯДА 
ОТУ4:АНГЛИЯДА 
ОТУ5 :ИСПАНИЯДА

27. ФРАНЦИЯДА ҚАЙ КОРОЛЬДІҢ ТҮСЫНДА 
АБСОЛЮТТІК МОНАРХИЯ ОРНАДЫ?

ОТУІЛЛІГЕНРИХ 
ОТҮ2:УІІ ЛЮДЕВИК 
ОТУЗ:ІХ ЛЮДОВИК 
ОТУ4:ХІУ ЛЮДОВИК 
ОТУ5:ХУІ ЛЮДОВИК

28. ВИЛЬГЕЛЬМ ОРАНСКИЙ КІМ?
ОТУІ :АГЫЛШЫН ШІРКЕУШЩ НЕГІЗІН САЛУШЫ 
ОТV2 :ФРАНЦУЗ ГУГЕНОТТАРЫНЫҢ КӨСЕМІ 
ОТУЗ^ХУИ Ғ ГОЛЛАНДИЯЛЫҚ СУРЕТШІ 
ОТУ4:НИДЕРЛАНДЫ БУРЖУАЗИЯЛЫҚ

РЕВОЛЮЦИЯСЫНЬЩ ҚАЙРАТКЕРІ
ОТУ5:ИЕЗУИТТЕР ОРДЕНШІҢ НЕГІЗІН САЛУШЫ

29. ШЫҒЫСТА ҚАЙ ҒАЛЫМДЫ “ҒАЛЫМДАРДЫҢ 
БАСШЫСЫ” ДЕП АТАДЫ?

ОТУІ :БИРУНИД I 
ОТУ2:ФИРДОУСИД I 
ОТУЗ :ХОРЕЗМД I 
ОТУ4:ИБН-СИНАНЫ 
ОТ V 5: ӘЛ-Ф АР АБИДІ
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30. АРАБ ТАЙПА ҚАЙ ҒАСЫРДА ИСЛАМ ДІНІН 
ҚАКЫЛДАДЫ?

ОТУІгШҒ
ОТУ2:УҒ
ЧЭТУЗЛШҒ
ОТУ4:ҮШҒ
ОТҮ5:ХҒ
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ГІӘН АТЫ: ШЕТ ЕЛДЕРІНЩ МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ Қ¥ҚЫҚ 
ТАРИХЬІ

СЕМЕСТР: 1
ТЕСТЩ, АВТОРЫ: ИБРАГИМОВ Ж.И.
ВАРИАНТ1
1 У 0РК 08 ОТУ 1 ОТУ 2 ОТУ 3 'ОТУ 4 ОТУ 5
1
2
3
4
5
6 ¥ЛЫ  ҚЫТАЙ ҚОРҒАНЫ НЕ ҮШІН САЛЫНДЫ?

ХАММУРАПИ ТАРИХТА ҚАНДАЙ ЕҢБЕГІМЕН ҚАЛДЫ? 
ГРЕК-ПАРСЫ СОҒЫСЫНДА 1 ДАРИЙ ҚАЙ ЖЕРДЕГІ 

ШАЙҚАСТА ЖЕҢІЛІС ТАПТЫ?
Б.Э.Д. 6 Ғ. ПАЙДА БОЛҒАН РИМ РЕСПУБЛИ-КАСЫНЬЩ 

БАСҚАРУШЫСЫ ІҚАЛАЙ АТАЛДЫ?
СПАРТАК БАСТАҒАН ҚҮЛДАР КӨТЕРІЛІСІ ҚАШАН 

БОЛДЫ?
ҚАЙ ЖЬШЫ РИМ ИМПЕРИЯСЫ БАТЫС ЖӘНЕ ШЫҒЫС 

БОЛЫП ЕКІГЕ БӨЛІНДІ? ЖІБЕК ҚҮРІЫНЫҢ ҚҮПИЯСЬШ 
САҚТАУ ҮШІН

Д ҮНИЕ ЖҮЗШ ЖАУЛАН АЛУЫМЕН 
ФЕРМОПИЛЬ ТҮБШДЕГІ ШАЙҚАСТА 
СТРАТЕГ
Б.Э.Д. 574-571 Ж.Ж.
395 Ж. ҚҰЛДАРДЫ ҮСТАП ТҰРУ ҮШШ
МЕМЛЕКЕТКГ’ ОРТАҚ ЗАҢДАР ШЫҒАРУМЕН
САЛАМИН ШАЙҚАСЫН-ДА
СЕНАТОР
Б.Э.Д. 374-371 Ж.Ж.
385 Ж. СОЛТҮСТКТЕП КӨРШГЛЕРДЕН ҚОЛДАНУ 

ҮШІН
МӘДЕНИЕТТЮЧ ДАМУЫМЕН 
АФИН ШАЙҚАСЫНДА 
КОНСУЛ
Б.Э.Д. 274-271 Ж.Ж.
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375 Ж. БАСҚА ЕЛДЕРМЕН БАЙЛАНЫС БОЛМАУ ҮІШН
АҚЫН-ДЫЛЫ-ҒЫМЕН
ПЛАТЕЙ ТҮБІНДЕГІ ШАЙҚАСТА
СПАРТАК
Б.Э.Д. 174-171 Ж.Ж.
365 Ж. МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚУАТЫН КОРСЕТУ ҮШІН
ФИЛОСОФИЯ-ЛЫҚ ОЙЛАРЫМЕН
МАРАФОН ШАЙҚАСЫН-ДА
АРИСТОКРАТ
Б.Э.Д. 74-71 Ж.Ж.
355 Ж.
I У ОРКО ЗО ТУІ ОТУ 2 ОТУЗ 'ОТУ 4 ОТУ5
7
8
9
10
II
12
13 ВИЗАНТИЯ ИМПЕРИЯСЫНА ҚАНДАЙ ЕЛДЕР КІРДІ? 
ФРАНК МЕМЛЕКЕТІНЩ НЕПЗШ КІМ ҚАЛАДЫ?
ҚЫТАЙДА МОНҒОЛ ҮСТЕМДІГІ 
ҚАШАН ЖОЙЫЛДЬІ?
ВИЗАНТИЯ ИМПЕРИЯСЬІ ҚАЙ ЕЛДЩ ШАПҚЫН- 

ШЫЛЫҒЫ НӘТИЖЕСІНДЕ ЖОЙЫЛДЫ?
XVI Ғ. 1 ЖАРТЫСБШ-ДА ҮНДІСТАН ҚАЙ ЖАУЛАП 

АЛУШЫҒА БАҒЫНДЫ?
ВИЗАНТИЯ ИМПЕРИЯСЫ-НЬЩ ҚҮЛАУЫ ҚАЙ ЖЫЛЫ 

БОЛДЫ?
ФРАНЦИЯНЫҢ БІРІГУІҚАШАН АЯҚТАЛДЫ? ИТАЛИЯ, 

ИСПАНИЯ, АРАБ ХАЛИФАТЫ 
ҮЛЫ КАРЛ 
ХПҒ
МОНҒОЛИЯ-НБЩ 
БАБЫРҒА 
1099 Ж.
XIIIҒ. БАСЫНДА
КПТІТ АЗИЯ, ЕГИПЕТ, СИРИЯ, БАЛҚАН 
ГРАФ РОЛАНД
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XIII ғ
АЛТЫН ОРДАНЫҢ 
ШЫҢҒЫС-ХАНҒ А 
1453 Ж.
XIV Ғ.
БАСЫ ОРТА АЗИЯ. ИРАН. АУҒАНСТАН 
КОРОЛЬ ХЛОДВИҒ 1
XIV Ғ.
ГЕРМАНИЯ ИМПЕРИЯ-СЫНЫҢ
АҚСАҚ-ТЕМІРҒЕ
1241 Ж.
XV Ғ. АЯҒЫ
СОЛТҮСТІК АФРИКА, ҮНДІСТАН 
ИМПЕРАТОР ІОСТИНИАН
XV Ғ.
ТҮРІК СҮЛТ АНЫ-НЫҢ 
АҒЫЛ ШЫН-Д/іРҒ А 
1526 Ж.
XVIҒ. БАСЫ
КАВКАЗ ЕЛДЕРІ, КИЕВ РУСІ 
КНЯЗЬ >ГРАБРЫЙ 
XVIҒ.
БОЛҒАР ПАТША-ЛЫҒЫНЬЩ 
АРАБ Х/УІИФАТЫ-НА 
1389 Ж.
XVII Ғ. і\ЯҒ Ы
1 У О РК О ЗО ТУ І ОТҮ2 ОТУЗ 'ОТУ4 ОТУ 5
14
15
16
17
18
19
ФРАНЦИЯДА ҚАЙ КОРОЛЬ-ДЫҢ ТҮСЫНДА АБСОЛЮТТІК 

МОНАРХИЯ ОРНАДЫ?
АНҒЛИШЫҢ ТҮҢҒЫШ ОТАРЫ ҚАЙ ЖЕРДЕ БОЛДЫ? 
ГРЕК-ПАРСЫ АҒЫЛШЫН БУРЖУАЗИЯ-ЛЫҚ РЕВОЛЮ- 

ЦИЯСЫ ҚАЙ ЖЫЛЫ БАСТАЛДЫ?
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НАПОЛЕОН 1790 Ж. ҚАИ ЕЛГЕ ӘСКЕРІ ЭКСПЕДИЦИЯ 
ЖАСАДЫ?

ЕУРОПАЛЫҚ-ТАРДЬЩ СОЛТҮСТІК АМЕРИКАНЫ 
ОТАРЛАУЫ ҚАШАН БОЛДЫ?

АҚШ ТӘУЕЛСІЗДІГШІҢ ДЕКЛАРА-ЦИЯСЫҚАПІАН 
ҚАБЫЛДАНДЫ?

VIIГЕНРИХ
ҚЫТАЙДА
1620 Ж
МАРОККО
XVI Ғ. БАСЫНДА
1763 Ж. VII
ЛЮДОВИК
АФРИКАДА
1630 Ж
ЕГИПЕТ
XVIIҒ. АЯҒЫНДА
1776 Ж. XIV
ЛЮДОВИК
ҮНДІСТАНДА
1640 Ж
АЛЖИР
XVIIҒ. БАСЫ
1783 Ж. IX
ЛЮДОВИК
АВСТРАЛИЯДА
1650 Ж
ИСПАНИЯ
XVIIIҒ. 2-ЖАРТЫСЫ
1825 Ж. XVI
ЛЮДОВИК
СОЛТҮСТІК АМЕРИКАДА 
1660 Ж 
РОССИЯ
XV Ғ. АЯҒЫ

1865Ж.
1 УОРКОЗ О Т У 1 ОТУ 2 ОТУ 3 'ОТУ 4 ОТУ 5
20
21
22
23 :
24
25
26 ОЛИВЕР КРОМВЕЛЬ (1599-1658) ҚАЙ АРМИЯНЬЩ 

ҚОЛБАСІІІЫСЫ БОЛДЫ?
ФРАНЦИЯДА АЛҒАШ ГЕНЕРАЛДЬЩ БАС ШТАТТАР ҚАЙ 

ЖЫЛЫ ШАҚЫРЫЛДЫ?
ФРАНЦИЯДАҒЫ ЖАКЕРИЯ СОҒЫСЫ КӨТЕРШІС ҚАЙ 

ЖЬШЫ БОЛДЬІ?
ФРАНЦИЯ МЕН АНГЛИЯ СОҒЫСТАРЫ ҚАЙ ЖЫЛДАРЫ 

БОЛДЫ?
СЕРВТАР МЕН ВИЛЛАНДАР ДЕГЕНІОМ?
1066 ЖЫЛЫ АНГЛИЯНЫ ЖАУЛАП АПҒАН ЕЛ?
ҮЛЬІ КАРЛ И1\ШЕРИЯСЫ ҚАНДАЙ МЕМЛЕКЕТ БОЛДЫ? 
АҒЫЛШЫН КОРОЛШЩ 

1300 ж
1358 Ж ‘
1337-1439 Ж.Ж.
БАЙЛАІ5
ФРАНЦІТЯ
СОЦИАЛИСТІК
АҒЫЛШЬШ А РИСТОКРА-ТИЯСЫНЫҢ
1302 Ж 
1400 Ж
1339-1349 Ж.Ж.
ПОМЕЩИКТЕР
ИСПАНИЯ
КАПИТАЛИС-ТІК АҒЫЛШЫН ПАРЛАМЕНТІ-НЩ
1303 Ж 
1360 Ж
1337-1453 Ж.Ж.
ШАРУАЛАР
ГЕРМАНИЯ



ҚҮЛ ИЕЛЕНУШІ
АҒЫЛШЫН ШАРУАЛАРЫ МЕН ҚАЛА КЕДЕЙЛЕРІНЩ
1305 Ж 
1374 Ж
1337-1457 Ж.Ж.
ЖАУЫНГЕР-ЛЕР
НОРМАНДИЯ
ФЕОДАЛДЫҚ
ШОТЛАНДЫҚ ЖАЛДАМА-ЛЫЛАРДЬЩ
1306 Ж 
1364 Ж
1353-1437 Ж.Ж.
САУДАГЕРЛЕР
РИМ
ҚАУЫМДЫҚ
1 У О РКО ЗО ТУ І ОТУ2 ОТҮЗ 'О ТУ 4 ОТҮ5
27
28
29
30
ФРАНЦИЯДАҒЫ БУРЖУАЗИЯЛЫҚ РЕВОЛЮЦИЯ ҚАНДАЙ 

ОҚИҒАДАН БАСТАЛДЫ?
1830 Ж. ІШЛДЕ БУРЖУАЗИЯ-ЛЫҚ РЕВОЛЮ-ЦИЯСЫ ҚАЙ 

ЕЛДЕ БОЛДЫ?
1830 Ж РЕВОЛЮЦИЯ НӘТИЖЕСШДЕ БИЛІККЕ КЕЛГЕН 

ӘЛЕУМЕТТЖ ТОП?
ХЖ  Ғ. ФРАНЦИЯДА ӘСКЕРІ БЮРОКРАТТЫҚ 

МОНАРХИЯНЫ ЮМ Қ¥РДЫ?
БАСТИЛИАНЬЩ Қ¥ЛАУЫМЕН 
АНГЛИЯ
ЖҰМЫСШЫ-ЛАР
КАРЛХ
БАС ІІІТАТТАР-ДЫҢ ЩАҚЫРЫЛУЫ-МЕН
ФРАНЦИЯ
ӘСКЕРИ ТОП
ЛЮДОВИК -к :
ХУШ
ЛЮДОВИК 16-НЬЩ ТАҚҚА ОТЫРУЫМЕН



ИТАЛИЯ
ІРІБУРЖУАЗИЯ г ; !
ЛІОДОВИК XVII
ҰЛТТЫҚ ЖИИАЛЫС-ТЫҢ АШЫЛУЫ-МЕН
ГЕРМАБИЯ
ПОМЕЩИК-ТЕР
НАПОЛЕОН
ұлттыь; ГВАР.ДИЯНЫҢ ҚУРЫЛУЫ-МЕН
НОРМАНДИЯ
ОРТА БУРЖУАЗИЯ
ЛЮДОВИК ■'
XVI
1 УОРШ 8 ОТҮ I ОТУ2 ОТҮЗ 'ОТҮ4 ОТУ 5
1
2
3
4
5
¥ЛЫ  ФРАНЦУЗ РЕВОЛЮЦИЯ-СЫНДА ¥ЛТТЫҚ 

КОНВЕНТТЕ БОЛҒ,Ш САЯСИ ТОІГГАР?
ФРАНЦРШДА ЛЕЮДОВИК ХУІ-Ң БА.СЫ КЕСШГЕН ЖЬОГ? 

1799 Ж.
ФРАНЦЕІЯНЫН БАСШЫСЫ БОЛҒАН НАПОЛЕОН ҚАНДАЙ 

АТПЕН АТАЛДЫ?
ФРАНЦИЯДА ТӨРТІНШІ РЕСНУБЛИКА ҚАШАН ӨМІР 

СҮРДІ? 1783 Ж.
АНГЛИЯ ҚАЙ ЕЛДЩ ТӘУЕЛСІЗ-ДІГШ МОЙЫНДАДЫ? 
ЛИБЕРАЛДАР, РАДИКАЛДАР 

1795 Ж
РЕСПУБЛИКА-НЫҢ БІРІНШІКОНСУЛЫ 
1941-1945 Ж.Ж.
НИДЕРЛАНДЫ 
САНКЮЛОТ-ТАР, ГОРАЛАР 
1793 Ж
ФРАНЦИЯ-НЫҢ ЖИРОНДЫҒЫ
1899-1935 Ж.Ж.
АЛЖИР
ЖИРОН-ДЫҚТАР, ЯКОБИНДЕР



1790 Ж
РЕСПУБЛИКА КАНЦЛЕРІ
1900-1930 Ж.Ж.
ҮНДІСТАН
ЛЕВЕЛЛЕР-ЛЕР, ИНДЕПЕН-ДЕНТТЕР 
1797 Ж 
КАРДИНАЛ 
1935-1946 Ж.Ж.
АҚШ
ПРЕСВИТЕРИ-АҢДАР 
1799 Ж
РЕСПУБЛИ-КАНЫҢ БАС АРХИЕПИС-КОПЫ 
1946-1958 Ж.Ж.
ФРАНЦИЯ
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ПӘН АТЫ: ШЕТ ЕЛДЕРШЩ МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ Қ¥ҚЫҚ 
ТАРИХЫ

СЕМЕСТР:1
ТЕСТТЩ АВТОРЫ: ИБРАГИМОВ Ж.И.
ВАРИАНТ: 2
6
7
8
9
10
11
1787 Ж. АҚШ-ТА ҚАНДАЙ ОҚИҒА БОЛДЫ?
АҒЫЛШЫН ПАРЛАМЕНТ1-НЩ ҚОЛ БАСШЫСЫ? 
АҚШ-ТАҒЫ ТӘУЕЛСІЗДІК СОҒЫСЫ ҚАШАН БАСТАЛДЫ? 
ҚАЙ ЕЛДЕ АЗАМАТ СОҒЫСЬША РЕВОЛЮ-ЦИЯЛЫҚ 

ПАРЛАМЕНТ ПЕН КОРОЛЬ АРМИЯСЫ ҚАТЫСТЫ?
АҒЫЛШЫН БУРЖУ АЗИЯ ЛЫҚ РЕВОЛЮЦИЯСЫ-НЫҢ

БАСТАЛУЫНА СЕБЕП БОЛҒАН ОҚИҒА?
1640 Ж. АНГЛИЯДА ҚАНДАЙ ОҚИҒА БОЛДЫ? 
РЕВОЛЮЦИЯ БАСТАЛДЫ 

КАРЛІ
1775 Ж
ФРАНЦИЯ г
КРОМВЕЛЬДЩ АРМИЯСЫ-НЫҢ ҚЫРЫЛУЫ
ПАРЛАМЕНТ ШАҚЫРЫЛДЫ ВАШИНГ-ТОННЫҢ ӨЛУІ
КРОМВЕЛЬ
1787 Ж
АНГЛИЯ
ФРАНЦИЯ-НЫҢ САУДАГЕР-ЛЕРІНЩ ӨЛТІРІЛУІ
КРОМВЕЛЬ-ДІҢ ЖЕҢІСІКОНСТИТУЦИЯ ҚАБЫЛДАНДЫ
ЛИЛЬБЕРН
1780 Ж
ГЕРМАНИЯ
КАРЛ 1-ДІҢ ПАРЛАМЕНТТІТАРАТУЫ 
ПАРЛАМЕНТ ЖЕҢІСКЕ ЖЕТТІ АҚШ-Ң ТӘУЕЛСІЗДПС 

ДЕКЛАРА-ЦИЯСЫН ІІІЫҒАРУ 
ПРАЙД 
1779 Ж
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лкш
Ж¥МЫСШЫ ТАБЫНЫҢ ДҮНИЕГЕ КЕЛУІ 
БУРЖУАЗИЯ-ЛЫҚ РЕВОЛЮЦИЯ БАСТАЛДЫ АҚШ НЕН 

АНГЛИЯ СОҒЫСЫНЫҢ БАСТАЛУЬІ 
СТЮАРТ 
1783Ж 
ИСПАНИЯ
САЛЫҚҚА ҚАРСЫ ХАЛЫҚТЫҢ КӨТЕРІЛІСІ 
АҒЫЛШЫН КОРОЛІ ӨЛТІРШДІ
1 УОРКОЗ О ТУ І ОТУ2 ОТ\г З 'О ТУ 4 ОТУ 5
12
13
14 . «■■•= . .. ;; ...
15
16 ; -і
17 ОЛИВЕР КРОМВЕЛЬ?
ФРАНЦИЯДА
1848 Ж. ФРАНЦИЯДА ПРЕЗИДЕНТ КІМ БОЛАДЫ?
1640 Ж. ӨЗ ЕЛІНІҢ П АР ЛАМЕНТІ-МЕН СОҒЫСҚАН 

АНГЛИЯ КОРОЛІ? х
X VIII Ғ. АҒЫЛШЫН БУРЖУАЗИЯЛЫҚ РЕВОЛЮЦИЯ- 

СЫНЫҢ МӘШ НЕДЕ?
ЕЖЕЛП ЕГИПЕТ ҚАНДАЙ ТЕРРИТОРИЯ-ЛЫҚ 

БІРШПСТЕРДЕН ТҰРДЫ?
ЕЖЕЛГІ ЕГИПЕТКЕ ПЕРҒАУЫННАН КЕЙІНГІ 

ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒА? 1381 Ж. ЩАРУАЛАР КӨТЕРІЛІСІНІҢ 
ЖЕТЕКШІСІ

ЛУИ НАПОЛЕОН 
КАРЛ X
ПАРЛАМЕНТТІТАРАТУ 
НОМ
ҚАЗЫНАШЫ
ФРАНЦУЗ ШАРУАЛАРЫ-НЫҢ КӨСЕМІ
ЛУИ ФИЛИПП
КАРЛІ
РЕСПУБЛИКА ҚҮРУ 
ГАНА
НОМАРХ АНГЛИЯДАҒЫ КАРЛ 1-ДІҢ КӨМЕКШІСІ
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НАПОЛЕОН БАНОПАРТ 
ГЕНРИХIII
ФЕОДАЛДЫҚ ТӘРТШТІЖОЮ 
ВИШАС
УӘЗІР АҒЫЛШЫН-ДЫҚ ПУРИ-ТАНИЗМНЩ

ИДЕОЛОГЫ 
КАРЛ X 
ГЕОРГ III
КРОМВЕЛЬДІ ТАҚТАН ТАЙДЫРУ
ЦЕЗД
АБЫЗ
XVII Ғ. АҒЫЛШЫН РЕВОЛЮЮЦИЯ-СЫНДАҒЫ

РЕВОЛЮЦИЯ-ЛЫҚ ҚАНАТЫ-НЫҢ БАСШЫСЫ
ЛЮДОВИК
XVIII 
ЭДУАРДІ
ФРАНЦИЯНЫҢ ШАБУЫЛЫНА ТОЙТАРЬІС БЕРУ
ФИЛ
КОРОЛЬ
1 УОРІЮЗ О Т У 1 ОТУ 2 ОТУ 3 'ОТУ 4 ОТУ 5
18
19
20
21
22
23
Б.Э.Д. 3000 Ж. ҚАЙ ПЕРҒАУЫН ДІНГЕ ҚАТЫСТЫ 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢДАР ЖИНАҒЫН ШЫҒАРДЫ?
ЕЖЕЛГІ ЕГИПЕТТЕ ЖАҢА ПАТШАЛЫҚ КЕЗЕҢІ СОТ ІСІН 

ЖҮРГІЗЕТІН ОРГАН ҚАЛАЙ АТАЛДЫ?
ЕЖЕЛП ЕҒИПЕТТЕ ҚАНДАЙ ҚЫЛМЫСТАР ЕҢ АУЫР 

ҚЫЛМЫСТАР БОЛЬШ ЕСЕПТЕЛДІ?
ЕЖЕЛГІ ВАВИЛИОНДА ЕРКІН ШАРУАЛАРДЫ ҚАЛАЙ 

АТАДЫ?
ВАВИЛИОНДА ЖОҒАРҒЫ ЧИНОВНИК ҚАЛАЙ АТАЛДЫ? 
ВАВИЛОНДА ШАРУАЛАР ЕРІКТІ БОЛУЫ ҮШШ ҚАНДАЙ 

М ҮЖ ІБОЛУЫ  ШАРТ ЕДІ? ХЕОПС 
ГЕЛИЭЯ
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АДАМ ӨЛТІРУ
АВИЛУМ
УӘЗІР
ҚҮЛЫ МЕНСУ 
КЕНБЕТ
НЕРҒАУЫНҒА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫС
РАБИАНУМ
ҚАЗЫНАШЫ
БАСПАНАСЫ АМАСИСУ 
ПАТША СОТЫ 
ҮРЛЫҚІСТЕУ 
ВАЙШИ 
СЯШ
ЖЕРІ ТУММОС 
ПАНКУС
АБЫЗДАРҒА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫС
НУБАНДА
НУБАНДА
МАЛЫ РОМ
КАДИ
1783ЖДШҒЕ ҚАРСЬІ
МУШКЕНУМ
ХАКИМ
ЕҢБЕК ҚҰРАЛЫ
1 УОРКОЗ О Т У 1 ОТУ 2 ОТУ 3 'ОТУ 4 ОТУ 5
24
25
26
27
28
29
30 ХЕТ ДЕРЖАВАСЫНДА ПАТША БИЛІҒШ ТЕЖЕГ1 

ОТЫРҒАН КЕҢЕС ҚАЛАЙ АТАЛДЫ?
ЕЖЕЛГІ ҮНДІСТАНДА РАДЖА БШІІГШ ШЕКТЕГЕН 

ОРГАН ҚАЛАЙ АТАЛДЫ?
ЕЖЕЛГІ ҚЫТАЙДА ЧИНОВНИКТЕР НЕШЕ РАНГІГЕ 

БӨЛІНДІ?
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Б.Э.Д. 5-2 Ғ. ҚЫТАЙДА ЗАҢДАР ЖИНАҒЫ ҚАЛАЙ 
АТАЛДЫ?

ЕЖЕЛГІ ҮНДІСТАНДА РУЛЫҚ БІРЛІК ҚАЛАЙ АТАЛДЫ? 
ХАММУРАПИ ЗАҢЫ БОЙЫНША МЕНІШК ТҮРЛЕРІ? 
МАНУ ЗАҢЫ БОЙЫНША ҚАНДАЙ МҮЛПСКЕ ЖЕКЕ 

МЕНШІК БОЛҒАН ЖОҚ? ПАНКУС 
ПАРАІПИД
10
МАНУ
НОМ
ЖЕР, ҚҮЛ, МАЛ, ЕҢБЕК ҚҮРАЛДАРЫ, Т.Б.
ҚҮЛҒА ПАРАШИД 
БЕСЖҮЗДІК КЕҢЕСІ
5
САЛИЙ ШЫНДЫҒЫ 
ВИШАС
ҚҮЛ, МАЛ, ЕҢБЕК ҚҮРАЛДАРЬГ Т.Б.
СИЫРҒА АБЫЗДАР КЕҢЕСІ
СЕНАТ
20
ФАЦЗИН
ГАНА
ЖЕР, МАЛ, ЕҢБЕК ҚҮРАЛДАРЫ, Т.Б.
ЖЕРГЕ ХАЛЫҚ ЖИНАЛЫСЫ
ПАНКУС
30
ГАНА
ЦЕЗУ
ЖЕР, ҚҮЛ, МАЛ 
ХРАМҒА КУРИЯ 
АРЕОПАГ
17
ХАММУРАПИ
ШТАТ
ЕҢБЕК ҚҮРАЛДАРЫ, ӘШЕКЕЙЛІЗАТТАР 
ЕҢБЕК ҚҮРАЛДАРЫНА



•’ ПӘН Л'ГЫ: ТИЕТ ЕЛДЕРШІҢ МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ Қ¥ҚЫҚ
ТАРИХЫ

СЕМЕСТР:! ’ • • ' ,• "■І-І ; й г л \  \-> ■' ■
ТЕСТТЩ АВТОРЫ: ИБРАГИМОВ Ж.И.
ВАРИАНТ: 3
1 УОРРОЗ ОТУ 1 ОТУ2 ОТУ З 'ОТУ4 ОТУ 5
1
2
3 ',■{-!.■
4
5 " ■■ ■' ' - - ■■•' .■:!■;■.•■ ■ ,.■■■■■;., •
ҚЫТАЙДА ЖАЗАНЫҢ ҚАНДАЙ ЕРЕКШЕ ТҮРІ

ҚОЛЦАНДЫ?
Б.Э.Д. 621 ЖЫЛЫ ШЫҚҚАН АФИНАДАҒЫ ЗАҢДАР 

ЖИНАҒЫ ҚАЛАЙ АТАЛДЫ?
АФИНАДА АУЫР ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЛМЫСТАРДЫ 

ҚАРАЙТЫН ЖОҒАРҒЫ СОТ ОРГАНЫ ҚАЛАЙ АТАЛДЫ? 
АФИНАДА СОТІНЕШІМІҚАЛАЙ ШЫҒАРЫЛДЫ? 
АФИНАДАҒЫ ЕҢ ЖОҒАРЫ ЗАҢ ШЫҒАРУ БИЛІГ I 

КІМДЕРДЩ ҚОЛЫНДА БОЛДЫ? ТІРІДЕЙКӨМУ
СОЛОМОН ЗАҢДАРЫ .,..; . „.
БЕС ЖҮЗДІК КЕҢЕСІ /  К
СУДЬЯ АРҚЫЛЬІ
х а л ы қ ж и н а л ы с ы  л,- ,,.л
ДЕНЕ МҮШЕЛЕРШ ШАБУ > - , .
ДРАКОНТ ЗАҢДАРЫ
ГЕЛИЭЯ
СТРАТЕГ АРҚЬШЫ
ГЕЛИЭЯ
ДАРҒААСУ
МАНУЗАҢДАРЫ
СТРАТЕГТЕР АЛҚАСЫ
АБЫЗДАР-МЕН
БЕСЖҮЗДПС КЕҢЕСІ
ТҮГЕЛ ӘУЛЕТІМЕН ЖАЗАЛАУ
12 КЕСТЕ ЗАҢДАРЫ
ЭФЕТ
ЖАСЫРЫН ДАУЫС БЕРУ АРҚЫЛЫ

%
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ОРХОНТ
ҚАУЫМНАН ҚУУ 
КАРОЛИНА ЗАҢДАРЫ 
КУРИЯ
РУ БАСЫ ШЕШІМІАРҚЬШЫ 
ЭПАРХ
I УОРІЮ8 ОТУ 1 ОТУ2 ОТУЗ 'ОТУ4 ОТУ5
6
7
8
9
10
II
12
АФИНАДА АТҚАРУШЫ БИЛІК ОРГАНЫ ҚАЛАЙ АТАЛДЫ? 
АНГЛИЯДА 1653 ЖЫЛЫ ҚАБЫЛДАНҒАН КОНСТИТУЦИЯ 

ҚАЛАЙ АТАЛДЫ?
АНГЛИЯДА 1679 ЖЫЛЫ МАҢЬІЗДЫ ҚАНДАЙ ЗАҢ 

ҚАБЫЛДАНДЫ?
¥ЛЫ ЕРКШДІК ХАРТИЯСЫ ҚАШАН ҚАБЬІЛДАНДЬІ? 
АНГЛИЯДА ЕҢ АЛҒАШ ПАРЛАМЕНТ ҚАШАН 

ШАҚЫРЫЛДЫ?
АНГЛИЯДА ЧАРТИСТЕР ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ НЕПЗГІ 

ТАЛАБЫ НЕ ЕДІ?
ҚАТІТАН АНГЛИЯДА ЖАСЫРЬШ ДАУЫС БЕРУ ЕНГІЗІЛДІ? 
ХАЛЫҚ ЖИНАЛЫСЫ 

¥ЛЫ  ЕРКШДПС ХАРТИЯСЫ 
НАВЕС КОРПУС АКТ 
1215 Ж 
1640 Ж
ЖАЛАҚЫНЫ КӨБЕЙТУ
1848 Ж БЕС ЖҮЗДІК-ТЕР КЕҢЕСІ
¥ЛТТЫҚ КЕЛІСІМ
Қ¥ҚЫҚТАР ТУРАЛЫ БИЛЛЬ
1066 Ж
1215 Ж
ҚОРШАП АЛІҒА ҚАРСЫЛЫҚ 
1832 Ж ГЕЛИЭЯ
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БАСҚАРУ Қ¥РАЛЫ 
¥ЛЫ  ЕРКІНДІК ХАРТИЯСЫ 
1265 Ж 
1337 Ж
РЕСПУБЛИКА ОРНАТУ 
1872 Ж ҮКІМЕТ 
ГІРАЙД
ҚҰҚЫҚТАР ТУРАЛЫ БИЛЛБ 
ҚҮҚЫҚТАР ДЕКЛАРА-ЦИЯСЫ 
1679Ж 
1265 Ж
ЖАЛПЫҒА БІРДЕЙ САЙЛАУ ҚҮҚЫҒЫ 
1867 Ж РУЛЫҚ КЕҢЕС 
ИГЫНДЫҚ
ЭТЕМБЕРГ ШЫНДЫҒЫ
1776 Ж 
1536 Ж
8 САҒАТТЫҚ ЖҮМЫС КҮНІ 
1801 Ж
1 ҮОРКОЗ О Т У 1 ОТУ 2 ОТУ 3 'ОТУ 4 ОТҮ 5
13
14
15 •
16
17
18
ФРАНЦИЯДА АЗАМАТТАР МЕН АДАМ Қ¥ҚЫҚТАРЫ 

ДЕКЛАРАЦИЯСЫ ҚАШАН ҚАБЬШДАНДЫ?
ФРАНЦИЯДА 1792 ЖЫЛЫ МЕМЛЕКЕТ БАСЫНДА 

ҚАНДДЙ ҮКІМЕТ ОТЫРДЫ?
АҚШ ТӘУЕЛСІЗДІК ДЕКЛАРАЦИЯ-СЬШЫҢ АВТОРЫ КІМ? 
АҚШ ТӘУЕЛСІЗДІГШ ЕУРОПА ЕЛДЕРІ МОЙЬШДАҒАН 

ВЕРСАЛЬ КЕЛІСІМІ ҚАШАН БОЛДЫ?
АҚШ КОНСТИТУЦИЯ-СЫН АЛҒАШ 10 ТҮЗЕТУ ҚАШАН 

ЕНГІЗІЛДІ?
АҚШ-ТА 1865 ЖЫЛЫ КОНСТИТУТЦИЯҒА 13-ШІ ӨЗГЕРІС 

ЕНГІЗІЛДІ. ОЛ НЕ ТУРАЛЫ ЕДІ? 1779 Ж 
¥ЛТТЫҚ КОНВЕНТІ

%
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ГАМИЛЬТОН 
1775 Ж 
1889 Ж
СӨЗ БОС-ТАҢДЫҒЫ ТУРАЛЫ 1679 Ж
БАС ШТАТТАР
ДЖЕФФЕР-СОН
1789 Ж
1791 Ж
ӘДІЛ СОТ ТУРАЛЫ 1872 Ж
ЯКОБИН ДИКТАТУРАСЫ
МЭДИСОН
1801 Ж
1860 Ж
БҮКІЛ ЕЛДЕ ҚҮЛДЫҚТЫ ЖОЮ ТУР/ЛЫ  1804 Ж
ТЕРМИДОР
ВАШИНГТОН
1783 Ж
1866 Ж
АЗАМАТТАР-ДЫҢ ҚАРУ АСЫНЬШ ЖҮРУІТУРАЛЫ 1830

Ж
КРОМВЕЛЬ 
РУЗВЕЛЬТ 
1743 Ж 
1793 Ж
САЙЛАУҒА ҚАЛЫСТЫ
1 У 0РК 08 ОТУ 1 ОТУ 2 ОТУ 3 'ОТУ 4 ОТУ 5
19
20
21
22
23
24 ЕЖЕЛГІ ЕГИПЕТ ТАРИХЬШДА ҚАНДАЙ ӨЗЕН 

МАҢЫЗДЫ РОЛЬ /»Л’КДРДЫ?
Б.Э.Д. 3000 ЖЫЛДАЙ ШАМАСЫНДА ЕГИПЕТ 

ТАРИХЬШДА ҚАҢЦАЙ ОҚИҒА БОЛДЫ?
ЕГИПЕТ ЖОҒАРЫ БИЛЕУШІЛЕРІ-НЩ ТИТУЛЫ ҚАЛАЙ 

АТАЛДЫ?
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ГРЕКТЕРДЩ ТРОЯҒА ЖОРЬЩТАРЬІ ҚАНДАЙ ЖАЗБА 
ДЕРЕКТЕРДЕ КЕЗДЕСЕДІ?

СПАРТА ҚОҒАМЫНДАҒЫ ИЛОТТАР ДЕГЕН КІМДЕР? 
ЕЖЕЛГІ ГРЕІДИЯДА ҚОЛӨНЕР МЕН Қ¥МЫРА ҚАЙ ҚАЛА 

МЕМЛЕКЕТТЕ ДАМЫДЫ? ЕВФРАТ 
НІЛДІҢ ҚАТТЫ ТАСУЫ БОЛДЫ 
ШАХ
ХАММУРАНИЙ ЗАҢДАРЫНДА 
ЕРКШ АЗАМАТТАР 
МИЛЕТТЕ 
І Ж Т
ІРІ Қ¥ЛДАР КӨТЕРШІСІ БОЛДЫ 
ПЕРҒАУЫН
ГЕРАДОТТЬЩ ТАРИХЫНДА 
БИЛЕУШІ ТОПТАР 
АФИНДЕ АМАЗОНКА
БҮКІЛ ЕГИПЕТ БІРІКТІРІЛІП, ҚУАТТЫ МЕМЛЕКЕТ 

Қ¥РЫЛДЫ
ИМПЕРАТОР
ГОМЕРДІҢ ОДИССЕЙ-ШДЕ 
Қ¥ЛДАР
КОРИНФТА НШ
ІРІЖЕР СІЛКІНІСІ БОЛДЫ
ШАНЬЮЙ
ПАРСЫ ЖАЗБА-ЛАРЫНДА
ШАРУАЛАР
ТРОЯДА
ХУАНХЭ
ЕГИПЕТКЕ АССИРИЯ-ЛЫҚТАР БАСЬШ КІРДІ 
С¥ЛТАН
СЫНА ЖАЗУ-ЛАРЫНДА 
ӘСКЕРИ БАСШЫЛАР 
ФЕРМО-ПИЛЬДЕ
1 УОРКОЗ О Т У 1 ОТУ2 ОТҮ 3 'О ТУ4 ОТУ 5
25
26
27
28
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29 ■■■: "  .
30 ЕРТЕДЕП РИМ МЕМЛЕКЕТІ ҚАЙ ЖЕРДЕ 

ОРНАЛАСҚАН?
ЕЖЕЛГІРИМДЕГІ ПАТРИЦИЙЛЕР ДЕ-ГЕН КІМДЕР?
ЕЖЕЛГІ
РИМДЕГІ СЕНАТ ДЕГЕН НЕ?
БАТЫС РИМ ИМПЕРИЯСЫ ЫДЫРАГАННАН КЕЙІН 

ЕВРОПАДА ҚҮРЫаҒАН ЖАҢА ИМПЕРИЯ?
ФРАНК МЕМЛЕКЕТІНЩ НЕГІЗІН КІМ ҚАЛАДЫ ? 
АНГЛИЯДА ОРТАЛЫҚ-ТАНҒАН МЕМЛЕКЕТ ҚАЙ 

ҒАСЫРДА ҚҮРЫЛДЫ? КІШІАЗИЯДА
РИМГЕ БАСҚА ЖАТҚАН КЕЛГЕНДЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ 

ҰРПАҚТАРЬІ '
РИМДЕП ПАТРИЦИЙ «АҚСАҚАЛ-ДАРДЫҢ» КЕҢЕСІ 
БАТЫС ИМПЕРИЯСЫ 
¥ЛЫ КАРЛ
XIҒ. «ҚОС ӨЗЕН» АРАЛЫҒЫНДА 
ҚҮЛДАР
ПЛЕБЕЙЛЕР-ДЩ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ
ГЕРМАН ИМПЕРИЯСЫ . , '
ГРАФ РОЛАНД ‘ ' ...:і'■•:’
XIIҒ. БАЛҚАН ТҮБЕГШДЕ
РИМНІҢ ЕЖЕЛГІ Т¥РҒЬШДАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ 

ҰРПАҚТАРЫ
ПЛЕБЕЙ А ҚСАҚАЛ-ДАРДЫҢ КЕҢЕСІ
ПОЛЬИЬІ ИМПЕРИЯСЫ
КОРОЛЬ ХЛОДВИГI
XIIIҒ. АППЕНИН ТҮБЕГІНДЕ
САУДАГЕР-ЛЕР
ПАТРИЦИЙ-ЛЕРДЩ ЖАЛПЫ КЕҢЕСІ
¥ЛЫ КАРЛ ИМПЕРИЯ-СЫ
ИМПЕРАТОР ЮСТИНИАН
XIV Ғ. СИЦИЛИЯДА
ТӘУЕЛДІ ШАРУАЛАР
РИМ ЖОҒАРЫ БИЛЕУШІЛЕРІ-НЩ ТИТУЛЫ
БРИТАН ИМПЕРИЯСЫ
КНЯЗЬ ХРАБРЫЙ
ХУҒ.
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ПӘН АТЫ: ШЕТ ЕЛДЕРІНЩ МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ КҮҚЫҚ 
ТАРИХЫ

СЕМЕСТР: 1
ТЕСТТЩ АВТОРЫ: ИБРАГИМОВ Ж.И.
ВАРИАНТ: 4

1 УОРРОЗ О Т У 1 ОТУ2 ОТУЗ 'О ТУ4 ОТУ 5
1
2
3
4
5
6 АРАБ ХАЛИФАТЫНЫҢ АСТАНАСЫ ҚАЙ ҚАЛА 

БОЛДЫ?
ҚЫТАЙДЫҢ БІРІГУІҚАЙ ҒАСЫРДА ЖҮЗЕГЕ АСТЫ? 
КОНФУЦИЙ КІМ БОЛҒАН?
АФИНАДА СОТ ШЕШІМІ ҚАЛАЙ ШЫҒАРЫЛДЫ? 
АНГЛИЯДА ө Не р к ә с іп  ТОҢКЕРІСІҚАШАНІСКЕ АСТЫ? 
АҒЫЛШЫН КОРОШ I КАРЛДЫҢ ТАҒДЫРЫ ҚАЛАЙ 

БОЛДЫ?
ОЛИВЕР КРОМВЕЛБ КІМ? - МЕККЕ
Б.З. ДЕЙІНП
УШГ.
ҚЫТАЙДБЩ ДАНАСЫ 
XIX Ғ. ОРТАСЫНДА 
ТҮРМЕГЕ ҚАМАЛДЫ
КЕНТЕРБЕР-ШПСНІҢ АРХИЕПИС-КОПЫ МӘДИНЕ 
Б.З. ДЕЙШГІ
V Ғ.
БУДЦИЗМ НЕГІЗДЕУШІСІ 
XIX Ғ. БАСЫНДА 
БАСЫН КЕСТІ
АВСТРАЛИЯНЫ АШҚАН АҒЫЛШЫН ТЕҢІЗШІСІ 
ИЕРУСАЛИМ 

Б.З. ДЕЙІНП Ш Ғ.
ҚЫТАЙДЫ БІРІКТІРГЕН ЦИНЬ ПАТШАЛЫҒЫ-НЫҢ 

БИЛЕУШІСІ
XIX Ғ. СОҢЫНДА
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ШЕТЕЛГЕ КЕТТІ
1381 Ж. ШАРУАЛАР КӨТЕРІЛІСІНЩ ЖЕТЕКШІСІ
ТЕГЕРАГІ
Б.З. Д Е Й Ш П IҒ
¥ЛЫ  ҚІ.ГГАЙ ҚОРҒАНЫН САЛДЫРҒАН БИЛЕУШІСІ 
XVIIIҒ. БАСЫНДА 
МОНАС-ТЫРЬҒА ЖІБЕРІЛДІ
XVII Ғ. АҒЫЛШЬШ РЕВОЛЮ-ЦИЯСЫ РЕВОЛЮ-ЦИЯЛЫҚ 

І<АНАТЫ-НЫҢ БАСШЫСЫ ДАМАСК 
Б.З. IIҒ.
ҚОЛ АСТЫНА ИНДИЛІКТЕР ПАТІІШІЫҒЬШ БІРЖТІРГЕН 

БИЛЕУШІ
XVIIIҒ. 70-ШІ ЖЬШДАРЫ
03 ¥ЛЫНЬЩ ГІАЙДАСЫ ҮІШН ТАҚТАН БАС ТАРТТЫ 
АГЫЛШЫН-ДЫҚ ПУРИТАНИ-ЗМНЩ,
I У О РКО ЗО ТУ І ОТУ2 ОТУЗ 'ОТУ 4 ОТУ 5
7
8
9
10
II
12
X VII Ғ. АҒЫЛШЫН БУРЖУАЗИЯЛЫҚ РЕВОЛЮЦИЯ- 

СБШЫҢ ТАРИХИ МӘШ НЕДЕ?
СОЛТҮСТЖ АМЕРИКАДА КӨТЕРІЛІС ЖАСАҒАН 

АҒЬШШЫН ОТАРЫНЫҢ ҚОЛБАСШЫСЫ КІМ БОЛДЫ?
ЕУРОТІАЛЫҚ-ТАРДЫҢ СОЛТҮСТЖ АМЕРИКАНЫ 

ОТАРЛАУЫ ҚАШАН БОЛДЫ?
АҚШ-ТЫҢ БІРІНШІ ПРЕЗИДЕНТІ ШЛЬШ САЙЛАНҒАН 

ЮМ?
ФРАНЦІИЯДА ӨНЕРКӘСІП ТӨҢКЕРІСІ АНГЛИЯМЕН 

САЛЫСТЫРҒАНДА ҚАЛАЙ ЖҮРДІ?
¥ЛЫ  ФРАНПУЗ РЕВОЛЮЦИЯСЫ КЕЗШДЕ ҮЛГГЫҚ 

КОНВЕНТТЕ ҚАНДАЙ САЯСИ ТОПТАР БОЛДЫ? 
РЕСПУБЛИКАі Қ¥РУ 

ДЖЕФФЕР-СОН
X V I Ғ.
ДЖЕФФЕР-СОН
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ӨТЕЖЫЛДАМ
КОНСЕРВА-ТОРЛАР МЕН ЛИБЕРАЛДАР ШІРКЕУДІҢ 

ӨКІМЕТТЕН БӨЛІНУІ 
ФРАНКЛИН 
Х У І І Ғ .
ВАШИНГТОН
ЖЫЛДАМ
САНКЮЛОТТАР МЕН ЛКОБИНЦТЕР КАПИТА-ЛИЗМШҢ 

ДАМУЫ
ВАШИНГТОН
X VIII Ғ. IIЖАРТЫСЫН-ДА
ЛИНКОЛЪН
ОРТАША
РАДИКАЛДАР ЖЕРДІ НАЦИОНАЛИ-ЗАЦИЯЛАУ ЖӘНЕ 

ЛОРДТАР ПАЛАТАСЫН 
КРОМВЕЛБ 
X VIII Ғ. БАСЬШДА 
АДАМС 
БАЯУ
ЖИРОҢДЫҚ-ТАР МЕН ГОРАЛАР ФЕОДАЛДЫҚ ТӘРТІПТІ 

ЖОЮ
ЛАФАЙЕТ
X V Ғ АЯҒЫНДА
ФРАНКЛИН
ФРАНЦИЯДА ӨНЕРКӘСІП ТӨҢКЕРІСІ БОЛҒАН ЖОҚ 
АНАРХИСТЕР
1 У 0РК 08 О ТУ 1 ОТУ 2 ОТУ 3 'ОТУ 4 ОТУ 5
13
14
15
16
17
18
ФРАНЦУЗ КОРОЛІ X VI ЛЮДОВИКТІҢ ТАГДЫРЫ ҚАЛАЙ 

БОЛДЫ?
1938 Ж. НЕМІС-ФАШИСТ ӘСКЕРЛЕРІ ҚАЙ ЕЛГЕ БАСЫП 

КІРДІ?
ИСПАНИЯДА ФАШИСТІК ДИКТАТУРА ҚАШАН ОРНАДЫ?
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ТЕГЕРАН ВЮНФЕРЕНЦИЯСЫ ҚАНДАЙ ШЕППМ 
ҚАБЫЛДАДЫ?

ҚАЙ ІІАТШАНЫҢ ТҰСЫНДА ПАРСЫ ТАЙШУІАРЫ БІР 
МЕМЛЕКЕТКЕ БІРПСТІРІЛДІ?

Б.Э.Д. VI Ғ. СОҢЫ - V Ғ. БАСЫНДА I ДАРИЙ ПАТША 
ТҮСЫНДА ПАРСЫ ПАТШАЛЫҒЫ ҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА 
БОЛДЫ?

ШЕТЕЛҒЕ ҚАШТЫ 
ЧЕХОСЛОВА-ЕЖЯҒА 
1922 Ж. ҚАЗАПДА
ЖАПОНИЯ-НЫ: ТАЛҚАНДАУ ТУРАЛЫ 
IДАРИЙ
ЕҢ ӘЛСІЗ ПАТІПАЛЫҚ БОЛДЫ МОНАС-ТЫРЬГЕ КЕТТІ
АВСТРИЯҒА
1933 Ж. ҚАҢТАРДА
II МАЙДАН АШУ ТУРАЛЫ
КСЕРКС
БЫТ ЫР/іҢ-ҚЫЛЫҚ ЖАҒДАЙДА ТҮРМЕГЕ ҚАМАДЫ
ПОЛЬШАҒА
1936 Ж КДҢТАІРДА
ИТАЛИЯНЫҢ СОҒЫСТАН ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ 
КИР
КАТАРДАҒЫ КАРАПАЙЫМ ЕЛ БОЛДЫ АТА-

МЕКЕНІНДЕ ОҚШАУЛАНДЬІ 
ФРАНЦИЯҒА 
1933 Ж. ІШЛДЕДЕ
ГЕРМАНИЯМЕН ЕШ КЕШСІМ ЖАСАСПАУ ТУРАЛЫ 
ІІДАРИЙ
ЕҢ ҚУАТТЫ ПАТШАЛЫҚ БОЛДЫ БАСЫ КЕСІЛДІ
БЕЛЬГК?ҒА
1939 Ж. СӘУІРДЕ
ФРАНЦИЯ МӘСЕЛЕСІҚАРАЛДЫ
ВИШТАСП
ТӘУЕЛДІ ЕЛ БОЛДЫ
1 УОРРОЗ ОТУ 1 ОТУ2 ОТУЗ 'ОТУ 4 ОТУ 5
19
20
21
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22
23
24 ҮНДІСТАНДЫ ӨЗГЕ ЕЛДЕРДЕН БӨЛІГІ ТҮРҒАН 

ҚАНДАЙ ТАУ?
ХЕРОНЕЯ ҚАЛАСЫ ТҮБІНДЕГІ ШАЙҚАСТЫҢ ҚАНДАЙ 

МАҢЬІЗЫ БОЛДЫ?
МАКЕДОН ТАЙПАЛАРЫ ҚАЙ ЖЕРЛЕРДІМЕКЕНДЕДІ? 
А.МАКЕДОНС-КИЙДЩ ЖАУЛАП АЛУ СОҒЫСТАРЫ 

ҚАНША ЖЫЛҒА СОЗЫЛДЫ?
ЦЕЗАРБ ҚОЛБАСШЫСЫ КЕЗІНДЕ ҚАЙ ЕЛДІ 

БАҒЫНДЫРДЫ ?
ИМПЕРАТОРЛЫҚ ТӘРТШТІКІМ ЕНГІЗДІ? ТИБЕТ
ГРЕКТЕР ПАРСЬІЕЗГІСІНЕН ҚҰТЫЛДЫ
ГРЕЦИЯНЫҢ ОҢТҮСТІГІН
ЗЖЫЛҒА
ЕГИПЕТ
ЦЕЗАРБI
ПАМИР
АФИН СПАРТАНЫ БАҒЫНДЫР-ДЫ 
ЭГЕЙ АРАЛЫН
5 ЖЫЛҒА 
КАРФАГЕНДІ 
ПОМПЕЙ ГИМАЛАЙ
ГРЕКТЕР МАКЕДОН-ДЫҚТАРДЫ ТАЛҚАНДАДЫ 
АФИН ТОҢІРЕГШ
10 ЖЫЛҒА 
ГАЛЛИЯНЫ 
ТРОЯН КАВКАЗ 
ГРЕКТЕР РИМНЕН ЖЕҢІЛДІ 
ГРЕЦИЯНЫҢ СОЛТҮСТІК-ШЫҒЫСЫН 

' 15 ЖЫЛҒА 
СИРИЯНЫ 
ОКТАВИАН 
ОРАЛ
МАКЕДО-НИЯДАН ЖЕҢІЛШ ТӘУЕЛСІЗ-ДІГІНЕН

АЙЫРЫЛДЫ
ГРЕЦИЯНЬЩ БАТЫСЬШ
20 ЖЫЛҒА

176



ГРЕЦИЯНЫ
АНТОНИЙ
1 УОРКОЗ ОТУ 1 ОТҮ 2 ОТУ 3 'ОТУ 4 ОТУ 5
25
26
27
28
29
30 ЕЖЕЛГІ РИМНЩ ЕҢ СОҢГЫ ИМПЕРАТОРЫ?
КАЛЬВИНДІК ШІРКЕУ ҚАЙ ЕЛДЕ ОРНЫҚТЫ? 
ФРАНЦИЯДА ҚАЙ КОРОЛЬДЩ ТҰСЬШДА АБСОЛЮТТІК

МОНАРХИЯ ОРНАДЬІ?
ВИЛЬГЕЛЬМ ОРАНСКИЙ КІМ?
ШЫҒЫСТА ҚАЙ ҒАЛЫМДЫ «ҒАЛЫМДАР-ДЫҢ

БАСШЫСЫ» ДЕП АТАДЫ?
АРАБ ТАЙПАЛАРЫ ҚАЙ ҒАСЫРДА ИСЛАМ ДІНШ 

ҚАБЫЛДАДЫ? АВГУСТ 
ІІІВЕЙЦАРИЯ-ДА 
VII ГЕНРИХ
АҒЬІЛШЫН ШІРКЕУІНЩ НЕГІЗІН САЛУШЫ
БИРУНИДІ
IIIҒ. «МІТОНИЙ
ФРАНЦИЯДА
VIIЛЮДОВИК
ФРАНЦУЗ ГУГЕНОТ-ТАРЫНЬЩ КӨСЕМ
ФИРДОУСИДІ
V Ғ ЦЕЗАРЬ
ГЕРМАНИЯ-ДА
IX ЛЮДОВИК
XVIIҒ. ГОЛЛАНДИЯ-ЛЫҚ СУРЕТШІ
ХОРЕЗМДІ
V IIҒ ПОМГІЕЙ
АНГЛИЯДА
XIV ЛЮДОВИК
НИДЕРЛАН-ДЫ БУРЖУА-ЗИЯЛЫҚ РЕВОЛЮ-ЦИЯСЫНЬЩ 

ҚАЙРАТКЕРІ
ИБН-СИНАНЫ 
УШ Ғ. ТРОЯН
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ИСПАНИЯДА
XVI
ЛЮДОВИК
ИЕЗУИТТЕР ОРДЕНІНЩ НЕГІЗІН САЛУШЫ
ӘЛ-ФАРАБИДІ
ХҒ.
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1. Ежелгі Қытайдың қрдықгық жүйесі
2. Қалалық республика ерекшеліктері
3. Шығыс Еуропа елдерінің мемлекеттік қүрылымы
4. Жапонняның құқықтық жүйесі
5. Феодалдық мемлекетгің қалыптасуы жэне белгіліері
6. Ортағасырлық мемлекет және қүқык жүйесі
7. Феодалдық қатынастардың гулденуі
8. Рим империясындағы реформалар
9. Орта ғасырлық Франция
10. Сервий Тулий реформалары
11. Манузандары
12. Абсолюттік монархия ерекшеліктері
13. Оңтүстік славяндардағы феодалдық мемлекетінің 

әлеуметтік қүрылымы
14. Солон реформалары
15. Жапонияның әлеуметтік құрылымы
16. Ежелгі Рим мемлекетінің қүрылымы
17. Арабхалнфаты
18. Батыс Еуропа мемлекеттеріндегі қалалар және қалалық 

республикалар
19. Ежелгі Рим
20. Батыс Еуропадағы феодалдық қатынастрадың дамуы
21. Византия-шығыс Рим империясы
22. Құл иеленушілік мемлекет жэне құқық
23. Батыс Еуропа мемдекеттеріндегі сословие-өкілдік 

монархия
24. Азия, Африкадағы феодандық мемлекет
25. Шет елдердің мемлекет жэне құқық тарихы пэні, мэні, 

кезеңдері
26. Ежелгі Шығыс мемлекетгерінің мемлекет және құқық 

тарихы
27. ЕжелгіСпарта
28. Ежелгі Индияньщ қүқықгық жүйесі
29. Ежелгі Римдеғі сот нроцесі
3 0. Орта ғасырлық Греция
31. Ежелгі Вавилон завдары

С туденттердің  өзін дік  ж умы сы на арналған тапсы рмалар
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32. Мұсыяман күқығьшың ерекшелікхері
33. Англияның орта ғасырдағы басқару уйымдары
34. Шығыс Еуропа мемлекетеріндегі феодалдық мемяекет
35. Ағыліпын құғьшың ерекшеліктері
36. Францияның өкілдік уйымдары
37. Сербия феодалдық мемлекет жэне құқық
38. Оңтүстік славяндардағы феодалдық мемлекет жэне қүқық
39. Юстианин заңдары
40. Ежелгі Римнің саяси қүрылысы
41. Т езей реформалары
42. Азия феодалдық мемлекетгёрінің ерекшеліктері
43. Ежелгі Римнің элеуметгік күрылымы
44. Шығыс Еуропа қүқықтық жүйесі
45. Италияның қаиалық мемлекеті
46. Араб халифатьшың мемлеісетіік қүрылымы
47. Византия кұқыгы
48. Батыс славяндардың құқықгық жүйесі
49. Канондық күқық
50. Ежелгі Грецияның элеуметтің күқығы
51. Ортағасырлық Англия
52. Рим-католик шіркеуі
53. Абсолютгік монархия
54. Феодалдық мемлекет жэне құқық
55. Ежелгі шығыс мемлекеттерінің элеуметтік қүқығы
56. Англиядағы сот реформасы
57. Батыс Еуропа мемлекеттеріндегі құқьщ жүйесінің 

ерекшеліктері
58. Ежелгі Греция қоғамдық қүрылысы
59. «Саксонское Зерцало» заңдары
60. Батыс Славяндардағы феодалдық мемлекет жэне қүқық
61. Каролина заңдары
62. Жапонияның құқық жүйесіндегі өзгерістер
63. Драконт заңдары
64. Батыс Еуропа мемлекеттеріндегі феодаядьщ құқық
65. Франциядағы сот реформасы
66. Саали ақиқаты
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