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КІРІСПЕ

Мемлекет пен қоғамга елде заңдар мен кұқықтық тэртііггі 
қатаң әрі дэл сақтауды қамтамасыз ететін сенімді механизмнің 
жұмыс істегені қажет. Эрбір елде билік өзінің ісңэылымы мен 
окілепікісрі бойынпіа өмірдің барлық салаларына бірыщ-ай 
гартіи пен бірыңғай заңдылықты енгізу міндетін атқаратын мем- 
лекеттік орган құруға мүдцелі. Жэне бұл ұшін эр мемлекеттің 
дерлік саяси жүйесінің негізі прокуратура секілді құрылым 
болып табылады.

Егер прокуратура қызмстінің мэнін қысқаша анықташын 
болсақ, онда бул Заңға кэсіби қызмет ету, оның үстемдігін 
бекіту, құқықгық нормаларда баяндалған адамдардың жалпыға 
міндетгі тэртіп ережелерін қатаң сақгауға негізделген тэртіпті 
қамтамасыз ету.

ІІІамамсн үш ғасыр бұрын мемлекет мүдделерінің сақта- 
луып қадағалау органы ретінде қүрылган проқуратура, Ресей 
империясының, кейіннен Қазақстан егемендік алғанға дейін 
қарауықца болған Кеңес Одағының мемлекеттік билігінің 
маңызды эрі қажепі институтгарыиыц бірі болды.

Қазақстан тэуелсіздік алған жылдан бастап еліміздің құқық 
қорғау жүйесінің ядросы больш табылатын, демократиялық жэне 
құқықгық мемлекеттің осін келе жатқан қажеггіліктеріне жауап 
беретін прокуратура органдары, тиімді жүмыс істеп келе жатыр.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 24 
тамы чдаіы № 858 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Респу- 
блнкао.шмц 2010-2020 жылдарга арнагн'ан Қүқықтық саясат 
і үжырі.імдамасыпда іірокураіура оргаңдары қьізметінің іс жүр- 
гізу нсі Ьдсрін одаіі эрі жетілдіру қажеттііі көрсетілген. Жэне 
осы жұмыс аясында прокурордың сотқа дейінгі іс жүргізудегі, 
соның ішінде прокурагура жүзеге асыратын қылмыстық қудалау 
функңиясының құрамдас бөлігі ретінде маңызды қоғамдық қа- 
уіптілік пен күрделілік төндіретін қьшмыстар туралы қылмы- 
етық істерді, прокуратура органдарының тергеуі арқылы рөлі 
мсн жауапкершілігін арттыру туралы айтылған.



Сондай-ақ прокуратура органдарыньщ құқыққорғау қыз- 
метіне қатысты үйлестіру функциясының тиімділігін, соның 
інгінде осы функцияны сәйкес куқықтықреттеу арқылы одан әрі 
арттыру маңыздылығьгаа назар аударылған.

Прокураіура заңдылықгы қадағапайтын сирек эрі бірегей 
қадағалау органы, құқық қорғау жүйесінің маңызды тармақга- 
рьщың бірі болып табылады, себебі бұл өз қызметінде өмірдің 
барлық салаларын қамтитын елдегі жалғыз ведомство.

Бұл оку құралы прокурорлық қадағалау мәселелері бой- 
ынша заңнамаларға соңғы уақытта енгізілген озгерістерді 
ескере отырып, Қазақстан Республикасының Конституциясы 
мен «Прокуратура туралы» Заңының ережелерінің негізінде 
дайындалған.

Оқу құралының мазмұны прокуратура үйымы мен қызмет- 
терінің негізгі принциптері туралы білімдерді меңгеруге, заң- 
дылық пен құқықтық тәртіпті ньп-ашуға, сондай-ақ басқа да 
құқық қорғау органдары мен қоғамдық қүралымдармен өзара 
әрекеттестікке байланысты міндеттерді анықгауға мүмкіндік 
береді.

Сонымен қатар оқу қүральгада прокурорлардың міндет- 
тері мен олардың өкілеттіктері ашылған. Анықгалған заң 
бүзушылықтарга прокурорлық жауап берудің процессуалдық 
актілерін ашу ерекше орьга алады, оларға қойылатын талаптар 
көрсетілген.

«Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалау» 
оқу пэні әдетте, еліміздің жоғары оқу орьгадарьгаың барлық заң 
факультетгерінде студенттерді оқьггудың соңғы кезеңінде зерт- 
теледі, себебі прокуратураньщ Конституцияның сақталуы мен 
заңдардьщ қолданылуын қадағалау бойынша қызметі қүқық 
нормаларымен реттелген қоғамдық қатынастардың барлық 
дерлік салаларын қамтиды.

Автор сьга-пікір берушілерге, жэне осы оқу қүралының ре- 
дакциясына қатысқан барлық адамдарға алғыс білдіреді.
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1. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫВДАҒЫ 
ПРОКУ РАТУРА ОРГАНДАРЫНЬЩ 

ТАРИХИ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ

Огандық ирокурагураны танып-білу үшін оның тарихи 
гүп гамырып, прокуратура органдарының пайда болуы жэне 
даму іаіуң,ілықтарын білу қажет. Қазақстанүш жүз жылғажуық 
1’ссей империясьшың, кейін 70 жылдан астам уақыт бойы Кеңес 
Одағының қүрамында болды. Сондықган республикадағы про- 
курахура органдарьшың дамуы метрополияньщ қүқықтық жүй- 
слерінің, эртүрлі қүқықтық ннституттар мен мемлекеттік билік 
мсхаппзмдсрінің эволюциясымен тыгыз байланысты.

Прокуратура, білуімізще, қылмыстық істерді тергеу мен қа- 
рауды қадағалау бойынша арнайы орган ретінде, алгашқы рет 
XIII XIV гасырларда Франңияда пайда болды. Алайда прокура- 
гурапыц баегауы бүдап ертерек ілыққан. «Прокурор», «проку- 
рагура» со ідорінің түбірі латынша «ргосшх»> сөзінен, шыққан, 
ягии созбе-сөз магынасы «қам жеймін», «басқарамың» дегенді 
білдіреді. Бүл органды қүру кезіндегі идея оньщ жазалаушы 
мәнінен емес, эділдік пен заңдылықты қамтамасыз' етуден 
түратын. Оның бастапқы тағайындауының мағынасы мен не- 
гізгі мазмүны осы болған.

Ежелгі Римде рим азаматының сотгық жэне коммерңиялық 
істерде сснімді іүлғасы, үймещерушісі, бияеушіңің өкілі де, 
яғни оз қолыиа соттық билік пен қоса, барлық билікті шоғыр- 
иапдырган провинңияларды басқарушыда бола алатын «проку- 
ра-іор» иауа іммы болгаи. I;,желгі Грекия мен Шығыс елдерінде 
іірокуріітурапыц гаіайыидалуы, біріншіден мемлекеттік 
бііліи ііц оүіірмкгарми орындауды қадағалаудан, екіншіден, 
сотга аиміггаудм жү іеге асыру-«шещендерден» түрған.

Рссейде прокурасураның түзілуі I Петрдің дәуірінде, оның 
мемлекеггік басқаруды рсформалау барысында заңның орында- 
луыи кадағалау жэне бопсалаушы-шенеуніктермён, қазынаны 
үрлаушылармен (қазіргі тілмен айтқанда- жемқорлармен) күре-

I Журсимбаев С. Прокурорский надзор в Казахстане, Алмаігы 2003. С.20
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суге арналған аппарат құру қажеттшш туралы түжырымға ке- 
луінен басталды. А.Я.Сухарев айтқандай: «Алып елді жаңаріу 
мен езгеріуге кірісе отырып..., I Петр ең алдымен барлық ре- 
сею|ік жерлерді бостандықтардың бірлігі мен қатаң басқару 
ережелерінің негізінде тақгың қамқорлығына біріктіретін, бекі- 
тетін үстемдіктің арқаулы іргетастық тіректерін салды. ¥лы 
реформалаушы прокуратурамен тек ыңғайлы және мақсатты 
басқару қүрьшымьшың пайда болуын ғана емес, сонымен қатар 
мемлекеттің Империя кеңістігінде заңдылық пен қүқықгық 
тэртіп түтастығының, орталық пен басқа да жерлердегі билік 
шендердің тазалығы мен ар-үятының діңгегі болатьш бірік- 
тіруші күштің туындауын байланыстьфды»2.

Император Сенаттан және барлық басқа мемлекеттік меке- 
мелерден де жоғары түратьш жаңа мекеме қүру керек екендігін 
түсінді. Прокуратура осындай орган болды. Қадағалаушы билік 
күрылымьга қүру және жетілдіру мақсатында, 1722 жылдың 
12 қаңгарындағы Жарлықпен прокуратура қүрыдды және 1722 
жылдың 27 сәуірінде түзілген жаңа мекеменің қызметін нақгы 
ретгейтін «Генерал-Прокурор лауазымы туралы» Жарлық шыға- 
рылды. Оның мәртебесі мемлекеттік істердегі «патшаның көзі» 
жэне «шаруашылық қызметін атқаратын адам» деген қысқа, кең 
анықгамамен анықгалды. Үлгі ретінде Францияның прокураіу- 
расы алынды. Қазынагерлердің қызметіне қараганда прокурорлар 
заңдардың орындалуьш қадағалауды ашықтүрде жүзеге асырды.

Ресей прокуратурасы қүрылган кезден бастап, оның 
уәкілеттігіне атқарушы биліктің орталық органдарын қадағалау 
жататын. І-Петр қүрған Сенат, кейінірек Мемлекеттік Кеңес, 
Министрлер Кабинеті жэне Сенаттың арасында бөлінген функ- 
ңияларды атқарған. Прокуратура туралы алғашқы заңнамалық 
акт- 1722 жылдың 12 қаңтарындағы 1-Петрдың Жарлығында 
былай делінген: «Сенаттың жанында Генерал-Прокурор болуы

2 Сухарев А.Я. Историческая судьба российской прокуратуры: Науч- 
но-публицистический очерк; Норма, 2001. 24 с. С 4-5 Российский про- 
курорекий надзор: Учебное пособие/Под редакцией д.ю.н. А.Я.Суха- 
рева М. НОРМА, 2002. 384 с. С.354-355
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тиіс». 1722 жылдың 27сәуіріндегі «Генерал- Прокурор лау- 
азымы тураяы»Жарлықта Генерал-Прокурорға «Сенаттағы 
істердің тек үстел үстінде орындап қана қоймай, жарлықтар 
бойынша әрекет етілуін мықгап қадағапау» міндеті жүктелген. 
Сенат заңдарды бүзған жағдайда, Генерал-Прокурор Сенатқа 
оларды жоюьга үсыньш, ал егер оған күлақ аспаса, «наразылық 
білдіріп бүл істі тоқтатуы» міндетті болатын3.

Прокурорлардың жергілікті ықпалдардан тәуелсіздігін 
қамтамасыз етуге, олардың атқаратын қызіметіне тағайындалуы 
мен босатылуына қойылатын тэртіп біршама себеп болды. 
Осьшайша, Генерал-Прокурор мен губерндік прокурорлар им- 
ператордың рескриптімен тағайьгадалған жэне босатылған. 
Барлық дәрежедегі прокурорлар сэйкес лауазымдарға өмір 
бойьгаа тағайындалған. Прокурор, белгілі бір лауазымға ие бола 
отырып, өзінің болашағына сенімді бола алатын.

Ресей прокуратурасы екі ғасыр бойы қаталдығы жэне із- 
гілігі мен ерекшелене отырып, Еуропадағы ең үздік проку- 
ратуралардың бірі болып саналған. Бүл мемлекеттік инсти- 
туттың этикасының өзі өз борышына беріктік, мемлекеттік 
билік құрылымдарына адалдық пен ниеттестік, адамға деген 
ілтипатқа байланысты еді. П Екатерина «Генерал-Прокурор 
Александр Вяземскийге қүпия осиетінде»: «Мен сендерден 
еркелетуді талап етпеймін, бірақ істерге жалғыз адалдықпен 
жэне табандылықпен қарауды отінемін»- деп жазған. Және сол 
кезде прокурорлардан «¥лы Мәртебелі Императорға хабарлама 
жегкізгенде біреуте арамдық жасамау үшін абайлықпен жэне 
сақтықпен эрекет егу» талап етілген.

Тапымал заңгер жэне қүқықганушы А.Ф.Кони болашақ 
жэнс қачіргі прокураіура қызметкерлері үшін өте маңызды по- 
стулаг айтқан: «Ьарлық ізгіліктерге қарамастан, прокуратура, 
арнайы қадағалаушы мсмлекеттік қүрылым ретінде, қүқықтық 
жэне деректі дэлелділікке нүқсан келтіретіндей рақымды бола 
алмайды».

3 Российское зашнодательство Х -Х Х  веков. Судебная реформа. М: Юри-
дическая литература. 1991. Т.4 С. 184-200
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І-Петр кезіндегі алғашқы Ресейдің Генерал-Прокуроры 
П.И.Ягужинский туралы оньщ замандастарьшың бірінің 
мынандай естеліктері сақталған: «Егер ол өзіне бір нәрсекі 
алуға уэде берсе, ол үщің уәдені бұзудан гөрі өлгені артық... 
Егер империяньщ бірінші төресі әділетсіз эрекет жасаса, онда 
ол оны төменгі шенеунік секілді еркіндікпен бетіне басады». 
Мемлекеттік заңгердің тамаша қасиеті барлығымен тең болу, 
себебі Қүдайдың және Заңның алдьпща барлығы бірдей.

XIX ғасырдың 20-40 жылдарында Ресеймен сол кезде оның 
протекторатында болған Қазақстанның солтүсті к-шығыс жэн 
батыс бөліктерін экімшілік басқару саласына бір қатар түзе- 
тулер енгізілді. ХУІІІ ғасьфда қүрылған жэне XIX ғасырдың ба- 
сына дейін орын алған вассалитегтің қатынастары отарлық си- 
патқа ие болды. Орта жэне Кіші жүздердегі хандық билік ресми 
түрде жойьшып, экімшілік-отаршылдық басқару органдарының 
жүйесі қүрьшды. Қазақстанньщ Ресейге түбегейлі қосьшу 
жолындағы патша өкіметінің бүл айтарлықтай қадамы 1822 
жылғы «Сібір қырғыздары туралы Жарғыдан», 1824 жылғы 
«Ережеден» жэне 1844 жылғы «Орыңбор қазақгарын басқару 
туралы ережеден» керініс тапты.

Кеңес прокуратурасы қүрылғанға дейін, 1917-1922 жылдар 
аралығында заңдылықтың сақталуын қадағалау эртүрлі билік 
органдарымен жүзеге асырылған. Оларға, ең алдымен, билік пен 
басқарудың жоғары органдары, жергілікті Кеңестер, олардың 
атқару комитеттері мен халық комиссариаттары жатқан. Жү- 
мысшы-щаруалық инспекңияның Халық комиссариатының 
функңиясьгаа орталық биліктің декреттері мен қаулыларын 
бүлжытпай орындауды қадағалау, сондай-ақ лауазымды түлға- 
лардьщзаңеыз эрекеттері туралы арыздарды қарастыру кірген4.

Заңдьшықгың сақталуьга қадағалауды эділеі; ішкі істер 
мен мемлекеттік қадағалаудың халық комиссариаттары жү- 
зеге аеырған. Сощ-ысы кейіннен жүмысшы-шаруалық инепек- 
ңияның (ЖШИ) Халық комиссариаты болып өзгертілді. Бүп 
халық комиссариаттарьшың әрқайсысы өздерінің, тек оздеріне

4 Журсимбаев С. Прокурорский надзор в Казахстане. Алматы, 2003. С.22
10



тэн функцияларыньщ шегінде ғана қызмет етті. Сонымен бірге, 
бұл хальтқ комиссариаттарының ортақ міндеті- заңцылықты 
нығайту болды. Осылайша, мемлекетгік қадағалаудьщ Халық 
комиссариаты заңдьшықгы, қаржылай жэне материалдық қор- 
ларды дүрыс жэне мақсатгы қолдануды қадағалауға міндетті 
болды.

Жаңа өкімет пайда болғаньшан бастап бесінші жылы ғана 
заңдылықты қамтамасыз ету бойынша қадағалау органын қүру 
қажеттілігін мойындауға мәжбүр болды. «Қандай да бір заң- 
дылық талдау мен негіздеусіз таратылған» прокуратура, 1922 
жылы қайта қүрыльш, оның барлық қадағалау функңиялары 
біртіидеп бекітілді. БОАК ( Бүқіл одақгық атқару комисса- 
риапгы) бастапқыда әділетгің ұлттық комиссариаты қүрамында 
мсмлекеттік нрокуратураны басқарды. Біздің пікірімізше, боль- 
■псниктср 1917 жылдың қазаньпадағы жеңістен кейін, прокура- 
і урлиы тарата огырып, оны ең алдымен бұрынғы режимге адал 
жэне буржуазияньщ мүддесін қоргайтын орган ретінде жою қа- 
жеттілігі туралы түсініктерді басшылыққа алған.

Осылайша, жоғарыда айтылғандарды түжырымдайтын 
болсақ:

1. Қазақстан территориясындағы алғашқы мемлекеттік 
қүрылымдар кезіндегі заңдылықгы нығайту мен ары қарай да- 
мыту бойынша функцияларды атқарған жалғыз жалпымемле- 
кеттік феномен, көшпелі хальгетьщ кең ауқымды тіршілік мэсе- 
поіеріп шогырландырған негізгі элеуметтік-қоғамдық инсти- 
гу і пірдыц бірі- билср институты болып табьшады. Осылайша, 
билср лділ соггылі.іқті.1 жүзеге асыру, атқарушы-басқарушы, заң 
іиі.ігпру жэие дпііломягиялық функцияларды атқарған.

2. Қігшқсган герри юриясындағы исламның таралуымен 
байланысты XVIII гасырдьщ соңы мен XIX ғ. екінші жартысы- 
Қазақстанның гіатшалық Ресейге қосылу кезеңі, үш құқықтық 
ииституттар: адат, шариғат заңцары мен патшалық Ресей заңна- 
масының бәсекелестігімен сипахталады.

3. Қазақ мемлекеттілігінің құқықалаңындағы адат құқықтық
і.іцдлрының ықпалының әлсіреуі билер инстшутыньщ
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құқыісіық ережелерінде үлкен өзгеріс тудьфды. Осылайша, егер 
«Алтын ғасьф» кезеңінде би мәртебесі, халықтың айрықша 
қасиетгерііі мрйындауы арқылы берілсе, онда Қазақстанның 
Ресейге қосылу қезеңінде би лауазымына патша әкімшілігінің 
бастамасы бойынща кошпелі ақсүйектердің окілдері ғана тағай- 
ындала бастады. Оның үстіне, мемлекеттік басқарудың көптеген 
салаларында патшалы Ресейдің жаңа институттарының пайда 
болуы жоғарыда аталған функңияларды атқаруда билердің 
уэқілеттерінің айтарлықтай шектелуіне экеліп, кейін оларды ге- 
нерал-губернаторлықтардың окілдері қатарьшан, соттьщ орган 
сымақгар алмастьфды.

4. Ресейдің мемлекеттік жэне қоғамдық тәжірибесінде, 
алғаш рет мағынасы жоғарыдағылардың еркі деп анықталатын 
«заңдылық» үғымының пайда болуы мен бекітілуі байқалады.

5. Завдьшықты қамтамасыз ету, ресей мемлекеті патша- 
сының барльщ заңдарын қатал әрі нақгы сақтауды қадағалау 
мақсаттарьщда, жеке элементтері қосылған қазақ мемлекетінің 
территориясьшда тэжірибелік жүзеге асқан арнайы орган- про- 
куратура қүрылады.

6. Ресей империясы прокуратурасының 200 жылға жуық та- 
рихы (1722-1917жж.), әр кезеңде әр түрлі уәкілеттілік колеміне 
ие болған (ягни функциялардың дискреттілігі), мемлекеттік 
қағидаларды нығайтуда белсенді қатысуға жэне елдегі заң- 
дылықты қадағалауды жүзеге асьфуға міндетгі осы мемлекет- 
тік-қүқықгық институттың қажетгілігінің айқың дәлелі болып 
табылады.

Қазақ ССР-ы прокуратурасының қүрьшуы мен дамуы, со- 
циалистік заңдылықгың сақгалуын қадағалауды жүзеге асы- 
ратын Қеңес Одағы прокуратурасыньщ тарихымен тығыз бай- 
ланысты, 1922 жылғы прокуратураның үйымдастырылуы, 
кеңестік қүрылысты оның негізіне әр түрлі қастандықгар мен 
қол сүғушылықтардан қорғайгын революциялық заңдьшық ор- 
ганын, социализмді қүру ме:н оньщ жеңісіне күресетін орган 
қүруға себепші болды. 1917 жылдан 1922 жылға дейінгі кезең 
қажеттілікті біртіндеп түсіну жэне үйымдастыру принциптерін
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белгілеу мен кеңес прокуратурасына функцияяарды жүктеу 
уақыты болды.

Жаңа экономнкалық саясатқа отумен қатар, кеңестік ре- 
спубликаның алдында қоғамдық өмірдің барлық аймақгарына 
бірыңгай заңдылықтьщ қатаң басгамаларын енгізудің күр- 
делі масслесі пайда болды. Осыған байланысты, ары қарай 
шцдардың нақгы орындалуының, қүқық бүзушылықтармен 
кұресті жаңа тарихи талаптарға жауап бере алатындай жоғары 
деңгейде жүргізудің ұйьшдастырушьшьщ-қүқықтық кепілдік- 
терін дамыгу қажеттілігі туындады. Әділеттің халық комисса- 
риаты негізгі заңдарды, азаматгық, қьшмыстьщ және қылмы- 
сгық-іс жүргізу кодекстерін әзірлей бастады.

Дэл осындай жагдайларда социалисгік заңдылықтың сақта- 
луын, заңдарды орындау, бірыңғай түсіну мен пайдалануды 
түрақты қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган күру 
қажеттілігі арта түсті5.

1922 жылы 28 мамырда БОАК-нің 3 сессиясы мемлекеттік 
ирокуратураны қүру 'гуралы қауиы қабылдады.

Басқа республикалардағы секілді, Қазақстанда прокурату- 
раның басында әділеттің үяттық комиссары түрды, оған, респу- 
блика прокуроры ретінде прокуратзфа бөлімі тікелей бағынды. 
Әділеттік үлттық комитеті жанындағы бірінші прокурор Берму- 
хаммедов Шафхат(1921ж. 17 қазаннан бастал- әділеттің үлттық 
комиссары, 1922 ж. 2 тамыздан бастап- әділеттің үлттық комис- 
сары және прокуроры ) болды.

1977 жылғы Қазақстан Социалистік Республикалар 
Ксңссіпіц Конституциясыида6 3 прокуратура оргавдарының 
моргсГнн ііі қүқықтық реттеуге ереше назар аударылды, бұл 
о д і і м . и  рсіііубликалардың Конституцияларьшан айнадай 
коріпіс гапгы. Осылайша, Қазақ КСР-ның 1978 жылғы Кон-
5 Постаиовлсиис і~сіі соссии Всероссийского І1,ешрального Иснолни- 

хельного Комигста IX еозыва от 28 мая 1922 года "Положение о прожу- 
рорском надзоре"// Соистская нрокура'іура.Сборник важнейших доку- 
ментов. М.Юридическая литература, 1972.407 с. С 102-105

6 Конституция СССР от 7 октября 1977 года // Ведомости Верховиого 
Совета СССР, 1977, # 41, ст. 617
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ституциясының 164 бабыида, «Барлық министрлектердің, мем- 
лекеттік комитеттер мен ведомстволардың, кәсіпорындардьщ, 
мекемелер мен ұйымдардың, ұлттық депутатгардың жергілікті 
Кеңестерінің атқарушы жэне басқарушы органдарының, кол- 
хоздардың, кооперативтік және басқа да ұйымдардың, лауа- 
зымды түлғалардың, сондай-ақ Қазақ республикасы террито- 
риясындағы азаматтардың заңдарды дэлме-дэл жэне бір үлгіде 
орьюдауын жоғары қадағалауды КСРО-ның(СССР Бас Проку- 
роры мен оған бағынышты Қазақ КСР-ы прокуроры мен төменгі 
прокурорлар жүзеге асырады» делінген.

Кеңес билігі жылдарында бірыңғай социалистік заң- 
дылықгы, қандай да бір қол сұғушылықтардан социалисгік 
қүрьшыстың табиғатына тэн қоргауға арналған бірегей проку- 
рорлық қадағалау институты қүрылды.

Кеңестік кезең прокуратурасы ең алдымен коммунистік 
партия мен кеңестік тоталитарльщ мемлекет басшьшары қойған 
міндетгерді орьгадады. Ол объективті түрде бұқаралық саяси 
репрессияларға және басқа да өрескел адам құ қ ы қ тар ы н ы ң  
бүзылуына тиімді қарсы іұра алмады, ал прокуратура оргаи- 
дарының бірінші басшыларының кейбіреулері, соның ішінде 
Қазақ КСР-ның жеті прокурорлары репрессияның қүрбандары 
болып, заңсыз сотталды.

Қарастырылып отырған кезеңдегі прокуратураньщ басты 
функциялары- бүл жалпы қадағалау (мағынасыздықпен шектес 
жаппай қасиеті тэн); бастапқы тергеудің заңцылығын қадағалау, 
бастапқы тергеуді қьшмыстардың аса қауіпті эрі күрделі түр- 
лерінің шеңбері бойынша жүзеге асыру формасында қылмы- 
скерлікпен күресу, соттардың қызметін және қылмыстық жаза- 
лаулардың орындалуымен қоса соттық актілердің заңцылығын 
қадағалау.

Заманауй прокуратураның үш ғасырға жуық тарихы 
бар жэне ол оның құқықтық мәртебесінің ұзақ мерзімді да- 
муының нэтижесі болып табылады. Прокуратураның мемле- 
кеттік-құқықгьіқ институтьшың маңызды ерекшелігі оның кез 
келген тарихи кезеңде мемлекетгік қүрылыс пен басқарудың



сэйкес формаларьптьің шарттарына максималды бейімділігі 
болып табылады. Әр түрлі саяси ағымдар мен бағыттарға бей- 
тарап бола отырып, прокуратура қолданыстағы заңдарда бел- 
гіленген еріісгерге ғана қызмет етеді, олардың сақгалуъш қа- 
дағалау арқылы оның өмірде іске асырылуына барыиша ықпал 
етеді. Елдегі заңдылық пен қүқық тәртігггің қазіргі жағдайының 
жаңашылдығы мен өткірлігі, заңдьшықты қамтамасыз ету ор- 
ганы ретінде прокуратураның потенциалын ары қарай макси- 
малды қолдану қажеттілігін талап етеді.

Заңцылықты қамтамасыз ету эрқашан прокуратура орган- 
дарыиың гарихи жэне заңиамалыққа тэн айрықша функциясы 
болгаи. Қазіргі мемлекеттік органдардың ешқайсысы да проку- 
ратураныц қадағалау функцияларын озіне қабылдай алмайды7.

Қазақстан Республикасы тэуелсіздігін жариялаған 
уақыттан бастап прокуратура органдарьншң тарихында жаңа 
парақ ашылды, заңдарды сактауды(орындауды) прокурорлық 
қадағалау ары қарай дамытты. Прокуратура органдарын рефор- 
малау, жаңа мемлекетгік құрылыс, саяси жағдай мен халықара- 
лық-құқықтық ьштымақтастықтың даму пршщиптеріне сэйкес 
жүзеге асырылды.

7 Яковлев Н.М. Деятельность прокуратуры субьекта Российской Феде- 
рации но обеспечению верховенства Констшуции Российской Феде- 
рации (по материалам Республики Саха (Якутия). Дисс... к.ю.н. М.: 
НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при ГП РФ.2002. 
176 с. С. 62

15



2. ПРОКУРАТУРА ҚЫ ЗМЕТІНЩ  КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 
НЕГІЗДЕРІ, ¥ЙЫМДАСТЫРУ ПРШ НЩ ПТЕРІ.

Қандай да бір мемлекеттік органньщ функдионалдық 
тағайьищауын айқын анықтау, біріншіден, мемлекеттік аппарат 
құрылымындағы оның қызмет пәнін анықіауға, екіншіден, 
оның қызметін негізді оңтайландыру, үшіншіден, басқа билік 
органдарьшен бәсекелістігі мен қарама-қарсылықтарының бо- 
луьша байланысты, бүл жалпы мемлекеттік бнліктің ұйымда- 
стырылуы мен қызмет етуіне оң әсер етеді. Мемлекет функция- 
ларының мемлекеттік биліктің кез-келген органьшың функция- 
ларымен өзара шарттылығын ескергеніміз жөн, мүнда соңғысы 
мемлекеттің сэйкес функцияларының туынды, айқындаушы 
құрамдас бөлігі болып табылады.

«Мемлекет функциялары» ұғымына қатысты академик М.Т. 
Баймаханов шығарған аньщтаманы атап өтелік. Ол мемлекеттің 
функциялары дегенді оның мәні мен әлеуметтік тағайындауын 
білдіретін, мемлекет, қоғам мен оньщ мүшелерінің мүдделерін- 
дегі олардьщ дамуын қамтамасыз етуге ұмтылумен сипатта- 
латын қоғамдық өмірдің сәйкес салаларындағы қызметінің не- 
гізгі бағытгары деп түсінеді8.

Прокуратураның функциялары да мемлекеттің функцияла- 
рымен, әсіресе оньщ заңдьшық пен құқықтьщ тэртіпті қамта- 
масыз ету функциясымен өзара табиғи байланысты, сондықтан 
«функциялар» құқықтық санаты арқылы оның қызметінің 
құрылымы, мазмүны, шекгері мен басқа да ерекшеліктері ашы- 
лады және уәжделеді. Прокурорлық қадағалау теориясында 
«прокуратура функциялары» ұғымының бірыңғай ан ы қ там асы  
жоқ, бүл осы мәселені қарастырудағы тандалатьш тәсіпдердің 
айырмашылығымен негізделеді.

Посткеңестік кеңістіктің көпгеген мемлекеттерінің (Әзір- 
байжан Республикасы, Беларусь Республикасы, Қырғыз Ре- 
спубликасы, Молдова Республикасы, Ресей Федерациясы,

8 Баймаханов М.Т. Избранные труды по теории государства и права. Ал- 
маты: Әділет, 2003. 710 с. С 16-17
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Тәжікстан Республикасы, Түркменстан, Өзбекстан Респу- 
бликасы) прокуратурасы секілді, Қазақстанның прокуратура 
органдарының негізін салушы функциясы, ҚР Конституци- 
ясының дэлме-дэл жэне бір үлгіде қолданылуын (сақталуы) 
жэне заңдардың қолданылуын (сақталуы) қадағалау функциясы 
болып табылады. ТМД-ның басқа мемлекеттерінде (Армения 
Республикасы, Грузия, Украина) прокуратураның басты функ- 
циясы қылмыстық қудалау болып табылады.

Қазакстанның қүқықтық жүйесінің элемдік көлемде ана- 
логы жоқ ерекше қасиеті, Қазақстандық прокуратураның ка- 
дағалауын коиституциялық деңгейде, заңды түрде жоғары раз- 
рядқа жатқызуы және Бас Прокурорга Республиканың Консти- 
туциясына қайшы келетін заңдарға наразылық білдіру уэкілетін 
беруі болып табылады, бүл Қазақстан прокуратурасының кон- 
ституциялық қадағалау функциясының болуы туралы айтуға 
негіз болады9. Аталмыш функция қүрылымы мен мазмүны бой- 
ынша айтарлықтай күрделі қызмет түрі болып табылады жэне 
қүқыктық қатьшастардың барлық салаларына таралады десек 
те болады.

Прокуратура қызметінің көпвекторлылығы жоғары қа- 
дағалаудың функцияларын, әрқайсысы өзіндік эрі толыққанды 
функцияның жүргізу пэні мен қадағалау, жүзеге асырылатын 
қүқықтық қатынастар саласының ерекшеліктеріне сэйкес 
барлық қүрылымдық бөліктерін сақтайтын косалкы функпия- 
ларга2 болуді болжайды.

Ііарлық іірокурорлық фуикцияларға (қосалқы функция- 
ларга) оргақ орі негізіи салушы, прокуратура органдарының 
Копституцияііыц 83 бабының 1 тармағында жэне ҚР «Проку- 
ратура туралы» Зацыныц ережелерімен анықталған Қазакстан 
Республикасының территориясында заңдардың, ҚР Прези- 
дентінің жарлыктарының жэне басқа да нормативтік қүқыктық 
актілердің колданылуын жоғары қадағалауды жүзеге асыруы 
болып табылады.

9 Бахтыбаев И.Ж. Конституционный надзор прокуратуры Республики 
Казахстан. Монография. Алматы, 2000. 187 с.
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Осылайша, барлық қадағалау функциялары (қосалқы функ- 
циялар) үшін прокурорлық қадағалаудың ортақ пэні, егер бүл 
шешімдер азаматтардың, қоғам мен мемлекеттердің күқықтары 
мен заңды мүдделерін қозғайтын болса, мемлекеттік билік ор- 
гандарының лауазымды түлғаларының, шаруашылык жүргізуші 
субъектілердің, бірлестіктердің шешімдерінің заңдылығын қа- 
дағалау, заң бүзушылыктар мен оларга итермелейтін жагдай- 
ларды жою үшін заңмен қарастырылған шараларды қабылдау, 
бұзылған қүқықтарды қалпына келтіру жэне кінэлілерді жау- 
апкершілікке тарту болып табылады. Сонымен бірге, қадаға- 
лаудың салалық функцияларының (қосалқы функциялардың) 
әркайсысының салыстырмалы түрде өзіндік жүргізу пэні бар, 
бұл құқыктық қатынастардың белгілі бір саласындағы прокура- 
тура органдары қызметінің ерекшелігімен түсіндіріледі.

Оның үстіне, прокуратура функциялары, біздің пікірімізше, 
жеткілікті түрде толық заңнамалык реттелмеген жэне сондықтан 
қанағаттанарлықсыз жүзеге асырылатын баска да өзіндік функ- 
цияларды орындайды. Оларға мыналарды жатқызуға болады: 
қүқық түсіндіру қызметі, прокуратураның заң шығару қыз- 
метіне жэне заңнаманың қүқықтық мониторингісіне қатысуы, 
прокуратураның қүқық қорғау органдарының кылмыскерлікпен 
күресу саласындағы қызметін үйлестіруі, прокуратураның ха- 
лықаралық-құқықтық ынымақтастығы.

Ғалымдардың прокуратура органдары функцияларының 
жүйесін анықтауда эр түрлі тәсілдері бар. Осылайша, жоға- 
рыда аталған функциялармен қатар кейбір авторлар өзіндік 
функцияларға азаматтардың прокуратура органдары мен ме- 
кемелеріндегі өтініштерін қарастыру мен шешуді 2, прокурор- 
лардың ескертушілік-гірофилакгикалық жүмысқа қатысуын 3, 
аналитикалық функцияны 4 жатқызады, бүл, біздің ойымызша, 
мемлекеттік-кұқықтық теория тұрғысынан ойланатын, бәсекелі 
мэселе.

Г.С.Сапаргалиевтың проісуратураның небәрі үш функциясы 
бар деген козқарасы да дау тудырады, олар: а) ел территория- 
сында заңдардың, ҚР Президентінің жарлықтары мен басқа да
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иормативтік құқықіық актілердің дэлме-дэл жэне бір үлгіде 
қолданьшуын жоғары қадағалау; б) Консттуцияға қайшы ке- 
летін завдар мен басқа да қүқықгық актілерге наразылық біл- 
діру; в) сотта мемлекет мүдделерін көрсету10. Біздің ойымызша, 
мүндай топтастыру ҚР Конституциясыньщ 83 бабының ереже- 
лерін ескермейді.

Дегенмен академик Г.С.Сапаргалиевтың Қазақстан Респуб- 
ликасының прок)фатурасы- «заңдылықгы қамтамасыз ету, Рес- 
публика Президентіне Конституцияның, адам мен азаматтың 
қүқықгары мен бостандықгарының мызғымастығын кепілден- 
діруге көмсктесу бойынша маңызды қүралдардың бірі. Сон- 
дықган ҚР прокуратурасы Президентке есеп береді, бірақ Кон- 
ституция негізінде эрекет ететіндіғін»1’ атай отырып, мемле- 
кеттік механизмдегі прокуратураның рөлі мен орны туралы 
теориялық мэселелерді зсрттеудегі қосқан ерекше үлесін айта 
кеткіміз келеді.

Жеке ғалымдардың прокуратура функцияларын топтастыру 
бойынша үсыныстары профессор В.В.Юючковтың ғылым ең- 
беғінде келтірілғен12. Осьшайша, А.Д.Берензон функңияларды 
бағытгылығы бойынша да топтастырады: қадағалаушы, кри- 
миналистикалық, үйлестірушілік, заң шығарушылық жэне 
қүқықгық тэрбиелеу.

Біздің пікірімізше, прокуратура орғандарының функция- 
ларын констшуциялық маңыздьшығы түрғысынан заңдық ие- 
рархияда топтастыруды да ұсынуға болады: 1) негізгі- бұл осы 
жүмыстың аталмыш тарауындагы зерттеу пэні болып табылатын 
қоғамдық қатынастардың басты жэне маңызды аймақгарын- 
дағы заңдылық жағдайына тек қана прокуратураға тән ерекше, 
қадағалаушы әсер ететін қызмет түрі, 2) қосымша- қоғамдық
10 Саларгалиев Г. Конституционное право Республики Казахстан: Ака- 

демический курс. Изд. 3-е, с доп. Алматы : Жеті жаргы, 2007. 544 с. 
С.544-462.

11 Сапаргалиев Г. Конституционное право Республики Казахстан: Акаде- 
мический курс. Изд. 3-е, с доп. Алматы : Жеті жарғы, 2007.457 с.

12 Прокуратура. Законность. Государствевный контроль II Сборник на- 
учш,іх трудов.: Манускрипт, 1995, 143 с. С. 3-17.
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қатынастардың басқа салаларында, мысалы, құқық түсіндіру, 
заң шығару, құқықтық мониторинг және т.б. салаларда проку- 
рат5фаның реттеуші әсер ететін арнайы тағайындауын міндетті 
түрде көрсете бермейтін қызмет түрі; 3) қосалқы- бұл проку- 
ратура органдарының барлық қызметтерінің тиімділігін қамта- 
масыз ететін қызмет түрі.

Прокуратура органдарының қадағалау қызметін қарасты- 
рған кезде, оның ерекшелігі, қадағалаудың лауазымды тұлғалар 
мен мемлекеттік билік органдарына емес, олардың қабылдайтыи 
нормативтік құқықтық және құқықтық актілерінің заңдьшығына 
жүзеге асырылатындығын анықтап алғанымыз маңызды.

Осыған байланысты, Н.В. Мельниковтың: «...прокурор- 
лардың басты міндеті, қарастырылып отырған саладағы рөлі 
басты болып табылагын сот органдарын, атқарушы билік орган- 
дарын, қадағалау органдарын қандай шамада болсын езгертпей, 
прокурордың арнайы уәкілеттіктерін азаматтардың қүқықтары 
мен бостандықтарын бүзуды жедел бүлтартпау үшін тиімді 
қолдануда»13 деген пікірі орынды. Осылайша, мысалы, проку- 
рордың сотта мемлекет мүддесін біддіру секілді функциясы, 
ирокурордың сот ісін жүргізудің барлық түрлеріне жэне барлық 
сот сатыларына қатысуынан тұрады. Заңда соттардың заңға сай 
келмейтін немесе негізсіз шешімдері, кесімдері мен басқа да қа- 
улыларына наразылық білдіру міндеті бөлінген.

Сонымеи, прокурорлар соттардың қызметін бақыламайды, 
сот әділдігін атқару кезінде соттар тәуелсіз жэне сот шешімдері 
талаптарына сай болуы тиіс заңға ғана бағынады. Прокурордың 
сот ісін жүргізу саласындағы қызметінің ерекшелігі осында.

Осылайша, прокурорлық қадағалаудың маңызды сипатта- 
маларының бірі, прокурордың заңның қолданылуын тексеру, 
қүқық бұзушылықтарды белгілеу, оларды қүқықтық бағалау 
жэне уәкілетті органдар мен лауазымды түиғалардан анықгалған

13 Мельников Н.В. Прокуратура России и ее роль в обеспечении консги- 
туционных прав и свобод граждан. Дисс... д.ю.н. Ростов-на-Дону, 2001. 
316 с. С.181
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бұзушылықтарды жоюға шаралар қабылдауын процессуалдық 
талап ету (ұсьшу) бойьшша қызметі болып табылады.

Сонымен бірге, құқьпстық қатынастардьщ белгілі бір сала- 
ларында, олардың сәйкес ерекшелігіне байланысты, прокурор 
бұзылған заңдьшықты тікелей қалпына келтіруге уәкілетті 
(тергеушінің заңсыз шешімінің күшін жою жэне т.с.с.), яғни 
бұзушьшықтарды бұптартпау бойынша билік кұқықгық кұрал- 
дарға ие.

Прокуратура жүзеге асыратын негізгі нысандары қылмы- 
старды тергеуден, мемлекеттік айыптауды қолдаудан жэне про- 
курордың тергеу мен анықтаудың заңдьшығьш қадағалау сала- 
сындагы жеке уәкілеттіктерінен байқалатын қылмыс жасаған- 
дығы үшін қылмыстық қудалау өзіндік функцияның сипатта- 
рьгаа ие14.

Бастапқы тергеу ісін жүргізу қадағалау функциясымен 
тығыз байлапысты, себебі оньщ нәтижелері бойынша пайда 
болуы мүмкін, немесе керісінше, басқа дерек көздерімен қоса 
тергеу нэтижелері қадағалау тэртібінде прокурорльщ қадағалау 
жүргізуте себеп болуы мүмкін.

Қьшмыстьщ қуцалауды қамтамасыздандыру міндетінің не- 
гізгі элементтерін басқа қүқық қорғау оргаңдары да орындайды. 
Ол анықтау жэне сот алдьга тергеу органдарының қылмыстарды 
бастапқы тексеру функциясыньщ аясында жүзеге асырьшады.

Прокуратураның қадағалау функцшшарымеи қүқықтық 
мопигорингке қатысуы бойынша қызметі тығыз байланысты, 
оін.іцпіғайықцауы заңцылыққа сэйкес режимін сақтау жэне Қа- 
зақстаи ІЧхпубликсының заңнамасына қайшы келетін заңцарды 
жэііс сч кіргси қүқық нормаларын анықгау, оларды жүзеге асы- 
рудың тиімділігіп бағалау жэне оларға дер кезінде өзгерістер 
жэие (немссе) толықіырулар енгізу немесе оларды күші жой- 
ылған деп гану бойынша шаралар қабылдау арқылЫ заңна- 
маның барабарлығын қамтамасыз ету больш табылады.

14 Прокурорский надзор: Учебник/под ред. А.Я.Сухарева, НОРМА, 2009. 
-С.126
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Прокуратураның мемлекеттік қызметінің өзіндік түріне 
оның заң шығару қызметіне қатысуы жатады, агаайда бұл 
функңия заңмен анықталмаған. Оның мэні: Бас Прокурор орын- 
басарларының заң жобасы қызметі мәселелері бойынша тұрақгы 
Ведомствоаралық комиссиялардың жүмысына қатысуынан, 
азаматтық, экімшілік жэне қылмыстық заңнаманы жетілдіруге 
қатысуынан, прокуратураның қолданыстағы заңнаманы жетіл- 
діруге бағытталған заң жобаларын әзірлеу мен заң жобалары 
бойынша үсыныстарға тікелей қатысуынан, Бас прокуратураға 
Үкіметтен, Мәжілістен жэне Парламент Сенатынан түсетін заң 
жобаларына қүқықтық сараптама жүргізуге қатысуынан, жұмыс 
топтарының, Парламенттегі кеңесші дауыс қүқыгымен заң жо- 
баларын талқылау бойынша комитеттердің огырыстарына қа- 
тысуынан көрінеді.

Прокуратура өкілінің ҚР Конституциясында белгіленген 
сот істерін жүргізудің барльщ түрлерін қатысу функциясы дер- 
бестік сипатгарьша ие, мұның мақсаты, бірнеше рет көрсет- 
кенміздей, соттың заңды, негізделген, объективті жэне эділ 
шешім қабылдауына көмек корсету болып табьшады15. Сотга 
мемлекет мүдцелерін білдіру функциясының мүндай міндеті, 
сот ісін жүргізудің қолданыстагы нақгы түрлеріне қарамастан, 
өзгермейді. Сонымен бірге, мұндай қатысудың іс жүргізу ре- 
жимдерінің түрі және сәйкесінше прокурор уәкілетгерін жүзеге 
асыратын қүқықгық құралдары да өзгереді, бұл ітрокурордың 
сот ісін жүргізудің аталған эр түріне қатысуын, прокуратураның 
салыстырмалы озіндік функцияларына жатқызуға негіз болып 
табылады. Осылайша, мысалы, қылмыстық іс бойынша сот 
ісін жүргізу барысында, прокурор заңдылығы мен негізділігін 
қамтамасыз ете отырып, мемлекеттік айыптауды қолдайды.

Қазақстан прокуратурасының бірден-бір ерекшелігі, оған 
Бас прокуратураның басқаруындағы қүқықтық статистика мен 
арнайы есептер бойынша Комитет (ары қарай-Комитет) жүзеге

15 Бахтыбаев И.Ж. Прокуратура в правовой системе Казахстана. Летняя 
ппсола ОБСЕ по уголовному правосудию для Центральной Азии // 
Юрист. # 9, 2006 ю.С.16
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асыратын өзіндік мемлекеттік құқықтық статистика қалыпта- 
стыру функциясының берілуі болып табылады. Комитет мем- 
лекет Басшысын, оның Әкімшілігі мен басқа да уәкілетті ор- 
гандарды, заңдыльжты, адам мен азаматтың кұқықтары мен 
бостандықтарын қорғауцы, заң шығару мен қуқыққорғауды 
нығайту саласьшда басқарушьшық шешімдер жасауға қажетгі 
статистикалық жэне аналишкалық мэліметтермен табысты 
қамтамасыз етеді.

Прокуратураньщ өзіндік функңиясы қьшмыскерлікпен 
күрес бойынша қүқық қорғау органдарының қызметін үйлестіру 
болып табылады. Бүл функңия, жоғарыда атап өткеніміздей, 
қылмыскерлікке қарсы қызмет саласында арнай уэкілеттер 
бөлінген сәйкес мемлекеттік қүрылымдардың өзара әрекетінің 
келістілігін қамтамасыз етуден түрады.

Аталғандарды ескере отырып, келесідей түжырымдар жа- 
сауга болады:

І.Прокурахураның функңиялары мемлекеттің жоғары қа- 
дағалау органының өзара байланысты, өзара толықтырушы 
жэне өзара шартты функцияларының жүйесін білдіреді, яғни, 
бүл прокуратура органдарының өзіне берілген уэкілсггері мен 
қүқықтық қүралдарьшың көмегімен жүзеге асырьшатын алдына 
қойьпіған мақсаттары мен міндеітерін орындау бойынша қыз- 
меттерінің салыстырмалы езіндік түрлері.

Адам мен азаматтың конституңиялық қүқықгары мен бо- 
с іадык;тарын сақтау жэне қорғау, прокуратура органдарының 
күқық қорғаушы тағайьшдауы болып табылады жэне қадағалау 
(»р і а 111.111 ы ң барлық функциялары мен қосалқы функңияларынан 
гүрады, ош.іц қызметінің конституңшшық мэнін қүрайды.

'.Қачлк.і таішың прокураіура органдарыньщ басты бөлімі, 
басым функциясі.і қүқықтық қатынастардың барлық дерлік са- 
лаларьш қамтитып, функциялар жүйесін білдіретін жэне қо- 
салқы функцияларға болінетін ҚР Конституциясы мен сәйкес 
заңдардың, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықга- 
рының дәлме-дәл жэне бір үлгіде қолданылуын жоғары қа- 
дағалау болып табылады.
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3.Прокуратура органдарының қызметін талдау, прокуратура 
атқаратын, біздің пікірімізше, жеткілікті түрде толық заңна- 
малық реттелмеген. Қүқық түсіндіру қызметі, прокуратураның 
заңтиығару қызметіне жэне заңнаманың қүқықтық мониторин- 
гісіне қатысуы, прокуратураның қүқық қорғау органдарының 
қылмыскерлікпен күресу саласьпздағы қызметін үйлестіруі, 
прокуратураның хальщаралық-қүқьщтық ынтымақгастығы 
секілді, функңияларьш анықтауға мүмкіндік берді.

4. Біз прокуратура органдарының функңияларын консти- 
туңиялық маңыздылығы тұрғысынан заңдық иерархияда топ- 
тастыруды үсынамыз: 1) негізгі- бүл осы жүмыстың аталмыш 
тарауындағы зерттеу пәні болып табылатын қоғамдық қаты- 
настардың басты және маңызды аймақгарындағы заңдылық 
жағдайына тек қана прокуратураға тэн ерекше, қадағалаушы 
әсер ететін қызмет түрі, 2) қосымша- қоғамдық қатынастардың 
басқа салаларында, мысалы, қүқық түсіндіру, заң шығару, 
қүқықгық мониторинг жэне т.б. салаларда прокуратураның рет- 
теуші әсер ететін арнайы тағайындауын міндетті түрде көрсете 
бермейтін қызмет түрі; 3) қосалқы- бүл прокуратура органда- 
рының барлық қызметтерінің тиімділігін қамтамасыз ететін қы- 
змет түрі.

5. Прокуратура функңияларымен қатар прокуратура орган- 
дары қызметінің бағыттары, яғни осы уақыттағы нақты өзекті 
міндеттерді шешуге бағытгалған және прокуратураның қа- 
дағалау және басқа да функңияларьшың көмегімен жүзеге асы- 
рылатын зандылық пен қүқықтық тэртіптің жағдайы осы мін- 
деттердің қамтамасыз етілуіне байланысты басымдықтары бар.

6. «Функңиялар» мен «негізгі бағыттар» үғымдарының 
үқсастығын, олардың тәжірибелік шарттылығын мойындай 
отырып, біздің ойымызша, жеке кемшіліктерді заңды түрде то- 
лықтыру, осы үғымдардың заңнамалық анықтамаларын эзірлей 
отырып, ара-жігін ажырату қажет. Бүған «Прокуратура туралы» 
Заңның 4 бабының атауын «Прокуратура функңиялары» деп ез- 
гертуге мүмкіндік береді.

24



3. ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫНЬЩ 
ЖҮЙЕСІ МЕН ҚҮРЫЛЫМЫ. ПРОКУРАТУРА 
ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ ФУНКЦНЯЛАРЫ 

ЖӘНЕ НЕГІЗГІБАГЫТТАРЫ.

Прокураіура ұйымы мен қызметі, заңдардың дэлме-дэл 
және бір улгіде қолданылуын (орындалуын, сақталуын) жоғары 
қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган ретінде, жоғары 
дәрежеде жэне әсіресе заңдық деңгейде нормаландырьшуы 
тиіс. Бүл жағдай «Республика прокуратурасыньщ уэкілеті, үй- 
ымдастырылуы мен қызмет ету тәргібі заңмен анықгалады» (83 
баптың 4 тармағы) деп белгілеген Конституңия талаптарынан 
тікелей туындайды.

Білуімізше, ҚР «Прокуратура туралы» Заңы прокурату- 
раның заңцылықты қамтамасыз ету бойынша қызметі тек қана 
мәртебелі емес, сондай-ақ эр түрлі құқық қолданушылардың ті- 
келей қүқықгары мен заңды мүдцелерін қозғайтындай шамада 
проңессуалды болуы тиіс. Бүл жағдай, прокуратураның өзіне 
қатысты Конституңия мен заңцардың қызметін қамтамасыздан- 
дырудың сенімді механизмін күратын Қазақстанның Бас Про- 
курорының нормативтік құқықгық актілерін қабылдау арқылы 
прокуратурадағы ұйымаралық қатынастарды жоғары норма- 
тивтендіру деңгейін жоққа шығармайды, керісінше осыны коз- 
дейді. Бүл талапты, яғни прокуратура туралы заңнаманы дамы- 
туды қамтамасыз ету-прокуратураның озінің қызметінің заң- 
дылығына сенімді жағдайлар жасайды.

Басқару функңиясы, ең алдымен, кацрларды іріктеу жэне 
орпаластыру бойынша қызметтерден, прокуратура органда- 
рыныц аішараттарын құрылымдаудан, барлық функционалдық 
қызметгі жоспарлаудан, қойьшған міндеттер мен мақсаттарға 
аса тиімді эрі аз іпыгынмен (қателіктермен) қол жеткізуге қа- 
жетті жұмыс пен қадағалауды ұйымдастырудан, ынталан- 
дырудан тұрады. Немесе, эдебиетте көрсетілгендей, «жалпы 
алғанда, басқару қажеттіліі і, ұйымдардың табысты жүмысын 
дэл сол анықтайтьшдығына негізделеді».
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Прокуратура органдарының жүйесіне қагысты, басқару 
функциясы көмекші, қадағалаушы емес, салалық қадағалау 
бөлімдерінің үздіксіз қызмет етуі мен қолданыстағы кадрлық 
ресурстарды оңтайлы қолдануға арналған функция ретінде көр- 
сетіледі. «Бақару функциясы» терминінің қүрамында бірнеше 
құрамдас бөліктері, яғни қосалқы функциялар бар екендігін 
айта кеткеніміз жөн. Оларды қарастыруға біз төменде тоқа- 
латын боламыз. Жэне дэл осы тұрғыдан прокуратура органда- 
рының заңдылықгы қамтамасыз ету бойынша қызметін басқару 
процесін үйымдастыруға кемектесетін функциялар жүйесі гу- 
ралы да айтуға болады.

Оңтайландыру принципіне сэйкес басқару функциясын жү- 
зеге асыруға арналған бөлімшелердің штат санының шамадан 
тыс артуына жол бермеу үшін шаралар қабылдануы тиіс, бүп оз 
кезегінде, шамадан тыс ұйымдастырушылық пен бюрократизм 
туцыруы мүмкін.

Арнайы әдебиетті талдаудан көргеніміздей, ғалымдар мен 
тәжірибешілерді басқару функцияларының (қосалқы функция- 
ларының) жүйесін анықтауда айтарлықтай қайшылықтар жоқ. 
Негізінен, оларға аналитикалық жұмыс, болжамдау, жоспарлау, 
прокуратура органдары мен құрылымдық бөлімдерінің әзара 
эрекеті, басқару, орьшдалуын қадағалауды жатқызады.

Аналитикалық функция құқықтық қатынастардың сәйкес 
аймақтарьшда, салаларындағы заңдьшық жағдайында жүріп 
жатқан процестерді талқылау мсн түсіндіруге, жэне сэйкесінше 
прокуратура органдарының оны нығайту бойынша қызметіне 
арналған.

Болжамдау функциясы, ең алдымен, заңдылық немесе оньщ 
жеке элементтерінің заңдылығы жағдайының қүқықтық реттеу, 
үйымдастырушьшық құрылымньщ, оның кадрларының, басқа 
аспектілерінің жағдайының даму перспективаларын анықгау 
мақсатында орындалады.

Жоспарлау функциясы: Бас прокуратураның жұмысы стра- 
тегиялық, операцияльгқ (жьшдық), тоқеанаралық жэне арнайы 
жүмыс жоспарының негізінде жүзеге асырылады.
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Стратегиялық жоспар- прокуратура органдары қызметінің 
стратегиялық бағыттарьш, мақсаттарьш, міндегтерін, көр- 
сеткіпггері мен нэтижелерін аиықтайтын жэне жоспарланған 
мерзімге қаржыландыру көлемдерінің бюджеггік бағдарлама- 
сынан тұрагын құжат.

Стратегияльщ жоспар Қазақсган Республикасының стра- 
тегиялық жэне бағдарламалық құжатгарының негізінде эр үш 
жыл сайын бес жылдық мерзімге әзірленеді жэне Қазақстан Ре- 
спубликасы Президент Әкімшілігі Басшысының бұйрығымен 
бекітіледі.

Стратегияльщ жоспардьщ құрьшымы мен мазмұны Қа- 
зақстан Республикасының стратегиялық даму бағдарламасын 
әзірлеу, жұзеге асыру, мониторингін жүргізу, бағалау жэне 
қадағалау Ережелерінің, елдің территориялық-кеңістікті да- 
муының Болжамды схемасының, мемлекеттік бағдарлама- 
лардың, терришриялардың даму бағдарламаларьшың, Қа- 
зақстан Республикасы Президентінің 2010 жылы 4 наурыздағы 
№ 931 Бүйрығымен бекітілген мемлекеттік органдардың стра- 
тегиялық жоспарларының талаптарына сай болуы тиіс.

Стратегиялық жоспарды жүзеге асыру үшін Бас Прокурор 
Аппараты жыл сайын ресурстар, жауапты атқарушылар мен 
стратегиялық жосардың мақсаттары, міндеттеріне қол жет- 
кізу жэн көрсеткіштерімен бірге атқару мерзімдері бойьгаша 
үйлестірілген гірокураіура органдары мен мекемелерінің 
:ч і.імдагы қаржы жылындағы нақгы әрекеттері жазьшған опе- 
риңиялық жоспарды әзірлеу мен бекітуді үйымдастырады.

Оиерациялық жоспардың қүрылымы мен мазмұны Қа- 
■ніқс' г і і і і  Рссиубпикасы Экономикалықдамужэнесаудаминистр- 
ліі іиің .'(>10 жылгы 3 I тамыздағы№ 166 бұйрьпымен бекітілген 
операциялық жоснарды эзірлеу, жүзеге асыру, мониторингтеу 
жэн қадағалау ЕрежелерІніц талаптарьша сэйкес болуы қажет.

Операциялық жоспар стратегияльщ жоспардан тыс жүр- 
гізілетін іс-шараларды қамтуы мүмкін.

Жұмыстың операциялық жосгіарының іс-шаралары, елдегі 
саяси, элеуметік- экономикалық жэне криминогендік жағдайға
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байланысты жыл ішінде түзетілуі мүмкін жэне тоқсанаралық 
жұмыс жосдары арқылы жүзеге асырылады.

Прокуратура орғандарында жүмыс жоспары елдегі 
■және әрбір нақгы аймақтағьі заңцылық иен қүқықгык тэртіп 
жағдайын, қылмыстық-қүқыктық проблемаларды жэне элеу- 
меттік-экономикалық жағдайлар туғызатын ерекшеліктер мен 
Мемлекет Басшысының жьш сайынғы Қазақстан халқына жол- 
дауынан шығатын міндеттерді, азаматтардың қүқығын қамта- 
масыз ету жэне заңдылықты нығайту мәселелері бойынша үзақ 
мерзімді бағдарламааралық қүжатгарды ескере отырып қүры- 
лады.

Прокуратура органының жүмысын жоспарлаудан өзге 
жалпы эр прокурордың жеке жоспарларьш қүру үсынылады, 
бүл уақытты дұрыс бөлуге және оны максималды қайтарыммен 
қолдануға мүмкіндік береді16.

Прокуратураның қызметі жүзеге асырьшатын құқықгық қа- 
тьшастар салаларының коптігі, жоғары қадағалаудың функңия- 
ларын( «жоғары қадағалау функңиясыньщ жүйелері» десек те 
болады), әрқайсысы озіндік эрі толыққанды функңияның жүр- 
гізу пэні мен қадағалау жүзеге асырылатын қүқықтық қатына- 
стар саласының ерекшеліктеріне сэйкес барлық қүрылымдық 
бөліктерін сақгайтын қосалқы функңияларға2 бөлуге негіз бо- 
лады. Мұндай қосалқы функңияларға мыналар жатады: а) же- 
дел-іздестіру қызметінің, анықгау жэне тергеудің заңдылығын 
қадағалау; б) экімшілік іс жүргізудің заңдылығын қадағалау; в) 
атқарушы іс жүргізудің заңдылығын кадағалау; г) сотга мем- 
лекет мүдделерін білдіру және сот шешімдерінің заңдылығын 
қамтамасыз ету.

Аталмыш функциялар жүйесі (қосалқы функциялар) үшін 
прокурорлық қадағалаудың ортақ пэні мемлекетгік билік ор- 
гандарының жэне олардың лауазымды түлғаларының, шару- 
ашылық жүргізуші субъектілердің шешімдерінің заңдылығын 
қадағалау болып табьшады. Бүл егер осы шешімдер азамат-

16 Григорьев В.Н. Прокурорский надзор: у^ебник / В.Н. Григорьев
А.В.Победкин, В.Н.Яшин, В.Н. Калинин, М.6 Эксмо, 2006,496 с.
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тардың, қоғам мен мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдде- 
леріне; заң бұзушылықтарды жэне оларға итермелейтін жағдай- 
ларды жою бойынша заңмен қарастырылған шараларды қабыл- 
дауға, бұзылған қуқықгарды қалпьша келтіру мен кінэлілерді 
жауапкершілікке тартуға қатысты болған жағдайда жүзеге асы- 
рылады.

Сонымен бірге, қадағалаудьщ салалық функцияларының 
(қосалқы функңиялардың) эрқайсысыньщ салыстырмапы түрде 
өзіндік жүргізу пэні бар, бүл қүқықгық қатынастардың белгілі 
бір саласындағы прокуратура органдары қызметінің ерекшелі- 
гімен түсіндіріледі. Бүл қүқықтық қатынастардың басты сала- 
ларында заңдылықты қамтамасыз ету қажеттіліктерінен туын- 
дайды және ҚР «Прокуратура туралы» Заңында бекітілген. 
Ондағы қадағалау функцияларьшың неғіздемелері мен тэртібін 
рсттейтін сэйкес тарауларда, сэйкес қадағалау қызметін жүзеге 
асыру кезіндегі қадағалау пэнінің ерекшеліктерін анықгайтын 
арнайы нормалар белгіленген.

Сонымен, жедел-іздестіру қызметінің заңцылығын қа- 
дағалау пэні жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру бары- 
сында адам мен азаматгың қүқықтары мен бостандықтарын 
сақгау, жедел-іздестіру шараларьш жүрғізу, сонымен қатар ор- 
гандар мен лауазымды түлғалардың актілері мен әрекеттерінің, 
қүқылы түлғалардың жедел-іздестіру қызметін жүзеғе асыру 
заңцылығын қадағалау болып табылады.

Анықтау мен тергеудің заңцылығын қадағалау пэні анықгау 
меі і і сргеу органдарының актілері мен қызметінің заңдылығын, 
чаңмсп бслгілснген жасалған қылмыстар туралы арыздар мен 
хабарламшіарды іпепіу жэне тексеру жүмыстарын жүргізу 
тэргібіи сақгауды қадагалау болып габылады.

ІІрокуратураіп.ің әкімшілік қүқықтық қатынастар сала- 
сындағы қадағалау щектері ҚР «Прокураіура туралы» заңында 
анықталған, оның ережелеріне сэйкес, прокуратура мьша мақ- 
саттарда экімшілік іс жүргізуцің заңцылығын бақылайды:

1. істерді қарастыру мен жасалған экімшілік қүқық 
бүзушылық үшін жазалау шараларьга анықгау кезінде әкімшілік
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құқық бұзушылықгар туралы заңнаманың дэлме-дэл жэне бір 
үлгіде қолданылуын қамтамасыз ету;

2. әкімшілік қүқық бұзушылықгар туралы заңнаманы қол- 
дану кезіндегі адам мен азаматтың, лауазымды тұлғалар мен үй- 
ымдардың бүзылған қүқықгары мен заңды мүдделерін қалпына 
келтіру;

3. азамматгарға экімшілік қүқық бүзушьшықгар туралы іс 
жүргізуге байланысты кез келген актілерге наразылық білдіру 
құқығын қамтамасыз ету;

4. 4)әкімшілік құқық бұзушылықгар туралы заңнаманы 
қолдану кезінде заңдылықгы бұзған айыптыларға қатысты ша- 
ралар қабылдау (40 бап) .

Атқарушы іс жүргізу саласындағы заңдылықгың сақгалуын 
қадағалау пэнін реттейтін ҚР «Прокуратура туралы» Заңының ере- 
желерінен туыңдайтьш атқарушы іс жүргізудің заңдылығьш про- 
курорлық қадағалауцың қосалқы түрлеріне бөлуге болады. Бұл:

1. сотпен тағайындалған жазаны немесе басқа да мэжбүрлеу 
сипатындағы шараларды атқару кезіидегі түлғалардың бас бо- 
стандығынан айыру орындарында болуының заңцылығын;

2. аталмыш мекемелердегі сотталушыларды үстауцың 
заңмен белгіленген тэртіптері мен шартгарының сқталуьш, 
олардың құқьщтары мен бостандықтарының қорғалуын;

3. бас бостандығынан айыруға байланысты емес жазалау 
түрін орындаудың заңдылығын;

4. азаматтық жэне басқа істер ойынша сог шешімдерін 
орындаудың заңдьшығын (ҚР «Прокуратура туралы» Заңының 
43 бабы) қадағалау болып табылады.

Қылмыстық сот ісін жүргізуде прокурор қылмыстық қу- 
далауды жэне сотта Қазақстан Республикасының атынан мем- 
лекеттік айыптауды ресми қолдауцы жүзеге асырады. Проку- 
рордың қылмыстық проңестің осы кезеңіне қатысуы жарыспа- 
лылық принңипіне негізделеді жэне сотталушының кінэсін 
дэлелдеуді, сонымен қатар, жоғарыда атап кеткеніміздей, іс бой- 
ынша эділ, негізді жэне заңцы кесім шығаруда сотқа күқықхық 
көмек көрсетуці жүзеге асыруға арналған.
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Азаматтық сот ісін жүргізуде, прокурор, оз мүдцелерінсіз, - 
бірақ мемлекет атьшан бастамашылық жасайды немесе 
басталыгі кеткен процеске денсаулық жағдайы, жас шамасы не- 
месе басқа да дәлелді себептерге байланысты сотқа өздігінен 
жүгіне алмайтын азаматтардың қүқықтарын, бостандықтары 
мен мүдделерін қорғау, сондай-ақ белгісіз түлгалар шеңбері мен 
ҚР заңды мүдделерін қорғау үшін «ерекше» мәртебелі талапкер 
ретінде кіреді.

Прокзфатура статистикалық көрсеткіштердің бүтіндігін, 
объективтілігі мен жеткіліктілігін қамтамасыз ету мақсатыңда 
мемлекеттік қүқықгық статистика қүру мен жүргізу, сондай-ақ 
арнайы есептер жүргізу мен қүқықтық статистика жэне арнайы 
есептер саласында заңдардың қолданылуын қадағалау функци- 
ясьпіа ие.

Аталған функциялардың (қосалқы функциялар) жиын- 
тьнъі немесе жоғарыда атап өткеніміздей, функциялар жүйесі, 
Қазақстан Республикасының атынан оньщ барлық территори- 
ясында және прокурорлардың қадағалау уәкілеті таралатын 
қүқықтық қатынастардың барлық салаларында жүзеге асыры- 
латын бірыңғай жоғары прокурорлық қадағалауцы қүрайды.

Оған заңдылық пен қүқықтық тэртіпті қамтамасыз ету 
міндеттерінің бірыңғайлығынан туындайтын прокуратура ор- 
гандары функцияларының (қосалқы функцияларының) өзара 
байланысы мен өзара шарттастығы арқылы қол жеткізуге бо- 
лады.

1 Ірокуратураның көпқырлы қызметі негізінен оның зама- 
науи мемлекетгік қүқық қорғаушы орган болу тағайындауына 
жауап береді. Заң шығарушы қадағалаудыц негізгі міндеттері 
ретінде адам меп азаматтың қүқықгары мен бостандықтарын, 
органдардың, үйымдардыц, лауазымды тұлғалар мен азамат- 
тардың қүқықгық актілері мен эрекеттерінің заңнамага сэй- 
кестілігін қамтамаеыз еіуді анықтаған. Осы орайда прокура- 
тураның адам мен азаматтың құқықтарын қорғау саласындағы 
зандардың дәлме-дәл және бір үлгіде қолданылуын жоғары қа- 
дағалау бойынша міндеті Қазақстан Республикасы Конституци-
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ясының 2 тарауьгада бекітілген адам мен азамат қрдықтарының 
кепілд ікгерімен, толық сәйкес қел еді.

Жогарыда айтылғавдардан мынандай түжырым жасауға 
болады:

1. 1994 жылғы Мемлекеттік ісұқықтық реформа бағдарла- 
масының ережелерін жүзеге асыру түрғысынан, прокуратура, 
елдегі заңдылық режимін тиісті қамтамасыз ету мақсатында, 
мемлекеттік органдар жүйесінде тыйымдар мен қарама-қар- 
сылықтар жүйесінің маңызды элементтерінің бірі ретінде бел- 
гілі бір орын алатын көп функционалды қадағалаушы орған 
және мемлекеттік қүқық қорғаушы үйым ретінде анықгалды.

2. Прокуратураның қүқықтық орнын дүрыс анықгауға, 
оның қадағалауын мемлекеттегі «жоғары» қадағалау қатарына 
жатқызуға, біздің ойымызша, келесі жағдайлар ықпал етті: а) 
тарих бойынша проқуратура институты заңдылықты, көпшілік 
жэне мемлекепік мүдделерді, мемлекет қағидаларын қорғауды 
қамтамасыздандыратын орган ретінде қүрылған; б) прокура- 
тура—бүл өзінің функционалдық түтастығына негізделген және 
төменгі деңгейдегі прокурорлардың жоғары деңгейдегі проку- 
рорлар мен Бас Прокурорға вертикалды бағыныштылығы мен 
орталықғандыру принципі бойынша әрекет ететін мемлекеттік 
билікті жүзеге асырудың біртүтас механизміндегі оқшауланған, 
үйымдастырушылық-функционалды жүйе; в)прокуратураға 
заңдар мен басқа да нормагивтік күқықтық актілердің нақты 
эрі қолданылуын қадағалау жэне оларға наразылық білдіру 
уәкілеттерін беру, бүл оның жан-жақтылығын, талғамдылығын 
жэне көпвекторлығын дэлелдейді; г) басқа мемлекетгік ор- 
гандарға, лауазымды түлғаларға тэуелсіз мемлекет атынан қа- 
дағалау жүргізу жэне Республика Президентіие есеп беру мін- 
деттілігі; д) кез келген заң бүзушылықтарды анықтау мен жою 
бойынша шаралар қабылдау, бақылау-қадағалау уэкілеттіктері 
бар мемлекеттік органдар қызметінің заңдылығын тексеру 
қүқығы.

3. Прокуратурағазаңдардыңқолданылуынжоғары қадағалау 
функциясын жүктеу оның негізгі күштерін заңдылықты қамта-
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масыз етуге, адам мен азаматтьхң конституциялық қүқықіары 
мен бостандықтарын қоргауіа жумылдыруына ьщіал етті.

4. Прокуратура қызметі жүзеге асырылатын қүқықтық 
қатьніастар салаларының көп түрлілігі, жеке функциялардан 
(қбсаЛҚЬГ функҢиялардан) түратын жоғары қадагалау функци- 
яла^ыйьің б^гін якүйесінің болуын талап етеді. Бүл қосалқы 
функцнялардың эрқайсысы озіндік функцияның жүзеге асыры- 
латын қүқықтық қатынастар саласының ерекшелікгеріне сэйкес 
арнайы мазмүнмен толтыра отырып, барлық қүрылымдық 
бөліктерін сақтайды. ҚР Конституциясының 83 бабында ті- 
келей корсетілген жэне заңдардың, Республика Президентшің 
бүйрықтары мен басқа да нормативіік қүқықгық акгілердщ 
дэлме-дэл жэне бір үлгіде қолданылуьш қамтамасыздандыруга 
бағытталған бұл функциялар жүйесінің негізгі қүрамдас бөлік- 
теріне : а) жсдсл-іздестіру қызметіиің, анықгау жэне тергеудің 
заңдылыгын қадагалау; б) экімшілік іс жүргізудің заңдылыгын 
қадагапау; в) атқарушы іс жүргізудің заңдылығын қадағалау; г) 
сотта мемлекет мүдделерін білдіру және сот шешімдерінің заң- 
дьшыгьш қамтамасыз ету жатады.

5. Жогары қадагалаудың басым функцияларыньщ қызмет 
ету тиімділігіне зандылық пен қүқықгық тэртіпті қамтамасыз 
ету міндеттерінің бірыңгайлыгынан туындайтын кез келген заң 
бүзуіш>шықты анықтау мен жою бойынша шаралар қабылдау 
жэне Конституция мен Республика заңдарына қайшы келетін 
кез келгеп заңдар мен қүқықгық актілерге наразылық білдіру, ал 
заңмен белгіленген жағдайлар, тәртіптер мен шектерде- қылмы- 
стық қудалауды жүзеге асырумен қоса прокуратура органдары 
фуикцйяларьшыц (қосалқы функцияларының) озара байланысы 
меп өзара іиарпас гығы арқылы қол жеткізуге болады.
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4. ПРОКУРОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ АКТІЛЕРІ

Қазақстан Республикасыньщ «Прокуратура туралы» заңы 
1995 жылдың 21 желтоқсанында қабылданған. Бул Заң элі де 
прокуратура органдарының қолданысында және негізгі бел- 
гіленген қағидалары бүгінгі күнде де заң күшінде. Алайда 
кэзіргі заман талабына сай экономика мен саясат мәселелерінің 
өзгеруіне байланысты 21 желтоқсан 2017 жылы «Қазақстан 
прокуратурасының» қолданыстағы заңына біршама өзгерістер 
енгізілді. Ол озгерістер заман талабына сай қолдау тауып, заң 
саласының дүрыс қолдануына үлкен себеін тигізеді деген ой- 
дамыз.

Прокурорлық қадағалау актілерінің тізбесі «Прокуратура 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңыньщ 5-ші тарауында кел- 
тірілген. Ол 23 баппен 33 баптар аральпында жеке жеке аталып 
көрсетілген 17.

Оларға наразылық, қаулы, үсыныс, нүсқама, өтініш, 
санкция, нүсқау, заң бойынша түсініктеме жэне тағы басқа- 
лары жатады. Прокурорлық қадағалау актілері «Прокура- 
тура туралы» Қазақстан Республикасының Заңында козделген 
заң бүзушылықтарды жою, қүқық бүзушьшықтардың жолын 
кесу, заңдьшықты қалпьша келтіру, Заңды бүзуцан болған 
бүзушылықгарды жою бойынша прокурор өкілеттіктерін іске 
асыру нысандары болып табылады.

Барлығына беЛгілі болып табылатындай, қандай да бір 
прокурорлық қадағалау актісін қолдану заң бүзушылықгардьщ 
сипатьша, олардың себебіне, бүзушылықгардың таралу ауқы- 
мына, теріс саидарына, қүқық бүзушылар кінэсінің дэрежесіне 
байланысты болады.

Прокурордың заң бүзушылықгарға қатысты ден қою шара- 
лары уақгылы, жедел, негізді, алдын ала кешенді жэне аяқгалған 
болуға тиіс екені сөзсіз. Прокурор қабылдайтын шаралар нақ 
осындай сипатта болған жағдайда ғана олар өз тиімділігін береді.

17 Прокуратура туралы. Қазақсхан Республикасының Зацы 2017 жылғы
30 маусымдағы № 81 -VIҚРЗ.
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Тексеру нәтижесі бойынша шығарылган прокурорлық ден 
қою актілері тиісінше орындалмаган жагдайлар іс жүзінде жиі 
ісездесті. Ьүл жұмыс тиімділігіне эсер сгеді, нрокурордың қы- 
чмсітегі өкілдік абыройьша нұқсан келтіріп қана қоймай, заң- 
дыдықты ныгайту мен қамтамасьгз ету қарқьшына өзіиің теріс 
ы қ і і ш і ь ш  тигізеді. «Проқуратура туралы» Қазақстан Респу- 
(чііікасьшың Заңыңа жаңа өзгерістер мен толықгырзоіардың 
сш і илуіне байланысты прокурорлардың окілетгіктері айтар- 
лықгай күшейтілді, прокурордың жекелеген қүқықтық ак- 
гілерінің орындалуының кепілдіктері мен оларды мәжбурлі 
түрле орыпдату шаралары козделген.

I Ірокурор наразылыгы — бүл мемлекеттік органдар мен ла- 
уіпымды адамдардың Конституңияға, заңдарға Қазақстан Ре- 
! муЬінпаны І Ірс чидеитіиің актілерін, нормативтік жэне езге де 
і уі і.щ і ы ;ік і іиі рі г қайшы кслстіи шешімдері мең эрекеттеріңе 
іірокуроріп.ік дси қою бойыпша қүжат.

I Ііірл ......... . 'ищсыі нсмссс нсгізсіз акт шьпарған органға
иі мсі і' пауа;іымды адамға экелінеді. Прокурор наразылықты 
жоі ары і үргап органға немесе жоғары түрған лауазымды адамға 
(х ругс қүқылы. ГІрокурор мүны нақты жағдаяттарға сүйене 
пі і.і|>і.і11 айқыидайды. Заода осы қүжатқа ерекше мэн берілген 
к >іі« с(иі себспті оны қараудың шекті мерзімі {10 күннен ас- 
иаугн гиіс) белітлснген.

1 Іронурор иарачылықга заңсыз актінің күшін жоюды не 
.чп.і К;пақ( гап Рсспубликасьшың Конституциясы мен заңда- 
ім.пм і чінсі исипруді,  сондай-ақ лауазымды адамның заңсыз

........... ... |м11 п ііі і :11 у і.і11 ж.иіо (іү іылган қүқықгардың қалпьша
1.1 ііі 111111у111 ііін.ііі сісді ( )п ( (ііідаіі ақ паразылықбілдірілгенак- 
■ ш111 м. .|н м і міі. прыпдалуыіі паразылық бойынша шешім қа- 
ііміііі.іш .іііі іі асииі кіқгаіа і үруға қүқылы. Заңдарға наразылық 
(ісру олардыц қ о л д ш і ы с ы і і  гоқтага гүрмайды.

Прокурор аіісллиңияиық нсмесе қадагалау тэртібівде сот 
(ікіміпс, шешіміне нсмссс басқа да шешіміне наразылық біл- 
ціругс қүқылы. Егер наразылық білдіру оньщ құзыретін тыс 
шыіп а, гиісті ңрокурор наразылық келтіру туралы үсынымьш
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жоғары түрған прокурорға жүгінеді. ГІаразылықты сотта қарау 
мерзімі процессуалдық заңнамада айқындалады.

Прокурорлық қадағалаудың тағы бір құжаты -  қаулы. Ол 
қылмыстық істі қозғау, тэртіптік іс жүргізу, әкімшілік қүқық 
бүзушылық бойынша іс жүргізу, заңды қолдануды тексеруді, 
алып қоюды, тексеріс жүргізу, арест салу, тыйым салу-шектеу 
сипатьщдағы шаралардың күшін жою, прокурордың талап- 
тарын мэжбүрлі түрде орындату туралы заңсыз қүқықгық ак- 
тінің қолданысын тоқгата түру, күштеп әкелу туралы жэне заңда 
көзделген өзге де жағдайларда шығарЫлады.

«Прокуратура туралы» Заңға өзгерістердің енгізілуіне бай- 
ланысты прокурордың қаулысы орьшдау мэселесінде міндетгі 
күшке ие болды. Ол заңда не прокурор белгілеген мерзімде 
орындалуға тиіс және оны орындамау заңда көзделген жауап- 
тыльщқа экеп соғады.

Бүл ретте прокурордың талаптарын мэжбүрлі түрде орын- 
дату, сондай-ақ тыйым салу-шектеу снпатындағы шаралардың 
күшін жою немесе оларды алып тастау мэселесінде мүқият 
болу қажет. Органдар мен олардың лауазымды адамдары 
салған тыйым салу-шектеу сипатындағы шаралардың күшін 
жою немесе оларды алып тастау туралы қаулыны өрескел заң 
бүзушьшықгары орын алған жағдайларда шығару керек.

Прокурордың алу, тексеріс жүргізу, арест салу туралы 
басқа да қаулылары арнайы заңнамада көзделген талапгарда 
ескеріле отырып орындалады. Бүгінде прокурордьщ талап- 
тарын орындау кепілдіктері күшейтілген. Заңда лауазымды 
адамдар мен азаматтардың прокурор талабына байланысты мін- 
деттеріиің тізбесі толықтырылған, сондай-ақ оларды қасақана 
түрде орындамау үшін жауаптылық қарастырылған. Оларды 
орындамау қызметіміз үшін өте маңызды саналады.

Лауазымды адамдар мен азаматтар прокурордың жүргізіліп 
жатқан тексерістер бойынша түсініктеме беру үшін белгіленген 
уақытта прокуратураға келу туралы талаптарын да міндетті 
түрде орындауға тиіс. Адам көрсетілген мерзімде келмеген 
жағдайда прокурор оз қаулысымен күштеп әкелуді қамтамасыз
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етуге құқылы болады, оны ішкі істер органдары 24 сағат ішінде 
жүзеге асырады. Шақыру жазбаша хабарлама-шақырту түрінде 
ресімделеді жэне қолхатпен бірге беріледі. Хабарламаны сон- 
дай-ақ телефоноірамма, телеграмма түрінде немесе оньщ тиісті 
гүрде жеткізілуін қамтамасыз ететін басқа да байланыс қүрал- 
дары комегімен жіберуге болады.

Прокурордың талаптарын орындамау жэне прокурордың 
шақыріуы бойынша келмеу үшін Әкімшілік құқық бүзушылық 
туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің баптарында жауап- 
кершіліктер козделген

Әлеуметтік-экономикальщ салада заң бүзушылықтардьщ 
жолыи кесуге тиімді ден қоюга мүмкіндік беретін аса маңызды 
пілықтыру — проқурордың сараптаманы тагайындауға, ал жа- 
смрын қылмыстарды анықгау мақсатында -  қүзыретті орган- 
д;ірдап л<сдсл-іздестіру іс-шараларын жүргізуді жэне нэтижесі
Н..МІ МШІ,, чабарлаи отыруцыталап етуге қүқьны.

I Ірокурорлық қадагалау актісі ретінде заң бүзупіылықты 
>мж> іуралы нүсқаманы прокурор енгізеді және жол берілген 
күқық бүзущылықты жоюга заңмен қүқьщ берілген органға не- 
мссс лауазымды адамға жібереді. Онда бүзылған Конституция 
п<»|)маларына, чаң нормаларына жэне Қазақстан Реснубликасы 
1 Ірс ждсш іііің актілеріне сілтеме жасалады, қүқық бүзушыльщ 
спнаты жпцс оны жою бойынша нақты шаралар туралыүсьшы- 
сгнр иорсетілоді.

Жпца іац (юйыиіиа нүсқама -  бүп қадағалаудың өзге қү- 
•кіііі.і Оа іі. 11 іі« «н-шілсрі бірікксн кезде ғана шығарылуы 
мүмииі, о і і д н й  інагдіійліір;

I ) ініі Ьү іуіііі.іі і і .і к .1 ыц сиііаты апық, яғни заң бүзушылық 
• інііішлііІІ иүм.иі ксмпрмсйді;

’) пгр  оіі и і арада жойылмаса, бүзушылық адам мен аза- 
маі гі.щ қүқм қтары мсп (хк гаидықгарына, заңды түпғалардың, 
қогамішц жэгіс мсмлекеггің чацмсіі қорғалатын мүдделеріне 
ііиіи кслу қауііінің туындауы.

Жагдай бойынша қажет қадағалау актісін таңдау жэне про- 
кур ор иүсқамасының пайдасьгаа шешім қабьшдау кезінде осы
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талаптарды қатаң басшылыққа алу қажет. Нұхқаманы прокурор 
белгілеген мерзімдерде міндетті түрде орындау Қажет. Проку- 
рорға нұсқаманың орьшдалуы туралы тез арада хабарланады.

Нұсқамаға жоғары тұрған прокурорға нё сот арқылы 
шағымдану, егер оны жоғары тұрған прокурор не сот тоқтата 
тұрмаса, нүсқаманың орьшдалуын тоқгата тұрмайды. Норма- 
тавтік құқықгық актілерге нұсқама тпьиарылмайтынын атап 
откен жөн.

Өтініш -  прокурОрдың талап қоюы мемлекеттің, жеке жэне 
заңды түлғалардьщ бұзылған қуқықіары қалпына келтіру және 
мүдделерін қорғау үшін, сондай-ақ прокурорлық қадағалау ак- 
тілерін кері қайтару немесе қарамай қалдыруға байланысты 
сотқа жолдануы мүмкін. Прокурор сот өтінішті қарағанға дейін 
наразылық шығарылған актінің қолданысьш тоқгата түруға 
қүқылы.

Қьшмыстық-проңестік заңнамада көзделген жағдайларда 
прокурор тексеріс жүргізуге жэне алуға; күдіктіні лауазымынан 
шеттету, күдіктіні немесе айыпталушыны сараптама жүргізу 
үшін медициналық мекемеге орналастыруға; Конституңиямен 
және заңмен қоргалаіъш хат алмасуға, теЛефон әңгімелеріне, 
телеграфтық хабарламаларға жэне пошта жөнелтілімдеріне, 
сондай-ақ түрғьш үйге қол сүқпау қүқығьгаа қатысты жедел-із- 
деСтіру іс-шаралары мен тергеу амалдарьш жүргізуге; экімшілік 
тэртіппен шығарып жіберу үшін шетелдікгерді қамауда үстауға 
жэне заңда тікелей козделген жагдайларда прокурор санкция 
береді.

Санкция берудің жаңа негіздемелері, сондай-ақвидео- жэне 
ауциотехниканы жэне басқа да арнайы техішка қүралдарын қол- 
дана отырып әңгімелерді жария емее тьщцау жэне жазын алу, 
телефон жэне сөйлесуте арналған басқада қүрылғылар арқылы 
жүргізілетін тыңдау мен жазьш алу; мемлекеттік органдар мен 
олардың лауазымды адамдарының (Үлттық банктің қызмет- 
керлерін қоспаганда) банктік қүпияны құрайтын құжаттарға 
қол жеткізуі; жеке жэне заңды тұпғалардың банктегі ақша- 
сьгаа жэне басқа да мүлкіне арест салу; республика аумағында
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қылмые жасап, тергеуден қашқан адамдарға қатыс™ халықа- 
ралық іздеуці жариялау адам мен азамапъщ құқықгарын қорғау' 
ісінде маңызды қадам больш табылады. Көреетшген эрекет- 
терді жасау үінін санкция 24 сағат ішінде беріледі немесе одан 
бас тартылады.

Осы мәселеде, әсіресе салық органдарыньщ салық төле- 
ушілердің банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын 
тоқтата тұру туралы өкімдерін санкциялау тэртібі мен шартгары 
мәселесінде республика бойынша бірыңғай практика еақгалған 
маңызды.

Прокурорды қылмыстық іетерді қозғау мен тергеп-тексе- 
руге байланысты аньщтау жэне тергеу органдарьша; жедел-із- 
дестіру қызметін жүзеге асыратын органдарға; заңнамада бел- 
гіленген өзге де жағдайларда нүсқау береді.

Прокурор ұсьшысы -  бүл прокурорлық қадағалаудыц заң 
бүзушылықгарды, осы бүзушьшықтардың себептерін жэне 
опарга экеп соққан жағдайларды Жою, Қазақстан Республи- 
касының Конституциясына сэйкес қол сүқпай қүқығына ие 
адамдарды осы құқықган айыру туралы қүқықтық акгісі. Оны 
орган немесе лауазымды адам бір айдық мерзімде қарап, мін- 
детгі түрде заң бүзушыльщтарды, олардың себептері мен оларға 
экен соқгыратын жағдайларды жою бойынша шаралар қабыл- 
дауға тиіс. Прокурор үсынысты қарау кезінде қатысуға күқьшы. 
Үсынысты қарау нэтижесі мен қабылданған шешім туралы про- 
ісурор хабардар етілут е тиіс.

Органның немесе лауазымды адамның не азаматтың 
заңдарды білмеуі немесе дүрыс түсінбеуі оның дұрыс қол- 
данылмауьша алып келуі мүмкін деп пайымдауға жеткілікті 
негіз болған жағдайда прокурор заң мазмүнын түсіндіреді, ал 
қажет болған жағдайларда заңды бұзу үшін қарастырьшған жа- 
уаптылық туралы да ескертеді. ІҚүқьпегық актінің жобасы заңға 
сэйкес келмеген жағдайда осы актіні қабылдаушы органға не- 
мссе лауазымды адамға заң талаптарын түсіндіреді.
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5. ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЛАДАҒЫ 
ЗАҢЦАРДЬЩ ҚОЛДАНЫЛУЫН, АДАМ ҚҮҚЫҚТАРЫ

МЕН БОСТАНДЫҚТАРЬГОЬЩ САҚТАЛУЫНДА 
ПРОКУРОРЛЬЩ ҚАДАГАЛАУДЫ ҮЙЫМДАСТЫРУ

Еліміздің қазіргі элеуметгік жэне эшномикалық дамуы, 
азаматтардың дэулетгілік деңгейі, Қазақстанның элемдік аре- 
надағы беделі, айтарлықгай дэрежеде уэкілетті органдар тұлға- 
сындағы мемлекеттің қоғамдық өмірдің барлық салаларында 
заңдылықты қаншалықты қамтамасыз ететіндігіне байланысты. 
Осыған байланысты, қылмыстық эрекетгер санатына жақызуға 
болмайтын қуқық бұзушылықтарды, немесе басқаша айтқанда, 
қылмыстық емес құқық бұзупіылықты талдау маңызды орын 
алады.

Конституцияның 83 бабында жэне ҚР «Проқуратура іу- 
ралы» Заңының 1 бабында прокуратура органдары қызметінің 
нормагивтік базасын реттейтін заң шығару тәжірибесінде заң 
бұзушылықтарды анықгау мен жою шаралапарыньщ нэти- 
желілігін анықгау критериі ретінде алғаш рет «заңдылық» 
ұғымы пайдаланылған. Елдегі заңцылық жағдайы тек қана 
құқық қорғаушы органдардың емес, сонымен қатар басқа 
да мемлекеттік институтгар мен жалпы қоғамның құқық 
бұзушылықтарға қарсы тұрудағы, құқықтық мемлекет құрудағы 
күштерін бағалайтын маңызды критериі болып табылады.

Заңдылық жағдайын қүқық бүззшіылық қүрылымын, оның 
көрсеткіштерінің даму динамикасын анықтайтьш фактор- 
ларды ғылыми негізде талдау, проқуратура органдарында заң- 
дылықтың даму үрдістері мен заңдылықгарын анықгау мен қа- 
дағалауға, ел Президентіне, Үкімет пен Парламентке әлеумет- 
тік-экономикалық, демократиялық өзгерістер жолымеи ілгері 
даму, азаматтық қоғамды дамытудың міндетгі эрі ажырамас 
шарты ретінде елдегі заңцьшықгы нығайту мен қолдау мақса- 
тынағы ұйымдастырушылық, қүрылымдық, құқықгық жэне 
басқа да сипаттағы шаралар туралы негізді ұсыныстарды дай- 
ындау жэне енгізуге мүмкіндік береді.



Прокуратура оргаңдарының заңдьшықты қамтамасыз ету 
бойынша қызметі оның Қазақстандағы заңдылық режимінің 
жалпы негіздерін орнататын турақты бағыттарының қатарынан 
қурьшады. Олар, ең алдымен, құқық қолданушы барлық еубъек- 
тілердің заңдарды дэлме-дэл жэне бір үлгіде қолдануын қамта- 
масыз етуден түрады. Оның үстіне, прокуратура қызметінің 
түрақты басымдығы елде қабылданатьш нормативтік жэне нор- 
мативтік емес қүқықтық актілердің заңдылығын, констшуңи- 
яльшьпын қамтамаеыз ету болып табылады.

Прокуратураның жоғары қадағалау органы ретінде мін- 
деті, қүқық қолданупхы басты субъектілерге мьгаандай қадаға- 
лауды жүзеге асыру: үкімет пен оның орталық жэне жергілікті 
атқарушы органдарын, соның ішінде қүқықхық қатъгаастардың 
сәйкес салаларындағы бақьшау-қадағалау уэкілеттіктері бар 
мемлекеттік органдардьщ кейбіреулерін (санитарльщ, өрт, 
салық, кеден жэне т.б. бақылау немесе қадағалау), жэне тіпті 
прокуратураға қойылатын «Конституңия мен республика заңда- 
рына қайша келетін заңдар мен басқа да қүқықтық актілерге на- 
разыльщ білдіру» (83 баптың 1 тармағы) конституңиялық тала- 
бынан туындайтын «заңдардың зандьшығьга» қадағалау.

Прокуратураның қадағалау жэне басқа да функңионалдық 
қызметінің пәні мәселелері бойынша үлтгық жэне шетелдік ар- 
найы әдебиеттерде прокуратураның заңцар мен басқа да нор- 
мативтік қүқықгық акггілердің не қолданылуын, не орындалуын 
немесе сақгалуын қадағалауы тиіс жэне қадағалайтындығы ту- 
ралы теориялы пікірталас туындайдыі. Бүл мәселенің бір шеті.
I ікінші шеті, қандай деңгейдегі қандай нормативтік актілердің: 
Копституция, заңдардың, Президент жарлықгарының, Үкімет 
қаулыларының, не басқа да заңға қосымша актілердің қолда-
ііі.і иуын (орындалуын, сақгапуын) қадағалауы тиіс екендігінде.

ІІрокурорльщ қадағалаудың қандай деңгейдегі күқықтық 
піі і іиерде жүзеге асырылатындығы туралы әдебиеттерде кейде 
к,іі| іікгі.ірылатын қарама-қайшылықгар, дэл айтсақ, бүя болімде 
*іік ’ Осылайша, Л.Жанүзақова үкіметтің заңға қосымша ак- 
нік рипң, орталық жэне жергілікті органдардың актілерінің
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заңдар мен Президент жарлықтарын жүзеге асыру механизмдері 
бар деуі өте орынды. Сэйкес қүқықтық қатынастарды реттейтін 
Конституцияньщ, зандар мен Президент жарлықтарьшың қол- 
данылу жэне эрекет егу механизмін қүрғандықган, дэл солар 
прокурорлық қадағалаудың сол шамадағы пэні болыи табы- 
лады. Бүл жағдай заңцы күші бар жэне тікелей эрекет ететін акт 
болып табылатын Коисгитуцияның 83 бабыңьщ 1 тармағында 
тікелей қарастырылғаң.

Проқурорлық қадағалаудың негізгі міндеттері, эсіресе 
мемлекеттік органдар қызметіндегі заңдылықгы қамтамасыз 
ету бойьюша қызметгің басым бағыттары, негізінен, заңцылық 
жагдайы мен динамикасын мониторингтеу нәтажелерімен, сон- 
дай-ақ экоңомикалық, қүқықгық жэне әлеуметгік Сипаттағы 
жеке бағыттарды дамыту бойынша мемлекеттік шешімдерден, 
азаматтардьщ, қүқық қорғаушы жэне басқа да қоғамдық бір- 
лестіктер мен үйымдардьщ жүгіну материалдарымен анықта- 
лады.

Қазіргі таңца аталған функцияның нысаны, негізцемелері 
мен заңцық мазмүны ҚР «Прокуратура туралы» Заңының 5 ба- 
бында бекітілген.

Осьшайша, 5 бахпың 1 тармағына сәйкес, заңдардьщ, 
ҚР Президенті жарльщтарыньщ жэне басқа да нормативтік 
қүқықгық актілердің цэлме-цэл жэне бір үлгіде қолданылуын 
жоғары қадағалау заңцардың сақгалуьш тексеру арқылы жүзеге 
асырылады.

Мүндай тексерулерді жүргізуге мыналар негіз бола алады: 
1) ҚР Президентінің тапсьфмасы, 2) заңнаманы бүзу туралы 
арыздар, шағымдар, хабарламалар жэне басқа да мәліметтер; 
3) заңнаманы бүзу сипатгарьш тікелей анықгау; 3-1) жоспарлы 
тексеріс жүргізудің жартыжылдық жинақгық жоспарымен; 4) 
жоғары түрған прокурордың тапсьфмасы немесе сүрау салуы (5 
баптың 2 тармағы).

Оның үсгіне, прокурор тексеру істерін жүргізуді сәйкес 
уэкілетті органға тапсыруы мүмкін, ол орган прокурорға заңмен 
белгіленген немесе прокурор белгілеген мерзімде тексеріс

42



нәтижелерінен хабар беруі тиіс (5 баптың 3 тармағы). Заңна- 
маның қолданылуын тексеру бір ай мерзімінде жұргізілёді. 
Тексеруді тағайындаған проқурор, жоғары турған прокурордың 
келісімімен оның жүрхізілуін үзарта алады (5 баптың 4 тар- 
мағы). Прокурорлардың барлық әрекеттері мен прокурорлық 
қадағалау актілері, егер олар қолданыстағы заңмен және басқа 
да нормативтік қүқықтық актілермн белгіленген тэртіпте және 
нысанда жасалған болса, заңмен белгіленген саддар туғызады 
(5 баптың 5 тармағы).

Осылайпха, көріп түрғанымыздай, прокурорлық тексерулер 
чаңііаманың дүрыс эрі нақты қолданьшуын жоғары қадаға- 
лауды жүзеге асырудағы прокурагура қызметінің негізгі, бірақ 
жнлғш емес нысаны болып табылады. Осы орайда, Е.М.Арта- 
моііошшың осындай тексерулердің толықгығын қамтамсыз ету
іі.ііш і гіцігі іуралы айтқан сөздері өте орынды, себебі алынған 
мэлімсітср прокурордың анықгалған заң бүзушылықгарды 
жоюға, осы бүзушылықгарды жасаған тұлғаларды анықтау мен 
заңмен белгіленген жауапкершілікке тартуға бағытталған ары 
қарайғы жүмысының негізі болып табылады18.

I Ірокурорлық тексерістердің тиімділігін арттыру, олардың 
баіы гтылығын айқындау мақсатында прокурорлық қадағалау 
гсориясында мынандай тексеріс түрлерін бөліп корсетеді:

1. қолданыстағы заңнама нормаларының кең ауқымының 
орындалуын б ақ ы л ау ға  арналған кешенді тексеру;

2. мақсатты- заңнаманың қандай да бір саласының- са-
11 ы қгық, банктік жэне т.б. орындалуын тексеру;

3. «аралық» тексеріс- аудандық (қалалық) органның барлық 
болімшелері немесе буьшдарьшың орындауьш тексеру қажет 
болған жағдайда;

4. бүрын анықталған бүзушылықгарды нақгы жою мақса- 
тындағы бақылау тексерісі.

I н Л|памонов Е.М. Защита проқурором прав и законных интересов нео- 
мрсделенного круга лиц в іражданском суцопроизводстве. Дисс. к.ю.н. 
М РФ, 2004. С. 106
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Құқық қолданушылық тэжірибенің талдауы көрсеткеңдей, 
прокурбрлық тексерістердің басым бөлігі ҚР «Прокуратура ту- 
ралы» Заңыньщ 5 бабының 2 тармағының 2 жэне 3 тармақша- 
лары бойынша тағайындалады жэне жүргізіледі.

Осы баптың 2 тармағының 3 тармақшасында белгіленген 
прокурорлық қадагалауды жүзеге асыру негіздерін, яғни- заң- 
дылықты бұзу белгілерін тікелей анықтауды ерекше атап өт- 
кеніміз жөн, себебі мұнда прокуратура органдары қызметінің 
жан-жақты механизмі байқалғанымен, оньщ заң бұзушьшықты 
жоюға және кінэлілерді жауапкершілікке таргуға ғана бағыт- 
талып қоймай, сондай-ақ прокурорДың белсенді қызметін талап 
етеді.

Бұп жұмысты пэндік реттеу мақсатында ҚР Бас Прокуроры 
2010 жьшы 1 қазаінда заңдардың Қолданылуын, адамның эле- 
уметгік-экономикалық саладағы қуқықгары мен бостандықга- 
рыньщ саҚгалуын прокурорлық қадағалауды ұйымдастыру ту- 
ралы Нұсқауды бекітетін № 60 бұйрығын шығарды19. Аталмыш 
Нұсқауға сэйкес заңдардың қолданылуын, адам мен азаматгың 
құқықтары мен бостандықгарының сақталуын қадағалау са- 
ласыпдагы басымдықтар ретінде: 1) адам мен азаматгың шн- 
ституңияльіқ құқықтары мен бостандықгарының мұлтіксіз 
сақталуын; 2) ұлтгық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, жемқор- 
лықпен күресуге бағытталған заңнаманың дэлме-дэл жэне бір 
үлгіде қолданылуын; 3) мемлекеттік органдардың құқықгық 
актілерінің Конституцияға, заңдарға жэне Реснублика Прези- 
дентінің жарлықтарына сэйкестігін; 4) қоршаған ортаны қорғау 
жэне оның ресурстарын о ң т а й л ы  пайдалану туралы заңнаманың 
қолданылуын; 5) кэсіпкерлікті қорғау мен қолдауға бағытталған 
заңнаманың қолданылуын; 6) кәмелетке толмағандар туралы 
заңнаманың қолданылуын қадағалауы анықгалды.

19 Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының «Әлеуметгік-эконо- 
микапық саладагы адамның құқықтары мен бо стандықтарьш сақтау, 
заадардьщ қолданылуын прокурорлық қадагалауды ұйьімдастыру ту- 
ралы заңын бекіту туралы» № 60 қаулысы//Астана қаласы
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Сонымен қатар, заң бұзушылықтар туралы ақпараттың 
маңызды көзі жэне тексерістерді жүргізудің аса жиі кездесетін 
себебі азаматгарды ңарыздары мен шағымдары болғандықтан, 
ҚР Бас Прокуроры 2012 жылы 20 қаңтарда «Қазақстан Ресну- 
бликасының органдарьгадағы, ведомстволарындағы жэне про- 
қуртура мекемелеріндегі өтініштермен жүмысты ұйымдастыру 
бойынша нүсқаулар» № 4 бүйрығыншығарды.

Бүл нормативтік актінің мақсаты прокуратура органда- 
рьгаың қадағалау қызметінің тиімділігін жэне оның жеделдігін 
аргтыру болыпта бьшады жэне ол ҚР қайга қабылданған «Аза- 
маттар мен заңды түлғалардың өтініштерін қарау жэне шешу 
тэртібі туралы» Заңға сәйкескеледі20. Кейбір ғалымдардьщ 
прокуратура органдары мен мекемелеріндегі азаматтардьщ 
о і іміштерш қарау және шешуді прокуратураның озіндік функ- 
цпнсына жатқызатындығьш айта кеткеніміз жон, бүл, біздің ой- 
ымі.шпа, даулы мәселе болып табьшады21.

ҚР «Прокуратура туралы» Заңының 5 бабының 2 тар- 
мағының 3 тармақшасына келер болсақ, прокурорлық тексері- 
стердің бастамасынан түратьш прокуратура органдарыньщ 
жап-жақты көпфункңионалды механизмін осы жерден байқауға 
болады, бүл ҚР Конституңиясының 83 бабының ережелерінен 
іуындайды, ол бойынша гірокуратура «кез келген заңцьшықты 
бүзушьшықтарды анықтау жэне жою бойынша шаралар қабыл- 
дайды».

Прокурорлықтексеріс жүгізуге негіз бола алатын көздердің 
алуан түрлілігіне бйланысты, заңдық эдебиетте бүл ақпаратты 
келесі топтарға жүйелеу жэне реттеу үсынылады:

а) орнату ақпараты (кез-келген адамның құқықтары мен 
мүдделерін бүзатын қүқықгық актілер туралы),

б) жалпылама ақпарат (статистика мэліметтері),

20 «Жеке және занды тұлғалардың етшіиггерін қарау тэртібі туралы» Қа- 
зақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардагы № 221-Щ Заңы// 
\^ту.2акоп.кг.

21 Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: Учебник. М ТК Велби, изд-во 
2006
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в) нақты заң бұзушылық фактілері туралы ақпарат,
г) анықталған бұзушылықтарды сипатгайтын ақпарат (тек- 

серіс материалдары),
д) прокурорлық актілерді қарастыру туралы ақпарат (нараз- 

ылықтарды, ұсыныстарды),
ж) заңдылықтың сақгалуын қайта тексеру нәтижелері ту- 

ралы ақпарат (басқа органдардың тексерістері де болуы мүмкін).
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6. ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ҚЫ ЗМ ЕТШ Щ  
ЗАҢДЫЛЫҒЫН ҚАДАҒАЛАУ

Жедел-іздестіру қызметі уэкілетті мемлекетгік орган- 
дардың жасырын құқықтық құралдарды қолдана отырып жү- 
зеге асыратын құқық қорғау қызметінің өзіндік түрі болыи та- 
былады.

ҚР «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Заңының 1 ба- 
бына сэйкес, жедел-іздестіру қызметі (ЖЗҚ) дегеніміз арнайы 
уоісілетті мемлекеттік органдардың өз уэкілетінің шегінде аза- 
маітардың омірін, денсаулығын, қүқықтарын, бостандықтары 
мен заңды мүдделерін, меншіктерін қоргау, қоғам мен мем- 
искетті қылмыстық қол сүғу жэне шетелдік мемлекетгер мен 
хіілықаралық ұйымдардың арнайы қызметтерінің барлау-бүзу 
.іреісетерінен қорғау қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 
Қазақстан Республикасының Конституңиясына, қолДаныстағы 
Заңға, Қазақстан Республикасының басқа да заңдарьша жэне 
нормативтік актілеріне сэйкес жүзеге асырылатын ашық жэне 
жасырын жедел-іздестіру, үйымдастыру Жэне басқару іс-шара- 
нарыпың гыными пегізделген жүйесін білдіреді22.

І.үи мімдсттсрді тиімді шсшу үшін ЖІҚ заңдылық прин- 
ңинтсріпің, құқыкгар мсп бостандықгарды сақтау, тұлғаның 
қүіщылықгарын қүрмстгсу, аіамагтардың заң алдындағы 
геңдігі, конспирация негізіиде, ашық жэне жасырын эдістердің 
үіілссімі, кэсіби этика негізінде күрылады (Заңның 3 бабы).

Оргаңдардың ЖІҚ жүзеге аеыратын аталмыш принцип- 
герді сақтазтанда ұлттық заңнама бойынша прокураіура орган- 
дары маңызды рөл атқарады.

Тек прокуратура ғана ЖІҚ жүзеге асыру саласында азамат- 
тардың құқықтары мен бостандықтарының бұзылуын анықгап, 
алдын алып, тоқгатуға қабілетті тәуелсіз орган болып табылады. 
ЖІҚ прокурорлық қадағалаудың маңыздылығы мен қажеттілігі, 
бұл қызметтің пәні жеке өмірге қол сұқпаушылық, жеке жэне

22 «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Қазақстан Республикасьщың 1994 
жылғы 15 кзыркүйектегі № 154-ХІП Заңы
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отбасьшық қүрия, ар-намысы мең қундылып»ш қорғау секілді 
қуқықтық мемлеКег үиіін қорталуы маңызды больга табьшатьш 
адамның констИіуңйялык қуқықгарымсн тікелей байланыста 
болуьімен анықталады (Коиституңияның 18 бабы).

Оны жүзеге асырудың консииративтйіігІнен азаматтың 
өзі оның құқықгары бүзылуы мүмісін екендігін білмейді жэне 
біле алмайды, ал егер оған кейбір мэліметтер «жететін» болса, 
онда ол қүқықбүзуіцылық көздерін аныктаута қауқарлы емес 
екендігін ескерген жөн: Жэне осыған орай, «жедел-іздестіру 
қызметі- қандай да бір ішкі бақылау түрлері болмайтын қүиия 
процессуалды жұмыс емес. Сондықган мұнда прокурорлық қа- 
дағалау максималдм болуы тиіс, бүл қылмысгарды ашу және 
тергеу кезінде кез келген заң бұзушылықты жоюға мүмкіндік 
береді» деп дүрыс айтылған23.

Заң щығарушының прокурор санкциялары жэне мүндай 
арнайы іс-шараларды жүргізудің заңдашьіғы мен негізділігін 
қамтамасыз ету мақсатында азаматтардың корсетілген контиту- 
ңиялық қүқықтарын шектеудің айрықша жағдайларының толық 
тізімі түріндегі арнайы тбсқауылдар қоюы осылайша түсін- 
діріледі. Ал Ресей Федерациясында аталмыш саладағы ведом- 
стволық бақылау Мен прокурорлық қадағалау соттық бақьша- 
умен нығайтьшған (Ресей Федерациясы Конституциясының 23, 
25 баптарын қараңыз)24, мүны болашақта Қазақстан Республи- 
касына да тағайындау жоспарланған.

Қадағалаудың бүл түрінің салыстырмалы түрде «жастығын» 
атап өткеніміз жөн, бүл Қазақстанньщ тәуелсіздік алғанға дейін 
осы қызмет түрінің Үкіметтің директивті актілерімен және 
жабық сипаттағы заңға қосымша қүқықгық актілермен ретте- 
луімен түсіндіріледі оның үстіне, 1960-1970жж. КСРО -ның Бас 
Прокуроры, прокурорларға сэйкес органдардың ЖІҚ-не арала-

23 Когамов М.Ч. Высокая миссия прокурора/ЛОридическая газета. №40. 
2002. 2 окгября

24 ТМД елдерінің Конституциясы /  Ю. Бұлүісгаев құрастырған. Алматы: 
Жеті жарғы, 1999, 416 б. 266-267Б.
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суға тыйьм салатьш басқару сипатындағы бірнеше бұйрықтар 
шығарды25.

Адам, оның өмірі, қрдықтары мен бостандықтары, яғни 
жоғары құндылықтарды аньщтай отырьш, мемлекеттің құн- 
дьшықтарын түбегейлі қайта қарастыру, ЖІҚ жүзеге асыратын 
органдарға аса ықпалды бақылау орнатуды талап етті. 1994 
жылы қабылданған ҚР «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Заңы 
мүндай бақылау ретінде прокурорлық қадағалауды белгіледі. 
Бақылаудың бұл нысаны ҚР Презндентінің Жарлығында, 1995 
жылы 21 желтоқсанда күшіне енғен, талаптары ҚР Бае Проку- 
рорының 1996 жылдың 25 қарашасындағы № 39 «Жедел-ізде- 
стіру қызметінің заңдылығын проқурорлық қадағалауды ұй- 
ымдастыру туралы» Бұйрығында ары қарай жалғасын тапқан, 
«Қазақстан Республикасының прокуратурасы туралы» Заңца 
толық реттелді24.

'Сұлгаш.ің қүқыктарымен бостандықтарын қорғау бойынша 
мсмлскстгің құқық қорғау функңиясын күшейіу мақсатында, 
ҚР «Қазақстан Республикасыньщ прокурорлық қадағалау мэсе- 
лелері бойынша кейбір заңнамальщ актшеріне өзғерістермен то- 
лықтырулар енгізу ауралы»27, «Қазақстан Республикасының же- 
дел-іздесгіру қызметі мәселелері бойьшша кейбір заңнамальщ 
актілеріне өзгерістермен толықгырулар енгізу туралы» Заңда- 
рымен ҚР «Жедел-іздестіру қьізметі туралы» Заңындағы, ҚР 
«Прокуратура туралы» Заңындағы прокурордың ЖІҚ қадаға- 
лауды жүзеге асыру кезіңдегі уәкілеттіктері кеңейтілді.

25 Басков В.И., Коробейииков Б.В. Қурс прокурорского надзора: Учебник 
для студентов юридических вузов и факультетов с нриложением норма- 
тивных акгов. М.Зерцало. 2001. 512с. С.171

26 Жедёл-іздестіру іс-әрекетінің заңдылығьгаа прокурорлық қадагалауды 
ұйымДастыру туралы ҚР БП-ның 12.04.1996 ж. Бұйрыгы//Бас проқура- 
тур;шың мұрагаты

27 «Прокурорлық қадағалау мэселелсрі бойынша Қазақстан Респубпика- 
сының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар ен- 
гізу туралы» Қазақстан Республикасьшың 2002 жылгы 09 тамыздағы № 
346 Заңы//«Казахстанская правда». № 177-178. 2002 жылғы 16 тамыз.
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ҚР «Прокуратура туралы» Заңьгаың 36 бабына сәйкес, 
Щ Қ  заңцылығьін прокурорлық қадағалауды Республиканың 
Бас Прокуроры жэне басқа прокурорлар, заңмен белгіленген 
уэкілетгерінің шегінде жүзеге асырадьі.

ҚР «Прокуратура туралы» Заңының 36 бабы нормала- 
рының жалғасы ретінде ҚР Бас Прокурорының 2012 жылғы 24 
ақпандағы бүйрығымен Қазақстан Республикасы Бас прокура- 
турасының жедел-іздестіру қызметінің заңдылыгын қадағалау 
бойынша Департаменті гуралы Ереже бекітілді, оның негізгі 
мақсаттары мен міндеттері: жедел-іздестіру қызметін жүзеге 
асыру, жедел-іздестіру шараларын жүргізу барысыңда адам мен 
азаматтьщ қүқықтары мен бостандықтарын сақтау, ЖІҚ жүзеге 
асыруға уэкілетті органдар мен лауазымды түшғалардың ак- 
тілері мен әрекеттерінің заңдылығын қамтамасыз ету, қадағала- 
удың бұл саласындағы жүмысты жақсарту бойынша ұсыныстар 
дайындау жэне енгізу.

Қадағалауды тністі қамтамасыздандыруға ҚР Бас Проку- 
рорының 2002 жылғы 29 желтоқсандағы № 74 бүйрығымен 
прокуратура органдарының мамандарын енгізу ықпал етті, 
олардың уэкілеттіктеріне мыналар кІрді: ЖІҚ жүзеге асыратын 
органдардың заңсыз жүргізетін арнайы ЖІШ анықтау эрі бұл- 
тартпау, прокуратура органдарын қызметтік құпияны құрайтын 
мәліметтерді алуға арналған заңсыз орналастырылған арнайы 
техникалық қүралдар мен қүрылғылардан жэне техникалық 
байланыс арналары, компьютерлік жүйелер мен электронды та- 
сымалдағыштардан ақпарат алудан қорғауды қамтамасыз ету; 
ақпаратты зерттеуде, бағалауда жэне қолдануда кеңес беру жэне 
комек корсету.

ҚР «Прокуратура туралы» Заңында осы қадағалау түрінің 
сэтті заңнамалық қүрымы, оны осы қызмет саласындағы про- 
курОрдың пәні мен уэкілеттіктері толық реттелген жеке тарауға 
болуінде. Ресей Федераңиясында прокуратура органдарының 
бұл функциясы басқаша көрсетілген. Прокуратура туралы феде-
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р.ілдық заңда28 прокуратура органдарының ЖІҚ, анықтау және 
Оас і аиқы гергеуді жүзеге асыратын органдардың заңцы орьш- 
дауып қадағалау кезіндегі нэні мен уэкілеттіктері бір жалпы та~ 
рлудіі орналасқдн.

Мүидай рсггеу іфокурору экілеттігінің бастапқы терге- 
у" іп жүргічу және жедел-іздестіру қызметіндегі қадагалауды 
»һ ү и і г ж ырудың бірдей сипатын білдіредіме екендігіне байла- 
ш.н и.і иікірталастарға себеп болды29. Осыған орай, кейбір ав- 
гпрлар ЖІҚ, анықтау жэне тергеудің заңдылығын прокурорлық 
кпдаі алау, іірокурорлық қадағалаудың бірынғай саласьгаа үқ-
■ аііді.і дсгсіі гүжырымға келді30, бүл біздің пікірімізше онша 
дүрыс смес больш табылады.

ЖІҚ, аііықтау және бастапқы тергеудің қылмыстық про- 
пі і пц <оі .»іі/іі.ііі;і:іі і.і кс к-ңдердегі міндетері ортақ екендігін 
............... <ііі.і| іі.ііі, дгк пмсп олардмң дербестігін жэне эрқай-
■ і " ыін ііі ж< м< іі, м журі ыу ж;ліс басқа да қызмет тэсілдерінің 
(іар ■ і ' ііц ііім  іі.ін  о т к п іім іі  жөн, бүл прокурорлық қадағала- 
уды ң срскіпсііікгсріи аиықгайды.

()< і.піаішіа, ммсалы, ЖІҚ анықтау мен бастапқы тергеу 
ЙЛДЫііда гүргап міпдетгсрді шешу үшін де, сондай-ақ арнайы 
міім апар мс-н міпдсітсрге қол жеткізу үшін де жүзеге асы- 
іи.іпады. Осмган байланысты, ЖІҚ заңдьшығын қадағалауцы 
іірокурориық қадагалаудың озіндік саласьша бөлуді үсьшатьш 
і ііпымд.трдың пікірлері орынды болса керек (тэжірибелік қы- 
ім. іпіжтіді іі) Оның үстіис, қадағалаудьщ осы түрі бойынша
• у1111 1 ’ “ 11 " і,п" ораіі, оны бірнеше бағьптарға болуге бо- 

ИіНІМ ін II і і «іігісйді11

'1'г‘и   ...........-ці " < > ІІрокуріпурс Российской Федерации” М. 1999,
58 с.

"I ІІпііокуроіі 10.1* IІрокурорский надзор: Учебник. М. 2006,460 
ПІ Ік ссараОоп В.1 ’. IІрокурорский надзор: Учебник. М. ТКВелби, с 233
' I Ко іусов Л.<1>. Прокурорский надзор за исполнением законов в опера-

' ііпііо ро іыскной деятельности: современные ыроблемытеории ипрак- 
і нііи шітореф. д и с.... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 41-45
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Осы қадағалау саласының міндеттерін топтастыруды ары 
қарайғылы мнзерттеу тұрғысынан В.Ф.Крюковтың маңыз- 
дыльны мен функционалдық бағьптылығына қарай базалық 
(қадағалау қызметінің заңмен белгіленген міндетті бағытта- 
рынан туындайтын) жэне нақты-функционалдық (Бас Проку- 
рордың бұйрықтары мен нұсқауларынан анықталатын осы ке- 
зеңдегі прокзфатура органдарының қылмыскерлікен күресудегі 
рөлімен нақгы тарихи кезеңнен туындайтын) деп бөлу туралы 
ұсынысына назараударуға болады32.

Теориялық түрде ЖІҚ прокурорлық қадағалауды: 1) ЖІҚ 
жүргізу себептерінің заңдылығын қадағалау; 2) ЖІШ жүргізу 
кезіндегі заңдардьщ қолданылуын қадағалау деп бөлуге болады 
деп ойлаймыз.

Прокурорлық қадағалау объектілерінің шеңбері ҚР «Же- 
дел-іздестіру қызметі туралы» Заңымен қатаң белгіленген: інжі 
істер, үлттық қауіпсіздік органдарының, Қорғаныс миішстрлі- 
гінің сыртқы барлау, эскери барлау саласындағы уәкілетті орга- 
нының, қаржы полициясының, Президенттің күзет қызметінің, 
кедендік органдардың жедел болімшелері (6 багі).

Бүл қызметті жүзеге асыру кезінде заңдылықты қамта- 
масыз ету үшін прокурордың уэкілеттігі аса ауқымды, дегенмен 
оның ЖІШ жүргізетін органдардың жедел қызметіне араласуға 
қүқығы жоқ жэне ол жеке ЖІШ жүргізе алмайды немесе оларды 
жүргізуге қатыса алмайды.

Қадағалау пэнінің мазмүнына ЖІШ жүзеге асыратын 
органдардың сәйкес мемлекеттік органдардың нормативтік 
қүқықтық актілерін орындауы кірмейді, жэне сәйкесіне про- 
курор аталмыш органдардың уәкілеті лауазымды түлғаларының 
бақылау қызметінің бүл саласына кіріспейді. Бірақ қадағалау 
пэніне бүл басшылардың ЖІҚ туралы Заң талаптарын сақтауы 
кіреді. Прокурордың басты назары, бүл қызмет барысында тек 
қана осы Заңда қарастырьшған ЖІШ мен қүралдардың найдала- 
нылуы мен қолданылуына бағытталған.

32 Крюков В.Ф. Прокурорский надзор: Учебник для вузов. М.; НОРМА,
2006, 784 с. С.206
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Прокурордың уәкілеттіктері ҚР «Прокуратура туралы» 
Заңының 35 бабында толық ашылған.

Жедел-іздестіру шараларын жүзеге асыру кезіндегі заң- 
дьшықты қамтамасыз етудің негізгі қүралы тағайындау мен 
жүргізу негіздемелері Заңда айқын белгіленген прокурорлық 
тексерістер болып табылады.

Прокурорлық қадағалау нэтижелерінің талдауы, жедел-із- 
дестіру қызметі субъектілерінің қызметінде, соның ішінде аза- 
маттардың конституңиялық қүқықтарын тек қана прокурор 
санкңиясымен қозғайтын іс-шаралар жұргізу міндеттілігі ту- 
ралы талаптардың сақгалуы бойынша, жылдан жылға жү- 
мыотың жақсару үрдісі байқалатындыгын көрсетеді. Стати- 
г.тика корсеткіпггері Заңның 12 бабында салынган ережелердің 
иоіідпиылу гожірибесінің реттелу үрдісін корсетеді, жэне адам 
мги л іаматгың конституциялық қүқықгары мен бостандьпсга- 
і і ы і і ы ц  м.ікі ималды қамтамасыз етілуінің бір көрсеткіші болып 
пібылады. ,,

Жалпы гірокуратураның қызметі азаматтардың осындай 
куқықтарын қозғайтын жедел-іздестіру шараларын тек қана 
ирокурор санкңиясымен жүргізу тәжірибесін нығайтуға бағыт- 
талғаи, ал бүл талаптар ескерілмейтін аймақгарды, әрекететудің 
гиісті шаралары қабылданады.

(дшымен бірге, бүл салада тыңдау мен бақьшауға ар- 
н і ні ііі арііайы қүралдарды қолданудан түратын коптеген бүзу- 
іиі.і і і ы к  іир болады, бүл ай гарлықтай дэрежеде олардьщ жүзеге 
,н і.і|і.ш мі щ.і імсі 111111 жіігырындыгы мен қүпиялылығына бай- 
ІІПІІЫІ ІЫ

К.>іім.іііі.н і.ні.і {.ііп.і г.ійксс, прокурор, ЖІШ жүзеге асы- 
ріііыи ирі.шдіір іаршіынаіі заң бүзушьшықтарды анықтау
ж.шг (>үлі.ірпшу м.ікгиіі.піда ісксерістерге арнайы техникалық 
қүралдарды қолдаиа оіырыи, сэйкес мамандарды тарту бой- 
ынша уэкілетгіктергс ис.

Оның үсгіне, азаматгардың констшуңиялық құқықтары 
мгп (нігтандықтарын толық қорғау мақсатьщца 2009 жылы про-
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курорларға арнайы ЖІШ жүзеге асыру зандьшығын, байланыс 
желісінде жұргізу құдьіғы берілді.

Сонымен .бірге, «ЖІҚ туралы» Заңды қолдану жэне про- 
куратура органдарының қүрылымындағы мамандандырылған 
бөлімшелердің күшімен қадағалауды жүзеге асыру тэжірибесі 
жедел-іздестіру қызметі саласындағы қадағалаудың қүқықтық 
механизмдерін ары қарай жетілдіруді талап етеді.

Прокуратура органдарьшың қатып қалған ағза болмай, қа- 
растырыльш отырған саламен қоса алғанда дамуы қажет екен- 
дігі анық. Алайда, бір жағынан құқық қорғау функңиясының 
элсіреуіне жэне екінші жағьшан, мемлекеттік жэне қоғамдық 
мүдделердің аз болса да бүзылуына жол бермеу үшін мүны аса 
салмақгылықпен жүзеге асыру қажет.

Жедел-іздестіру заңнамасын жаңарту, уәкілетті орган- 
дардьщ қызметін жетілдіру қажеттілігі қазіргі уақыттың ақиқа- 
тынан туындайды жэне «ЖІҚ туралы» Заңының көгггеген ере- 
желері озектілігін жоғалтқан жэне заманауи қылмыскерлікке 
барлық жедел мүмкіндіктеріді қолдану арқылы толыққанды 
тиімді қарсы түруға мүмкіндік бермейді.

Дәл осы себептен Бас прокуратура жедел-іздестіру қызметі 
туралы нормативтік қүқықтық базаны жетілдіру жэне оның заң- 
дылығын қадағалау бойынша қадамдар жасайды.

Прокуратура органдарына, байланыс желілерімен қатар, 
арнайы іс-шаралар жүрғізу саласында тексеріс жасау құқығын 
берудің жалғасы ретінде осы бағытгағы жүмыс тәртібі ту- 
ралы нүсқамалық актілер дайындалды жэне қабылданды. Тек- 
серілетін бөлімшелерге прокурорлардың барльщ техникалық 
қүралдарға, қызметтік қүжаттарға жэне басқа мәліметтерге қол- 
жетімділігін қамтамасыз ету міңдеті жүктелген.

Арнайы іс-щаралардьщ заңдьшығы мен тиімділігін қа- 
дағалау нысандары жетілдірілген. Прокуратура органдарының 
орталық аппаратьщца жэне орындарында эрбір жедел есепке 
алу ісі бойьпшіа қадағалау істерін ашу қамтамасыз етілген, оньщ 
аясында прокурорлар арнайы іс-шараларды санкңиялайды.
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Сонымен бірге, құқық қорғаушы жэне арнайы органдардың 
қолданыстағы заңнамаға сэйкес өзінің ведомствоішілік норма- 
тивтік гсұқыктық базасын келтіруі қамтамасыз етілген.

Прокурорлардың жедел жұмысты жүзеге асыруға бөлінетін 
ақша күралдарын жұмсау заңдыльнын тексерудің барлық дең- 
гейлерін жүргізу мүмкіндігі қамтамасыз етілген жэне шектері 
анықталған. Бүдан бүрын бүл сала прокурорлық қадағалауцан 
тыс болған. Бүгінде профилактикалық нәтиже айқьш көрінеді, 
жыл сайын қаржылы заңын бүзушьшық сомалары бірнеше есе 
гөмендейді.

Жоғарьща аталған «Жедел-іздесгіру қызметі мәселелері 
бойынша кейбір заңнамалық акгілерге өзгерістер мен толықгы- 
]іулар енгізу туралы» Заңмен арнайы іс-шаралар жүргізу рүқсат 
етілетін қылмыстар тізімі кеңейтілді, үйымдық аппарат жаңар- 
і і.і пды, түлғаның жеке өмірі, ар-намысы мен қадір-қасиеттеріне 
кагысты жедел мәліметтерді сақгау бойынша шектеулер орна- 
і м і і д ы , ЖІҚ ақпараттық қамтамасыздандьфу жэне қүжаттан- 
дыру тэртібі ретгелді.

Бүи саладағы қүқық қорғау бастамалары 2009 жылғы 7 жел- 
юқсандағы «азаматтардың жеке өміріне қол сүқпау қүқықтарьш 
қорі ау моселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге өз- 
гсрістер меи толықгырулар енгізу туралы» Заңмен салынған бо- 
латын. Бүл акт бойынша уәкілетті органдардың институтын ен- 
гізумен қатар, жеке өмірге қол сүқпазшіылықгы, хат алмасулар, 
тслсфон арқылы сөйлесу, пошталық, телеграфтық немесе басқа 
да хабарламалардың қүпиясын заңсыз бүзуға байланысты қьш- 
мыстаір үшін жауапкершілік күшейтілді, жедел-іздестіру мате- 
риалдарын бүрмалағандығы үшін қылмыстық жауапкершілік 
орнатылды, байпаныс желісіне заңсыз кіргені үшін жауапкер- 
шілік енгізілді.

Мемлекет Басшысының 2011 жьшы қарашада қол қойған 
«Қазақстан Республикасының құқық қорғау қызметін жетілдіру 
жоне қылмыстық заңнаманы одан эрі ізгілендіру мэселелері 
іюііышііа кейбір заңнамалық актілерге өзгерістермен толықгы- 
рун.ір спгізу іуралы» Заңымен ҚПК-ке қьшмыстық қудалауор-
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гандарын хабарсыз кеткен тұлғаның жоғалған кезінен бастап 2 
ай өткеннен кейін, егер осы уақыт аралығьюда оның орналасқан 
орны анықталмаған жағдайда қылмыстық іс қозғауға міндет- 
тейтін өзгер істермен толықгырулар енгізілді33.

Бул, бірінші кезекте, осы санаттағы тұлғаларды іздестірудің 
қолданыстағы тәртібінің тиімсіздігіне байланысты.

Бас прокуратура дайындағаи жэне енгізген хабарсыз кет- 
кендерге қатысты іздеу істерін қозғау туралы электронды қа- 
дағалау жэне хабарландыру жүйесі де осы мақсатқа арналады.

Қарастырылып отырған саладағы қадағалауды ары қарай 
жетілдіруге 2011 жылы наурызда Бас прокуратура алқасының 
кеңейтілген отырысының хаттамалық шешімдері белгілі бір 
түрткі болды.

Әлеуметті түлғаларды іздестіруте тарту мақсатьшда, 2011 
жьшдың сәуір айынан бастап Құқықгық статистика жэне арнайы 
есепке алу комитетнің сайтында іздестіру есептерінің мэлімет- 
теріне ашық қолжетімділік берілген (\^лү\у.8егүі8.ргау8іа1:..к2 ).

Үйымдасқан қылмыстылықнен күресті күшейту мақса- 
тьшда 2011 жылдың соңында Бас прокуратураның қатысуымен 
Қылмыстық кодекске үрьшық жэне қылмыстық жиналыстарға 
қатысқандығы үшін қылмыстық жауапкершілікті қарастыратын 
норма енгізілді, ҮҚТ-да көшбасшылық орында түрған, түр- 
мыста «заңды үры» деп аталатын түлғалардың қызметі қылмы- 
стандырылды. ¥йымдасқан қылмыскерлікті қаржыландырғаны 
үшін жазалау бөлек қарастырылған.

Жедел-іздестіру тәжірибесінің талдауы қьшмыстық қудалау 
органдарының негізгі проблемаларының бірі жедел тексеру 
нэтижелерін проңессуалды рэсімдеу болып табылатындығын 
көрсетті.

Осыған байланысты Бас прокуратура дәлелдемелік маңызы 
бар ЖІШ негізгі түрлерін іс жүргізу әрекеттері ретіиде (жа-

33 Қазақстан Республикасьшьщ кейбір заңнамалық актілеріне құқық 
қорғау қызметін жетілдіру және қылмыстық заңнаманы одан эрі із- 
гілендіру туралы өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан 
Республгасасының 2011 жылғы 9 қарахнадағы № 490-ІҮ Заңы

56



■

сырын тергеу әрекеттері) тануды ұсынатын ҚПК-ң жаңа редак- 
циясыньщ жеке тарауының жобасын әзірледі.

Осы параграфта баяндалгандарды түйіндей отырьш, келесі 
тұжырымдарға келеміз:

1. жедел-іздестіру қьізметі осыган уэкілетті мемлекеттің 
органдардың ашьпс, жэне жасырын кұқықтық құралдарды қол- 
дана отырып жұзеге асыратын құқық қорғау қызметінің өзіндік 
түрі болып табылады.

2. жедел-іздестіру қызметінің заңдылығын прокурорлық 
қадағалау, адам мен азаматтың конституциялық құқықгарьш 
қорғауға арналған кұқықтық кұрал ретінде, өзінің тзжірибелік 
қажетілігі мен шарттастығын көрсетті. Бұл саладағы қадағла- 
удың болуының ерекше маңыздылығы, азаматтардың өмір 
сүруге, жеке бостандығына, қадір-қасиеті мен жеке оміріне қол 
сұқпаушылығы секілді конституциялық құқықтарының бұзылу 
қауіпсіздігі құқықтық қатынастардьщ ешбір басқа саласьщда 
осындай өткір түрде қозғалмайтындығьша байланысты.

3. ЖІҚ заңдылығын қадағалайтын прокурорлардың субъек- 
тілік құрамын анықгайтын нормалар түзетуді талап етеді. Біздің 
пікірімізше, «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Заңның (25 бап) 
жэне ҚР «Прокуратура туралы» Заңының (36 бап) сәйкес нор- 
маларында ЖІҚ, заңдылығын қадағалауды осы арнайы мемле- 
кеттік қызметтің айрықша ерекшелігіне, эр уэкілетті прокурор 
үшін мемлекеттік немесе заңмен қорғалатын құпияны ұрлайтын 
ақпаратқа арнайы қолжетімділігін рәсімдеуді қажет ететін оның 
қүпиялылық режиміне байланысты, Республиканың Бас Про- 
куроры мен оған уэкілетті прокурорлар жүзеге асыратындығы 
регламснтпен белгіленуі тиіс.

4. ЖІҚ прокурорлық қадағалау тэжірибесі қолданыстағы 
заңнаманы одан эрі жетілдіруді қажет етеді, бүл туралы біздің 
осы параграфга баяндағанымыдай, ол адам құқықгарының 
қорғалу кепілдігін күшейтуге ықпал етеді.
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7. ТЕРГЕУ МЕН АНЫҚТАУДЬЩ 
ЗАҢДЫЛЫҒЫН ҚАДАҒАЛАУ

Бастапқы тергеудің заңдылығын прокурорлық қадағалау 
прокурорльщ қадағалаудың басқа функцияларынан, ең алдымен, 
үздіксіздігімен, бастапқы тергеуді процессуадцық басқарудьщ 
болуымен ерекшеленеді, бүл оның қүқықгық қатынастардың 
көрсетілген саласындағы белсенділігі мен билеуші-басқарушы 
сипатын корсетеді.

Процессуалдық басқарудың прокурорлық қадағалау ны- 
саны ретіндегі мэні ҚР «Прокуратура туралы» Заңының 38 ба- 
бында жэне ҚР ҚІЖК 197 бабьшда корсетілген.

Кейбір авторлардың айтуынша, бүл уэкілдіктердің анықгау 
органының, анықтаушының, тергеу болімі басшысының, қыл- 
мыстық іс бойынша терғеушінің уэкілдіктеріне қарағанда айтар- 
лықтай жоғары екендігін байқауға болады. Бүл орынды, себебі 
қьшмыстық қудалау прокурордың, негізінен қьшмыстық істі 
басталқы терғеуі жэне сотта мемлекеттік айыптауды қолдауы 
арқылы жүзеге асыратын конституциялық функциясы болып та- 
былады34. Оның үстіне, прокурордьщ согқа дейінгі отырыстар- 
дағы уәкілдіктерінің мүндай көлемділігі, әлбетте, прокурорлық 
қадағалаудың тиімділігін қамтамасыздаидыруға ықпал етеді 
жэне сотқа дейінгі іс жүргізу органдарының іс жүргізу қыз- 
метіне жедел араласуы арқылы жіберілген заңбұзушылықтарды 
уақытылы жоюға мүмківдік береді35.

Баяндалғавдардың бэрі прокурордың өз уәкілдіктерінің 
арқасында сотқа дейінгі қылмыстық процестің төрешісі болып 
қалатындығын көрсетеді. Ол тікелей қылмыстық қудалауды жү-

34 Когамов М.Ч. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РК. 
Обіцая и особенная часть. Алматы: Жеті жарғы, 2008. 869 с. С.153

35 Найденов В.В. Советский следовагель. М.: Юрид. лит-ра, 1980. 112с. 
С.54. Жогин Н.В., Фаткулин Ф.Н. Предварительное следствие в совет- 
ском уголовном процессе. М.: Юрид.лит. 1965. 366с. С.354. Соловьев 
А.Б. Уголовное преследование и прокурорский надзор в досудебных 
стадиях судопроизводства// Проқурорская и следственная практика. М. 
1997, №3 С.88-94. С.92
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зеге асыратын лауазымды түлғаларға да, сондай-ақ қьшмыстық 
істер бойынша эділеттілік орнататьшдардан да тэуелсіз. Оньщ 
қьшмыстық сот ісін жүргізудегі басты миссиясы, ягни қьшмы- 
стық процестің барлық кезеңцерінде заңдылық принципін талап 
етуді жүргізуі осында.

Қылмыстық сот ісін Жүргізуцің мүндай қүрьшымы кезін- 
дегі проқурордың бастапқы тергеу кезеңіндегі осындай басқа- 
руының болуы мен қажеттілігін В.М.Савицкий былайша негіз- 
деді: «...прокурор сотқа іс бойынша жүргізілген тергеудің және 
оиың қолдайтын айыптауының дүрыстыгын дәлелдеу үшін ке- 
леді... Ал бүл үшін ол тергеу органдарыньщ қызметін жүйелі 
іүрде, нақты эрі жедел басқарьш, бағыттауы жэне үйлестіруі қа- 
жет...»36 сонымен бірге бастапқы тергеуді қадағалаудың мүндай 
қүрылымының қажетгілігін негіздейтін кейбір ғылыми жүмы- 
і і арда, терғеуді мүндай қадағалау мен басқаруды тергеушінің 
>|і эрскетіне қамқорлық жасау деп түсінбеген жөн екендігі ай- 
п.ілғаи. Тергеугаінің тэуелсіздігі прокурор тарапынан басқа- 
руды жоққа шығармайды, ол онымен бірігеді. Н.В.Жогин оның 
үсгіне тергеуді қадағалауды жүзеге асырған кезде: «прокурор 
тергеушінің беделін көгеруге, оның ьщьшасын көрсетуіне, оның 
кэсіби іпеберлігін, принципшілдігін арттыруға барынша көмек- 
гссуі тиіс...» деп есептейді.

Салысгырмалы талдау мен алу ықтималдығы түрғысынан 
мрокурордың бастапқы тергеуді процессуалдық басқару инсти- 
і ' 11.111 сіқтау мақсагында, мүндай басқаруды жүзге асыратын 
прпк урорг.т соіта бір іс бойынша мемлекеттік айыптауды қол- 
м.іүі і іі.ші.ім ( .ілыиатьиі Достастық елдерінің кейбір мемлекет- 
п рмпп іііинаміілық пісшімдсрі қызығушылық тудырады (мы- 
с .пн.і,; > п|и>.>іі/к-і11 І*с( пубппк.тсының ҚІЖК қараңыз).

I Ірокурирлі.іқ к.уқі.іқ імлымында заңсыз есірткі айналымы, 
заңсыз кэсімксрлік слласыіідағы қылмыстарды тергеуді, қыл-

36 Савицкий В.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в 
деятельности органов дознания и предварительного следствия: Ав- 
тороф... дисс.-.к.ю.н. М.: Академия наук СССР, Институт права им. 
А.Я.Вышинского, 1957, 17с. С.6-7
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мыстық сот ісін: жүргізу саласындағы тұлғаның қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуді проқурорлық қадағалау ереқіисдіқгері секілді, 
осындай қадағалаудьщ жеке маңызды аспекгілеріне арналған 
көптеген зертгеулер бар, алайда қадағалаудың процессуалдық 
мэні бірыңғай эрі ортақ болып қала береді.

Осьшайша, ҚР Қ Ж К  7 бабының 16 тармағына сәйкес, 
бастапқы1 тергеу- уэкілетті органдардың істің мэн-жайын 
анЫқтау, белгілеу жэне бекіту жэне қылмыс жасаған гұлғаларды 
қьшмыстық жауапкершілікке таріу бойынша Кодексте бел- 
гіленген уәкілеттерінің шектеріңдегі сотқа дейінгі қызметінің 
процессуалды нысапы. Бүгінде, бастапқы тергеуді арнайы про- 
курорлар, ішкі істер, ұлтгық қауіпсіздік жэне қаржы полициясы 
органдарының тергеушілері жүзеге асырады.

Анықтау дегеніміз анықгау органдарының ҚІЖК бел- 
гіленген өкілеттіліктерінің шегінде істің мэн-жайьш анықтау, 
белгілеу жэне бекіту мен қылмыс жасаған тұлғаларды қылмы- 
стық жауапкершілікке тарту бойынша сотқа дейінгі қызметінің 
іс жүргізу нысанын білдіреді (ҚР ҚІЖК 7 бабының 15 тармағы). 
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, анықтау органдарының шең- 
бері айтарлықгай кең (ҚР ҚІЖК 65 бабының 2 бөлімін қараңыз).

Прокурордың процестің сотқа дейінгі кезеңіндегі басты 
міндеті ешкімнің заңсыз жэне негізсіз қылмыстық жауапкер- 
шілікке тартылмауында. Ол үшін, заң шығарушы, жоғарыда 
атап кеткеніміздей, прокурорға бастапқы тергеуді процессу- 
алдық басқаруды жүзеге асыру құқығын берді. Алайда, тергеу 
процесін процессуалдық басқару, қылмЫстық қудалауды жү- 
зеге асырумен қоса, прокурор зандардың сақталуы мен қол- 
данЫлуын қадағалауды да жүзеге асырады. Бұл туралы проку- 
рордың айьпггалушының айыбын ашатын жэне оны ақгайтын, 
сондай-ақ оның жауапкершілігі мен жазасьга ауырлататын және 
жеңілдететін жағдайларды белгілеу міндеті дәлел болады.

ҚР «Прокуратура туралы» Заңының 7 тарауы прокуратура 
органдарының осы функциясына арналған.

Сонымен бірге, тергеу жэне анықгау органдарының 
заңдарды қолдануын прокурорлық қадағалаудың тиімділігін
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артгыру мақсатында ҚР Бас Прокурорының 2012 жылғы 23 ма- 
мырдағы № 70 бұйрығымен терғеу мен анықтаудың заңдылығын 
прокурорлық қадағалауды жүзеғе асьфуды ұйымдастырылуы 
мен тэртібін реттейтін «Тергеу мен анықгаудың заңдылығын 
қадағалауды .үйымдастыру туралы» Нүсқауы бекітілді.

Құқық қолданушылық тәжірибенің талдауы, адам мен 
азамат қүқықгары бүзылуьшың басым копшілігі қылмыстық 
проңестің дэл сотқа дейінгі кезеңінде болатынын көрсетеді.

Заң шығарушының қүқық қорғау огандарьгаың лауазымды 
гұлғаларын жеке құпияны құрайтын алынған мәліметтерді 
қорғау бойынша барлық шараларды қабьшдауіа міндеттейтін 
қамқорлығы да осымен түсіндіріледі. Осьшайша, мысалы, 
анықгау мен бастапқы тергеудің мүндай деректері жариялауға 
жатпайды, ал бүл жағдайларда соттық талқылау жабық сот оты- 
рысында жүзеге асырылады (ҚІЖК53 бабы). ҚР ҚІЖ-ң 13 бабы 
қылмыстық іс бойынша сот ісін жүргізуде қылмыстық проңеске 
қатысатын тұлғаның абыройын төмендететін жэне ар-намысын 
кемітетін шешімдер мен эрекеттерғе тыйым салады. Оның 
үстіне, жоғарьща айтып өткеніміздей, заң шығарушы проку- 
рорға бастапқы тергеу жүргізу кезінде заңдылықгың сақгалуын 
қадағапауды жүзеге асыру мівдетін орынды берген.

Сопымсн қатар, азамат қүқықтарының б ұ зу ш ы л ы қгар ы н  
азайтуға мүмкіндік беретін ықпалды эрі жеткілікті іс жүргізу 
институттарының болуын мойындай отырып, статистика көр- 
сеткендей, қьшмыстық қудалау органдарьшың қьшмыстарды 
ашу бойынша заңды шараларды қолдану қабілетсіздігін, аза- 
матгардың консгитуңиялық құқықтарына қол сұғатын тыйым 
салынған тергсу эдістерін қолдану арқьшы отейтін жағдайлар 
да кездесетіндігін мойьпвдауымыз қажет.

Қылмыстық проңестің сотқа дейінгі кезеңіндегі заңдыльщ 
жағдайын талдау.

Тергеу мен анықтауды жүзеге асыру кезінде заңдылықты 
сақтау, оргаңды жасалған немесе дайындальпт жатқан қылмыс 
туралы ақпараттандырған уақыттан қылмыстық істі сотқа жі- 
беруте дейінғі уақыт аралығындағы сотқа дейінгі іс жүргізудің
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барлық кезеңдерінде қьшмыстьщ қудалауды жүзеге асыратын 
лауазымды түлғалардың іс жүргізу шешімдері мен эрекетгерінің 
заңдылығын қамтамасыз етуді қажет етеді.

2013 жылы 12 ай ішінде проқуратура органдары процестің 
сотқа дейінгі кезеңдёрінде қылмыстық іс қозғау арқылы қыл- 
мыстық іс қозғаудан бас тарту туралы -9342 қаулының күшін 
жойды, тергеу жэне анықтау органдарының қызметіндегі заң 
бүзушылық Мэселелері бойынша- 7194 үсыныс жасады жэне қа- 
улылар шығарды, бұрын тіркелмеген-1712 қылмысты анықгады 
жэне есепке алды, олардьщ 285-ін сотқа жолдады.

Прокуратураның түрақгы басымдығы қылмыстық процесте 
тергеу мен анықтау барысында адам мен азаматтың конститу- 
циялық құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қамта- 
масыз ету болып табылады. Осылайша, тек 2013 жылдың нәти- 
желері бойынша қылмыстық қудалау органдарының уақытша 
ұстау изоляторынан, күдіктің расталмауъюан 25 азамат боса- 
тылДЫ, құқық қорғау органдарының қызметтік бөлмелерінен 
прокурорлар 803 заңсыз ұсталган азаматтарды босатты.

Сонымен бірге, егер 2003 жылы еліміздің прокурорлары 
341 заңсыз ұсталған азаматтарды босатса, онда 2014 жылдың 
қорытындылары бойынша- одан үш есе көп (1004), бүл проку- 
рорлардың қылмыстық сот ісін жүргізудегі азаматтардың кон- 
ституциялық құқьщтарын қорғау бойынша жүмыстарыньщ кү- 
шейтілгенін тағы да дэлелдейді.

Қылмыстық қудалау органдарының тарапынан заң 
бұзушылықтар санының көп болуы жағымсыз үрдіс (1 кесте).

1 кесте
2014-2018 жылдын 6 айы аралығындағы қылмыстық қу- 

далау органдарымен заңсыз үсталған жэне прокурорлармен қы-
зметтік бөлмелерден босатылған азаматтар саны

2014 2015 2016 2017 6 ай 2018
1004 48 368 125 200
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Талданып отырған уақыт аралығьшда (6 жыл), прокурорлар 
«қамау» бултартпау шарасын қабыЛдау туралы 82922 өтініпггі 
қолдады (2 кестё).

2 кесте
2014-2018 жылдын 6 айы аралығындағы қамаудьщ заң- 

дылығын прокурорлық қадағалау жағдайы туралы мәліметтер
(қолданған өтініштер)

2014 2015 2016 2017 6 ай 2018
11879 10992 11556 16975 5313

Жалпы талданьш отырған 2014-2018 жылдьга 6 айы ара- 
лығындағы, прокурорлардың қылмыстық іс қозғаған қылмы- 
старының саны 17495 астамды құрады (3 кесте).

3 кесте
2014-2018 жылдын 6 айы аралығындағы прокурорлар қыл- 

мыстық іс қозғаған қылмыстар саны__________________ ■
2014 2015 2016 2017 6 ай 2018
5265 6928 3031 1435 782

ГІрокурорлар қозғаған қылмыстық істердің ішінде респу- 
блика соттарына 3122 қылмыс туралы қылмыстық істер жол- 
данды (2014-2018 жылдын 6 айы аралығындағы) (4 кесте).

4 кесте
Ж ылы 2014 2015 2016 2017 6 ай 

2018
1 Ірокурорлар іс қозғаған 
қылмыстар саны

5265 6928 3031 1435 782

Сотқа жолданды 1739 573 422 236 152

Жоғарыда айтылғандардан мынандай тұжырым жасауға 
болады:
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.1. Қазақстан Республикасындағы нрокурорлық қадағалау 
қылмыстық іс жүргізу қызметі саласындағы заңцылықы нығай- 
тудың маңызды заңцық куралы болған жэне больш қала бе- 
реді. Оеыған байланысты, қылмыстық істер бойынша басталқы 
тергеу нрокурорлық қадағалаумен тығыз байланысты екендігін 
атап өтуіміз қажет, себебі ол адам мен азаматтың констшуцильщ 
күқықгарын шектеуге зор әсер етеді.

2. Бастапқы тергеуді прокурорлық қадағалау тергеушінің 
жұмысын- қылмыстық іс қозғау себебін тіркеген уақыттан 
бастап айыпталушыны согқа тапсырғанға дейінгі проңессу- 
алдьщ басқару нысанында айқын көрінеді. Сонымен бірге про- 
қурорлық қадағалау өзіндік сипатқа ие жэне қылмыстық іс бой- 
ынша бастапқы тергеу органдарының қорытындыларына тэу- 
елді емес.

3. Қазақстан прокуратурасының қылмыстық процесс ке- 
зеңіндегі қызметініц болмысы объективті түрде оның қадағалау 
өкілеттіктерін одан эрі жоғарьшатуды талап етеді. Осьшайша, 
мысалы, сот ісін жүргізудің тараптардың жарыспалылығы 
жэне тең құқылылығы, кінэсіздік презумпциясы жэне сот қы- 
зметінің жариялылығы секілді принциптерін одан эрі дамыту 
мақсатында, прокурорға айыптау қорытындысын қүру қүқығын 
беруге болады деп ойлаймыз. Немесе, істің мэн-жайын зерттеу 
объективтілігін қамтамасыз ету, кешіктірушілікті болдырмау, 
іс жүргізу мерзімдерін сақгау, жэне ең соңында процесс қагы- 
сушыларының іс жүргізу қүқықтарын сақтау мақсатында, заңна- 
маға сәйкес өзгертулер енгізу жэне прокурорға еотқа тапсыру 
туралы мэселені шешу үшін зерттеуге берілген қьшмыстық іс 
бойынша жеке тергеу эрекеттерін жүргізу қүқығын беру қажет.

4. бастапқы тергеудің заңцылығын соттық бақьшау мен 
прокурорлық қадағалаудың озара байланысы мэселелерін ары 
қарай зерттеу қажет. Бүл озара байланыс пен өзара толықты- 
рудың негізін салушы құқықгық формула «нрокурорлық қа- 
дағалау актілерін соттық бақылауды оларды қабылдағанға дейін 
емес, кейін орнату» болуы тиіс.



8. ПРОКУРАТУРАНЬЩ СОТТА МЕМЛЕКЕТ 
МҮДДЕЛЕРІН БІЛДІРУІЖӘНЕ СОТ ШЕІШМДЕРППҢ 

ЗАҢДЫЛЫҒЪга ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Жарыснальшық принципіне негізделген, прокурбрдық 
сотта мемлекет мүдделерін апп.щ білдіруі- бүл прокуратура ор- 
гандарының елдегі заңцьшықты қамгамасыз етуге бағытталган 
басым эрі маңызды функцияларьгаың бірі. Проқуратураның 
сотта мемлекет мүдделерін білдіруі бойынша функциясы Қа- 
зақстан Республикасы Конститухщясының 83 бабында бея- 
гіленген жэне прокурордың сот ісін жүргізуцің кез келген ны- 
сандарына қатысуын талап етеді. Сотга мемлекет мүдцелерін 
білдіру Республиканьщ Конституциялық Кеңесімен прокурагу- 
раньщ ерекше футпсциясы деп танылғаньтн атап өткеніміз жөн37.

М.Ч.Когамовтың айтуыніпа, прокурор- қьшмыстық про- 
цестің барлық соттық кезеңдеріндегі белсенді қатысушы, со- 
нымен қагар автор мұның орынды екенін нақгы айтады, се- 
бебі ол білікгі заңцық білімге ие жэне қорғау тарапымён іріге 
отырып, мысалы, қьілмыстық сот ісін жұргізу саласында, қыл- 
мыстық іс жүргізу қызметінің барлық қагысушьшарының мүд- 
делерінё орай дүрыс шепгімге қол жеткізёді38.

Апелляциялық жэне қадағалаушьшық тэртіпте қылмы- 
стық, азаматтық немесе басқа да сот ісін жүргізуде мемлекет 
мүддёлерін білдіре отырып, прокурор өз өкілеттікТерін «Про- 
куратура туралы» ҚР Заңына сэйкес, сондай-ақ Республиканың 
қылмыстық іс жүргізу, азаматтық іс жүргізу жэне басқа да 
заңнамасына сай жүзсге асырады (30 баптың 1 бөлімі). Бұрын 
айтын откеніміздей, прокуратура органдарына мүндай жоғары 
міндсг бсру, прокурордың сотта мемлекет мүдцелерін білдіруші 
ретінде, жоғары сапаггы заңгер болуын талап етеді.

37 Вестник Конституционного Совета Ресгіублики Казахстан. Вьш. №1 
Алматы. 1998. С.172-173

38 Когамов М.Ч. Комментарий к ушловно-процессуальному кодексу РК. 
Общая и особенная часть. Алматы: Жеті жарғы, 2008. 896 с. С. 154
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Осьшайша, мысалы, прокурордың сот процесіне мемле- 
кетгік айыптауШЫ ретіңце қатысуьі кезінДё, ол айыптауды са- 
палы әрі объективті қолдауы немесе олардан негізДі түрде бас 
тартуы қажет, яғни сотгың заңды және эділ шешім шығаруы 
үшін қолынан келетін шараларды қабылдауы тиіс. Сонымен 
бірғе, прокурор қызметіндегі қүқыққбрғаушы бағыт туралы 
да үмытпағанымыз жөн: мемлекетгік айыптазтпының үштық 
заңнамада қарастырылған өкілеттік потенцналдары айтыр- 
лықтай кең жэне тек қана айыптаумен шекгелмейді. Прокурор 
сотта процес қатысушьшарының завды мүдделеі толық түрде 
сақтшіуын қадағалауы тиіс, бүл айыптау тарапына да, айып- 
таушы тарапына да бірдей қатысты.

Прокуратура органДары қызметінің қүқық қорғаушы си- 
паты, процесс қатысушьшарыныц қүқықтарын қамтамасыз ету 
конституциялық міндеті, сот ісін жүргізуцің барлық нысанывда, 
сотта мемлекет мүдцелерін білдіру функциясын толық қамтиды. 
Прокзфор соттық дауда тараптардың бірі болып қана қоймай, со- 
нымен қатар сотта істің қаралуының бейтараптылығын, қылмы- 
стық сот ісін жүргізудің осы кезеңівдегі завдарцың цәлме-цэл 
және бір үлгіде қолцанылуын қамтамасыз етуге міндепі билік 
өкілі ретінде де шығады.

Осы орайда Л.А.Курочкинаның қылмыстық сот ісін жүр- 
гізу барысывда прокурордың мемлекет мүдцелерін білдіруіне 
қатысты, «қьшмыстық қудалаумен кінэлілерге әділ жаза тағай- 
ындау, кінэсіздерді қылмыстық қудалаудан бастарту, оларды 
кылмыстық жауапкершіліктен жэне жазалаудан босату секілді 
қылмыстық сотісін жүргізудің міндетіне сай келеді» деген созі 
орынды39. Бүл «прокурордыц эр түрлі істер санатындағы сот 
талқылауына қатысуының мэні прокуратураның негізгі тарихи 
мівдетіне дербес болуы мүмкін емес...соттардың істі қарауын 
дұрыс ұйымдастырылған прокурорлық қадағалау қоғамға қа- 
жетгі болып табылады жэне жоғары білікті соттардың тәуел- 
сіздігін, абыройы мен беделін төмевдетпеуі тиіс», ал «... про-

39 Курочкина Л.А. Обеспечение прокурором прав участников судебного
разбирательства уголовных дел. М.: Юрлитинформ, 2004. 160 с. С.7
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курордың соттағы қызметінің мәнін қадағалау деп қарастырған 
ж« ш жэне заңда тікелей солай көрсету қажет»40 деген басқа Орыс 
і.ілымдарының пікірімен сэйкес келеді.

Осылайша, бұрын айтып өткеніміздей, адам мен азаматтың 
к үкі.ікпіры мсн бостандықгарының, сонымен қатар соттамем- 
ііі к( і мүддслерін білдіру функцнясьш жүзеге асыру барысында
и.і і ақпиіуын қамтамасыз ету, прокуратура органдары қыз- 
мс. гиііц басты құқық қорғаушылық бағыты болып табьшады.

Прокурордың сот актілерінің заңдылығын қадағалай 
(и і.ірыи, сотгық созбұйдаларды, сот ісін жүргізудің барлықтүр- 
лсріндс істің тым ұзақ қарастырылуын болдырмау үшін, бір 
уии.ы'1 га соітардың істі қарастырудьщ жалпы ережелері мен 
мср «імдсрін ротгейтін салалық заң нормаларының талаптарын 
орі.іпц.іуміі тскссруі дс маңызды. Осылайша, мысалы, қылмы- 
і іі.п' і <>і іі ііі жүргі іу гаішсында, нрокурор соттардьщ бастапқы 
іыңцнүди (I ,Г КІЖК И)І бабы), басты сот талқылауында (ҚР 
К.ІЖК И I І і н і і і  лры), апслляциялық (ҚР ҚІЖК 406 бабы), 
кік с і і ц і і н і і ы қ  (Қ1* ҚІЖК 446-4 бабы) жэне қадағалау (ҚР ҚІЖК 
'!<**> біібы) ісіп жүргізуде қылмысгық істерді қарастыру мерзім- 
дсрі 'гуріілы қылмыстық іс жүргізу заң нормаларын орындауын 
ггксерсді.

I .*жіри(*с корссгксндей, көптеген жағдайларда соттардың 
к гсрді улқыгылы қарастьфуьш қадағалау нэтижелері сот ор- 
ппідлрыіііі ирокурорлық жауап қайтару актілерін, яғни соггар-
и.н і,і ілң һү іуіпылықгарды жэне сөзбүйдаларды жою туралы 
ү< і.иіі.і( і.ірим спгі іуінс исгізболын габылады, бүл ҚР «Про- 
күркіүри іурлпі.і» (ііныиып 25 бабына, зандьшықгы нығайту, 
ініI>ііі.ік күиыі. ітидініуіиыіілрдың қүқықгары мен заңды мүдде- 
ш рін кіімпімік ы і сгу (ірглқмақсатынақолжеткізуталаптарьша 
СОЙІССС КІМ ІСДІ.

1>үл лйтылглндлр, ирокуратура сот қаулыларының заң- 
дылыгыи қадагалаудың қүқықгық негіздерін қолдану құқығына 
ис жашыз орган болын габылады жэне тұрақгы түрде сот қы-

■Ні I |»ип>рьсн В.Н. Прокурорский надзор. Учебник/ В.Н. Гршх>рьев, А.В.
I Іоіюдкин, В.Н. Яшпн, В.Н. Калинин, М.: Эксмо, 2006.496 с. С.82
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зметін жетілдіруге бағытталған шаралар туралы сындарлы 
ұсынысгар енгізуі тиіс екендігі іуралы констшухщяльнс ере- 
жеге сай. Бул, әлбетте, прокурорларды соттық актілердің заң- 
дылығьш қадағалауды одан әрі жетілдіруге, сот қателіктері мен 
жаңсақтықтарын уақытылы түзетуге, ал ең бастысы- салалы әрі 
кәсіби түрде сотқа қатысуға міндеттейді. Себебі соттағы про- 
курор- жеке мүддесі жоқ көншілік түлға, қоғамның проісуратура 
туралы, оның міндеттері мен мақсаттары, оның беделі туралы 
көзқарасы оның кэсібн шеберлігіне байланысты.

Нағыз әділеттіктің міндетті шарты соггың сыртқы заңсыз 
ықпадцардан тәуелсіздігі больш табылатындығын еске сала ке- 
тейік. Бүл маңызды конституңиялық принцип жүргізіліп жатқан 
соттық-қүқықгық реформа нэтижесінде елеулі құқықгық жэне 
элеуметгік кепілдіктерге ие бола бастады. Прокурорлық қадаға- 
лауға келер болсақ, соңғысы соттың эділеттікті жүзеге асыру- 
дағы рөлін төмендетпейді, оның іске қатысты соңғы шешім 
шығару бойынша айрықша өкілеттігін шектемейді және оның 
іс жүргізу тэуелсіздігі мен дербестігіне тиіспейді, себебі ара- 
ласусыз жэне тек қана әділеттік орнату мақсатында ғана жү- 
зеге асырьшады41. Сонымен қатар, Г.К.Утибаев айтқандай: «... 
прокурордың сотқа қатысуы соттың заңды жэне негізделген 
үкім шығаруының маңызды кепілдіғі ғана емес, сонымен бірге 
оның қылмыстардың алдын алу, сот проңестерінің мәдениетін 
арттыру бойынша қызметінің нысандарының бірі болып табы- 
лады»42.

Соңғы уақытта мемлекеттік айьгатаушының ролі айтар- 
лықтай артуца. Мысалға, Бас Прокуратураның белгілі Департа- 
менті мемлекеттік айыптаушының соттың қылмыстық істерді 
қарауы барысында анықталған кез келген заң бүзушылықтарга 
жауап қайтару міндеттерінің тізімін шығарды.

41 Бахтыбасв Й.Ж. Прок5фатура не покушается на независимость судей!/ 
Закон и правосудие. №48. 2005

42 Утибаев Г.К. Представительство интересов государства в суце: Учебное 
пособие. Алмагы: КазПОУ, 2004. 204 с. С.7-8.
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«Сот талқьшауында анықгалған заң бұз)шхылықтарға жауап 
қайтару бойынша мемлекетгік айьштаушының міңдетгері:

1) қьшмыстық істер бойынша сотгарға қатысқанда процесс 
барысында анықгалған заң бұзушылықтарға жауап қайтару. 
Жске қаулы шығару туралы сот алдында өтініш білдіру:

- сотталушының қылмыс немесе басқа да заң бұзушылық 
жасауына себеп болған себептер мен шарттарда анықгауда- 
осы жағдайларды туьшдатқан ондағы басқару функцняларын 
атқаратьш сәйкес орғандардьщ, ұйымдар немеее тулғалардың 
атыйа;

- сотта жеке азаматтардың өндірісте немесе тұрмыста теріс 
горгіптерін, сондай-ақ олардың қызметтік немесе азаматгық бо- 
рмшыіг бүзуын анықгаған Кезде- үйьш басшысьшьщ атына;

- согқа дейінгі іс жүргізу барысыңда жіберілген елеулі 
пуіч.іқ (>ү «ушылықгарды анықгаған кезде- ведомство баспіы- 
гмііі.щ атыпа;

< іп галқылауы барысында адамның абыройьша нүқсан 
м іп іретін жэне томендететін азаптау немесе басқа да фактілері 
гуралы хабарлаган кезде- тергеуге дейінгі тексеріс жүргізу мен 
к жүргізу шешім қабылдау үшін осыған окілетті қылмыстьщ 
нудаиау органының атына;

жлбірленушінің, куэгердің немесе сарагапы, маманньщ 
кулііігінің, сондай-ақ аудармашыньщ жасаган аудармасыньщ 
мп.іііді.іккл жііпаспауы кезінде- тергеуге дейінгі текеерісті үй- 
і . і м /и п  і и р у  жлис і г  жүргізу іпешімдерін қабылдау үшін проку- 
рпрдмц ііімиа;

кунгр ін-мі і < ж.ібірлспуші сочта куәлік беруден бас 
і і|>ммін 'ічіі циіідіі қі.іимм( гмқ іс қозғау мэселесін шешу үшін 
іірпкурпрдмң ІІТМІІІІ,

к у .іі (■ рді, ж.іі 11 р 111 ■ 11у11н 11 і жалған айғақ беруге, сарапшыны- 
жаііпін қорм гмндм беруге, аудармашыны- қате айдарма жасауға 
іісмссе соңғылардм анмқгама бсруден жалтаруға параға сатып 
іпу ік мссе мэжбүрлеу факгілсрін мэлімдеген кезде- тергеуге 
ц< ііііігі гсксерісті үйымдастыру жэне іе жүргізу шешімін қа- 
ім.ііідпу үшін гфокурордың атына;
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- мәлметгер сеніп талсырылған немесе оның қызметтік 
эрекетіне байланысты белгілі болған тртаның мемлекеттік 
қорғауға жататьга тұлғаларға қатысты қабьшданатын қауіпсіздік 
шаралары туралы мәліметгерді жарнялау фактілершде- қылмы- 
стық іс қозғау мәселесін шещу үшін прокурордың атына;

- қылмыстық іс материалдарьшда тексеріс актілерін жэне 
құжат тексерістерін, заттай дэлелдерді, тергеу эрекеттеріяің 
хаттамаларьш қолдан жасау немесе фабрикация жасауды 
анықтаған кезде — қылмыстық іс қозғау мэселесін шешу үшін 
прокурордың атына;

- адвокаттың заңңама талаптарын жэне нормаларын, адво- 
каттар коллешясыньщ жарғысында бекітілген адвокатура қыз- 
метін үйымдастыру принңиптерін, адвокаттардың кәсіби этика 
ережелерін қатаң бүзған кезінде- жауапкершілік, соның ішінде 
оны адвокаттар коллегиясынан шығару уралы мэселені шешу 
үшін адвокатгар коллегиясьшың президиумына;

- алқабилерге үміткрелер тізімінен қойылған талаптарға 
сәйкес келмейтін түлғаларды анықтаған кезде- заңбүзушылықгы 
жою хуралы жергілікті атқарушы органдардың атына;

- сотгы, алқабиді немесе сот талқылуына қатысушьшар- 
ды(айыптаушыны, қорғазтпыны, жэбірленушіні, куэгерді) 
қорлау түріндегі сотқа деген қүрметсіздік кезінде- қылмыстық 
іс қозғау мәселесін шешу үшін прокурордың атына. Олардың 
қатысуынсыз істі ары қарай қарау мүмкін емес болыл табы- 
латын түлғалардың дэлелді себептерсіз сотқа келуден жалтаруы 
түріндегі сотқа деген қүрметсіздік, сондай-ақ сот отырысында 
төрелік етушіңің бүйрықгарына бағьшбау, тэртіпті бұзу жағдай- 
ларында мемлекеттік айыптаушы сот алдында әкімшілік іс 
қозғау туралы өтініш білдіруі тиіс.

2) егер апелляңиялық, кассацияльщ жэне қадағалау инт- 
станңиясында соттьщ эдейі немесе оның адалсыздьпгы, бейбере- 
кеттілігі немесе заң білмеуінің салдарьшан жіберген айқын әрі 
елеулі заң бұзушылықгары анықталса, прокурорларды мұндай 
факгілер қаулыда қөрсетілетіндей сот коллегиясының алдында 
өтініш білдіруге міндеттеу қажет.



3) сот процесінің барысьгада анықгапған және олар бой- 
ынша сот жауап қайтармаған кез келген заң бұзушылықтар 
бойынша, сонымен қатар дайындалып жатқан қылмыс туралы 
ақпарат болған жағдайда, жоғарьща тұрған прокурорға сэйкес 
тексеріс ұйымдастыру (сондай-ақ ЖПІІ ұйымдастыру үшін) 
немесе кідірместен прокурорлық жауап қайтару шараларьга қа- 
былдау үшін хабар беру қажет.

4) Өтініш білдіру қажет:
- қаралуы тиіс сотқа қылмыстық іс жолдау туралы -сотта 

қарау туралы заңбұзушылықгы анықтаған жағдайда;
- айьгатау қорытындысын қайта қүру жэне оны қаралуы 

тиіс сотқа жолдау үшін істі прокурорға қайтару туралы, егер ол 
соттың қаралуын өзгертуте әкелетін айыптауды өзгертсе;

- процесс қатысушыларының наразылық білдіруі туралы 
(сот, сот отырысының хатшысы, аудармашы, маман)- ҚІЖК906. 
Қарастырылған заң бүзушылықгарды анықгаған жагдайда;

- қылмыстық істі қосымша тергеуге қайтару туралы- қыл- 
мыстық қудалау органы, сотга жоюға мүмкін емес жэне басты 
сог талқьшауын тағайындауға кедергі келтіретін елеулі заң 
бүзушылық жасаған жағдайда;

Ү кім жарияланганнан кейін прокурордың әрекеті шешімнің 
і.щі а сойксстігін гексеру, апелляциялық тэртіппен наразьшық 
білдіру үшін негіздемелердің болуын (болмауын) аньщтау 
болып табылады.

Сот шешімдеріне апелляциялық наразылық білдіру 
қүқығы, істі қарауда мемлекетгік айыптаушы ретінде қатысқан 
ирокурорға тиесілі. Сонымен бірге, заңда бекітілгендей, істі 
қарауға қатысуына қарамастан, соттың үкіміне наразылық біл- 
діру құқығына ҚР Бас. Прокуроры мен оның орынбасарлары, 
облыс прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорлар 
жэне олардың орынбасарлары, аудан прокурорлары мен оларға 
гецестірілген проқурорлар жэне олардың орынбасарлары өз 
упкілеттерінің шегінде ие болады (ҚР ҚІЖК396 бабының 3
белімі).



Наразылық білдіру тәртібі мен мерзімдері қылмыстық іс 
жүргізу заңнамасында қатаң белгіленген. Осылайша, нараз- 
ылықтар үкім шығарған сот арқылы білдіріледі (ҚР ҚІЖК- 
398бабының 1 бөлімі). Бірінші инстанңияның сот үкіміне на- 
разылығы апелляциялық тәртіппен үкім жарияланған күннен 
бастап он бес гэулік ішінде білдірілуі мүмкін (ҚР ҚІЖК399 ба- 
бының 1 бөлімі). Қамауға алынған сотталушьшарға шағымды 
үкім көшірмесін берген күннен бастап сол мерзімде жасайды.

Заңды күшіне енбеген аудандық және оларға теңестірілғен 
соттардың үкімдеріне апелляциялық наразылықтар қылмыстық 
істер боойынша облыстық және оларға теңестірілген соттардьщ 
коллегиясьшен қарастырылады.

Апелляциялық инстанция сотының үкіміне прокурор кас- 
сациялық тэртіппен наразьшық білдіре алады.

Кассациялық инстанцияның үкім, қаулыньщ күшін жою не- 
месе өзгерту негіздері ҚІЖК446-9 бабьшда көрсетілген:

1) қылмыстық заңды дүрыс қолданбау;
2) қылмысгық іс жүргізу заңын елеулі бүзу;
3) үкімнің эділетсіздігі.
Кассациялық тэртіпте сот акгісін қайта қарау туралы нараз- 

ылықгы облыс прокуроры мен оған теңестірілген прокурор, сон- 
дай-ақ Бас Прокурор мен оның орынбасарлары білдіре алады.

ҚР ҚІЖК459 бабында заңды күшіне енген сот үкімдері 
мен қаулыларын соттық қадағалау тэртібінде қайта қарау не- 
гіздерінің тізімі анықгалған. Оларға істі тергеуде немесе 
соттық қарау кезінде жіберілген азаматтардың конституциялық 
қүқықгары мен бостандықтарын бүзу немесе мына жағдай- 
лардың туындауьгаа әкелген заңцы дүрыс қолданбау жатады:

1) кінәсіз адамды соттау;
2) негізсіз ақгау үкімін шығару немесе істі тоқтату;
3) жэбірленушіні соттық қорғау қүқығьшан айыру;
4) сот тағайьшдаған жазаньщ қылмыстың ауырлығына 

жэне айьшталушы түпғасына сэйкессіздіғі;
5) талаптарды қараусыз қалдырған жағдайлардан басқа, 

азаматгьіқ талаптарды дұрыс шешпеу;



6) қайта ашылған жағдайлар бойынша немесе медициналық 
сипаттағы мэжбүрлеу шараларьш қолдану кезіндегі зңсыз не- 
месе негізсіз қаулы шығару. ■

Заңцы күшіне енген үкімдер мен қаулыларды соттық қа- 
дағалау тэртібінде қайта қарау туралы наразылықгы білдіруге 
Бас Прокурор ғана құқылы (ҚР ҚЕЖК46Ө бабының 2 белімі).

Сот шешімдерін шығарғанда заңцылықты нақты эрі 
бүлжытпай сақтау мақсатында апелляңиялық немесе кассаңи- 
ялық тэртіпте алдыңғьшардың күшін жоюға байланыстЫ қайта 
шыққан үкімге немесе қаулыға наразылықты бірінші сот үкімі 
немесе қаулысы күшін жойған себептеріне қарамастан жалпы 
негіздерде білдіруге болады (сотталушының жағдайының на- 
шарлауынан басқа, егер алдьщғы үкімнің күшін жойған кезде 
бүл мәселе қойылмаған болса).

Сот үкімдері мен қаульшарын қадағалау тэртібінде қайта 
қарау кезіндегі прокурордьщ рөлі сот талқьшауларыньщ ал- 
дыңғы кезеңцеріндегідей болып қала береді.

Прокурордьщ, қылмыстьщ сот ісін жүргізудің басқа кезең- 
деріндегі секілді, басты міндеті қадағалау инстанңиясының со- 
тына қылмыстық проңесс қатысушыларының қүқықгары мен 
бостандықтарын қорғау ғана емес, сондай-ақ заңдылық пен 
жазаның қайтарымсыздығы принңипін қалпына келтіру мақса- 
тында негізді жэпе эділ шешім шығауға көмек корсету больш 
табылады.

Қадағалау инстанңиясының сотындағы прокурордың 
қүқықгық мәртебесінің ерекшелігі, қылмыстық сот ісін жүр- 
гііудің бүл кезеңінде іфокурордьщ нормативтік акгілердің, 
эсіресе, соттық-қүқықгық акгілердің заңдылығьш жоғары қа- 
дш .піау бойынша конституңиялық өкілетгіктері күшіне енетін- 
діі і боиыи табылады.

Л іилгандарды ескере отырып, бүгінгі таңда, прокурордың 
к .і .і іімі.к гық істерді соттық талқылауға қатысуы аса маңызды 
мінді н(іолыптабылады.
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9. ҮСТАЛҒАН, ҚАМАУҒА АЛЫНҒАН ЖӘНЕ 
ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАЗАСЫН ӨТЕГІ ЖАТҚАН 

Т¥ЛҒАЛАРДЬЩ ҚҮҚЫҚТАРЫНЫЦ 
САҚТАЛУЬШ ҚАДАҒАЛАУ

Қылмыстық жазаларды атқару институты қылмыстық 
эділет жүйесінің ажьфамас бөлігі болып табылады жэне заңна- 
малық актілердің жиынтығымен реттеледі, олардың негізгісі ҚР 
Қылмыстық атқару кодексі (ары қарай- ҚАК) болып табылады43. 
ҚАК бекітілген, Кодекстің атауының өзгеруіне экелген қьшмы- 
стық жазалардың барлық түрлерін атқару тэртібі, реттеу пәні 
бойынша бүрын қолданыста болған, сотталушыларды еңбекпен 
түзету шараларымен ғана байланысты жазаларды өтеу тэртібін 
ретгеген ҚазКСР-ң Еңбекпен түзету кодексінен ерекшеленеді.

Прокуратура қылмыстық жазаларды орындау саласындағы 
заң бүзушылықгарды аньщтау мен жоюды, зертгеліп отырған 
саладагы заң бүзушылықты қалпына келтіру шараларын қа- 
былдауға қажетгі функциялардъщ, өкілеттіктер мен қүқықгық 
құралдардың жеткілікті жиынтығына ие жалгыз орган болып 
табылады. Қүқықгық қатынастардың аталмыш саласының ерек- 
шелігіне байланысты, жазаны орындаудағы, түлғаларды арнайы 
мекемелерде үстауцағы жэне бас бостандығынан айыру орында- 
рынан босатылғандарды бақьшаудағы заңцылықгьщ сақгалуын 
қадағалауды прокуратура органдарының мамандандырылған 
бөлімшелері жүзеге асырады, олардың қызметі ең негізгісі про- 
қурорлардың өзара әрекеттесу жэне өкілеттіктерін ажырату 
тэртібін, сондай-ақ осы саладағы жұмыстың ұйымдастырылуын 
анықтайтын, ҚР Бас Прокурорьшьщ 2014 жылғы 6 қаңтардағы 
№2 «Жазаны орындауда, арнайы мекемелерде адамдардың 
ұсталуында жэне бас бостандығынан айыру орындарынан бо- 
сағандарды бақылауца заңцылықгың сақталуына прокурорлық 
қадағалауцы ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту ту- 
ралы» бұйрығы болып табылатын сәйкес актілерімен ретеледі.

43 Қазақстан Республикасьгаың Қылмыстық-атқару кодексі Алматы: 
Заңгер, 2007. 72 б.



Көрсетілген бағыттағы негізгі жұмыс көлемін Бас про- 
куратураның жазаны орындау жэне азаматтарды оңалту заң- 
дылығын қадагалау бойынша Департаменті орындайды, оның 
қызметі Бас Проқурордың 2012 жылғы 7 наурыздағы №20 Бұй- 
рығымн бекітілген Ережемен ретгеледі. Аймақгарды ұсталған, 
қамауға алынған және қылмыстық жазасын өтеп жатқан тұлға- 
лардың құқықтарьшың сақталуын қадағалау бойынша маман- 
дандырылған Басқармалар қызмет етеді.

¥сталған, қамауға алынған жэне қылмыстық жазасын өтеп 
жатқан тұлғаЛардьщ құқықтарының сақталуын қадағалау ұйы- 
мының жанындағы прокураіура органдарыньщ басты бағыты 
ретінде:

1) жемқорлықпен, ұйымдасқан қылмыстылықпен, діни 
:жсіремизммен, заңсыз есірткі айналымымен күрес бойынша 
құқық қорғау органдарының арнайы және тұзету мекемелерін- 
дегі қызметін үйлестіру;

2) ұсталған, экімшілік жэне тергеумен түтқындалған, сот- 
талғандардың, МБЖБ жэне бақьшауға алынған түлғалардың 
і«>ііституңиялық қүқьщтары мен бостандықтарын сақгау;

3) зорлыққа қарсы бағытталған заңнаманы сақгау, сон- 
дай-ақ ұсталған, әкімшілік жэне тергеумен түгқындалған, сот- 
кшгапдарды 1955 жьшғы 30 тамыздагы Б¥Ү  алғашқы кон- 
ірссіиде қабьщцанған сотгалғандармен қарым-қатынастың ми- 
шімііііді.і ( гаіщаргты ережелеріне жақын ұстау жағдайларымен 
ічім німікі.п сту;

і) і ик ііш і ііндығмнан айыру орындарынан босаған тұлға- 
иіі|ніі,і ін-йімдсуіс (і.ігі.ігталған заңнаманы сақтау;

*.) уі і іні нндлрдм, пкімшілік жэнетергеументұтқындалған, 
і (п ііііп лндіірдм у< тііуі іі болінетін бюджеттік құралдарды қол- 
дшіу 'іаі(;(ылыгікіііыц жпгдайы анықгалды. -

'І үзету мекемслсрі қыімегіиің заіщылығын қадағалауды 
жүіоге асыруда прокурорлар заң жинақгарын басшылыққа 
ніуі . і .  соиммен қаіар адам мен азаматтың қүқықтары мен бо-
і пшдықтарын реттейтін ҚР Конституциясының ережелеріне 
Іісі ( і д с і н  г і и  қүқықгық қатынастарДың осы саласын реттешін
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басқа да нормативтік құқықгық актілерді ескеруге міндетті (2 
тарау). Бүл салада халықаралық-қуқықтық актілер ерекше жэне 
жан-жақты дамушы маңызға ие.

Осьшайша, жашшға орта қадам құқықтарының деклара- 
циясы әркімнің өмір сүруге, бостандыққа және жеке басқа қол- 
сұқпаушьшьиыньща жырамасқұқығьш жариялайды (3 бап)44. 
Кез келген қол сұғушылық, ұстау немесе тұтқындау болсьш, тек 
қана заңға сәйкес, уэкілетті тұлғалармен жэне органдармен жү- 
зеге асырылады.

¥сталғанға қатысты мұндай заңды негіздемелер ұсталғанға 
қатысты- қылмыс жасауда күдікгі тұлғаны үстау хаттамасы, 
тұтқындалушыга қатысты- нрокурормен бекіткен, тергеушінің 
немесе анықтауды жүргізген түпғаньщ қауяысы, прокурордың 
немесе соттың қаулысы, сотталғанға қатысты- заңды күшіне 
енген үкім болып табьшады. Заңсыз түрде қандай нысанда 
болсын ұстауға немесе қамауға алуға ұшыраған кез келген 
түлға, дереу босатылуы тиіс. Әлбетте, Қазақстан ратификаци- 
ялаған халықаралық-қүқықгық актілердің негізгі ережелері 
ұлттық қьшмыстық-атқару заңнамасында элі де көрініс тауьш 
келе жатыр.

Осыған орай, прокурорлардың басты назар аударатын обь- 
ектісі әкімшіліктің ұсталғандардың, түгқындалғандардьщ жэне 
сотталғандардың заңда белгіленғен құқықгарының орындалуы. 
Прокурорлар түзету мекемелері қызметкерлерінің қызметтік 
міндеттерін нашар ащаруын, тиісті ведомстволық бақылаудьщ 
жоқгығын, ал кей жағдайларда қылмыстық орта көшбасшы- 
ларының қылмыстық эрекет факгілерің, сондай-ақ сотталған- 
дардың қүқықгарын қатаң бұзушылықтарды анықтайды.

Екінші жағынан, прокурорлық қадағалау жазалау мақ- 
саттарына қол жеткізуге көмектесуге арналған. Сондықтал 
құқықбұзушьшықгарды түзету мен тәрбиелеуцің негізгі құрал-

44 Всеобщая Декларация прав человека. Принята и провозгаашена резо- 
люцией 217А (Ш) Генеральной Ассамблеи от 10.12.1948 года // Меж- 
дународный билль о правах. Издано Программой Развития ООН со- 
вместно с МИД РК. Алмагы, 2002. С.8
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дарын қолдану туралы заң талаптарының сақгалуын қадағалау 
үнемі прокурордың назарында болуы тиіс, бұл нрокурор окілет- 
тіктерінің кең колемі мен сипатын, Әділет министрлігі окіл- 
дерінің тарапынан да, сотталуіпылардың өздерінің тарапта- 
рынан да сотталушылардың қүқықтарын бұзу фактілеріне қа- 
тысты қадағалау қызметінің қағидаттьшығын қажет етеді.

Қадағалаудың көпжоспарлылығы ұстау, бастапқы қамау 
және қылмыстық жазаны орьшдау жерлеріндегі күқықгьщ 
тэртіпті қолдаудағы заңмен белгіленген режимдік шектеулер 
кешенінің ерекшеліктеріне де байланысты. Олар мекеме мэрте- 
бесі мен нақгы тұлғаларға тэрбиелік әсер ету қажеттіліктеріне 
қарай ерекшеленеді. Әкімшілікгің заңца қарастырылмаған 
жеңілдіктер мен көтермелеулері, кез келген тэртіп пен ұстау 
жағдайларын қаталдандыру секілді, заңдылықгы қатаң бұзу 
болып саналады, ол үшін прокурор кінәлілерді қылмыстық жа- 
уапкершілікке тартуға дейін міндетті. ,, ..

Бұл саладағы қадағалау шектері туралы мэселе де маңызды 
теориялық жэне тэжірибелік мэнге ие. ҚР «Прокуратура ту- 
ралы» Заңьгаьщ 43 бабы прокурорларды кең мағынада заңның 
сақталуын қадағалауды жүзеге асыруға міндеттейді, бұл де- 
геніміз тек қана заңцарды емес, сонымен қатар заңға қосымша 
акгілерді де білдіреді. Мұндай тәсіл, тұтқындалғандарды не- 
месе сотталғандарды ұстау тәртібі мен жағдайларын реттейтін 
көптеген заң баптарьшың сілтемелі сипатта болуымен негізде- 
леді, бұл прокурорларды қылмыстық жазалауды орындайтын 
мекемелер мен органдар экімшіліктеріңің бүйрьщтарының, 
жарлықтары мен қаулыларының заңнамаға сәйкестігін тексе- 
руге міндеттейді.

Көшпілік мойындаган халықаралық құқьщ нормалары қьш- 
мыстық жазалардың орыңцалуын қадағалайтын органдарға 
айрықша өкілетгік беруці ұсынады. ҚР «ІТрокуратура туралы» 
заңының 44 бабы прокурорларға қарастырыдып отырған салада 
осындай билеу-басқару өкілетгіктерін тағайындайды. Тексеріс 
жүргізу мақсатында прокурор бақьшауындағы мекемелерге 
тэуліктің кез келген уақытында, заң бұзушьшықтар туралы да-
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былдардың түсуіне қарамастан келуте құқылы. Прокурордың 
тексерістер саны шектелмеген, оған тексеріс тағайындау туралы 
арнайьі қауяьхньщ да қажеті жоқ. Кез келген тексеріс кенеттен, 
алдын ала хабарланбай жасалуы мүмкін.

Тексерістер тэжірибеде кешенді және мақсатты тексерістер 
болып бөлінеді. Біріншісі заңцылық жағдайы мәселелерінің 
барлық кешенін қамтиды. Бас Прокурордың талаптарьша 
сэйкес, бақылауцағы мекемелердегі кешенді тексерістер күнтіз- 
белік жыл ішінде екіден кем емес жүргізілуі тиіс. Заңнамаға 
сәйкес тексерістер ай сайьш жүргізілетін тергеу изоляторлары 
оларға қосьшмайды. Әр мекеме тексерістерінің жүйелілігі- қа- 
дағалауцьщ бүл бағытыньщ басқа ерекшелігі.

Тексерістердің жүйеліліғі үстау, қамауға алу жэне жа- 
заны өтеу орындарының экімшілігінің заңцарды орындау про- 
ңесіне тиімді ықпал етіп қана қоймай, сонымен қатар заң бүзу- 
шылықтарды уақытылы анықтагі, оларды жоюға, төмендегі 
түрған прокурорлардың қызметін бақылауға Да мүмкіндік береді.

Тексеріске жататын мэселелер шеңбері алуан түрлі және 
әр мекеме үшін ерекше. Мекеме түріне қарамастан түлға- 
ларды үстау заңцылығы, оларды үстаудың түрмыстық жэне 
санитарльщ-гигиеналық жағдайлары, медиңиналық қызмет 
корсеіу, режимдік шектеулерді сақгау, тэртіптік тэжірибе, коп 
қайталанатын қылмыстардың алдын алу туралы, арыздар мен 
шағымдарды қарау тэртібі туралы заң талаптарын орындау, 
экімшіліктің бүйрықтары мен өкімдерінің заңцылығы, босату 
негіздемелері мен тәртібі муқият тексеріледі.

Терғеу изоляторларындағы заадардың орындалуын тексеру 
кезінде, аталған мәселелермен қатар, қамалғандардьщ эр түрлі 
санатгарын изоляңиялау жэне қамауда үстау мерзімдерінің та- 
лаптарының сақгалуына ерекше назар аударьшады. Колония- 
ларда- мәжбүрлеу сипатындағы жэне басқа да үкімде жазылған 
шектеу шараларының орьщцалуы, сотталушыларды еңбекке 
тарту туралы ережелердің сақталуы, қауіпсіз жұмыс жағдай- 
лары, оның ақысын төлеу мен шегерулер тэртібі, сонымен қатар 
қьшмыспен келтірілген зақымның отелуі жэне т.б. тексеріледі.
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Тексеріске статистикалық деректерді талдау, берілген қү- 
жаттарды зерттеу, турғын үй және өндірістік объектілерді 

, аралау, ұстауға, бастанқы қамауға немесе жазаға үшыраған 
түлғалардан сауалнама алу, жеке қабылдау, түскен арыздар 
мен шағымдарды тексеру кіреді. Оған қатысуға әр түрлі бей- 
імдеғі мамандар тартьшуы мүмкін. Бақылаудағы мекемелерде 
прокурор онда үсталатын барлық тұлғаларға жэне оларға қа- 
тысты барлық қүжаттарға шектеусіз қол жеткізе алады. Осыған 
байланысты, А.М.Мухамбетова, мүндай қадағалаудың жоғары 
тиімділіғін қамтамасыз ету кез келген заң бүзушылықты, оған 
түрткі болған себептер мен жағдайларды анықгау мен жою, 
бүзылған құқықтарДы қайта қалпына келтіру бойынша белгілі 
бір білімдер алу мен кәсіби шеберліктің қажеттілігімен тікелей 
байланысты. Бұл орайда жұмысты жоспарлауға да үлкен мән 
берілуі тиіс45 деп орынды айтқан.

Тексеріс үзақгығьш прокурор өзі анықгайды және меке- 
медегі заңдьшық жағдайына, прокурордың тэжірибесіне жэне 
гексерілетін мэселелер шеңберіне байланысты. Тексеріс мекеме 
қызметкерлерін күнделікті жұмыстарынан аударумен қатар 
жүретіндіктен, ітрокурор оны тез аяқтауға тырысады.

Тексеріс нэтижелері акгіде тіркеледі. Акттің міндетті бел- 
гісі прокурордың анықталған заң бұзушылықгарды, оларды 
туындататын себептер мен жағдайларды жою туралы ұсыны- 
стары болып табылады. Бұл ұсыныстар үйғарымның бір түрі 
болып табылады, заңмен дәйектеледі, билеу-басқару сипатына 
ие жэне прокурор белгілеген мерзімде орындалуға міндетті.

Жеке қабылдау жүргізудің де үлкен ерекшелікгері бар. 
Сотгалупіыларды жеке мэселелері бойынша қабылдау үшін 
прокурорлар ариайы ай сайьга эр түзету мекемесіне баруға мін- 
детті. С о і і ы м с і і  қатар заң бүзушыларды айыппұл изоляторына 
(тәртіптік), карңерге және камералық үлгідегі бөлмеге орнала- 
стыру заңцылығы тексеріледі.

45 Мухамбетова А. Прокурорский надзор за исполнением наказаний в ме- 
стах лишения свободы//Закон и время. №12. 2006. С.ЗЗ.
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Заңнамада ұсталғандардың, қамауға алынғандар мен сот- 
талғаңцардың шағым беру құқықгарын сақтаудың ерекше ке- 
піядіктері белгіленген. Бару кезінде олар еркін және толық 
құпиялылық жағдайында, эрнне, қажетті қауіпсіздік шараларын 
сақгай отырып, прокурормен қарым-қатьшас жасауға қүқылы. 
Прокурор ауызша түрде қамаудағьшарды, сотталғандарды, 
экімшілік өкілдерін, эскери қызметкерлерді жэне басқа түлға- 
ларды сұрастыруға, сондай-ақ сүралушыларға арыз жазуды 
үсынуға немесе олардан заң бүзушылық жағдайлары туралы 
жазбаша түсініктеме алуға қүқылы.

Үсыныстар, шағымдар мен арыздар прокурорға жазбаша 
түрде берілуі мүмкін. Бүл жағдайда экімшілік оларды проку- 
рорға бір тэулік мерзімінде жолдауға міндетті. Олар ңензураға 
ілінбейді. Арыз берушіні мекеме әкімшілігі тарапынан қандай 
да бір қудалау қатаң заң бұзушылық болып табылады.

Азаматгардың сотпен тағайындалған жазаны орындау не- 
месе басқа да мәжбүрлеу снпатындағы шараларды орындау 
кезіндегі үсталғандарды, бастапқы қамауға алынғандарды ұстау 
жерлерінде болуының заңдылығын қадағалау прокурордың 
басты міндеті болып табылады. Прокурор эр сотталушыға, 
ұсталғанға, қамауға алынғанға және басқа да мәжбүрлеу шара- 
ларна ұшыраған адамға сэйкес үкімдер, ұйғарымдар мен қаулы- 
лардың болуын қадағалауы қажет. Осы мақсаттарда прокурорға 
түпғалардың аталған орьпадарға орналасу негіздерін көрсететін 
барлық құжатгарға қол жеткізу күқығы берілген.

Егер тексеріс проңесінде, бас бостандығынан айыру орын- 
дарында заңсыз үсталып отырған немесе заңсыз түрде ұста- 
луға, бастапқы қамауға алуға, мэжбүрлеу сипатьшдағы басқа 
шараларға ұшыраған тұпға анықталса, прокурор оны өз қаулы- 
сымен дереу босатады. Осылайша, заңсыз жаза өтеу орында- 
рында үстау дегеніміз заңды күшіне енген үкімнің жоқтығымен 
немесе тиісті түрде рәсімделмеген үкіммен, немесе амнистия, 
рақымшылық актілерін қолдану салдарынан оның қысқар- 
тылуын ескере отырып, гағайындалған жазалау мерзімінен 
артық ұсталуын білдіреді. Тұгқындағы адамды қамаудан босату
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үшіи сөзсіз негіз, егер ол мерзім белгіленген тэртіппен үзартыл- 
маған болса, заңда қарастырылған мерзімнің өтуі болып табы- 
лады.

Прокурорға заңға сай келмейтін қүқықтьщ қатьшас қаты- 
сушыларының әрекеттері мен актілеріне наразылық білдіру 
кұқығы берілген. Наразылық білдіру негіздемелері мен тэртібі 
ҚР «Прокуратура туралы» Заңының 19 бабында анықталған. 
Наразылықга прокурор актгің күшін жоюды немёсе оны заңға 
сэйкестендіруді, сондай-ақ лауазымды тұлғаның заңсыз әре- 
кетін тоқтатуды, бұзылған құқықгы қалпына келгіруці талап 
етуге құқылы.

¥стау, басталқы қамауға алу, жазаны орындау орьшда- 
рының әкімшілігіиің жэне олардың басқарушы оргаидарьшың 
бүйрықтары, окімдері, қаулылары мен басқа да актілері және 
эрекеттеріиіе қатысты прокурорлар аса зор окілеттіктерге ие.

Жоғарыда айтылғандар, прокуратураның кадағалау фзтік- 
ңияларының басқа функңиялармен сенімді жиЫнтъіғыяя ие 
бола отырып, қадағалаудың осы саласыңцағы өзіне »:үкте.птен 
міндеітерін орындауда өз потенциалы мен зазды түрде берілген 
окілетгіктерін максималды қолдану үшіи барлық мүмкіндіктері 
бар екендігін корсетеді.

Негізгі тұжырымдарды кел гірер болсақ:
Жазалау мақсатгарьша қол жеткізуге ықпал етуге арналған, 

қылмыстықжазалардың орьщцалуын прокурорлық қадағалау, 
құқықгық қатынастардың атталмыш еаласындағы заңцылықты 
сақтаудың тиімді құралы ретінде өзінің тәжірибелік қажепілігін 
көрсетті. Б.үл қадағалаудың нәтижелілігі көбінесе қызмп ің осы 
баіыгыііда ирокурорлық кадрларды дәстұрлі мамандандыру 
есебіисп қамтамасыз етіледі.



10. ӘКІМШІЛПСІС ЖҮРГІЗУДІҢ 
ЗАҢДЫЛЫҒЫН ҚАДАҒАЛАУ

ҚР Конститудиясы прокуратура функцияпарьшың бірі 
ретінде экімшілік іс жүргізудегі заңдылықты қадағалауды бел- 
гіледі. Сәйкесінше, бүл консттуцюшық ереже Қазақстан Респу- 
бликасының экімшілік қүқық бүзушьшықтар туралы Кодексінде 
(ары қарай- ҚР ӘҚКо)46, ҚР «Прокуратура туралы» Заңында 
жэне басқа да нормативтік қүқықтық актілерден көрініс тапты.

Осылайша, ӘҚКо 582 бабы ҚР Конституциясының 83 ба- 
бына сәйкес экімшілік қүықық бұзушылықтар туралы істрді 
жүргізу процесінде заңдардьщ дәлме-дәл жэне бір үлгіде қол- 
данылуын мемлекет атынан тікелей жэне оған бағынышты про- 
курорлар арқылы ҚР Бас Прокуроры жүзеге асырады деп бел- 
гілеген.

Бүп, біріншіден, мемлекетгік органдардьщ, істің мән-жайы 
бойынша экімшілік құқық бұзушылықгар туралы іс қозғауға 
және қарауға өкілетті тұлғалардың қызметіндегі заңдылықты 
қадағалауды (істі қараудың соттан тыс процедурасын қадағалау), 
жэне екіншіден, экімшілік істер бойынша соттық актілердің 
заңцылығын қадағалауды жүзеге асыруды талап етеді.

Заң шығарушьшьщ прокуратура орхандарына экімшілік іс 
жүргізудегі белгілі бір өкілеттіктерді беруі қоғамдық өмірдің 
осы саласындағы құқық қолданудың көпқырлылығы мен кең 
ауқымына неғізделеді. Осьшайша, жыл сайын экімшілік про- 
цеске жүз мыңдаған азаматтар, зақцы іұлғалар және хаттамалар 
құрута немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді 
қарауға өкілетті мемлекеттік органдардың көп саны тартылады.

Өз ерекшелігінің себебінен өкілетгі мемлекеттік орғандар 
мен соттардьщ экімшілік әсер ету шараларын қолдануының 
арқасьщца заңнаманың эр түрлі салаларьшьщ нормаларымен 
реттелетін қоғамдьщ қатынастардың кең ауқымы қорғалады.

46 Қазақстан Республикасыньщ Әкімшілік құқық 6ұ.чушьшық туралы ко- 
дексі 30.01.2001. № 155-11 (2008 ж. 27 маусымындағы өзгерістер мен 
толықтырулармен) 'йгитаг.гакоп.кг.
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М. мт-іісгтщ қылмысты ескертудегі экімшілік уэкілетінің 
ім>і*і «і.н /иетіісо, оебебі экімшілік жазалау шаралары алғаш рет 
і \ і ыі. ііү '.үшыіімқ жлсау жольшатүскен немесе үлкен қоғамдық 
п.іүні іуі і.і иі,ш іі.іп қүқьіқ бүзушылықжасағантүлталарға, яғни, 
і ішін і.іп/ііі ипгіімгіі кдрсы эдеттер қальштаспағандарға қатысты 
мпіцініі.ПііММ-г

I I' .и.,1 ніц нсгізгі міндеттері адам мен азаматтың 
. .. Гюсгапдықтары мен заңды мүдделерін, ден-
i ііуіп.іп.иі, хіілықгың санитарлық-энидемиологиялық сау-
ii м і„п, киріііаі ап ортаны, қоғамдық адамгершілікті, меншікті, 

і.чііім.ці.ік т.іргін іісіі қауіпсіздікті, мемлекеттік бюхіісгі жүзеге 
н і.111-п.іп Ьсіц І.ІІСІПСН тпртібіп, үйымдардың экімшілік құқық 

иу іупп.ііп.ікгіірдіііі і.тңмсп қоргалатын құқықтары мен мүдде- 
іи |ііп і.іірі,іу. і опі.імсн қатар оиарды ескергу больга табылады
II | ' |  )ҚКо / (ііі(іы).

• ііпі.імі іі інріс.. ,жімпп пи іііцнаманы қолдану тэжірибесі,
■ і , , і ,, црокурорлық қадагалауцы талдау, экімшілік жау-

.імі-і р і и п п к  і аіііісі.іпц.тп.і чаңпаманы іске асыру барысындағы 
п.імін мрдың қүқықтарын бүзу кең таралғандыггын көрсетеді, 
ьүи іімік тт і оргііндар мсп соггардың экімшілік заңнаманорма- 
і.ірі.ш /іүрі.к ..рі гністі паіідалану қажеттілігінің туындағаньш 
і .11 іщі иді, < сік-.оі басқару қызметінің тиімділігі, экімшілік- 
і үкі.ік п.ік, пік тптуттардың қызмет етуі мен қүқьнсгық тэртіп 
ііі п іанііыпі.ік гыц т үрақтылығы осыған байланысты.

• >і імііііиік к.үк.ық бүіушылықтар туралы істерді қарауға
...... . і іі і "і ііірш.іц, оріаіідардмң(лауазымдытүлгалардың)қол-
м ііі іи.ііі .і іміпніік і.а іаііііры мсмлсксггік мэжбүрлеу шаралары
........ і.ии мі.і и.і ;к чк оүн >исрдс, жогарыдаатапөткеніміздей,
іір.н > 1111р і.\ п інар.ііі.іріп.пі. ҚІ’ ( )ҚКо белгіленген негіздер мен 
ыріінп і .ні іліп.іііуі.иі кад.тгаиауғаміндетті.

К.үкык.гык кіггыптттірдыц бүл саласындағы прокураіу- 
р.тпі.пі тагаііындауы ҚР «1 Ірокуратура туралы» Заңының 40 
пііы.іпда айқын бслгіленгсн, ал мақсаттарға ""шмді қол жет- 
мг/ үіпіп, заң шығарушы прокуратура органдарына аталмьші
I II п 11 .і 11 II бабында аталған өкілеттіктер келемін берген.
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Оның үстіне ҚР «Прокуратура туралы» Заңының 42 бабы 
құқықтық қатынастардьщ осы саласындағы прокурорлық жауап 
қайтару актілерінің жүйесін реттейді жэне прокурордың ак- 
тілері ҚР ӘҚКо 583 бабының 1 бөлімінде көрініс тапты.

Әкімшілік іс жүргізудегі адам мен азаматтың қүқықтары 
мен бостандықтарының сақталуьш прокурорлық қадағапау 
тиімділігін қамтамасыз ету үшін ҚР Бас Прокуратурасының 
құрылымында ҚР Бас прокурорының 2004 жылғы 20 қыркүйек- 
тегі № 44 бұйрьпымен мемлекеттік органдардың қызметіндегі 
заңцылықты қадағалау бойьпппа Департамент құрылды47.

Аталмыш Департаменттің негізгі міндеті мемлекетгік бнлік 
пен басқару органдарының құқықтық актілерінің заңцылығын 
мына мақсатгарда қадағалау болып табылады:

— олардың шығаратын нормативтік және басқа да ак- 
тілерінің Конституңияға, Қазақстан Республикасы Прези- 
дентінің заңцары мен актілеріне сэйкестілігі;

-  элеуметтік, экономикалық жэне саяси сапалардағы адам 
мен азаматтың заңды қүқықгары мен бостандықгарын, заңцы 
түлғалар мен мемлекеттің мүдцелерін сақтау.

ҚР Бас прокурорының 2010 жылғы 21 шідцедегі № 40 бүй- 
рьнъгаа сәйкес Департаменттің аталған міндеттері жаңадан 
түзілген элеуметгік-экономикалық саладағы заңцылықгы қа- 
дағалау бойынша Департаментке берілді.

Қадағалаудың осы түрінің жүзеге асырылуын ретгейтін ве- 
домстволық акг ҚР Бас Прокурорының 2010 жылғы 1 қазандағы 
№ 60 Бұйрығымен бекітілген «әлеуметгік-экономикалық сала- 
цағы заңцардың қолданылуын, адам мен азаматтың құқықгары 
мен бостандықтарьшың сақгалуын прокурорлық қадағапауды 
ұйымдастыру туралы» Нұсқаулық болып табылады (2012 
жылғы 3 наурыздағы № 37 бұйрықпен өзгертулер енгізілді).

47 Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының «Мемлекеттік ор- 
гандар қызметінің заңдылықты қадағалау департамеиті туралы ережені 
бекіту туралы» 2004 жылғы 20 қыркүйектегі № 44 бұйрығы. «Проку- 
рордың энциклопедиясы» электронды анықтамалық жуйесі.
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Жоғарьща атап өткеніміздей, әкімшілік құқықтық қатына- 
стар саласына қоғамдық қатынастардың эр түрлі салаларын- 
дагы заңнаманың сакталуын бақылауға арналған жэне ол үшін 
қүқықгық санкциялар қолдану окілеттігіне ие мемлекеттік ор- 
гандардьщ көбісі тартылған.

Осьшайша, қолданыстағы экімшілік заңнамаға сәйкес, 60-қа 
жуық мемлекеттік органдар экімшілік қүқық бүзушылықгар ту- 
ралы ісгерді қарауға өкілетті. Органдардьщ іс жүргізу қызметі, 
олардың өкілеттіктері, экімшілік қүқықгық қатынастарға кіру 
тэртібі мен шарттары ҚР ӘҚКо қатаң реттелген және обьективті 
гүрде прокурорльщ қадағалау пэні болып табылады.

Әкімшілік салада заңнаманы қолдану бойьюша аталмыш 
орглпдардың алдына қойылған мақсатгары мен міндеттеріне 
ораіі, прокуратура органдарьшың олардың осы іс жүргізудегі 
Ч» м псрінің заңцьшығьш қадағалау бойынша жүмыстары 
і ,үры иады.

Лрнайы эдебиетте орынды корсетілгендей, экімшілік іс 
жүргпуді қадағалауды тиімді жүзеге асыру үшін, прокуратура 
оргаидарының қызметкерлері мыналарды білуі тиіс:

1) ҚР «Прокуратура туралы» Заңының талаптарьшан 
іпыгатын прокуратура органдарының міндеттері;

.’) іац бүзушылықтар меноларғаықпал еткенжағдайларды 
•іі л п рсц аііықгауды қамтамасыз ететін негізгі жолдар, эдістер 
мгіі і,« ііід< р ііпықгалған ҚР Бас Прокурорыньщ бүйрықгары 
м< II иүсқаупары;

і) і. і.имсгі мрокурордың бақылауындағы экімшілік қүқық 
і»V п мм.імі.іһ иір іураш.і іпсрді қарауғаокілетті органдар;

11 ' і і <ірі аицарді.іц қүқықтмқ акгілерінің өзгешеліктері
........ ... һііи іііі' ісрш іаң бүчуга түрткі болуы мүмкін күнделікті
жигдпйлнр,

.) іпң бү іуііи.іііі.іқгар мсн оларға түрткі болған жағдайлар 
і уралы мэліметгср түсуі мүмкін коздер;
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6) өкіяетті органдардың қызметіндегі заңдардьщ қолда- 
нылуын тексеруді жүргізген кезде жауап берілуі тиіс негізгі 
сүрақтардьщ шеңбері48.

Прокуратура оргаңдарыньщ осы функциясын қарастыруда, 
біздің ойымызша, олардың әкімшілік қүқық бұзушылықтар ту- 
ралы істер бойынша сот акгілерінің заңдылыгын қадағалауды 
жүзеге асыру қызметіне ерекше назар аударған жөн, себебі сот- 
тардьщ жыл сайын мұндай жүз мыңдаған істерді қарастыруьша 
байлаіп.істы, прокуратура органдары дэл осы бағытта үлкен 

жүмыс квлемін орындайды, бүл туралы ары қарай осы жэне 
басқа параграфтарда толығырақ баяндалады.

Бүл санаттағы істер экімшілік соттардың қарауында. Бүгінгі 
таңда Республика территориясында эр облыс орталығында жэне 
республикалық маңызы бар әр қалада дислокаңияланған 30-ға 
жуық экімшілік соттар қызмет етеді. Әлбетте Республиканьщ 
барлық аймақгарында мамандандырылған экімшілік соттың 
құрылуы мен қызмет етуі экімшіпік қүқық бұзушылықтар ту- 
ралы істер бойынша эділ соттылықты жүзеге асыру сапасын 
арттьфуға, және сәйкесінше, білікті сот корпус қалыптастыруға 
ықпал етеді.

Бұл сот ісін жүргізуді қадағалаудағы прокуратураның рөлі 
маңызды жэне ол ҚР Бас прокуратурасының соттарында мем- 
лекет мүдделерін білдіру бойынша Департамент пен төмендегі 
тұрған прокурорларға жүктелген.

Аталмыш Департаменттің қызметі ҚР Бас прокурорының 
2011 жылғы 16 қарашада бекітілген № 114 бүйрығына сәйкес 
ережесіне негізделеді49.

Көрсетілген Ереже бойынша Департаменттің міндетгері:
1) Азаматтық сот ісін жүргізу, экімшілік құқық 

бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізу барысында
48 Журсимбаев С. Прокурорский надзор в Казахстане. Алматы. 2003. 359 

с. С.279.
49 Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2011 жыягы 16 қараша- 

дағы № 114 «Азаматтардың мүдделерін соттарда ұсыну туралы ере- 
жені бекіту туралы» бұйрығы // «Прокурордың энциклопедиясы» элек- 
тронды анықтамалық жүйесі.
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апелляцишгық, кассациялық жэне қадағалау тэртібінде сотта 
мемлекет мүдделерін біддіру;

2) Соттардың азаматтық істерді, экімшілік 
қүқьвқбұзушылықтар туралы істерді қарауда, мына мақсатгар 
бойынша атқару қүжатгарын орындау кезінде Конституцияның, 
заңдардың, ҚР Президентінің жарлықтары мен басқа да норма- 
тивтік кұқықтық актілердің, халықаральщ келісімшартгардьщ 
дэлме-дэл және бір үлгіде қодцанылуын қадағалау:

~ азаматгық, экімшілік сот ісін жүргізуде және атқару ісін 
жүргізуде адам мен азаматтың қүқықгары, бостандықгары 
мен заңды мүдделерін сақтау, заңды түлғалар мен мемлекеттің 
қүқықгары мен заңды мүдделерін сақгау;

- азаматтық жэне экімшілік істер бойынша сот актілерінің 
Конституцияға, зңнамальщ жэне басқа да нормативтік құқықгық 
актілерге сэйкестіті;

-  атқару ісін жүргізу органдарының актілерінің Консти- 
туцияға, заңнамалық және басқа да нормативтік құқықтық ак- 
тілерге сәйкестігі (Бұйрьщ Ережесінің 2 болімі).

Үйымды жетшдіру жэне экшшілік істер бойынша сот ак- 
тілсрінің заңдьшығын прокурорлық қадағалаудың тиімділігін 
арт гыру мақсаттарында, ҚР Бас прокурорының 2010 жылғы 12 
і амыздағы № 47 Бүйрығымен «Әкімшілік құқықбұзушылықтар 
істері бойынша мемлекет мүдделерін білдіру жэне сот ак- 
тілерінің заңдьшығын проқурорлық қадағалауды ұйымдастыру 
гуралы»

Нүсқау50 бекітілді, ондағы басьш бағыттар, проқуратура 
оргаңдарының конституциялық тағайьгадауына сәйкес, аза- 
маттардың конституциялық жэне басқа да заңмен қорғалатын 
құқықтары мен мемлекет қауіпсіздігін қорғауды қамтамасыз ету 
деп анықталды.
50 Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының «Әкімшілік кдаық 

бүзупіылық тураяы істер бойынша сотгарда сот актілерінің заң- 
дылығыа қамтамасыз ету және мемлекеттің мудделерін қорғау туралы 
прокзфорлық қадағапауды: ұйымдастыру туралы щсқаулықгы бекіту 
іуралы» 2010 жылгы 12 тамыздағы №47 бүйрыгы. «Прокурордың эн- 
циклопедиясы» электронды аньпстамалық жүйесі.
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Прокурорлар заңда қарастырылған жағдайда, ал нақгырақ 
кэмелетке толмағандарға қатысты жэне экімшілік қамауға әке- 
летін істер бойынша, жоғарыда тұрған прокурор қажет деп 
таныған жағдайда, олардың оздері қозғаған істер бойьпшіа, 
сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтар ы туралы, сайлау 
құқықгарына қол сұғагын құқық бұзушылықтар туралы, қор- 
шаған ортаны қорғау аймағындағы, кедендік іс саласындағы, 
салық салу саласындағы, әкімшілік қүқықбұзушьшық жасау 
құралы немсе заты болған затты мемлекет меншігіне конфи- 
скациялауға экелетін және әкімшілік құқықбұзушылық жасау 
арқылы алынған мүлікті мемлекет меншігіне конфискациялауға 
экелетін, Қазақстан Республикасының шекарасынан шығару, 
заңсыз салынған құрылысты бұзу секілді экімшілік істер бой- 
ынша сотқа міндетті түрде қатысады.

2010 жьшдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда «сот жүй- 
есін жетілдіру мэселелері бойынша Қазақстан Республика- 
сьшың Қылмыстық, Қьшмыстық іс жүргізу жэне Азаматтық 
іс жүргізу кодекстеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Заңға сәйкес сот ісін жүргізудің үшбуынды жүйесі 
күшіне енді: апелляңиялық инстанцияның ролі жанданды- 
рьшды жэне оньщ окілеттіктері кеңейтілді, кассация инсгитуты 
жаңғыртылды, сонымен қатар облыстық соттардағы қадағалау 
инстанциясы таратылды.

Облыстық соттардағы қадағалау инстанциясының жоқтығы 
экімшілік істер бойынша заңды күшіне енген сот актілерін 
қайта қарау процедурасьгаа әсер етті, олар тек Жоғарғы Сотта 
және тек Бас Прокурордың наразылығымен мүмкін бодды.

Прокурордың экімпхілік құқықбұзушьшықтар туралы 
істерді соттың қарауына қатыса отырып, қылмыстық сот ісін 
жүргізудегі сияқты, басты міндеті сотқа іс бойынша заңды эрі 
эділ шешім шығаруға көмек көрсетуі болып табылады.

Әкімшілік істер бойынша сот актілерінің заңцьшығын про- 
курорлық қадағалауды жүзеге асыру кезінде прокурор матери- 
алдық құқық жэне экімшілік іс жүргізу нормаларының қолда- 
нылуын қатаң сақгауға ықпал етеді. Бұл үшін оның тек өзіне тэн
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айрықша өкілеттіктері бар: іске процестің кез келген кезеңінде 
кірісу, қарастырыльш жатқан істің мэн-жайы бойынша заңды 
қорытынды беру, дәлелдер келтіру жэне оларды зерттеуге қа- 
тысу, тіпті егер ол проңеске қатыспаған болса да, іс материалда- 
рымен танысу.

Әкімшілік жауапкершілікке тартудың заңцылығын 
тексере отырып, прокурор бұл үшін жеткілікті негіз- 
дердің болуьш анықтайды. Олардың санына кіретіндер: 
экімшілік құқықбұзушьшықты жасау фактісінің дэлелділігі, 
құқықбұзушылық туралы хаттаманың дұрыс құрылуы, істің 
уақытылы жэне жан-жақгы қарастырылуы мен ол бойынша қа- 
былданған шешімнің орындалуы.

Қазақстанның экімшілік заңнамасының ерекшелігі, ҚР 
ӘҚКо 672 бабына сәйкес экімшілік істер бойынша заңцы күшіне 
енген қаульшар мен тағайындауларды тек қана прокурордың на- 
разылығымен қайта қарстыруга болатындығында. Сот ісін жүр- 
гізудің бұл түрінің азаматтық жэне қылмыстық іс жүргізуден 
айырмашылықтарының бірі осында.

Бұп экімшілік істерді олардың эр түрлі соттық инстанңи- 
ялардан бірнеше рет өтуі себебінен ұзақ қарастыру фактілерін 
жою жэне мемлекет қаражаттарын үнемдеу мақсатгарында ен- 
гізілді. Соңғы жылдардың тәжірибесі мұндай шараны қабыл- 
даудың орыңды екендігін көрсетті. Бүгінде, бір істер бойынша 
созьшған сот дауларыньщ фактілері жойылды деуге болады. 
Көбінесе сотгар прокурорлардың наразылықгарын қанағаттан- 
дырады (5 кесте51).

51 2014-2018 жьшдын 6 айы аралығывдаіы «Сот шешімдерінің заң-
дылыгын және ахқарушылық іс жүргізуді қадағалау жөніндегі проку- 
рордың жумысы туралы» № .2 статистикалық есебі.
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Сотпен 
қадағалау 
тэртібінде 
қайта қара- 
стырылды

49 35 36 28 147 132 542 464 307 269

Мұндай жагдай прокурорларға сот актілерінің заңдылыгын 
қадағалауды жүзеге асыруда үлкен жауапкершілік жүктеңці, се- 
бебі дэл прокурорлар экімшшік істер бойынша сот актілеріне 
тараптардың қадағалау арыздарын қарастырады жэне олардың 
заңцылығы туралы шешім қабылдайды. Осыған байланысты, 
дүрыс сот тәжірибесін жасау кобінесе прокурорлардың сот- 
тағы жүйелі көзқарасына жэне экімшілік істер бойынша ишға- 
рьшған сот актілерінің заңдьшығын тиісті қадағалауды жүзеге 
асыруына байланысты52.

Прокурорлар азаматтарды экімшілік қамауға алу түріндегі 
жазаны қолдану заңдылығына ерекше назар аударады. Мүндай 
қаулыларды прокурорлар кідірместен тексереді жэне әкімшілік 
қамағу алу туралы наразыльщ білдірген жағдайда, істі бір тэулік 
ішінде қайта қарауға болады.

Түпғаларды экімшІлік жауапкершіліктен заңсыз босатудан 
көрінетін көитеген қателіктерді түзетуте прокурордың экімшілік 
жауапкершілікке тартылған түлғаның жағдайын нашарлату 
жағына қарай заңсыз сот актілеріне наразылық білдіру қүқығна 
ықпал етеді. Алайда, мүңдайда бір жыл мерзімінде ғана жасауға 
болады. ҚР ӘҚКо 672 бабында экімшілік жауапкершілікке тар- 
тьшған түлғаның жағдайын нашарлататьш жағына қарай істі
52 Прокурорский надзор за змсонностью судебных актов по администра- 

тивным делам: Научно-практическое пособие. Астана. 2005. 208 с. С.5
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немесе экімшілік іс жүргізу тоқгатылған тұлғаға қатысты сот 
немесе окілетті орган қаулысыньщ завды күшіне енген күнінен 
бастап бір жьш ішінде сотгың істі қайта қарауына руқсат береді.



11. АТҚАРУІСІН ЖҮРГВУДЩ  
ЗАДЦЫЛЫҒЬШ ҚАДАҒАЛАУ

Заңның 25 бабьша сэйкес (Прокурор атқару ісін жұргізуде), 
прокура'іура мемлекет атьшан атқару ісін жургізудің заң- 
дылығын қадағалауды жузеге асырады, заң бұзушыл ықгарды 
анықтау мен жою бойынша шаралар қабылдайды. Өз өкілетті- 
гінің аясында покурор үш жүмыс күнінен аспайтын мерзімде 
атқару істерін, соньщ ішінде атқару ісін жүргізу талаптарының 
арыздары мен шағымдары бойынша істерді талап етіп, тексе- 
руге қүқылы. Сот атқаруиіысының заңсыз әрекеті мен қаулы- 
сына заңда қарастырылған мерзімде мінетті түрде қарасты- 
рылуы тиіс прокурорлық қадағалау актісі енгізілуі мүмкін.

2014 жылы 15 қаңтарда ҚР «Атқару ісін жүргізуді жетіл- 
діру мэселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамаяық актілеріне озгертулер мен толықтырулар енгізу ту- 
ралы» Заңы қабылданды, онда медиация мэселелері бойынша, 
лиңензиялар мен рүқсаттарды беру жэне эрекет ету саласын- 
дағы шектеулер, сондай-ақ электронды саудаларды енгізу мэсе- 
лелері бойынша ережелер жазылған. Бүл Заңға бастама болған 
Бас Прокуратура.

ҚР Конституңиясьшың 83 бабына сәйкес, прокуратура ор- 
гандарының функңияларының бірі атқару ісін жүргізуді проку- 
рорлық қадағалау болып табылады. ҚР «Прокуратура туралы» 
Заңында бүл функңия 43 жэне 44 баптарда көрсетілген, олар 
осы бағытқа тэн ҚР Бас прокуроры мен оған бағынатьш проку- 
рорлардың міндеттері мен өкілеттіктерін нақтылайды.

Қадағалаудьщ бүл түрінің пэніне:
1) сот тағайындаған жазаны жэне мэжбүрлеу сипатындағы 

басқа шараларды орындау кезіндегі тү.чғалардың бас бостан- 
дьнъшан айыру орьшдарында болу зандылығы ;

2) сотталғандардьщ заңнамада белгіленген аталмыш меке- 
мелерде үсталу тэртібі мен жагдайларын, олардың қүқьщтары 
мен бостандықтарының қорғалуын сақтау;
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3) бас бостандығынан айырута байланысты емес жазаны 
орындау заңдылығы;

4) азаматтық жэн басқа істер бойынша сот шешімдерін 
орындау заңдылығы (ҚР «Прокурагура туралы» Заңының 
43 бабы).

Осы саладағы прокурорлық қадағалаудың тиімділігін 
қамтамасыз ету үшін, заң шығарушы, прокурорға сәйкес өкілет- 
тіктер берген (Заңның 44 бабы)53.

Атқару ісін жүргізудің заңдылығын жэне прокуратура ор- 
гандарының өздерінің жүмысындағы заңдардьщ сақгалуын 
тиімді қадағалау мақсатгарында Қазақстан Республикасы 
Бас прокурорының 2010 жылғы 28 желтоқсандағы № 88 бүй- 
рығымен Атқару ісін жүргізудің заңдылығын прокурорлық қа- 
дағалауды үйымдастыру бойынша Нүсқау бекітілді. Азаматтық 
жэне экімшілік істер бойынша атқару ісін жүргізудің заң- 
дыяығын қадағалауды жүзеге асыруда прокуратура органдары 
қызметінің басым бағыттары:

- атқарушылық іс жүргізуде денсаулық жағдайьша немесе 
жасына байланысты өзін дербес қорғай алмайтын жеке түлға- 
лардың конституңиялық қүқықтары мен мүдделерінің сақга- 
луын;

- лауазымды түлғалардың және атқару ісін жүргізу органда- 
рының, жеке сот атқарушыларының атқару ісін жүргізу туралы 
заңнаманы дэлме-дэл жэне бір үлгіде қолдануын;

- лауазымды түлғалардың жэне атқару ісін жүргізу органда- 
рының, жеке сот атқарушыларының эрекеттерін (әрекетсіздік- 
терін) даулау гуралы істер бойынша, атқару ісін жұргізу сала- 
с і . ш д і і і  і .і басқа істер бойынша, сонымен қагар соттың банкрот 
деіі танмгап үйымдарын конкурстық іс жүргізу аясында сот ак- 
тілерінің заңдылығын қадағалау болып анықталды.

Атқару ісін жүргізудің заңдылығын қадағалау бойынша 
қызметті басқару, соттарда мемлекет мүддесін білдіру бойынша

53 «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 21
желтоқсандағы № 2709 Заңы (2014 жылғы 4 шілдедегі өзгерістер мен
толықгырулармен).
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Делартаментке жүктелген, оньщ қүрамында Атқару ісін жүр- 
гізудің заңдылығын қадағапау бойынша бөлімше бар.

Атқару ісін жүргізудщ заңцылығын қадағалау мэселе- 
лерінің басқа болігі ҚР Бас прокурорыньщ 2002 ж. 26 қыркүй- 
ектегі № 44 «Түзету мекемелерін прокурорлық қадағалауды жү- 
зеге асырудың кейбір мәеелелері турапы « бұйрығымен, 2014 
ж. 6 қаңтардағы № 2 «Жазаны орындауда, арнайы мекемелерде 
адамдардьщ үсталуында жэне бас бостандыгынан айыру орын- 
дарынан босағандарды бақьшауда заңдылықтың сақталуына 
прокурорлық қадағалауцы үйымдастыру жонівдегі нүсқау- 
лықты бекіту туралы» бүйрыгымен реттеледі.

Көріп түрғанымыздай, мүндай қадағалаудың ерекшелігі, 
оньщресми түрде, келтірілген Заң иормалары түрінде, екі өзара 
ешқандай байланыссыз прокурорлық қызмет бағьггын бірік- 
тіруінде, дәлірек айтсақ, а) азаматтық және экімшілік істер бой- 
ынша атқару ісін жүргізудің заңдылыгьга, б) жазаны орьшдау 
мен азаматтарды оңалтудьщ зандылыгын қадағалау. Осығаи 
сәйкес прокурорлық қадағалауға арналған заңдық эдебиетге де, 
прокуратура органдарьгаың осы функңиясын қарастырудағы 
тәсілдердің эр түрлілігі байқалады.

ҚР атқару ісің жүргізудің заңцыпығьш гірокурорлық қадағалау 
ерекшелігі, бүрын айтып өткеніміздей, бі»шайша бөлінеді:

- атқар}тнылық іс жүргізуде денсаулық жағдайына немесе 
жасьша байланысты өзін дербес қорғай алмайтын жеке тұлға- 
лардың конституңшшық құқықтары мен мүдделерінің сақта- 
луын;

- лауазымды тұлғалардың және атқару ісін жүргізу органда- 
рының, жеке сот атқарушыларыньщ атқару ісін жүргізу туралы 
заңнаманы дәлме-дәл жэне бір үлгіде қолдануын;

- лауазымды тұлғалардың жэне атқару ісін жүргізу органда- 
рының, жеке сот атқарушьгаарының әрекетгерін (эрекетсіздік- 
терін) даулау 'гуралы істер бойынша, атқару ісін жүргізу сала- 
сындағы басқа істер бойынша, сонымен қатар со'гтың банкрот 
деп таныған ұйымдарын конкурстық іс жүргізу аясында сот ак- 
тілерінің заңдылығын қадағалау.



12. АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ БАСҚА ДАІСТЕР БОЙЫНША 
АТҚАРУІСІН ЖҮРПЗУ ЗАҢДЫЛЫҒЫН ҚАДАҒАЛАУ

Атқару ісін жүргізу тиімділігін арттыру, оны жұзеге асы- 
рудьщ қалыпты режимін үстан тұру мақсатында мемлекет 
сэйкес шаралар қабьшдайды. Осылайша, үйымдастырушылық 
аспектілерден, сот атқарушыларының материалдық-техни- 
калық қамтамасыздандырылуьга жақсартуға қатысты мәселе- 
лермен қоса, атқару ісін жұргізу саласын ретгейтін заңнаманы 
жетілдіру бойынша шаралар қабылданды. Әсіресе, соттар мен 
басқа да қүқықты органдардьщ шешімдерін орьщдау ҚР 2010 
жылгы 2 сәуірдегі № 261-IV «Атқару ісін жүргізу жэне сот 
орындаушыларының мәртебесі туралы» Заңымен реттеледі. 
Атқару қүжатгарыньщ уақытылы орьщдалуъга қамтамасыз 
етуге өкілетті мемлекеттік орган, Қазақстан Республикасының 
Әділет министрлігінің сот актілерін орындай бойынша Комитет 
болып табылады, оньщ қызметі Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінің 2010 жылгы 4 қазандағы № 812/ІБүйрығьшен 
бекітілген Ережемен реттеледі.

ҚР «Атқару ісін жүргізу жэне сот орьгадау шыл арының мәр- 
тебесі туралы» Заңының 1 бабьгаа сәйкес атқарушылық іс жүр- 
гізудің міндеттері осы Заңға сэйкес азаматтық жэне экімшілік 
істер бойьгаша сот шешімдерінің, үйғарымдардьщ, нүсқамалар 
мен қаульшардың, мүлікгік өндіріп алу бөлігінде қылмыстық 
істер бойьгаша үкімдер мен қаулылардың, сондай-ақ өзге де ор- 
гандар қаулыларының негізінде берілетін атқарушьшық қүжат- 
тарды мэжбүрлсп орындйтуға баі ьпталған шараларды міндетті 
і үрдс жэпе уцқтылы қолдану болын табылады.

Агқарушылық іс жүргічуді оңтайлы үйымдастырудьщ озек- 
тілігі сог акгілерінің міпдетгі іске асу қажеттілігіне байланысты, 
сбебі ғьшыми жүмыстарда айтылғаңдай, «олардың орындал- 
мауы ҚР Конституциясында жэне барлық сот қауяыларының 
міндеттілігі туралы басқа заңцардағы бекітілген әділеттіліктің 
негізін салушы прхпщиптерінің бірін бүзады, соттың беделін 
төмендетеді, эділеттілік алдында түрған міңцеттер мен мақсат-
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тарды орындайға кедергі келтіреді... сот актілерін орындамау 
сондай-ақ залалдың өтелмеуіне әкеледі...».

Атқарушылық іс жүргізудің тиімділігін қамтамасыз ету 
үшін бақылау және қадағалау институттары, уэкіпетті мемле- 
кеттік органдардың озара эрекетгестігі үлкен маңьізға ие .

И.К. Елекеев айтқандай, «сот шешімдерінің орындалу дең- 
гейін арттыру атқарушылық іс жүргізу органдарына ғана емес. 
басқа да коптеген билік органдарына байланысты. Бүл Респу- 
бликадағы мемлекеттік билік біреу екендігі туралы конститу- 
циялық ережеге негізделеді. Мемлекетгік биліктің бірлігі мем- 
лекеттік органдардың, соның ішінде Республиканың барльщ 
территориясында міндетті күші бар сот шешімдерін, үкімдерін 
және басқа қаулыларын орыидау саласьшда да белсенді ын- 
тымақтастығын қажет етеді және тіпті соған міндетгейді, Бүл 
ынтымақтастықты көпжоспарлы, жан-жақты дец сшхаттауға бо- 
лады және ол жүйелі, түрақты негізде жүргізілуі тиіс».

Атқарушылық іе жүргізуді жетілдірудегі оңтайлы өзара 
әрекеттесу қажеттілігі туралы сот жэне прокурорлық жүйенің 
басқа тэжірибелік қызметкерлері де айтады.

Атқарушылық іс жүргізуді соттық бақылау мен проку- 
рорлық қадағалау институттарыньщ перспективаларын анықта- 
удың дүрыстығы, олардың қызметіндегі қосарланушыльщты 
жою, айтарлықтай дэрежеде осы іс жүргізудің тиімділігін арт- 
тыратыны сөзсіз.

Соттық бақылауда сот орындаушыларының заң талаптарын 
бүлжытпай сактауын қамтамасыз етуге баса ден қою қажет. Бүл 
жерде сот орындаушысының сотты өзінің жазған атқару құ- 
жатын орындау туралы хабарландыру немесе мерзімі өткенде 
қүжаттың орындалмау себептері туралы жазбаша ақпараг беру 
міндетін бекіту ықпалды шара болар еді.

Атқарушылық іс жүргізу міндеттерін дүрыс эрі тиімді ше- 
шуге прокурорлық қадағалау институты да эсер етеді.

Азаматгық істер бойынша сот шешімдерінің орындалу заң- 
дылығын қадағалаудың жалпы ережелері жоғарыда келтірілген 
«Атқарушылық іс жүргізудің заңдылығьга прокурорлық қадаға-



лауды уйымдастыру гуралы» Нұсқауда ашылған. Бұл Нұсқа- 
удың нормаларын талдау қадағалаудьщ осы түрінің жеткіліксіз 
нормативтік ретгелгендігін керсетеді, алайда ол жалпы проку- 
рорлық қадағалаудың басқа эмбебап әдістерімен толтырылады.

Прокуратураның бүл функцшісы мәні бойынша адам мен 
аіаматтардьщ қүқықтары мен бостандықгарының сақталуын 
тлынайы қамтамасыз етеді, себебі сот орындаушысының эре- 
кеттері (әрекетсіздігі) түлғаның нормативтік кепілдендіріш'ен 
құқықтары мен бостаңдықгарын айтарлықгай дэрежеде 
қозғайды. Атқарушьшық іс жүргізу саласындағы заңдьшықгы 
қамтамасыз ету бойынша нрокурордың қызметі негізінде ар- 
найы өкілеттікгерін қолдану арқылы да, барлық қадағалау 
функциясыньщ мүмкіндііггерін қолдану арқылы да жүзеге асы- 
рылуы: мүмкін.

Сот орындаушьшарының заңцарды сақгауын тексеру бой- 
ынша атқарушылық іс жүргізу саласындағы прокурорлық 
қадағалау тәжірибесін, тізімі төмеңде келтірілетін атқару қү- 
жаттарьга уақытылы, толық эрі дұрыс орындауьга жалпылама 
талдау анықтауға тұрарлық мәселелер шеңбері мен сипаты 
гуралы жалпылама түжырымдар жасауға мүмкіндік береді. 
Олардың қатарында: 1) сот орындаушылары азаматтар мен үй- 
ымдардың құқықгары мен заңцы мүдделерін бүзған жоқ па, 
жэне сәйкесінше, атқарушылық эрекеттер жүргізуде өкілет- 
тіктер асырылған жоқ па; 2) сот орындаушьшары заңға сәйкес 
тиісті түрде әрекет етеді ме, 3) атқарушылық іс жүргізудің іс 
жүргізу ережелері сақгалды ма деген мэселелер бар.

ҚР «Агқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларыньщ 
мәртсбосі туралы» Заңының 9 бабына сэйкес, атқару қүжатга- 
рына мьшалар жатқызылды:

1) сот актілерінің негізінде берілетін атқарушылық па- 
рақтар;

2) Қазақстан Республикасының азаматі'ық іс жүргізу заңна- 
масына сэйкес берілетін сот бүйрықгары;

3) Қазақстан Ресггубликасьшың аумағында халықаралық, 
шетелдік соттардың жэне төрелік соттардьщ шешімдерін
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мәжбүрлеп орындату турапы сот актілерінің негізінде берілетін 
атқарушылық парақтар;

4) тореліктің шешімдерін мэжбүрлеп орындату туралы 
соттың үйғарымы негізінде берілетін атқару парақтары;

5) Қазақстан Республикасыньщ Әкімшілік құқық 
бүзушьшық туралы кодексінде көзделген жағдайларда экімшілік 
қүқық бүзушыльщ туралы істер бойынша шығарылған сот қау- 
лылары;

6) Қазақстан Республикасының Әкімшілік қүқық 
бүзушылық туралы кодексінде козделген жағдайларда әкімшілік 
қүқық бүзушьшьщ туралы істерді қарауға уәкілетті органньщ 
(лауазымды түлғаның) қаулылары;

7)прокурордың талаитарын мэжбүрлі орындау туралы про- 
курор қаулылары;

8) атқару санкциясын өндіріп алу туралы сот орындаушы- 
сының қаулылары;

9) сот орындаушысының атқарушылық іс-әрекеттер жасау 
кезінде келтірілген шығыстарды отеу туралы қаулысы;

10) жеке сот орындаушысының өзінің қызмет ақысының 
сомасын бекіту туралы қаулысы.

Тексеріс кезіндегі прокурорлық қадағалау пэніне соттық не- 
месе басқа да актілерді кейінге қалдыру немесе мерзімін үзарту, 
орындау эрекетгерін кейінге шегеру немесе атқарушьшық іс 
жүргізуді тоқтату туралы сот орындаушысының шешімдерінің 
заңдылығы мэселелерін кіргізуге болады. Сонымен бірге, про- 
курордың, атқарушы іс жүргізу субъктілерінің заңды қүқықгары 
мен мүдделерін қорғауды жүзеге асыру міндеті жүктелген мем- 
лекет өкілі ретінде негізгі назары белгісіз түлғалар шеіберінің 
қүқықгары менмүдделерін қозғайтын сот шешімін орындамау 
немесе тиіссіз орьгадау мәселелеріне аударылуы қажет (мы- 
салы, экология саласында).

Атқарушьшық іс жүргізулермен тиімді эрі жедел танысу, 
оның жүргізілуі ерекшелігін меңгеру мақсатында прокурор тек- 
серіс барысында сот орындаушыларының сэйкес қүжаттарын 
зерттейді (корреспонденңияны есепке алу, агқару одьшьщ іс жүр-
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11 іу, пріаздар мен шағымдар журналдары, т.б.), онда қолдағы
ж.міі. гскссрілетін мәлімеггердің сипаттамапары ескерілетін бүя 
жүмыс корсстіледі.

( )і і.і млқсатга нроісурордың жүргізіліп жатқан және заң 
і.оііі.піііііі лгқ.іру эрекеттерін жасау мерзімдері өтпеген атқа- 
I>уііи.іі і і . і і ч  ісі і талап ету құқығыбар.

і ідш іііінудың осы гүрін жүзеге асыру барысында прокурор
111. а 11 ү 1111 .і л ы қ іс ж үргі щу немесе азаматтық жэне экімшілік істер 
і хіііі.нпіііі қабылданған заңға сэйкес келмейтін сот актілеріне на- 
ра іы іп.іқ білдіруге міңдетгі.

Атқарушылық іс жүргізуздің заңдьшьнын қадагалау сала- 
( ындагы нрокурорлардың эрекететін бағалауцың негізгі крите- 
рніі.исрі і< жүргізуге қабылданған жүгінуледі уақытьшы жэне 
( лгпі ні і пкмпу, прокурорлық қадағалау акі ілерінің ақшалай не- 
мсі .■ 11.и ка да опдірім алулар іуралы сот актілерінің мемлекет 
, і.*і.і- і іп.і 111і.пгіін.і ормндапу деңгейіне эсер етуі, прокурор-
і.ірці.іи ',к і . і м . і .  ы бойыиша қозғалған істер бойынша сот ак- 
і і к< рпиц орыпдилуын қамтамасыз ету, Бас Прокуратураның 
( 'траі сі иялық жоспарларьшың мақсатгы көрсеткіштеріне қол 
» < і ісічу болші табылады (17 тармақ).

I Ірокурорлық қадағалаудың тиімділігін қамтамасыз ету 
макі агпда «Атқарушылық іс жүргізудің заңдылығын проку- 
Р< ір.иық қадпғалауды үйымдастыру туралы» Нүсқауда проқурор- 
иарга лдііігп ілік орнаіуда қадағалау жэне заңдылықты сақтау 

иі и і.і ооііі.піпі.і чаңдылық жағдайына тоқсан сайын талдау
• н г.' і чі' < 111.) жі.шмна бір реттен кем емес атқарушылық
........... . р і а. ауі ,і окіисггі гүлгалардың қызметіндегі атқа-

і' іпі іі іі і, і. ү|>і і іү турады чациаманың сақталуына тексеріс 
> '■ г.' ( і 11 ) мпіді гі ліүкгсліен, олардың нітижелері бойынша 
нрокуро|іиар і .иікі-і жауап қайтару шараларын қабьшдап, осы 
кі.пмс гп ж сшідіру  боИгЫНШа үсыныстар енгізуітиіс.

Жалпы, атқарушылық іс жүргізудің заңцылығын проку- 
рорлық қадағалау оның сапалық дсңгейін арттыруға, жэне сэй- 
і ' ііііі:<' қүқықіық қатынастардың бүл саласында заңцылықты
■ іім гамасыз етуге ықпал етеді деп ойлаймыз.
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13. ПРОКУРОРДЫҢ АЗАМАТТЫҚ СОТ 
ІСІН ЖҮРГІЗУГЕ ҚАТЫСУЫ

.Азаматтық сот ісін жүргізу тәртібінде азаматтардың 
сотқа жүгіну құқықтарын қамтамасыз ету, қүқықтық мемле- 
кеттің ең демократиялық ннституттарының бірі болып табы- 
лады. Жэне осы орайда, белгілі бір негіздер болган жагдайда, 
заңдылықты қамтамасыз ету, азаматтардың конституңиялық 
қүқықтарын сақтау мақсатында азаматтық сот ісін жүргізуді 
қадагалаудағы міндетте, прокуратура органдары маңызды рөл 
атқарады.

Жоғарыда аталғандай, прокурордың сотта мемлекет мүдде- 
леріне өкіддік етуі эділеттік орнату проңесіне қандай да бір ара- 
ласусыз жүзеге асырьшуы тиіс, ал қадағалау сотқа емес, сотгың 
көмегімен жэне сот арқылы заңдардың дәлме-дәл жэне бір үл- 
гіде қолданылуына жасалуы қажет екендігі маңызды.

Жыл сайын соттарға жарты милионнан астам талаптар 
түседі, олардьщ ішінде іс жүзінде соттар 310 мьщнан астам 
дауды шешеді (шешім шығару арқылы).

Істер саны жьш сайын өсуде, 5 жьш ішінде- 40% өскен.
5 жьш ішіндегі түскен жэне қаралған талаптар статисти- 

касы.
Осыған орай, сотта қаралатьш қылмыстық жэне азаматіық 

істер санын азайту үшін, татуластыру институтын дамыту бой- 
ынша жемісті жүмыс жүргізіпіп жатыр.

2011 жылдың тамыз айынан бастап «Медиаңия туралы» Заң 
әрекет етеді, ол заң бойынша медиаңияны кэсіби жэне кәсіби 
емес медиаторлар жүзеге асырады.

Бүл Институтты одан эрі жетілдіру мақсатында Мемлекет 
басшысы Бас прокуратураның «Татуластыру- дауларды ше- 
шудің үздік тәсілі» жобасын іске асыру бойынша бастамасын 
мақүлдады.

Жобаның мақсаты- тараптарды бітістіру институттарын ен~ 
гізу есебінен, 3 жыл ішінде соттық даулардың саньш, аз дегенде 
30% қысқарту.
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Осы іс-шараны жүзеге асыру аясында Бас Прокураггура 
Жогярғы Сотпен жэне Әділет министрлігімен бірлесе отырып 
<.]»і і імгершілік- Примирение (қылмыстык; жэне азаматтық про- 
ңестерде)» Түжырымдамасьш дайындады.

'Гүжырммдама әділеггі жеңілдетуді, мэмшеге қол жеткізу 
муміііпдігін кеңейту, соттан тыс дауларды шешуді жетічдіру, 
тідіііі- :іқ халықтың құқықгық сауатгылыгьш арттыруды қара- 
гыратмп чацнамалық, үйымдастырушылық жэне ақнаратхық 

шаршіар кешенін дайындауға бағыті'алған.
Жасгшған үсынысгардьщ басым көганілігі Жоғарғы Сот 

діііііліідаған эділеттілік орнатуды одан эрі жеңілдетуте, бюро- 
крагияпық росімдерді азайтуға бағьпталған және Парламент 
Мэжиіоіпің қарауында жатқан заң жобаеына кіргізілді.

•> үлгідогі «('оттардьщ азаматтықістерді қарау бойьшша 
I I ! імі гг.-рі гураим» с і атистикалық есепке сэйкес, өткенжылғы 
’ ">К'іК п к  қарсы 2013 жмлы 9 ай ішінде шешім шыгарумен 
Ч-Іоо ’ а іамаггмқ іс қаралған. Осьшайша, өсім7, 7% қүрады.

Осы ісе.чеңде обаыс прокурорларының мэліметінше, меди- 
'іция қолданумен 997 азаматтық-қүқықтық дау немесе қараегы- 
рмигаіі істер сіанының 0,4% шешілді. Кэсіби медиаторлар- 857, 
каеіби смес медиаторлар- 140 дауды шешті.

( !отқа 283 мсдиаңиялық рэсім откізілді, сот ироцесінің ая- 
імпда 714 медяация жүргізілді, 682 бойынша іс жүргізу тоқта- 
гыпды.

М)І I ж ы і і ы  жаңа корсеткіш-заң бүзушыльпс,тарға жауап 
і'*н1 1іір*, і німдіиігі еш ііілді. Опың мақсаты- прокурорларды 
го і иі (>«• ііі <-н д,і болупі млжбүрлеу.

Міііш і гі гпиат боііышна жеке үйғарымдардьщ жартысы, 
і і | ' о ц < . ... п і і і н - м о і і і м  болгаң мәліметтерді тексеруте себеп бо-
іі.і і і.пі прокурорлардищ огіпіппері бойынша шығарылды.

Прокурордмң азаматтық сот ісін жүргізудегі заңцылықты 
кам іамасыз ету бойыиша әрекеті ҚР Азаматтық іс жүргізу ш - 
ц. ксінің сэйкес ережелерімеи реттеледі.

1,1* «I Ірокурордың азаматтық сот ісін жүргізуге қатысуы»
\ I >І('К '55 бабында бьшай делінген:
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1. Азаматгық сох ісін жүргізуде заңцардың дәлме-дәл жэне 
бір үлгіде қолданылуына жоғары қадағалау жүргізу ісін мем- 
лекет атынан Қазақстан Республикасының Бас прокуроры ті- 
келей өзі және өзіне бағынатын прокурорлар арқылы жүзеге 
асырады.

2. Прокурордың азаматтық сот ісін жүргізуге қатысуы бүл 
заңда көзделген, прокурордьщ осы іске қатысу қажеттілігін 
сот таныған жагдайларда, сондай-ақ прокурордың бастамасы 
бойынша қозғалған, мемлекеттің мүдделерін қозғайтын, жү- 
мысқа қайтадан алу, жалақыны ондіріп алу, азаматгы басқа 
түрғын үй-жай берместен түрғын үйден шығару, өмірі мен ден- 
саулығына келтірілғен зиянды өтеу туралы істер бойьшша мін- 
детті.

Прокурор өзіне жүктелген міндеттерді жүзеге асыру мақ- 
сатында іс бойынша қорытынды беру үшін жэне азаматтардың 
қүқықгарын, бостандықтарын жэне заңды мүдцелерін, үй- 
ымдардың қүқьіқтары мен заңды мүдделерін, қоғамдық немесе 
мемлекеттік мүдделерді қорғау үшін процеске оз бастамасы 
бойынша немесе сотгың бастамасы бойынша қатысуға қүқылы.

Прокурордың көрсетілген екілеітіктері соттың қарауға 
белгіленген барлық істер туралы уақтылы хабарлауы арқылы 
қамтамасыз етіледі.

3. Прокурор азаматтардың қүқықгарын, бостандықтарын 
және заңцы мүдцелерін, үйымдардың қүқықтары мен завды 
мүдделерін, қоғамдық немесе мемлекеттік мүдделерді қорғау 
туралы талап қойып, арыз беріп сотқа жүгінуге қүқылы. Әлеу- 
меттік саладағы шекгелмеген адамдар тобының еңбек, тұрғын 
үй жэне өзге де қүқыктары мен бостандықтарын қорғау туралы, 
сондай-ақ эрекетке қабілетсіз азаматтың мүдцелерін қорғау 
үшін прокурор мүдделі адамның өтінішіне жэне арызына қара- 
мастан талап қоюы мүмкін.

4. Егер талап қоюшы прокурор мэлімдеген талапты қол- 
дамаса, егер үшішпі түлғалардың қүқықтары, бостандықгары 
жэне занды мүдделері қозғалмаса, онда сот талап қоюды 
(арызды) қараусыз қалдырады.
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5. Талап қойған прокурор, бітіміершілік келісім жэне 
дауды (жанжалды) медиагдиж тәртібімен ретгеу турәлы келісім 
жасау қуқығынан басқа, талап қоюшының барлық іс жүргізу 
құж;ыктарьш пайдаланады, сондай-ақ барлық іс жүргізу міндет- 
терін мойныиа алады. Прокурордың басқа тұлғаның мүдделерін 
қорғау үшін талап қоюдан бас тартуы ол түлғаны істің мәнісі 
бойыщша қарауды талап ету құ қ ы ғы н ан  айырмайды.

6. Сот қарайтын дауда талап қоюшы немесе жауалкер 
ретінде прокуратура оргаңдарының мүддесін біпдіретін про- 
курор тараптардың іс жүргізу құқықгары мен міндеттерін пай- 
даланады.

Азаматтық іс жүргізу заңнамасының осы ережелерін да- 
мыту үиіін, азаматгық сот ісін жүргізудегі прокурорлық қадаға- 
лаудың тшмдшігін қамтамасыз ету мақсатында ҚР Бас Проку-
I >о| >м ның 2012жылгы 13желтоқсандағы№ 151 бұйрығыменаза- 
мап мқ іс гер бойынша сот актілерінің заңдылығын және сотта 
мсмкскет мүдделеріне өкілдік етуді прокурорлық қадағалауды 
үпымдастыру туралы Нұсқау бекітілді.

Бұл нұсқауға сәйкес, осы саладағы сот актілерінің заң- 
дылығын қадағалауды жүзеге асыру бойынша қызмеггі ҚР Бас 
прокуратурасының сэйкес Департаменті жүзеге асырады.

Мсмлекет мүдделерін қорғайтын істер санатьша, тараи- 
гары мемлекелтііе оргаңдар, мемлекеттік мекемелер мен кэсіпо- 
рындар болып табылатын, мемлекеттік кэсіпорындар көрсеткен

і.і ім< і к ц үшііі гұтьшушьшардан қарыз сомасын өндіріп алу 
і уріпп.і даушір ііоиыіііім ачаматгық істерден басқа барлық істер
жлійды.

,л іам.и і і.і к і 4іі іі і11 журіічудің заңдылығьш прокурорлық 
і ,і 1,11 ,і ілу ш.і. аидарыпыц бірі, оның талап өндірісі істері бой- 
ыішіа каі ысуыііДН.

Жогарыди корссгксиіміздей, прокурор ҚР АІЖК норма- 
ларына сай, азаматтардьщ құқықтары, бостандықтары мен 
іаііды мүцделерін, үйымдардың қүқықгары мен заңцы мүдде- 
исріп, қоғамдық немесе мемлекеттік мүдделерді қоргау іуралы
■ гпііііііісн сотқа жүгінуге құқылы. Прокурор талап ету арызын

103



білдіретін істер, қүдықтық қатынастар саласының көптілігінен 
эр түрлілігімен ерекшеленеді.

Прокурордың мемлекет немесе қоғам мүдделерінде 
білдіретін алап ету арызының ерекшелігі, онда мұвдай қы- 
зығушьшықтың неге баланысты екендігіне, қандай құқықбү- 
зылғандығы туралы негіздеме, сондай-ақ заңға немесе басқа да 
нормативтік құқықгық актіге сілтеме болуы қажет. Прокурор 
азамат мүддесіне байланысты жүгінген жағдайда талап ету ары- 
зында, арызды азаматтың өзінің беру мүмкінсіздігінің себептік 
негіздемелері жазылуы тиіс, қабілетсіз тұлғаның мүддесіне бай- 
ланысты арыз беру жағдайларынан басқа жағдайларда арызға 
азаматгьщ сотқа арызбен жүгінуге келісімін растайтын құжат 
қосымша берілуі қажет.

Азаматгық сот ісін жүргізудің заңцылығын прокурорлық 
қадағалаудың басқа нысаны, прокурордың ерекше талап өн- 
дірісі істері бойынша қатысуы болып табылады.

Өндірудің мұндай санатына заң мына істерді жатқы- 
зады: сайлауларға, референдумдарға қатысатын азаматтар мен 
қоғамдық бірлестіктердің сайлау құқықтарын қорғау туралы 
арыздары бойьшша, экімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
істерді қарауға окілетті органдардың (лаузымды іұлғалардың) 
қаулыларын даулу туралы, мемлекеттік билік, жергілікті 
өзін-өзі басқару органдарының, қоғамдық бірлестікгердің, үй- 
ымдардың, лауазымды түлғалар мен мемлекеттік қызметкер- 
лердің шешімдері мен эрекеттерін (эрекетсіздіктерін) даулау 
туралы, нормативтік қүқықтық актілердің заңцылығын даулау 
туралы істер.

Аталған санаттағы істер бойынша ондіруді жүзеге асыру 
ерекшеліктері, тэртібі мен шарттары азаматтық іс жүргізу 
заңнамасының нормаларымен айқын анықталған.

Оның үстіне бұп өндірулердің қоғамдық маңыздылығы 
мен прокуратураның заңдар мен басқа нормативтік қүқықтық 
акгілердің дэлме-дәл жэне біркелкі қолданылуын жоғары қа- 
дағалайтын орган ретінде ерекше рөлін мойындай отырып, заң 
шығарушы прокурордың органдар мен лауазымды тұлғалардың
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актілері мен әрекеттерін заңсыз деп тану туралы өтініштерін 
реттейтін ҚР АІЖК нормаларын бекітті.

Прокурордың талап өндірісіне қатысуының аталған нысан- 
дарынан басқа, прокуратура органдарына ерекше өндірістегі 
заадылықты қамтамасыз етуде елеулі рөл берілген.

Соттың ерекше өндіріс тэртібінде қарастыратын істерінің 
тізімі ҚР АІЖК анықталған (ҚР АІЖК 289 бабыньщ 1 бөлімі). 
Сонымен бірге ҚР АІЖК 289 бабының 2 бөлімінде көрсетіл- 
гендей, заңда ерекше ондіріс тэртібінде басқа істерді де қарау 
қарастырылған.

Соттың ерекше өндіріс тэртібінде қарайтын істер бойынша 
прокурордың қатысуы міндетті: азаматгы хабар-ошарсыз кеткен 
деп тану туралы немесе азаматты қайтыс болған деп жариялау 
туралы істерге (ҚР АІЖК 299 бабы), бала асырап алу туралы 
істерге (ҚР АІЖК ЗІ7~4бабы), Қазақстан Республикасының 
жэне (немесе) басқа мемлекеттің аумағында экстремизмді не- 
месе террористік іс-эрекетті жүзеге асыратын ұйымды экстре- 
мистік немесе террористік деп тану туралы, соның ішінде оның 
өз атауын өзгерткенін анықгау туралы істерге (36-2 тарау).

Агалган ерекше өндірістердің соңғысына прокурордың қа- 
тысу ерекшелігі, Қазақстан Республикасының жэне (немесе) 
басқа мемлекеттің аумағында экстремизмді немесе террорисгік 
іс-эрекетті жүзеге асыратын ұйымды экстремистік немесе тер- 
рористік деп тану іуралы арызды Астана қалалық Сотына Бас 
прокурордың беруінде.

Прокурордың срскше өидірістегі басқа істерге қатысу 
і оргібі, заңда белгіленген талаптарға сай олар бойынша іс жүр- 
і ічу срекшеліктерін сақтаумен жүзеге асырьшады.

Лчаматтық істер бойынша апслляңиялық инстанцияның 
і ( п і.іііа қагысуға міндетті прокурор сот жарыссездерінен кейін 
іііс іиімиің заңдылығы мен ненгізділігі туралы қорытынды бе- 
рг.щ (ЛІЖК 356 бабы).

()< і.іган үқсас прокурордың қадағалау функңияларын жү- 
чпг .и ырудағы күқық қорғаушылық қызметі заңды күшіне 
еніпі гіаматтық істер бойынша шығарылған сот қаулыла-
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рының заңдылығын тексерумен, қадағалау инстанциясының со- 
тында күшіне енгеи қаулыларды қайта қарастыру кезінде мем- 
лекет мүдделерін біддірумен түжырымдапады. Прокзфордың 
анықталған заңбұзушылыктарға жауап қайтаруьшьщ неғізгі ны- 
саны, жоғарыда аталғандай, жоғарыда тұрған соттың қарауына 
берілетін наразылық больш табылады.

Бұл айтылғандар келесі ұсьшыстар мен тұжырымдарды 
келтіруге мүмкіндік береді:

1. прокуратураның сотта мемлекет мүдделерін білдіруі, 
ітрокуратураның елдегі зандылықгы қамтамасыз еіуге бағыт- 
талған басым жэне маңызды функңияларының бірі ретінде 
өзінің тәжірибелік қажеттілііін көрсетті.

2. сонымен қатар прокуратураның сот ісін жүргізудің эр 
түрлі саласындағы көпқырлы қызметінің болмысы оның коп- 
функционапдығын көрсетеді, бұл прокуратура оргавдарьш тек 
қана ашық қудалау институты ретінде ғана бір жақты анықтауға 
мүмкіндік бермевді.

3.тұрақты негізде сот қызметін жетілдіруге бағытгалған 
құрылымдық ұсыныстар енгізуге арналған сот актілерінің заң- 
дыяығын бақылаудың қүқықтьщ элементтерінен тұратын про- 
қуратураның сотта мемлекет мүддесін білдіруі, эділеттшік ор- 
нату проңесіне араласусыз жүзеге асырылады.

4. прокурордьщ сопы ң істерді қарауына қатысуы ерекше 
жағдай больш табылады, себебі сот актілерінің заңдылығын 
қадағалау функциясымен қатар ол мемлекет атынан айыпгауды 
ашық қолдайды, сонымен қатар процесс қатысушыларьгныг;, 
құқықтары мен бостандықтарын қорғау функциясьш жүзеге 
асырады.

5. сонымен бірге, прокурор азаматтардың, мемлекет пен 
заңды тұлғалардың конституциялық және басқа да заңмен қорға- 
латын құқықтарын, бостандықтары мен мүдделерін қорғаудьт, 
эділеттілік орнату пріпщиптері мен азаматтық заңнаманың 
негізгі бастамаларының мүлтіксіз сақтапуын қамтамасыз ете 
отырып, заңсыз жэңе негізсіз сот шешімдерінің заңды күшіне 
енуінің алдьга алады.
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6. азаматтық сот ісін жүргізу, азаматгардың, заңды түлғалар 
мен мемлекеттің қүқықтары мен бостандықгарын қорғайтын 
әмбебап жэне ауқымды қүрал бола отырып, прокуратура орган- 
дарынан азаматтардың, қоғам мен мемяекеттің заңмен қорға- 
латын мүдделерін қорғау туралы арызбен сотқа жүгіну секілді 
қүқық қорғау механизмін қолдану белеенділігін одан әрі артты- 
руды талап етеді.

7. ҚР Конституциясьгаың 83 бабымен прокуратура орган- 
дарына құқық актілерінің Конституңия мен басқа заңцарға сәй- 
кестігін жоғары қадағалау бойьпппа өкілеттіктер берілгендікген, 
жэне сот қателіктерін ең жедел және тиімді жою апелляциялық 
режимде мүмкін екеңцігін ескере отырып, апелляциялық ин- 
сганция соты барлық істерді прокурордьщ қатысуымен қара- 
стыруы тиіс жэне ҚР АІЖК бүл талабы бүдан эрі де сақгалуы 
қажет деп есептейміз.

Қазіргі таңда жүргізіліп жатқан, көріністерінің бірі сот- 
гардың мамандандырылуын кеңейту больга табылатьга сотгық 
реформа, прокуратура органдарының алдына, прокурорлық қа- 
дағалауды мамандандыру институтын дамытуға негізгі екпін 
қойылуы тиіс сот актілерінің заңцылығьш прокурорлық қадаға- 
лауды жетілдіру бойынша жаңа міндеттер қояды.

9. Дталғандар, және соттық жэне прокурорлық тәжіри- 
(м иі гшідау, сот пен прокуратура- бүл бір бірінің қүқыққорғау 
і'і.і імгтіи гоіп.іқгі.ірыи гүратын, екеуінің ьштымақгастығы 
і ^ і і п і і п  мгмт-игітің кідірістсрі мен қарама-қарсылықгары 
.куііі. ііпм м. ч.ііііпмііі і .ідсірибг.дс жүзеіе асыру болып табы- 
імм.ні і һі орі ііі доігп іүжмрымға экслсді.



14. Қ¥ҚЫҚҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫНЫЦ 
ҚЫЗМЕТІН ҮНЛЕСТІРУ

Үзақ уақьп' бойы заң дық әдебиетге «үйлестіру» мемлекет- 
тік-құқықтық еанатының, сонымен қатар қүқық қорғау органда- 
рьшың қызметіне қатысты әртүрліаспектілерізерттелді54. Про- 
куратура органдарының қызметіне қатысты ол эсіресе өткен 
ғасырдың 70- жыддары белсенді зертгеле бастады. Ресей Феде- 
рациясында Прокуратура туралы Заң (1992) 8 баппен толықты- 
рылды, онда проқуратураның құқық қорғау органдары қызметін 
үйлестіруі прокуратураньщ функциясы ретінде, дэлірек айтсақ 
қылмыскерлікпен күреске қатысты прок}'ратура функциясы 
ретінде қарастырьшады.

Қазақстан прокуратурасының қылмыскерлікпен күрес 
бойынша қүқық қорғау органдарьпшң қызметін үйлестіруді 
қүқықтық реттеу, қазіргі кезде «Прокуратура туралы» Заңның 
8-1 бабында бекітілген. Прокуратураның үйлестіру функдиясы 
ҚР «Прокуратура туралы» Заңьпп.щ 12 бабының 5 тармағыньщ 
5 тармақшасында да нормативті бекітілген.

Заңның 8-1 бабына сәйкес прокураіура органдары қүқық 
қорғау жэне озге де мемлекеттік органдардьщ заңдылықты, 
қүқықтық тэртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз 
ету жөшңдегі қызметін үйлестіруді осы органдардьщ өзара 
іс-қимылына қол жегкізу, озара ақпарат алмасу және ортак 
міндеттер мен мақсаттарды іске асыру үшін олардың іс-әре- 
кеттерін үйлестіру арқьшы жүзеге асырады. Прокуратура ор- 
гандары көрсетілген қызметті Бас прокуратураның, облыстық 
прокурахуралары мен оларға теңестірілген прокуратуралардың 
жанынан қүрылатын түрақгы жүмыс істейтін үйлестіру кеңе- 
стерінің шеңберінде жүзеге асырады. Сәйкесінше, үйлестіру

54 Зинурок Р.Н. Координация правоохранителытой деятельяости по 
борьбе с преступностью. Уфа. 2002.; Зинуров Р.Н. Пробяемы коорди- 
нации правоохранительной деятеяьности по борьбе с преступностью. 
Дисс... д.ю.н. М., 2003. ^
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кеңестері елдегі құқық қорғау қызметінің барлық аспектілерін 
өз қызметтеріне шоғырландыруы тиіс.

Үйлестіру кеңестері өз қызметін Қазақстан Республика- 
сының Конститудиясына, заңдарына, Қазақстан Республика- 
сының Заңдылықты, қуқыктық тәртіпті және қылмысқа қарсы 
күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесі туралы ере- 
жеге сэйкес жүзеге асырады55.

«Прокуратура туралы» Заңның 8-1 бабына сэйкес Қазақстан 
Республикасыньщ Заңдылықгы, қүқықгық тэртіпті жэне қыл- 
мысқа қарсы күресті қамтамасыз ету женіндегі үйлестіру кеңесі 
іуралы ережені Қазақстан Республикасының Президенті 2011 
жылғы 2 мамырдағы № 68 Бүйрығымен бекітгі. Президенттің 
Бүйрығьшен "Үйлесгіру Кеңесі туралы Ереженің" бекітілуі 
ирокураіура оргаңдарыньщ қүқық қорғау жүйесіндегі маңызын 
срекшелей отырып, бүл институтқа жоғары қүқықтық мэртебе 
бсреді.

Заңға Үйлестіру Кеңесін заңнамалық институттайтын, ар- 
пайы  8-1 бапты енгізуден бүрын жэне жоғарьща аталған Прези- 
дент Бүйрьпы қабылданғанға дейін ол туралы Ереже Қазақстан 
I *с іі у бл икасының қүқық қорғау органдарыньщ Үйлестіру 
кеңесінің бірінші үйымдастьфу отырысьшда республикалық 
қүқық қорғау органдары басшыларыньщ жиынының қаулы- 
сммси бекітілді (1998 жьшғы 23 маусымдағы№ 1 хаттама). 2007 
ич.ші.і жсл гоқсанда Үйлестіру кеңесініңмүшелері Қазақстан Ре-
■ ііуоііші.іс і.імі.ің Үйлсстіру Кеңесі туралы жаңа Ережені бекіту 
іур ІІІІ.І с>11111> (іүіірмққл Қ О Л Қ О Й ДЬІ.

Үіінс» і іру ксңсснііц исгіігі мііідстгері:
11 і іпмііі і ірш.ің қүкі.щ гпрм меп бостандықгарын қорғауда, 

ссіиііі.іііііИс ініі ісүні.іигмк, глргііггі имгайіуда, сондай-ақ қьш- 
мі . і с  к,.і и,.і|іс і.і к у р с с і с :  к.үқмқ қоргау жэне озге де мемлекетгік 
органдцрдмң қм імсгіи үйлссгіру;

''*> Қазақстан Рсспубликасы Прсзилситінің 2011 жылғы 2 мамырдағы № 
<>Н «Қазақстан Республикасыныц қылмыстық-құқықгықтәртпті қамта- 
масыз ету және қьшмысқа қарсы ісүрес жоніндегі үйяестіру кеңесі ту- 
ралы ерсжені бекіту туралы» Жарлығы.
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2) құқық қорғау қызметінің тиімділігін арпыруға, оның 
құқықгық реттелуін жетілдіруге бағытталған келісілген усьшы- 
стар мен іс-қимылды пысықтау;

3) қылмыстың жай-күйін, оның қурылымы мен серпінін 
талдау және талқьшау, сондай-ақ қылмыстың жэне өзге де 
құқық бузушыльщтьщ даму үрдісін болжау негізінде қылмысқа 
қарсы күрестің негізгі бағыттарьш айқындау болып табылады.

Негізгі міндеттерге сэйкес Үйлестіру кеңесіне мынадай 
функңиялар жүктеледі:

1. қЫлмысқа және қүқық бүзуільшыққа қарсы күрестің 
стратегиясын түжырьюдау, осы жүмысқа мемлекетгік орган- 
дарды, қоғамдық үйымдар мен бүқаралық ақпарат қүралдарын 
тарту. Неғүрлым қолайсыз қьшмыстық жағдайы бар өңірлердің 
қүқық қорғау органдары жүйесінің жүмысында негізгі басьш- 
дьщтарды айқьшдау, осы өңірлерде және түтастай алғанда 
елімізде қылмыстардың профилактикасы жэне алдын алу бой- 
ынша кешенді шараларды іске асыру;

2. келісілген шешімдерді іске асырудың тиімділігін қамта- 
масыз ету мақсатьшда қьшмыстың және қүқьщ бүзушылықтың 
алдын алу жөніндегі профилактикальщ жүмыстарға тарты- 
латьш тікелей қүқық қорғау органдары, соіщай-ақ басқа да мем- 
лекетгік органдардың функңионалдық мүмкіндіктерін жэне ма- 
териалдық-техникалық базасын келісім бойынша пайдалану;

3. азаматтардың конституциялық қүқықтары мен бостан- 
дықтарьш, мемлекет пен қоғамның мүддесін қорғау бағыгын- 
дағы қүқық қорғау жэне басқа да мемлекепік органдарының 
қызметін, қылмысқа қарсы күрес бағдарламаларының орьшда- 
луын талдау;

4. неғүрлым қауіпті жэне кең таралған қылмыстык қол 
сүғушылықгарға, үйымдасқан қылмыстық топтар мен қылмы- 
стық сыбайластықтардың (қьшмыстық үйымдардың) қызметіне 
қарсы күрес бойынша бірлескен іс-шараларды әзірлеу, келісім 
беру жэне орындау;

5. қылмысты анықгау, тергеу, ашу, алдын алу жэне жолын 
кесу тәжірибесін зерделеу;

110



6. қылмысқа және басқа да құкық бұзушылықтарға қарсы 
куреске бағьпталған заіщамаларды қолданудьщ біркелкі прак- 
гикасын қалыптастыру. Заңдылықты және құқықтық тэртіпті 
иығайтуға бағытталған заңнамаларды жетілдіру туралы Қа- 
іақстан Республикасының Президентіне, Қазақстан Респу- 
Гшикасының Парламентіне жэне Қазақстан Республикасының 
Ү кіметіне усыныстар эзірлеу жэне енғізу;

7. Қазақстан Республикасыньщ Қауіпсіздік Кеңесімен 
озара іс-қимыл жасау, оның құқық қорғау органдарьшың қы- 
шстін үйлестіру мэселелері бойынша тапсырмаларьш іске 
асыру;8) кадрларды даярлау жэне олардың біліктілігін арттыру 
імараларын эзірлеу жэне оны келісімді түрде орындаудағы ын- 
тымақтастық.

Үйлестіру кеңесі жүктелген міндеттерді орындау мақса- 
гында:

1. Үйлестіру кеңесінің отырысын шақыруға жэне мем- 
мпилтік органдармен қоғамдьщ үйымдардың басшыларымен 
озгеде лауазымды гүлғаларын оның жүмысына қатысу үшін 
іпақыра отырып кеңес өткізуге;

2. Азамагтардың қүқықтары мен бостандықгарын, мем- 
лскет пеи қоғамның мүддесін қорғаудағы құқық қорғау жэне 
басқада мемлекетгік органдардың қызмет қорытындыларын 
коңос отырысында талқылауға;

' шіідылықтм, қүқықтық тэртіпті қамтамасыз етудің жэне 
' іі імі.һһ .і к.ірсы күрс сг іц  одістсмелері мен тәжірибелерін
........."іі ....... іінішц сондай-ақ жұмыстаорын алған кемшілік-
и |щі иіикі і іііі11.і11111іі Ү йікчпру коцссііііц мүшелерінежэне мем- 
ііі м і ііі орі ицдіірі п ү» і.шымдмр беруге;

I Мі мін т  і ім. оріапдаріа ію гүрлым өзекті жэне шұғьш 
іірофиіі.іічііи іііі.ін, к ішірапарды үйымдастыру жэне қаржьшық 
қамтамасьп сгу бойыііша нсгізделген үсыныстар енгізуте;

5. Мемлексттік орі андарга чаңііаманы жетілдіру жөнінде 
үеыныстар енгізуге;

6. Қылмыс пен құқық бұзушьшықгьщ алдыналудағы пер- 
сііективалы келешегі бар эдістер мәселелерін қарау жэне оларды
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мемлекеттік ақпараттық тұрғыда қолдау бойынша шараларын 
тұжырымдауға өкілетті56.

Үйяестірудің негізгі нысаңдары:
1. қьшмыстың жэне заңдьшықтьщ жай-күйі тураяы жедел 

жэне басқа да ақпарагтармен өзара алмасу;
2. қылмысқа және күқық бүзушьшыққа қарсы күресті жан- 

дандыруға багатталған үйлестірілген іс-шараларды жоспарлау 
және іске асыру;

3. жекелеген өңірлерде жзне түгастай алғанда елімізде 
қылмыс пен құқықтық тәртіптің жай-күйін бірлесіп талқылау;

4. ведомоствоаралық жүмыс топтар күру;
5. қылмысқа қарсы ісүрееті үйымдастыруда тексеру жүргізу 

және жергілікті мемлекеттік органдарға практикальщ көмек 
көрсету үшін республика өңірлеріне бірлесіп сапарға шығу;

6. Үйлестіру кеңесінің отырыстарында күқық қорғау жэне. 
басқа да мемлекеттік органдардың лауазьшды адамдарыньщ 
қылмые пен қүқық бүзушылықтың алдын алу бойынша жүр- 
гізген жүмыстары туралы есептерін тыңдау;

7. бірлескен актілер шығару;
8. қылмысқа қарсы күрестің проблемаларын талқылай 

отырып, баспасөз-конференңияларын, "дөңгелек үстелдерді” 
бірлесіп өткізу;

9. қызметкерлердің біліктілігін арттыру үшін ісүқық қорғау 
жэне өзге де мемлекеттік органдардың мүмкіндіктерін өзара 
пайдалану;

10. қылмысқа қарсы күрес процесінде қүқық қорғау орган- 
дарының өзіндік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде өзара комек 
көрсету;

11. тәжірибе арқьшы қалыгггасқан жэне Үйлестіру кеңесі 
турапы осы ережеге қайшы келмейтін үйлестірудің өзте де ны- 
сандарын пайдалаяу болып табьшады.

56 Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 2 мамырдағы 
68 «Қазақстан Республшсасының іфшмыстық-куқықтық тәртіпті қамта- 
масыз ету және қыямьісқа қарсы күрес жөңщцегі үйлестіру кеңесі ту- 
ралы ережені бекіту туралы» Жарлығы.
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Үйлестіру қызметінің аталған және өзге нысандарын 
таңдауды нақгы мэн-жайды ескере отырып, оған қатысушы- 
лары айқындайдьх.

Үйлестіру Кеңесін қалыптастырудағы жэне оның ж_үмы- 
сындағы тубегейлі мг^елелердің бірі, эсіресе қрьщ  қорғау 
саласьгнда мемлекеттік органдар қызметін үйлестіруді жүзеге 
асыратын басқа да үқсас консультативтік- кеңестік органдар- 
дағы секілді, оның қүрамы болып табылады57.

Ережеде көрсетілген Үйлестіру Кеңесінің мүшелері жалпы 
қүқық қорғау және арнайы органдардан, сондай-ақ қызметі заң- 
дылықты нығайтумен, қылмыспен күресте жедел-іздестіру қыз- 
метін, анықтау мен тергеуді жүзеге асырумен байланысты басқа 
да органдардан түрады.

Үйлестіру кеңесі іүрақгы мүіпелерден жэне уақытша 
окілетгіктер берілген мүшелерден түрады, соңғылары шешім 
қабылдауда дауыс беру қүқығына ие жэне қарастырылып 
отарған мэселе сипатына байланысты отырыстарға қатысады.

Үйлестіру кеңесінің түрақты мүшелері:Қазақстан Респу- 
бликасы Бас прокуроры;Қазақстан Республикасы Үлттық қа- 
уіпсіздік комитетінің төрагасы;Қазақстан Республикасы "Сы- 
рбар" Сыртқы барлау қызметінің директоры;Қазақстан Ре- 
спубликаеы Республикалық бюджеттің атқарылуын бақьшау 
жөніндегі есеп комитетінің төрағасы;Қазақстан Республика- 
сының Мемлекеттік қызмет істері жэне сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы; Қазақстан Ресггубликасы 
Ішкі істср министрі; Қазақсган Республикасы Әділет министрі 
болып табылады5". ^

57 Қазақстаиі Ресиубликасы Президентшің 2011 жылғы 2 мамырдағы № 
68 «Қазақстаи Республикасының қылмыстьіқ-құқьпсгықтвртіпті қамта- 
маеыз ету және қылмысқа қарсы күрес жөнікдегі үйлесгіру кеңесі ту- 
ралы ережені бекіту туралы» Жарлығы.

58 Қазақстан Ресиубликасы ГІрезидеитінін 2011 жылғы 2 мамырдағы № 
68 «Қазақстан Республикасының қьшмыстық-қүқықтьік тэртіпті қамта- 
масыз ету жэне қьшмысқа қарсы күрес жөніндегі үйлестіру кеңесі ту- 
ралы ережені бекіту туралы» Жарлығы.
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Уақытша өкілетгіктер берілген Үйлестіру кеңесінің мүше- 
лері: Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері 
бойынша Агентгігінің Төрағасы, Қазақстан Республикасының 
Төтенше жағдайлар министрі, Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрліғінің кедендік бақылау комитетінің төрағасы, Қа- 
зақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Салық коми- 
тетінің төрағасы.

Бұл консультациялық-кеңестік орғанның төрағасы, оның 
қызметін басқаратын жэне жетекшілік ететін лауазым бой- 
ынша Қазақстан Республикасының Бас прокуроры болып та- 
былады.

Ереже бойьшша Үйлестіру кеңесінің төрағасы: Үйлестіру 
кеңесінің қызметіне басшылық жасайды; оның отырыста- 
рында төрағалық етеді;Үйлестіру кеңесі жұмысының келісілген 
жоспарын бекітеді; Үйлестіру кеңесінің шешімін орындау 
мәселелері бойьшша хатшылықтьщ есебін тьщцайды; аумақгық 
үйлестіру кеңестері мен олардың қүрамдары туралы ережелерін 
бекітеді; Қазақстан Республикасының Президентін Үйлестіру 
кеңесінің жүмысытуралы хабардар етеді.

Үйлестіру кеңесінің жүмысын ұйымдастыру жэне қамта- 
масыз ету, оның жүмыс жоспарларын дайындау, отырыстар өт- 
кізу, іс қағаздарын жүргізу, жүмыс жоспарлары мен хатгамалық 
шешімдердің орындалуын бақылауды Бас Прокурордың Аппа- 
раты туралы Ережеге сәйкес Бас Прокурор Хатшылығы жүзеге 
асырады (ҚР Бас прокурорының 2014 жылғы 26 ақпандағы №24 
бүйрығы).

Төраға Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы қы- 
зметкерлерінің ішінен Үйлестіру кеңесінің хатшысын (бүдан 
эрі -  хатшы) тағайындайды, ол Үйлестіру кеңесінің хат- 
шылығына (бүдан әрі -  хатшылық) басшылық жасайды. Хатшы 
өз уәкілетінің мәселелері бойынша төрағаға тікелей бағынады 
жэне есеп береді.

Хатшылықтың қүрамына басшылары Үйлестіру кеңесінің 
түрақты мүшесі болып табылатын мемлекеттік органдардың 
бір-бір қызметкерлері кіреді, оларға осы орган жүзеге асыратью
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меммскстгік органдардағы іс-шараларды орындау, ұйымда- 
іУШру исэпе бақылау жүктеледі.

Хаггнылық Үйлестіру кеңесінің жүмыс жоснарьщ қалып- 
глсіырады; үйлестіру кеңесінің мүшелерін отырыстың өтетін 
күмі, умқыты жэне орны туралы хабардар етеді;

оп.ірі.к-гың қарауына енгізілетін матерналдарды эзірлеуці 
упі.ім 11,11« гі.ірады жэне бақьшайды; отырыстьщ хаттамасьш
|» < I I «• МДІ.

үйлестіру кеңесінің шешімін орындауды үйымдастьфады 
жопс бақылайды; үйлестіру кеңесі жүмысьшьщ тиімділігін 
қ і і м  глмпсі.г» сіу үшін өзге де қажетгі шараларды орындайды.

X л гміылық оз өкілеттіктерін жүзеге асыру шеңберінде мем- 
і і с и і т г і к  оріанпың орымдаушыларынан тніеті материалдарды 
кииш стуі «• қүқылы. ( 'онкімсн біргс хатшыльіққа аумақтық үй- 
ін , 111»V і" м.сі ісрммм. қі.пмстмі бақылау жүктеледі59.

Үііиг. прү һсцк іміц жүмысы бірлесіп қабьшдаған жар- 
п і і.і.іііім.іі, жүмі.и ж<>< ларымаіі гүрады. Үйлестіру кеңесінің 
мүі і і с исрі жүмі.іс жо< марыпа берстін үсыныстарын төрағаньщ 
іііі.пш үсыпады.

......... . ксііін гүскси үсыныстар негізінде Үйлестіру
і , цс« мііп жүмыс жоснарының жобасын эзірлейді жэне қол қою 
үіііің тсрнгаға үсынады.

Жсп.сп м.ш жайлардың езгеруіне байланысты, сондай-ақ 
К,п шқстаіі Гсс.ііубликасы Президентінің, Қазақстан Республн-
■ " і і м |.. ііімгні і Окімміілігі басшылығы мен Қазақстан Респу-
....... . і.і Кііүміспдік Ксцссіпің гііпсырмаларын орьшдау үшін
Ү і і ' і « - ч  мру к п і і г м п ц  жумыс жоспарына түзетулер енгізілуі
.................. іүршп.і Үінкч гіру ксцссіпің мүшелеріне хабардар
' I ІН«'ДІ.

........... ксцсспііц қажеггі міаралары бойынша, бірақ
г«ік.« аіп.пт ксміпдс (мр рс г, опыц төрағасы шақырады жэне Үй-

•'* К.іп іік .с г ііи  Р с с .п у б л и к а с м  І І р с ч и д в п т ін ің  2011 ж ы л ғ ы  2 м а м ы р д а ғ ъ г  №  

(іК « Қ ім а қ с т а м  Р е с н у б л и к а с ы н ы ң  қ ы л м ы с т ы қ - қ р д а к г ы қ  т э р т і п т і  қ а м т а -  

міігмі с т у  ж я и е  қ ы л м ы с қ а  қ а р с ы  к ү р е с  ж ө н і н д е г і  ү й л е с т і р у  к е ң е с і  т у -  

.......... . о р с ж е н і  б е к і г у  т у р а л ы »  Ж а р л ы ғ ы .
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лестіру кеңесінің тұрақты мушелері саньшың үштен екісі қа- 
тысқан кезде қүқылы болады.

Үйлестіру кеңесі мүшелерінің бастамасы бойьшша 
жоспардан тыс мәселелер қаралатын кезектен тыс отырыстар 
шақырылуы мүмкін.

Отырыстың күн тэртібі, күні, уақыты және өткізілетін орны 
Үйлестіру кеңесінің мүшелерімен келісіледі.

Шешім қарапайым көшпілік дауыспен қабылданады. 
Үйлестіру кеңесі мүшелерінің дауыстары тең болған кезде 
төрағалық етушінің дауысы шещуші болып табылады.

Төраға немесе Үйлестіру кеңесінің басқа да мүшелері бол- 
маған жағдайда, оньщ отырысын олардьщ міндеттерін орын- 
даушы адамдар қүрамы өткізеді.

Үйлестіру кеңесінің қарауьша арналған материалдарды 
әзірлеуці жүмыс жоспарывда бірінші көрсетілген мемлекеттік 
орган жүзеге асырады. Іс-шараларды тең орьщдаушылар жау- 
алты орындаушыға жиынтық анықтаманы дайьшдау үшін қа- 
жетті материалдарды үсынады.

Көлемі сегіз парақ болатын анықгамалар жэне басқа да қү- 
жаттар мен шақырьшатьш адамдардың тізімі хатшыға отырыс 
өтетін күнге дейінгі күнтізбелік жиырма күннен кешіктірілмей 
беріледі.

Үйлестіру кенесінің мүшелері материалдарды әзірлеу 
және Үйлестіру кеңесінің хаттамаларын орындау шеңберінде 
Үйлестіру кеңесінің мүшелеріне ақпараттар, материалдар 
жэне осы органдардың уәкілеттеріне кіретін мэселелер бой- 
ынша өзге де талдау қүжаттарын үсыну туралы сауал жолдай 
алады.

Хатшы отырыста қаралуға тиіс материалдардың то- 
лықтығы мен сапасын тексереді жэне төрағаға баяндайды. 
Тиісінше әзірленбеген материалдарды тораға пысықтау үшін 
кері қайтарады.

Мәселені эзірлеген мемлекеттік органдардың лауазымды 
адамдары қүжаттарды пысықгайды жэне хатшыға күнтізбелік 
үш күн ішінде үсынады.
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Хатшы ұсынылған материаддар негізінде күн тэртібін дай- 
міідлЙды, оны тораға бекіткен соң отырыс басталғанға дейінгі 
күіп ічбелік үш күннен кешіктірмей барльщ қажетті қүжаттарды 
к.оса отырып, Үйлестіру кеңесінің мүшелеріне жібереді.

0  гырысқа шақырылған адамдардың келуін қамтамасыз 
с і уді, оларды тиісті қүжаттармен таныстыруцы, тйісті мэселені 
і ирисугс жауапты мемлекеттік органньщ хатшылық қызметкері 
жүчсгс асырады.

Галқьшаудьщ нэтнжелері жэне Үйлестіру кеңесі қабыл- 
д;и ;ш іиситімдёр огьфыс хаттамасына (бүдан эрі -  хаттама) ен- 
гһілсді, ол отырыс өгквілген соң бес жүмыс ісүні ішінде ресім- 
дспсді жэпо қол қою үпіін торағаға үсынылады.

Шешім жобасы Үйлестіру кеңесінің мүшелерімен келісі- 
ін іц, іч іа рпісііср мои гопі.ікті.іруііарболғанжағдайдахатшылық
III,Іі  І . І М П Й Д Ы

1 . .іі « . .ііі.іііі іііі кііпамаіи.і хагшылық оған қол қойьшғаннан
і.і іііііі і і і жүмі.н' күш іпіііідс Үйлестіру кеңесінің мүшелеріне 
жолдпйды.

Үіііісі тіру ксңесі хаатамасының орындалғаны туралы хат- 
иіі.и і чаЬііриапады, ол кслінтүскен материалдардыталдау нэти- 
/м-цс|»і бойынша гөрағаға баяндайды.

Момискстгік органдарда хаттамаиың орындалуын бақы- 
паулы хагшылықтың қышеткерлері жүзеге асырады.

I ■ і I’ хаігамада жачылған шешімді орындауға бірнеше 
м.-ми. і.гггік орг.пі и.ігысагьш болса, үйымдық қамтамасыз 

' Ы|.іміін и .|і .. гіііігіі органга жүкгеледі. Тс-шараларды тең 
<»і*і.ііі-і і\111і.і11(і|» /кау/пігы орі.імдаушыіа қажетті материалдарды 
і' м*і>|>.іііі і ч | іі . інцаудыц бсигілспгсп мсрзімі аяқталганға дейінгі 
і- уіі 11 и .і*іі!и ічч иүііік-н кошіктірмсй үсынуы керек.

V 1111.'( иру кгңг.тиіц іпсшімі қатысушы-мемлекетгік орган- 
цармсн бірлсскеп, нсдомстволық қүқықгық актілерді шығару 
к.иіс (псмссе) гністі іс-шараларды жүзеге асыру арқылы орын- 

дилады. ~
Үпнсотіру кеңесінің отырысгарына Қазақстан Республи-

- <' і і I ро іиденті Әкімшілігінің, Қазақстан Республикасы Қа-
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уіпсіздік Кеңесінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, ор- 
талық мемлекеттік органдардың, соттар мен өзгеде мемлекеттік 
органдардың өкілдері қатыса алады60.

Үйлестіру кеңесінің жумысьша қатысушы өзге мемлекеттік 
органдардың өкілдері өздерінің құзырына жататын күн тәртібі 
мәселесі бойьшша талқьшауға және шешім әзірлеуге қатыса 
алады, үйлестіру ұсыныстарды келісілген тэртіпте енгізуге, 
құжаттардың жобаларын және талқылау мен бірлесіл шешім 
қабылдауды талап ететін өзге де материалдарды енгізе алады, 
жүмыс топтарьшьщ құрамына кіре алады жэне озге де үйлестіру 
іс-шараларына қатыса алады.

Үйлестіру кеңесі мен өзге мемлекеттік органдардың өзара 
қатынасы қызметтің нақгы саласындағы қылмысқа қарсы күре- 
стің бағытын айқындау шеңберіндегі өзара іс-қимылга негізде- 
леді.

60 Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 2 мамырдағы №
68 «Қазақстан Республикасының қылмыстық-қүқықтық тәртіпті қамта- 
масыз ету жэне қыямысқа қарсы күрес жөніңцегі үйлестіру кеңесі ту- 
ралы ережені бекіту туралы» Жарлығы.
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15. Қ¥ҚЫҚТЫҚ СТАТИСТИКА ЖӘНЕ 
АРНАЙЬІЕСЕПКЕ АЛУ ЖҮЙЕСІ

Ата заңьшыз -  Констихухщяға сай Қазақстан Республи- 
касының ең қымбат қазынасы -  адам жэне адамның өмірі, 
қуқықгары мен бостандықтары болып табылады. Осыған сай 
1’еспублика демократиялық, зайырлы, қүқықгьщ жэне элеу- 
меттік мемлекет ретіңде жарияланды. Аталған аснекіілерді 
үстаи түру үшін мемлекет көптеген міндетгерді шешеді, со- 
лардың ішінде қүқықтық статистика жэне ақнарат институтьша 
срекше орын берілді.

Күрамына Қазақстан Реснубликасы кіретін ондаған беделді 
хшіықаралық үйымдар бар, онда өзара ақпарат алмасуға ынты- 
мак іастықтьщ басым бағыты беріледі, себебі олар маңызды ка- 
дрлі.іқ жэне материалдық ресурстарды жинақгайды, заманауй 
і і к н и р а і  г ы қ  және басқа да қорғау жүйелерін дайындайды жэне 
ГИІ і івді.

Қ і . і л  мыс элемі информатиқа саласындағы заманауй ғылыми 
і гі и- і ік гсрді қолданатын жағдайларда, елдің күқық қорғау ор- 
і апдары барлық құқық қорғау жүйесін расталған және толық 
к ук ыкгі.іқ ақпаратпен қамтамасыздандыру мақсатында ақпарат-
и.ік і-гатистикалық қызметтерімен максималды өзара эрекет- 
госуі қажет.

І.үіі нроңестегі басты рел үлттық заңнамада ҚР Бас
111 ю к у 11 а гу 11 а і ■ і ,і 111 ,і ц қүқы қтық статистика жэне арнайы есепқе 
іл\ кпміп, ііпс Һсрілп-п, ііі қүқықтық статистиканы қалып- 
і і. і мр\ іірикуриі ураимц мацычды функцияларының қата- 
рі іп і і ч" 'іі • *і і.іііапіііа. ҚІ* .<1 Ірокуратура туралы» Заңының 
і іііін.і I 'ні. іи іуцті мси чаңдардың үлықтылығын, адам 

м. п і т м а і  і.ірді.щ күк.ықгары мен бостандықтарын қамта- 
маі і.і і' гу мак.( а гі.інда, ирокуратура статистикалық көрсет- 
кіш гсрдіц гүгисгыгын, обьсктивтілігін жэне жеткіліктілігін 
клмгамасыз егу мақсатында мемлекеттік қүқықтық стати- 
. і икаііы қалыптастырады, арнайы есепке алуды жұргізеді,
' у і і.іі гық статистика жэне арнайы есепке алу садасында

119



заңнаманың қолданылуын қадағалауды жүзеге асырады деп 
белгілеген.

Оның прокуратура органдарында қалыптасуының кейбір 
тарихи алгышарттарын атап өткеніміз жөн.

90- жылдардың ортасында, елдің құқық қорғау бөлімін 
реформалауға бағытталған құқықтық реформаларды жүзеге 
асыру барысында, бірыңғай құқықгық статистика органын 
құру қажеттілігі пайда болды. Статистика қалыптастыру бой- 
ынша мұндай құқықгық уәкілетке ол кезде Ішкі істер министр- 
лігі ие болған (ары қарай — ІІМ), оның уәкілетін қылмыстарды 
есепке алу жэне тіркеу функідияларын, сондай-ақ олардың 
анықтығы мен ашылуын бақылау функңияларын жүзеге асыру 
кірді, бұл қылмыстарды есепке алу мен оларды түзетуге мүм- 
кіндік берді. Істің мұндай мэн-жайы, құқық қолдану тәжіри- 
бесі көрсеткендей, елдегі қьшмыстьшық жағдайы туралы ста- 
тистикалық мэліметтердің анықтылығын қамтамасыз етпеді, 
бұл құқықтық статистика инстшугын реформалау қажеттілі- 
гіне себеп болды. Бұл құбылыс сол кезеңде қылмыстьшықтың 
айтарлықтай өсімі анықталуымен қиындай түсті.

Бұл мәселені шешуцегі алғашқы тәжірибелік қадамдар 1997 
жьшы 22 сэуірде, ҚР Президенті Бас проқуртура жаньщдағы 
кұқықтық статистика жэне арнайы ақпарат орталығын құру ту- 
ралы Жарлыққа қол қойғанда (ары қарай — Оргалық) жасалды61. 
Осы жұмыстьщ тікелей қатысуымен дайындалған бұл Жарлық 
бойынша Ішкі істер министрлігіігің статистикалық қызметгері, 
бұрынғы мемлекеттік тергеу комитетінің криминалдық ақпарат 
орталығы мен Әділет министрлігінің базасында, басқа кұқық 
қорғау ведомстволарының ақпараттық қызметтерінің штатгарьш 
беру арқылы, қылмыскерлікпен күрес саласындағы статистикалық 
ақпарат жүргізу заңдьшығын, прокурорлық қадағалау құқығын 
алған сапалы жаңа статистикалық салааралық қызмет құрылды.

61 «Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық стати- 
стика жэне арнайы ақпарат орталығын құру туралы» Қазақстан Ре- 
спубликасы Президентінің 1997 жылғы 22 соуірдегі Жарлығы // 
2акоп.кг
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Й Ш іі ШншйЛт..........  ііі

Осьшайша, құқықтық реформаньщ маңызды кезеңдерінің 
бірі осы актті қабылдаумен байланысты болды- құқықтық ста- 
тистика тарихында алғаш рет қадағалау органының жұргізуіне 
берілді.

Прокуратура органдарына құқықтық статистика функңия- 
ларын беру, біздің ойымызша, осы органның ҚР Президентіне 
бағыныштылыгымен, функңионалды багыттылығымен, яғни 
елдегі заңдыльщ режимінің сақталуын қадағалау қызметімен 
негізделеді, бүл қылмыскерлікпен күрес сапасындағы жүмы- 
стьщ статистикалық кәрсеткіштерін қандай да бір өзгерту мүд- 
делерін жоққа шығарады. Оның үстіне, Л.К.Савюк айтқандай, 
прокурорльщ қадағалау статистикасы өзінің функңионалдьщ 
бағытгьшығы бойынша қүқықтық статистиканың өзіндік бір 
түрі болып табылады жэне оның орталықтардағы және орын- 
дардагы бүл сан бойынша көрінетін көпқырлы қызметін негіз- 
дейді62.

Орталықгың түзілгеннен кейінгі бірінші кезеңдегі қызметін 
талдау, жаңа үйымдастырушылық жағдайларда салыстырмалы 
түрде қысқа уақыт ішінде оның қылмыстьщ проңестің, қыл- 
мыстық іс қозғаудан ол бойынша соңғы іс жүргізу шешімін қа- 
былдау мен жазаны орындауға дейінгі аралық ңиклын қамтитын 
статистикалық есептілік жүйесін қүра алғандығын көрсетеді.

1999 жылы Орталыққа Бас прокуратура департаменті мәр- 
тебесі берілді. Есепке алу-тіркеу тэртібін қадағалау-бақылау 
жүмысын ұйымдастыруда, прокуратураның осы функңиясыньщ 
дербсстігін көрсететін маңызды фактор, аймақгық басқарма- 
лардың Департаментке сатьшай бағынуы болды.

Елдің құқықгық ақпараттық қамтамасыздандырылуьш 
жетілдіру, оның құқықтық стагастика қалыптастьфу жөнінен 
ұйымастырушылық дербестігін қамтамасыз еху жолындағы 
екінші кезең Мемлекет Басшысының 2003 жылы наурызда 
құқықтық статистика жэне ақпарат орталыгын таратьш, Бас 
прокзфатура құрамынан мемлекеттік құқықгық статистика

62 Савюк Л.К. Правовая стагистика: Учебник, 2-ое издание, перераб. И
доп. М.; Юрист. 2005. 637 с. С. 112.
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қалыптастыру, арнайы есепке алуды жэне осы салада қадаға- 
лауды жүргізу функцшшары бар күқыістық статистика жэне 
арнайы есепке алу бойынша комитетті қүру жарлыгын қа- 
былдауы болды63. 2003 жылы желтоқсанда ҚР «Мемлекеттік 
құқьтқтық статистика жэне арнайы есепке ал}' туралы» Заңы 
қабьшданды64, ояда алгаш рет заңнамалық түрде <<мемлекеттік 
қүкықгық статистика», оньщ қүрьшымдық злементтері: «Қыл- 
мыстЫқ-қрЫқтЫқ», «азаматтық-қрьіқгьщ» және «әкімшшік- 
құқықгық» үгымдары, қүқықтық статистика саласындагы 
уэкілетті орі анның мэртебесі, міндетгері мен функциялары, 
сонымен қатар қүрамына заңнамага сэйкес қүқықгық статисти- 
калық ақпарат бёруге міндетті қүқық қоргау орт андары, про- 
куратура, сотгьгқ жэне баеқа да мемлекеітік органдар кіретін 
оның субъектілер тізімі анықталды.

ҚүқЫқгық статистика институтын түрлендірудің мүндай 
жолымен тек қана Қазақстан жүргендігін, жэне бақылау-қа- 
дагалау функциялары берілген Комйтетке үқсас комитеттер 
посткеңестік кеңістікте жоқ екендігіи атап кеткеніміз жөн. Бүл 
Қазақстандық прокуратураның жэне жалпы Қазақстанның 
қүқықтық жүйесінің тагы бір ерекшелігі.

Бүл функцияны дамыіу үшін, 2005 жылы мемлекеттік 
қүқықгық ақпараттық статйстикалық жүйенің негізгі қызмет 
ету принциптерін аныктатын бірнеше нормативтік қүқықтық 
актілер қабылданды. Олардың ішінде ең маңыздысы 2005

63 Қазақстан Республгосасы Президеш-інІң «Қазақстан Республикасы 
Бас прокуратурасының Құқыктық статистика және арнайы есепке алу 
жөніндегі комитетін құру туралы» 2003 жылғы 28 наурыздаі ы № 1050 
Жарлығы// шлутл.гакоп. кг

64 «Мемлекегтк қрсықтық статистика және арнайы есепке алу туралы» 
Қазакстан Респубяикасыньщ 2003 жьілғы 22 желтоқсандағы № 510-П 
Заңы (23.02.2005 ж. Өзгергілген)//іл'\\т.^.2акоп.кг
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жылғы 17 маусымдаты Бас Прокурордың № 27 бұйрығымен65 
бскітілген, Қазақстан Республикасында 2005 жылдың 1 маусы- 
мынан бастап қызмет ететін қьшмыстық-кұқьщтық саяадағы 
ББСЖ жүргізу тэртібін реттейгін, қылмыстар туралы ары- 
чдарды, хабарламаларды, қылмыстық істерді, оларды тергеу 
жэне соттық қарау нәтижелерін бірыңғай карточкалық есепке 
алуды жүргізу бойынша Нұсқау (Бірыңғай біріздендірілген ста- 
тистикалық жүйе- ББСЖ) болып табьшады.

Қазіргі таңда Комитеттің ББСЖ-ң орталықгандырьшған 
дсректер базасы 2005 жылдан бастап қьшмыстық қудалау ор- 
і андарының өндірісінде болған елдегі кез келген қылмыстық іс 
бойынша ақпарат алу, яғни арыз немесе қылмыс тзфалы хабар- 
ітма бсрген кезден бастап соттьщ немесе қьшмыстық қудалау 
(.|)і ш ім іім ң  іс бойынша соңғы шешім қабьшдауьгаа дейінгі қьш- 
мі.к гық істің қозғалысын көру мүмкіндігін береді.

К,и іақстан Республикасы Бас прокураіурасы мен Қазақстан 
І'і ( иубіімкасының сот органдарының қүқьщтық статистика 
ж.ніс арпайы есепке алу бойьпппа Комитетінің ақпараттық жүй- 
слсрін, ақпараттық қамтамасыздандыру жэне өзара әрекетте- 
і уін жстілдіру мақсагында, ҚР Бас проқуратурасы ҚР Жоғарғы
< 'отымси бірге сот органдары мен құқықгық статистика орган- 
дпрыпі.іц ангомаітандырылған ақпараттық жүйелерін біріктіру
ж.иіс сог орі аидарын автоматтандыру бойьшша жұмыстар жүр- 
гпді

( "і есшггсрін іінгомаігаіідыру, азаматтық істер бойынша 
щні. і ііі о|ім,ііу ііопі.ііііп.і ()іі|гііықипсганциялардағысоттардьщ 
•і' үмі.и і < • і>пілі іюрссі ііісіііі сгагистикалық мэліметгердің
і  .  мсц пііык і і.іііі.пыіі а|Уі гыруга экелді.

К ы и м ы і  п.і с ( с н к с  ;іцу длмуының әр гүрлі тарихи кезең- 
дсріидс і|і і үрні оіііисм бірлікгеріне ие болды. Осьшайша, кө- 
гсріліскс дсйіііі і І Ч ч с и д с ,  қылмыстық есепке алу сот оқиға-
65 Қазақстан Рсснубликасы Мсмлокепік Кэсіпорьшының 2005 жшгғы 17 

маусымдагы № 27 «Өтіпіиггердіц бірыцғай карточкалық есебін, қьш- 
мыстар туралы, қылмыстық істер іуралы есеіггерді, сшардың тергеу 
нэтижелері мен сот тексерулерін жұрі ізу туралы нұсқаулықты бекіту 
туралы» бұйрығы

123



сыиың, сотта қаралтан қылмыстық істердің және сотталған 
тұзвғалардьщ саіш негізінде жүргізілді. Өткең ғасырдың 50-ші 
жылдарьгаың ортасы қыпмыстық істер мен сотталғандарды 
ғана емес, қылмыстарды да тіркеудің пайда болуымен сипат- 
талады. Қылмыстарды бірыңғай есепке апу туралы апғашқы 
нүсқау 1965 жьшы қабылданды, ол кейіннен бірнеше рет то- 
лықгырьшды және өзгертілді66.

Осылайша, қүқықтық ақпаратты қалыптастыру функ- 
циясьш заңнамалық бекіту жэне осы салада, прокурорлық 
қадғалауды жүзеге асыру, өткен уақыт керсеткендей, мем- 
лекет көлемінде қоғамдағы қылмыстық жағдай туралы. қыл- 
мыстық қудалау органдары мен соттың іс жүргізу қызметінің 
сандық-сапалық көрсеткіштері туралы жэне сәйкесінше елдегІ 
заңдышықтың сақгалуы туралы максималды тольщ әрі анық 
ақпаратпен жүйелі қамтамасыз ету үшін жеткілікті шара болды. 
Сонымен бірге, бүл қызметгің қүқықшқ етатистиканы қолдану 
арқьщы эр түрлі қүқықтық салалармен ретгелетін заңдық ор- 
таның барлық процестері мен қүбылыстарын қамту мүмкіндік- 
терін атап өткеніміз жөн.

Бүл функциялардың жиынтығы қүқықтық статистиканы 
жаңа сапалы ведомстволық деңгейге шығаруға мүмкүндік беріп, 
оған статисгикалық мэліметтер қүру қабілетін берумен қатар, 
есепке алу-тіркеу және есеп беру тэртіптерін бүзу факгілерін 
тоқтату мүмкіндігін де берді, бүл қылмыскерліктің заңдьшық 
жағдайыньщ негізгі қүрамдас бөлігі ретінде сипаттайтьін ста- 
тиетикалық кврсеткіштердің бүтіндігін, объеістивтілігін жэне 
жеткіліктілігін қамтамасыз етудегі маңызды фактор болды.

Бүл факт проқуратураиың қүқықгық статистиканы қалып- 
тастыру бойьшша функцияеын, шартты түрде үш кезеңге бөлі- 
нетін статистикалық зерттеу талантарына жауап беретшдігін 
коретеді: 1) статистикалық байқау. яғни бастапқы материаяды 
жииау, 2) байқау нәтижелерін жинақтау, яғни жиналған мате- 
риалды сәйкес жүйелендіру (топтау) жэне жалпылама көрсет-

66 Лунеев В.В. Юридическая статистика. Учебник. М.: Юрист, 1999. 400
с. С.80-81.
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кіштерді анықгау; 3) алынған жинақтьщ материалдарды талдау, 
яғии зерттелетін факторлар жиынтығыидағы заңдылықтар мен 
байланыстарды анықтау67.

Құқықтык статистиканы одан эрі жетілдіру, құқық қорғау 
органдарына алдына қойылған жаңа міндеттерді шешу мақса- 
тьгада материалдық-техникалық қайта қаруландыру мен зама- 
иауй ақпараттық жүйелерді енгізуді қарастыратын, оның 2005- 
2007 жылдарға арналған дамуының орташа мерзімді Бағдар- 
ламасы қабылданды68. Бағдарламадағы іс-шараларды жүзеге 
асыру, республиканың қүқықтық статистикалық жүйесін одан 
;ірі жетілдіруге ықпал етті жэне қоғамдағы қүқықтық қүбылы- 
стардың кешенді мониторингін үйымдастыруды қамтамасы- 
здандырды.

Қүқықтық статистика жэне арнайы есепке алу аймағын- 
дшм халықаралық ьштымақгастықты дамыту мәселелері бой- 
ыіііна Комитет қызметінің басты бағыттарының бірі статисти- 
ічіпық көрсеткіштер жүйесін халықаралық стандарттарға сэй- 
іссстеидіру бойынша қадамдар жасау, сонымен қатар қылмы- 
і ксрлікпен күресуге және заңцылықгы нығайтуға көмектесетін 
жедел ақпарат алмасуды қамтамасыз ету болып табылады.

ҚР Үкіметінің 2004 жылғы 24 желтоқсандағы № 1374 қа- 
улысымеп бекітілген, Қазақстан Республикасьшдағы мемле- 
іалтік қүқықгық статистика мен арнайы есепке алуды дамы- 
гудыц 2005-2007 жж.ариалған бағдарламасында қүқықтық
■ і*і і ііі і ііісі жлпс пршійы сссііке алу аймағындағы халықаралық 
і іжІрнГк іп  н | ч  і г у  мііідстгсрдіц бірі рстінде анықгалды.

і ■ ч ійы ( ( епке алу түрлсрінің тізімі қазіргі уақытта келесі 
гурдв кпроотілоді:

і дршійы ссспко алу:

<>'/ Дсмидон II II п др. IІраіинииі і ппистика: Учсбник.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
Закои и ирано, 2008. 255 с. С. 11-12.

6К Қазақстаи Республикасы У кімсгініц 2004 жылғы 24 желтоқсандағы № 
1374 қаулысьшен бекітілген 2005-2007 жылдарға арнадган Қазақстан 
Республикасында мемлекеттік құқықіық статистика жэне арнайы 
ееенке алуды дамыту бағдарламасы.
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-  мемпекеттік органдардың Қазақстан Республикасы 
заңдарын жетілдіру жөніндегі қызметін;

-  мемлекеттік органдардьщ кұқьщ қодцану қызметін;
-  Қазақстан Республикасыньщ заңдарыпда белгіленген 

тәртіппен жеке жэне заңды трнғаларды ақпаратгық қамтамасыз 
етуге арналған.

2. Уәкілетті орган арпайы есептіжинауды, тіркеуді, өндеуді, 
жинақгауды, жүйелеуді, сыньштауцы, сақтауды жэне пайдала- 
нуды қамтамасыз етеді.

3. Комитет арнайы есепке алудың іселесі гүрлерін жүргізеді:
1) қылмыстық жауаптылыққа тартылатын, қылмьістық 

кұқық бүзушылықтар жасаған адамдарды;
2) үстап алынған, күзетпен ұсталатын жэне сотталғаи 

адамдарды дактилоскопиялық есепке адуды;
3) анықтаудан, тергеуцен, соттан жасырынған адамдарды, 

соңдай-ақ жазасын өтеуден немесе пробаңиялық бакьшауды жү- 
зеге асырудан жалтарьш жүрген адамдарды;

4) хабар-ошарсыз жоғалып кеткен адамдарды;
5) жеке басы анықталмаған мэйіттерді;
6) әкімшілік жауахгтылыққа тартылған адамдарды;
7) сот эрекетке қабілетсіз жэне әрекетке қабілеті шектеулі 

деп таньвған адамдарды;
8) белгілі бір лауазымды атқару немесе белгілі бір қыз- 

метпен айналысу құқығыкан айрылған адамдарды;
9) сыбайлас жемқорлық құқык бүзушьяіьщ жасаған 

адамдарды;
10) бақылау жэне қадағалау органдары жүзеге асыратын 

және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгілешен 
тәртіппен уәкілетті органда тіркелетін тексерулерді;

10-1) террористік іс-әрекетгі жүзеге асырғаны үінін жауап- 
тылыққа тартылған адамдарды, сондай-ақ сот террористік деп 
таныгаи үйымдарды және ақпараттық материалдарды;

11) экстремизмді жүзеге асырғаны үшін жауаптылыққа тар- 
тылған йдамдарды, сондай-ақ сот экстремистік деп таныған үй- 
ьшдарды жэне ақпаратгық материалдарды;
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12) мемлекетгік қызметген жағымсыз себептермен боса- 
тылган адамдарды;

13) адамдардың қаза болуьша немесе жаралануына экеп 
соққан жол-колік оқиғаларын;

14) агқарушылық құжахтар бойынша міндеттемелерін 
і-рі.іидамаған адамдарды, сондай-ақ экімшілік айыппұл салу ту- 
ршіы қаулыны ерікті тұрде орыңдамаған адамдарды;

15) атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкерлер, мемле- 
кіптің мүддесі үшін үсынылған, сондай-ақ алиментгер өңдіріп 
алу гуралы, асыраушының мертігуінен немесе денсаулығының
о іге де зақымдануъшан, қайтыс болуынан келген залалды өтеу 
гуралы қуьшьшдар бойьпппа жауапкер болып табылатын іздеу- 
дсгі адамдарды.
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16. ПРОКУРАТУРАНЬЩ ЗАҢДЫ 
ТҮСІНДІРУ ФУНЮДИЯСЫ

Заңнамалық деңгейде бёкітілген прокуратура фуикци- 
яларының жиынтығында оньщ заңды түсіңдіру функциясы 
белгіяенбёген. Бірақ яроісуратура органдарьпп»щ нақты қыз- 
метін құрылымдық талдау, сондай-ақ құқықтық мемлекетті 
құрудьщ накты қажеттіліктерін оның барлық шиеленістерімен 
бірге ұғьшу оиың завда айқын анықтамасы мен нормативтік 
бекітілуін қажет етеді.

Мұндай қажетгілік, ең алдымен, соңғы жылдары, барлық 
заң қолданушылардың үнёмі жаңартьшып және күрделендіріліп 
отьіратьш қолданыстағьі заңнама туралы нақты хабардар бо- 
луьшдағы қоғам қажетгілігішң өсіп келе жатқан обьективті 
үрдіс ретіңде анықталуымен байланысты.

«Прокуратура туралы» Заңда (26 бап) белгіленгендей, про- 
кураіура жеке не заңды түлғалардың заңдарды білмеуі немесе 
дүрыс түсінбеуі заң бүзушылықтарға немесе азаматтың не шек- 
теусіз түлғалар қатарының қүқықтары мен бостандықтарын 
бұзуға әкелуі мүмкін деп болжалдауға жеткілікті негіздемелер 
болған жағдайда заңды түсіндіру қызметін жүзеге асырады, яғни 
прокурор заң мазмүнын түсіндіреді. Сонымен бірге, қүқықгық 
акт жобасьшың защ а сэйкес келмеу жағдайларында, прокурор 
актті қабьшдаушы орган немесе лауазымды түлғаға заң талабын 
түсіндіреді.

Талдау көрсеткендей, қылмыстьщ, жэне әсіресе, 
экімшілік, еңбек, баспана, салық, кеден немесе басқа да 
қүқықбүзушьшықтарға ықпал ететін жалпы жағдайлар жиын- 
тығында азаматтардың, лауазымды тұлғалардың құқықтық ха- 
барсыздығы, заңцы сақтауға, оның әмірлерін орьщцауға деген 
құқьиагық дәстүрлері мен ішкі қажеттіліктерінің жоқгығы не- 
месе жеткіліксіздігі елеулі орын алады. Әлбетте, прокуратура, 
конституциялық мемлекеттік-құқықгық құрьшым ретінде, 
заңнаманы түсіндіру үшін емес, өзінің мемлекетгегі басты 
багытьт- заңның дэл эрі бірынғай қодЦанылуыи жоғары қа-
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дағалауды, өзіне жүктелген басқа фуикцияларды жүзеге аеыру 
үшін күрылғая. Алайда, наразылықтар, үсыныстар жэне т.б. 
шығарған кездегі прокурорлардьщ көнтеген қадағалау және 
басқа да функционаяды эрекетгерінде завды түсіндіру потен- 
циалы бар екендігін байқамауға болмайды.

Қадагалау і<үжаттарының негізгі элементі нақты қай 
заңды бүзғандығьш көрсету, бүл бұзушылықтың неден түра- 
тыидығыи жэне қалай білінгендігін (нақты қай эрекеттерден, 
эрекетсіздіктен) түсіңдіру мен негіздеу болып табылады, бүл 
қүқықіэүзушылықтарға себеп болған жагдайларды талдауда, 
қүқықбүзушьшықтарды, олардьщ салдары мен себеп болған 
жағдайларды (мысалы, садцарынан ендірістегі қызметкер- 
лерге зақым тигізуге байланысты ауыр зардаптарға немесе тіпті 
өлімге, үлкен материадцық залалға экелген еңбекті қорғау жэне 
қауіпсіздік теникасы ережелерінің көп рег бүзылуы) жоюға 
қажетті қабылдануы тиіс шаралар туалы нақты үеыныстар ен- 
гізіледі.

Прокуратура органдары тікелей нақты заңдарды, күқықтық 
қатынастардьщ нақты салаларындағы заңды қолданудьщ ерек- 
шеліістерін түсіндір5те  бағытталған қадағалау синатындағы 
басқа да жүмыстарды жүйелі түрде орындайды. Мүньщ жет- 
кілікті түрде қажет екендігі туралы көптеген мәліметтерден 
байқауға болады. Осьшайша, мысалы, Қазақстандағы заңдьшық 
мпссделвріне арналган монография жариялауға негіз болған 
доіі юрлык.диссертацияның озінде, «Қадағалау мен бақылаудың 
млні с і ң д і . п і ы қ т ы  қамтамасыз етудіңмаңызды факторлары» та- 
р,іуыіи;і. ирокуратура, заңцьшықтың сақгалуын жоғары қадаға- 
іыу.пмм коік ішуциялықорганы ретінде тіші аталмайды да. Бүл 
мо п( щрі ы ідықтыц нәтижесі ме, элде тікелей елемеу нэтнжесі 
мс скспдігі .пгтрдыц мойнында.

Қазақспін IЧ-< публиісасының «Проқуратура туралы» 
Заңында іфйкурагураныц мүндай функциясын бекітуді 
жаісгайтын Д.И.Байтукбаев көрсеткендей, «...қоғамның даму 
талаптарына сай заңнама қүру жеткіліксіз. Сондай-ақ лауа- 
зымды түлғалар мен азаматіардың заңнамадан уақытылы әрі



толық хабардар болуын, дурыс қабылдауын қамтамасыз ету де 
маңызды».

ІІрокуратураның қадағалау актілерінің жүйесінде 
бузуіпылық элі орын алмағандықтан, негізгі құқық қорғаушы 
потенциалды қуқық бұзушылықты жою шараларын қабылдауға 
емес, нақ заңцарцы түсіндіруге бағыттайтындары ца бар. Про- 
курордың заңцы түсіндіру бойынша ресми акт нысанындағы 
жауап беруі, егер профшіактикалық шаралар қабылдамаса, заң 
бүзушылық орьш алатындай шынайы жағдайлар туындаған 
жағдайларда орынды болады.

«Заңцы түсіндіру» секілді мүндай прокурорлық жауап 
беру актісі қадағалау актісі болып табылмағандығымен (заң 
бұзушылық элі орын алған жоқ), прокуратура жеке не заңцы 
тұдғалардың заңдарды білмеуі немесе дұрыс түсінбеуі заң 
бұзушылықтарға немесе азаматтьщ не шектеусіз тұлғалар қата- 
рының құқықтары мен бостандықтарын бұзуға экелуі мүмкін 
деп болжалдауға жеткілікті неғіздемелер болған жағдайда субь- 
ектке заң түсіндіруцің ресми актісі болып табылацы (Қазақстан 
Республикасьшың «Прокуратура туралы» Заңыньщ 26 бабы).

Осьшайша, прокурорцьщ «заңцы түсіндіру» құқықтық ак- 
тісі құқықбұзушьшық элі орын алмағанда шығарылатындықтан, 
оны прокурорлық қадағалау актісі емес, гірокурордың өзіндік 
заңцы түсіндіру функциясын жүзеге асыруының құқықтық 
құралы ретінде қарастыруға болады.

Қазіргі таңца қоғамда заңға бағынатын құқықтық сананы, 
заңцы цәл эрі саналы қолдану қажетіліктері мен әдетгерін жеке 
және қоғамдық қалыптастыруға бағытгалған прокуратура ор- 
гандарының құқықтық құралдары мен эрекетгері жүйесі қалып- 
тасқан.

Прокуратура органдары әр тұрлі санатгағы жэне деңгей- 
дегі азаматтар мен лауазымды тұлғалар жазбаша немесе ауызша 
түрде нақты жағдайларда заңцы қолданудың көптеген мәселе- 
лері бойынша жүгінген кезде заңцарды түсіндіру бойынша үлкен 
жүмыс жасайды. Прокурорлардың тексерістер нәтижесінде ке- 
месе анық жағдайларда- кідірместен азаматгардың бұзылған
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қүқьтқтары  мен бостандықтарьш қорғау бойыгнша прокурорлық 
жауап беру шаралары қабьшданатын өтініштер бойынша айқьш 
корінетін құқық қорғау қызметімен кдгар, прокурорлық жауап 
беру шараларының заң түсіндірушілік бағытгылығы да бар.

Прокуратура органдарьшьщ заңцылықты нығайту, аза- 
мпттардың, заңеыз қол сүғудан жэбір көргендердің бүзьиған 
қүқықтары мен бостаңцықгарын қорғау жэне қалпына келтіру 
бойыиша эрекетгерінің тэжірибееін жалпьшау негізінде, проку- 
рорлар белгіленғен нысандарда заң түсіндіру шараларын қабыл- 
длйды. Бүл бүқаралық ақпаратжэне комм>ттикация қүралдарында 
/и; і р и шіау, радио, теледидар бойынша сөз сөйлеу арқьшьі прокура- 
і ураі п жүгінген азаматтарды жеке қабылдау кезінде орындалады. 
Х.ілыққа қолжетімді аталмыш заңцы түсіндіру нысандарьшда
1 1 .1.1 і і іаңдардмң, басқа да қүқықтық актілердің нормалары 
ііиін ірі жүііелі баяедалады, жеке жэне қоғамдьщ жағдайларда
■ іирдың бү іылу себептері ашылады, мүндай бүзушьшьщгардың 
і и д і . і і і  ануга арпллғаң нақгьт шаралар ұсынылады.

I Ірокурорлардың заң түсіндірушілік жүмысы үлкен дәре- 
іи’ дс » іамаггардьщ, эсіресе элеуметтік тұрғыдан элсіз қорғалған 

(клмелсіжс толмагандар, жұмыссьтздар, оралмандар жэне т.б.) 
і іамач іардыц никгимділік деңгейін төмеңдетуге бағьггталған.

< иііііі м і аіі іацдьі түсіндіру, гүжырымдамалықтұрғыдан, біздің 
иіі . імі . і  а и а ,  і а ң  шыгару, заңцы қолдану, заңды қорғау секілді 

м и іі.і "п.і к,у і і.іқ іы қ  саіштардың бірі больш табылады. Бүл қы- 
ім' і үрі, і>іпVімі чііс Қачақстандағы түпнүсқалық қүқыктық 
• і' ,м і і і і  м< мі і і  іч ' і  іііі. п і і . і и а й м  қалыптасу процесінде әзінің 
іі' 11 - і і ' і і і и іі/п і м ' і іі  и п і і і . і і и п а  . ' ііі дс жете багалапбайды.

I• V11 м 'і < мі ііін п оріиіін.ік, ісрггелу деңгейі мен прокура- 
г |іі прі ні'іармнмн іацдм гүсіидірудогі ауқымды тэжіибесі БСр 
I Ірі.і' ураі үр.і і үраці.і» 'іаңыпдаопыңзаңды түсіндіру бойынша 

фуіікцшіііарі.ш (іоігімсу ж о і і с  порматиигік бекітуге жеткілікті 
аіи і.ппаргіар гуп.гіды дсп ойлаймыз. Сэйкес заң нормаларында 
прокурптураныц іаңды гүсіпдіру бойынша қызмет пэні, про-
і үр.гіуряиың осы саладағы окілеттігі мен оларды жүзеге асы- 
р\ 'іі.іц қүқықтық қүралдары бекітілуі тиіс.
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И'

«Прокураіура хуралы» Заң ережелерін одан эрі жүзеге 
асыру жэне прокуратураның бұл қызмет түрін реттеу мақса- 
тында Бас Прокурордың 2009 жылғы 12 қарашадағы №65 бұй- 
рығымен бекітілген Баспасөз конференциялары мен брифингтер 
өткізу туралы Нұсқауы қабьщцанып, Бас жэне аймақтық проку- 
ратураның қызметін ақпараттық сүйемелдеу бойынша мезгілдік 
іс-шаралар жоспарлары бекітілуде.

Соңғы жылдары прокуратура органдары заңды түсіндіру 
жүмысын белсенді жүргізуде. БАҚ-ң мониторингі арқьшы 
орындалатын прокуратура органдарьгаың ақпараттық-аналити- 
кальщ қызметінің, сондай-ақ прокуратура беделін арттыру бой- 
ынша қабылданатын шаралардың қорытындьшарын жалпылау 
барысында, 2013 жыл ішінде үйымдастырылған баспасөз кон- 
ференңияларының (+52%), дөңгелек үстелдер (+18%), БАҚ-на, 
соньщ ішінде теледидарда, веб-сайттарда жарияланған жэне жі- 
берілген материалдар (+8%) санының артқандыгы анықталды.

Прокурордың 2014-2018 жылдын 6 айы аралығындағы. 
өтініштерді шешу және заңды түсіндіру бойьгаша жүмысын ке- 
лесі түрде көрсетуте болады (6 Кесте):

6 кесте
Мезгіл 2014 2015 2016 2017 6 ай 

2018
Барлық мақалалар 72018 73251 73648 74014 48293
Баспасөз жүзінде 11854 12821 12775 13276 7475
Радио бойынша 5231 5685 5943 6211 2897
Теледидар бойынш а 5746 5894 5947 6322 3774
Өткізілген баспасөз конферен- 
циялары

643 639 683 712 352

ҚР Бас прокуратурасының 
веб-сайтыңда орналасты- 
рылған материалдар саны

4733 4398 4837 5021 3201

Баспасөздің сыни ескертулері 
бойынш а өткізілген тексері- 
стер

104 136 132 123 38
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Бас прокуратураның жұргізген зерттеу нэтижелері, заңнама, 
өз кұкілқтары мен мудделерін қорғау мүмкіндіктері туралы 
ақпаратты халық мезгілдік баспа мен теледидардан алатьш- 
дыгын көрсетеді. Осьгган орай прокуратура органдары негізіңде 
заңды түсіндіру жұмысындағы басымдықтарды орынды қойған 
жэне түзеткен деуге болады.

Бүл көрсеткіштердің жағдайы мен динамикасына әсер 
ететін іюзитивті сипапағы жогарыда аталған факторлардан 
басқа, бүл маңызды мемлекеттік қызмет түрі- завды түхіндіруде 
прокурорлар назарыныңтөмендеуі де маңызды мэнге ие. Бүған, 
әлбетге, ҚР «Прокуратура туралы» Заңында бүл қызметке тиісті 
рсттеудің жоқтыгы ықпал етеді.

Прокураіура заңды түсіндіру бойынша іс-шараларды, 
тіідай-ақ негізгі мақсаты Республика азаматтарының заңды 
і >|)іібіне қол жеткізу болын табылатьш Президенттік немесе 
N ісімсттік бағдарламаларға сэйкес жүргізеді. Заңды түсіндіру 
і ііи.ісында сэйкес бағдарламалардың мақсаттарына қол жет- 
і. ізу үшін, түрақты түрде Қазақстанның заңнамасын түсіндіру, 
хаиықтың күқықтық сауатшлық деңгейін арттыру, бүқаралық 
ми нармг күралдарымен озара эрекетгестік бойынша жүмыстар 
ікүрі'і'йледі. Завды түсіндіру жүмысывда Бас прокуратураның 
нгі) ( піігммсн қоса, жаңа ақпараттық технологиялар қодданы- 
іыдм ( Іхкараев атындағы институт прокуратура органда- 
імііііііі ым іүсіпдіру жүмыстарьшьщ өзекті мэеелелері бой- 
111• 11ііі і і.иіі.іми ігрі п-үж рді қайта жапдандыруда.

I ||ни % |..11 ур.ііп.ііі ыңді.і іүсіидіру жүмысывдағы баеты,
........ .. і' іырү111і.і п і . ң і  ііі к р, факгорлар, біріншіден, ҚР Прези-

....... . ім і «ііі.і "ч иіі ындарміі, /карііықгарын,мемлекеттікжэне
іч11 ім іі.м омірщи ар і үрш ( алаларын дамыту етратегияларьш, 
мсмін-і.сі і ік і ы і дарііамапарын жэне түжырымдамаларын қа-
оі.мідпу, үнггық эрсксггер жоспарын қабылдау, екіншіден,
i о і а м  іа чаңды түсіидіру мауқапдарын жүргізуді талап ететін аса
- ыці.гіды орі үлкен коғамдық назарға іліккен прокурорлық тек-

ріі і-р мен гергеулердің нэтижелері больш табьшатьшдығьш
ii і IIII (Ііі гқапымыз ЖӨН.
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Бас прокуратура заңды түсіндіру жүмысын жүйелі жүр - 
гізуді қамтамасыз еіу жэне прокуратура органдары қызметінің 
нэтижелерін бүқаралық ақпарат қүралдарьщца жарыққа шығару 
мақсатында, белгілі бір уақыт мезгілінде медиа іс-шараларды 
жүзеге асыруды бекітетін медиа-жоспарлар қабьшдайды.

Мысалға, ҚР Бас Прокурорының 30.01.2014 ж. бұй- 
рығымен бекітілген № Зр/1, яғни 2014 жылдың 1-жартыжыл- 
дығы бойынша бүқаралық ақпарат қүралдарында прокуратура 
органдары қызметінің нэтижелерін жарыққа шығару бойынша 
Медиа-жоспарда, Қазақстан Республикасьшьщ Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың 2014 жылғы 14 қаңтардағы «Қазақстандық 
жол-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір келешек» Жолдауын ақпа- 
раттық сүйемелдеу жэне жүзеге асырылу барысын жарыққа 
шығаруды қамтамасыз ету, материалдар жариялау, 2014-2020 
жылдарға арналған қүқыққорғау жүйесін одан эрі жаңғырту 
мемлекеттік бағдарламасын, ҚР Президентінің 31.12.2013 ж. 
№720 Жарлығымен бекітілген қүқық қорғау органдарының ка- 
дрлық саясат түжырымдамасын, 02.03.2012 ж. №285 Үкімет 
Қаулысымен бекітілген 2012-2014 жылдарға арналған аза- 
маттардың қүқықтық мәдениет деңгейін арттыру бойынша 
кешенді жоспарды жүзеге асыру туралы теле-радиобағдарла- 
малардың шығуы секілді озекті қоғамдық маңызға ие іс-шара- 
ларды іске асыру көрсетілген.

Қазақстан Республикасының қүқыққорғау жүйесін одан 
эрі дамытудың 2014-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік 
бағдарламасына сәйкес, қоғамның қүқыққорғау жүйесіне 
дегеп сенімділік деңгейін арттыру, соның ішінде азамат- 
тардың қүқықтық мэдениеті мен құқықтық санасын қалып- 
тастыру арқьшы, қоғаммен өзара әрекеттестік, құқық қорғау 
органдары қызметінің неғізгі бағыттары деп танылды. Мемле- 
кеттік бағдарлама жалпы халықтың құқықтық ақпаратқа деген 
еркін эрі тегін қолжетімділігін қамтамасыз еудің жаңа нысан- 
дары мен тәсілдерін дамыту, кең ауқымды заңды түсіндіру 
жұмыстарыи, соның ішінде БАҚ жүргізуді де қарастырады. 
Бұл іс-шараларды жүзеге асырудан азаматтардың құқықтық
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мәдениеті мен қүкықтық санасы біршама жоғарылайды деп 
кутілуде.

Заңды түсіндіру жүмысын жүзеге асыру, халықгьщ 
қүқықтық еанасын жогарылату нысандары жыл сайын жетіл- 
діріліп жатқандығын айта кеткеніміз жөн, бүл істе коммуника- 
дияньщ жаңа қүралдары пайдаланылады, жаңа технолоітшгар
енгізіледі.

Мысалға, прокуратураның 2013 жылғы ақпаратгық-жа- 
рықтаңдыру жұмысының жаңапығы, халықтьщ қүқықгық 
сауаттылық деигейін арттыру мақсатында облыстық телеар- 
нәлардьщ эфирлеріңде алғаш құрылған тележобалар болды. 
Қазіргі таңда мүндай бағдарламалар Астана қ. («Прокурорстя 
проверка», «Астана» ТА), Ақтөбе («Время прокурора» -  «Қа- 
зацапан-Ацтөбе» ТА), Шығыс Қазақстан («Анализ, факты, 
доказателъства» — «Қазақстан-Өскемен» ТА), Жамбыл («15 
минутп с прокурором»-«Қазацстан-Тараз» ТА) және Батыс Қа- 
зақстан («Опираясъ на закон» -  «Қазақстан-Орал» ТА жэне 
«Спово прокурору» -  «ТДК 42» ТА) облыстарында қызмет етеді.

Үкімет Басшысы «Қазақстан-2050» стратегиясында мем- 
лскеггің маңызды міндеті тэртіпсіздікке нөлдік шьщамдылық 
мпідатын үстану ден белгіленген. Осыған орай прокуратура 
органдары БАҚ-да «нолдік шыдамдылық» мәселелері, заң- 
дылықты қамтамасыз ету мәселелері айтылған прокурорлық 
тексерістер нәтижелері бойынша ақпараттық-анықтамалық ма- 
тсриалдар жариялайды.

2014 жылы қаңтарда заңдылықты, қүқықтық тэргіпті 
және қылмыекерлікпен күресті қамгамасыз ету бойынша Үй- 
пестіру кеңесінің отырысы өткізідді, онда заңдылық жағдайы 
мсн қылмыскерлікпен күрес, соның ішінде Астана қаласы мен 
Ақмола облысы бойынша 2012-2013 жылдардағы қоғамдық 
тэртіпті қорғау жэне қылмыстың ашылуын аргтыру бойынша 
окілетті органдар қабылдайтын шаралардың тиімділік мәсе- 
ш лсрі қарастырылды. Бүл іс-шара БАҚ-да кеңінен тарал,ды, 
імілрат агенттіктерінде 30-ға жуық материалдар жарияланды. 
Імірпі.чқ ресхтубликалық телеарналарда сюжеттер корсетіиді,
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газеттерде материалдар жарияланды («Ащын»: «Қылмыстыц 
көбін келімсектвр жасайды», 28.01.2014 ж., «Панорама»: 
«Астана лидирует по уровню преступности в Казахстане», 
31.01.2014ж.).

Прокуратура органдары қоғамда құқық бұзушылықтар мен 
тәртіпсіздіктерге «нөлдік шыдамдылықты» қалыптастыру, ха- 
лықтың құқықтық сауаттылығын арттыру мақсаттарында ра- 
диоэфир мүмкіндіктерін кеңінен қолданады, онда Бас проку- 
ратураның, облыстық жэне оларға теңестірілген прокуратура- 
лардьщ республикалық радиокомпаниялардың редакхщяларьша 
жолдаған барлық баспасөз хабарламалары мен ақпараттық ма- 
териалдары айтьшады, сондай-ақ тақырыптық радиобағдарла- 
маларға тікелей қатысады.

Соньшен бірге БАҚ-да Бас прокуратура, облыстық жэне 
басқа да прокуратуралар жанындағы консультативтік-кеңестік 
жэне өзге де органдардың қызметі жарық көреді. Мысалы, 2014 
жылдың 27 ақпаньгада жүргізілген, Бас прокуратураның инно- 
вациялық жобаларын талқыға салған Бас прокуратура жанын- 
дағы Қоғамдық кеңес отырысы БАҚ-да жарияланды. Сюжетгер 
«Хабар», «24К2», «Астана» арналарында көрсетілді, газеттерде 
сэйкес материалдар жарияланды («Казахстанская правда» 
2014 ж. 28 ақпан, «Эффективность, открытостъ, доступ- 
ностъ», «Деловой Казахстан» 2014 ж. 6 наурыз, «е-Жоспар» 
поможет»), ақпарат агенттіктерінің жолақгарында ақпараттық 
хабарламалар таратылды («ҚазИнформ»: «Қогамдъщ кецес 
отырысында Бас прокуратураныц инновациялық жобалары 
талцыланды», «Теп£гіпеш.кг»: «Карта преступности сделала 
черный РК крупнейшему торговому центру Астаны», «гакоп. 
кг»: «Система позволит отслеживать попытки незаконных 
проверок со стороньі контролирующих органов»). Аталмыш 
отьфыс тақырыбының жалғасы ретінде, «Хабар» агенттігінің 
«Көзқарас» бағдарламасының тікелей эфирінде ҚСжАЕК 
төрайымы С.М.Айтпаева сөз сөйледі, онда ол Бас прокурату- 
раның инновациялық жобалары туралы толық айтып берді 
(28.02.2014ж.).
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Прокуратура органдары БАҚ-да тұрақты түрде прокурор- 
лардың азаматтардың өтініштерімен жүмыс істеуі туралы ақпа- 
раттық хабарламалар жариялап отырады. Прокуратура орган- 
дарының Саіі-орталықгар арқылы қабылданған жеке дабыдцар 
бойынша жедел араласуы барысында өткен жылы, 1700-ден 
астам азаматтьщ еңбек қүқықтары қорғалды. Жалхш Саіі-орта- 
лықтың қызметі азаматгардың прокуратура органдарьгаа деген 
сенімдерін нығашуға бағытталған («Казахстанская правда» 
2014ж. 21 ацпан, Саіі-центр Генерапъной прокуратуры слу- 
шает!; «Деловой Казахстан» 2014 ж. 6 наурыз 2014г., «Укре- 
пляя доверие граждан»),

БАҚ-да кәсіби қызметте белгілі бір жетістікке жеткен, жү- 
мыста үздік нәтиже көрсеткен прокуратура органдарының жеке 
қызметкерлерінің қызметі туралы материалдар жарияланады.

Мысалы, халықаралық әйелдер күні мерекесі қарсаңында 
БАҚ-да Бас прокуратураның ҚСжАЕК қызметі кеңінен жарық 
көрді, онда Қазақстан тарилындағы алғапщы генерал-эйел Айт- 
паева С.М. басшылық етеді.

Ағымдағы жылдың ақпан айында Бас прокуратура екі бри- 
финг өткізді, онда «ЦентрКредит», КазріЬапк жэне Альянс 
Банкінің банкроттық күйі туралы жалған ақпарат таратқан 
түлғаларды анықгау бойынша қабьшданьш жатқан шаралар ту- 
ралы айтылды.

Бас прокуратураның әлеуметтік желілер мен бейне-хо- 
стингтерде ресми парақшалары мен аккаунтгары қызмет етеді 
(Тм/Шег, ҮоишЬе Кагіиһе, ҒасеЬоок, Кіш, Вконтаюпе және 
басцалары). Оларды прокуратура органдарының қызметі ту- 
ралы өзекті ақпаратпен, фото жэне бейне-материалдармен 
қамтамасыз ету бойьшша түрақты жұмыс жүргізіледі. Прокура- 
тура орг андары қызметінің нәтижелері туралы БАҚ-на арналған 
баспасоз хабарламалары мен басқа ақпараттар (фото-бейне 
материалдар), Бас прокуратура алқасьшың, заңдьшьщгы, 
күқықіық гэртіп пен қылмыскерлікпен күресті қамтамасыз ету 
бойышпа Үйлестіру кеңесінің материалдары орналастырьшып, 
онда прокуратура органдарының, соның ішінде қоғамда құқық
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б.үзушьшықтар мен тәртіпсіздіктерге «нөлдік щыдамдылықты» 
қалыптастыу бойынша әрекеттері жарияланады.

«Қазконгент» АҚ-ң қүртан мемлекеттік органдардьщ 29 
ресми интернет-ресурстарын контенттпс сүйемелдеу жэне іл- 
герілету талдауы бойынша, мемлекеттік органдардың 2014 
жылдың ақпан айындағы интернет-ресурстарының рейгингіне 
сэйкес, Бас прокуратураның ресми веб-сайты бірінші орын алды 
(ВМеуух. кг: «Инфографика: Рейтинг штернет-ресурсов госу- 
дарственных органов за февралъ 2014 года», 14.03.2014.), Со- 
нымен қатар Ооо§іе Алаіуіісв сервисшід мәліметтері бойышпа, 
Бас прокуратураның а.ж. ақпан айыпдағы орташа кіру керсет- 
кіші тэулігіне екі мьщнаіі астам қолданушыларды қүрады.

Облыстық телеарналардьщ эфирлерінде мемлекетгік жэне 
орыс тілдерінде қүрылған, прокуратураньщ қүқық қорғау функ- 
циялары мен қадағалау қызметінің негізгі нэтижелерін баян- 
дайтын қүқыктьи; бағдарламалар жүмысыя жалғастыруда. Сон- 
дай-ақ, кейбір облыстарда нрокуратура органдарьшьщ өкЬздеріне 
қолданыстағы қүқьщтық бағдарламалар аясында эфирлі» уақыт 
беріледі. Бүл алаңцарда, қадағалау қызметінің басқа мәселел ерімен 
бірге, прокуратура органдарының қоғамда қүқықбұзушылықгар 
мен тэртіпсіздіктерге «нөлдік шыдамдыяьнъін» қальштастыру, 
халықтың қүқьщхъщ сауаттылығын арттыруга бағытталған жү- 
мыстарыньщ нәтижелері талқьшанады.

Прокурагура оргаңдары қадағалау қызметінің эр түрлі 
тақырьтшалары бойынша бейнероликтер қүрды. Мысалы, Ал- 
маты облысының прокуратурасы күн сайын облыстық «Жетісу» 
телеарнасыньщ эфирінде таратылатьш, отбасы қүндьшықтары, 
ана мен баланы қорғау, алиментгік төлемдерді төлеуді үгіт- 
теуге бағытталған бейнеролик жасады. Соньшен бірге, «жақсы 
өмірді» іздеп жүріп, сотқа тартылған жас адамның тағдыры ту- 
рапы бейиефильм шығарылды. Бүл фильм Талдықорған қ. Мэ- 
дениет сарайынДа көрсетілді, ары қарай обяыстың барлық оку 
мекемелерінде көреету жоспарланған.

Ақтөбе облысының прокуратурасы діни экстремизм мен 
терроризмнің алдын алу мен қарсы әрекет ету жәке азаматтарды
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радикалды көзқарас үстанушылардың насихаттау эрекеттерінен 
қорғау мақсатында «Құрбандар» дерекгі фильмін түсірді. Бүл 
фішьм қаланың барлық мекгептерінде, ООО мен ЖОО-да көр- 
сетілді, оның үстіне филъмді «Қазақстан-Ақтөбе» телеарнасы 
мен республикалық телеарналарда корсету жоспарланып отыр.

Қазақстанда әлеуметтік қүқықгық мемлекет күру проце- 
стерін қарқыңдатуда прокуратура органдарының занды түсін- 
діру жұмыстарының жогары маңыздылығын ескерсек, бүп 
функцияны прокуратураның жалпы функциялар жүйесінде 
боліп көрсету жэне оны ҚР «Прокураіура туралы» Заңында 
нормативтік бекітудің түжырымдамалық маңызы бар.

Сонымен бірге, заң түсіндірудің негізгі емес, заңцардың 
қолданылуын жоғары қадағалауға, сондай-ақ Конституңияда 
(83 бап) жэне ҚР «Прокуратура туралы» Заңында (4, 12 баптар) 
анықгалған функцияларға қосымша функция больга табы- 
латындығын тағы да айта кеткеніміз жөн. Сондықган оның 
маңыздылығы мен орындалу көлемі прокуратураның негізгі 
жэне басты міндетін қүрайтын басқа функциялардың көрсет- 
кіштерімен өзара қатынаста болады.

Елдсгі заң түсіндіру жүмысының сапасы мен қарқын- 
дмлмғын артгыру мақсаітарында жалпы оны ары қарай үй- 
ымдастыру бойынша шаралар, арнайы қүрылымдар қүру қажет.

Осылайша, айтылғандардың ішінен келесі ұсыныстар мен 
ксңестерді бөліп көрсетуге болады:

1. Прокуратура органдарының заңды түсіндіру жүмы- 
сының ауқымды тэжірибесі ҚР «Прокуратура туралы» Заңында 
оның заңцы түсіндіру бойынша функцияларын бөліп керсету 
жэне нормативтік бекіту үшін жеткілікті алғышарттар күрядкт 
Осыған орай, Заңның сәйкес нормаларьгада прокуратураның 
оны жүзеге асыру бойынша пәні, өкілетгіктері мен құқықгық 
құралдары бекітілуі тиіс, бұл, элбегге, осы маңызды мемле- 
кеттік қызметті орындау кезіндегі прокурорлардың қызметін 
жандандыруға ықпал етеді.

2. Прокураіураның заңды түсіндіру жұмысындағы басты, 
қалыптастырушы акценттер, факторлар, біріншіден, ҚР Пре-
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зидентінің жаңа өзекті завдарын, жарлықгарын, мемяекеттік 
жэне қоғамдық дамудың эр тұрлі салаларын Дамыгу Стратеги- 
ялары мен Тұжырымдамаларьш, ұлттьщ эрекеттер жоснарьін 
қабылдау, екіншіден, қоғамда заңцы түсіндіру науқавдарын 
жүргізуді талал ететін аса маңызды эрі үдкен қоғамдық назарға 
іліккен прокурорлық тексерістер мен тергеулердің нәтижелері 
больт табыяады.
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17. ПРОКУРАТУРАНЫҢ ЗАҢДЫЛЫҚТЫ ЖӘНЕ 
ЗАҢНАМАНЫҢ БАРАБАРЛЫҒЬШ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 
МАҚСАТЫНДА ЗАҢ ШЫҒАРУ ҚЫЗМЕТІНЕ ҚАТЫСУЫ

Заңнамалық процесстегі билік тармақгарының өзара әре- 
кеттесіігі- құқықтық мемлекетті дамыту мен нығайтудың өзегі 
болып табылады жэне солай болып қалады.

Мұндай озара әрекеттестік қалай тұрғызылғандығынан 
соңғы енімдер, яғни заңдардьщ сапасы ғана емес, сонымен 
қатар, ең маңыздысы, мемлекеттің стратегиялық перспекгава- 
дағы саяси жэне экономикалық мақсаггарға жетуі де тәуелді.

Заңдардың барлық салаларда дэл эрі бірыңғай қолда- 
нылуын қадағалай отырып, прокурорлар күн сайын заңнамалық 
актілермен жұмыс істейді.

Өз функцияларын жүзеге асыру кезінде (қадағалау тексері- 
стері, қылмьістық қудалау, соттарға қатысу, жеке және заңды 
түлғалардың өтініштерін қарау, басқа да әрекеттерді жасау) про- 
ісуратура органдары құқыққолданушыльщ тәжірибені өмірдің 
эр түрлі салаларында талдайды жэне басқа ешқандай орган 
заңдардың өзгеріп жатқан қоғамдық қатынаетарға барабар- 
лығын бағалаудың осынша ауқымды мүмкіндікгеріне ие бол- 
майды десек артық болмайды.

Қүқыққорғаушылық тағайындауьшьщ эмбебантылығы, 
прокуратураньщ заң бүзушылықтарды анықгау жэне заңсыз 
актілерді жою немесе оларды Конституцияға және заңдарға 
сэйісестендіру бойынша белсенді эрекетгері Республикадағы 
қүқықтық қаіынастарға, қүқықгық мемлекет қүру процесіне 
оц эсор стеді, лауаіымды іүліаларды тэртіпке салады, азамат- 
і.ірдмң күні.іқіық ха()ардарлі.іқ деңгейін котереді.

I Ірокурпгура гск іац бүіуіпылықтарды жоюға ғана емес, 
соиымеп қатар чац бүтушылықгардың себептерін немесе жеке 
қүқықгық актілердің эрекетсіздігі себептерін анықтауға жэне 
таңнаманы жетілдірудің нақгы жолдарын үсынуға арналған 
жэне мүмкіндіктері бар. Сонымен бірге, прокурорлар жеке 
заң нормаларының жетілмегендігімен, кейде қүқықтық үйға-
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рымдарды бұрмалап талдауға экеп соғатын, олардьщ мазмү- 
нының бірмэнсіздігімен жиі соқтығысады.

Сондықтан прокуратура, жоғары қадағалау және бір 
уақытта құқық қолдану органы ретінде, қадағалау қызметі ба- 
рысында анықталатын заіщардағы олқьшықтар, қарама-қай- 
шылықгар мен кемІстіктердің заңнамальщ органға уақытыяы 
жеткізілуі жэне депутатгардың өз жұмыстарывда прокурорлық 
қадағалау мәліметгерін қолдана алуы үшін шаралар қабылдауга 
мүдделі.

Сондықтан прокуратура органдарьшьщ конституциялық 
тағайындауы жоғары қадағалау органыньхң норма пшіғару про- 
цесіне жұмылдырылуьш қажет етеді.

Мемлекеттік билік жүйесіндегі басты орындардың бірі, ел- 
дегі заңнамалық билікті таратушы ретінде Парламентке тиесілі 
Оның қазақстандық мемлекеттілікті нығайту мен стратегюілық 
дамытудағы, оның қабылдайтын заңдары негізінде жэне со- 
ларға сәйкес экономикалық және қоғамдық-саяси процесстерді 
тұрақтандырудағы рөлін асыра бағалау мүмкін емес.

ҚР Констітгуциясының 83 бабына сәйісес, прокураіура ор~ 
гандары Парламент қабылдаған заңцардың дэл эрі бірыңғай 
қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асырады.

Осыған байланысты, Парламент пен прокуратураның езара 
байланыстарына қатысты, халық атынан. Республикада заңна- 
малық билікті іске асыратын жэне мемлекет пен қоғам эрекетінің 
нормативтік негізін қалыптастыратын елдің жоғары өкілдік ор- 
ганы, бәрінен бұрын задның ұлықтығын жэне түтел халықтьщ 
құқықтары мен заңды мүдцелерін қорғауды қамтамасыз ететін 
жэне бұл заңдардың пайдаланылу тәжірибесін, олардьщ эконо- 
микалық жэне Коснтитущія мен Президент жүргізетін құқыктык 
саясат идеологиясына негізделген басқа қатынастарға сэйкестік 
дэрежесін күнделікті талдау негізівде сараптық бағалайтын 
күіпті қадағапау органының құрылуына обьективті түрде мүд- 
делі болуы тиіс деп сеніммен айтуға болады.

Өз кезегінде, прокуратура зандар мен үнемі өзгеріп оты- 
ратын қоғам және мемлекет қажеттіліктері арасындағы ара қа-
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і ыиасты белгілейді, қайшьшықтарды анықтайды және оларға
0 чінің құқықтық бағасын беріп, осылайша, ЙІ|іламенттщ шыға- 
рылған заңдардың тиімділігі мэселесіндеіі инстнтуционалды 
серіктесі ретінде көрінеді.

Прокуратура заңдардағы дэлсіздіктер, қарама-қай- 
шылықгар мен кемістіктер туралы барлық мәліметтердің заңна- 
мшіық органға уақытылы жеткізіліп, жойылуыяа мүдделі. Бүл 
жүмысты жеңілдетеді және заңдарды даусыз қолдануға жағдай 
жасайды.

Мысалға, Парламент Мәжілісінде «Қазақстан Республика- 
сыиың мемлекеттік-жеке серіктестіктің жаңа нысандарьш ен- 
іізу және оларды қолдану салаларын кеңейту бойынша кейбір 
чаңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу ту- 
ралы» заң жобасьга (ары қарай-заң жобасы) қарау кезінде, Бас 
ироқуратура, ерекше стратегиялық маңызы бар сушаруашьшық 
қүрылыстарьга жалға немесе сенімді басқаруға өткізуді қара- 
стыратын, Су кодексінің 25 бабы 1 тармағының жаңартылған 
редакциясын қабылдаған жағдайда қауігі-қатерлер туындауы 
мүмкіндігін айгқан.

Мэжіліс Депутаттары Бас прокуратураның позициясын 
қолдады. Заң жобасы Мәжілісте 1 ай бойы талқьшауда болды, 
соның барысында Су кодексінің 25 бабының жаңа редакциясы 
үсынылып, Үкімет қорытынды берді.

Су кодексінің 27 бабына сондай-ақ, ерекше стратегияльщ 
м . і ц м  и.і бцр сушаруашылық қүрылыстарьга жалға немесе 
1 «ш м д і  (>аск.пруі іі беру, Қазақстан Республикасының Прези- 
ді-іп і пііык пііі і ыіі і гіім бойынша мүмкін болатындығы туралы
1 ү ктулор с ііг і іііід і.

Гш і.і бір ммсал.
«Қа інқсгпіі ІЧіііубликасының жемқорлық қүқықбүзу- 

шылықтар жасаупі ықпап стетін эр іүрлі заңнамальщ актілер 
мен нормалардың қүқы қгы қ і юрмалары арасындағы қарама-қар- 
сылықтар, кемістікіер мен қайшыльщгарды жою мэселесі бой- 
ынша кейбір заңнамалық акіілеріне өзгерістер мен толықты- 
рулар енгізу туралы» Заң жобасында Бас прокуратураның «Сы-
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байлас жемқорлық туралы» ҚР ӘҚКо жэне Заңына, жемқорлық 
құқықбұзушылықтар қатарынан, еэшсес ниеті болмаған кезде 
салық декяарациясын тапсыруға байланысты эрекеттерді алып 
тастауға байланысты тузетулер енгізу туралы ұсынысы жүзеге 
асырылды.

Осыған орай ӘҚКо-дегі «Қаржылық бақылау шараларын 
бүзу» 532 бабындағы жауапкершілік алып тасталды жэне жаңа 
редакцияда баяндалған «Қаржылық бақылау ніараларын бүзу» 
ӘҚКо 206-2 бабына ауыстырылды. Осылайша, «Жемқорлықпен 
қурес туралы» Заң нормалары мен ӘҚКо арасьшдағы қара- 
ма-қайшылық жойылды.

Парламент пен прокуратураның мақсаттарының бірлігі. 
жэне сьшдарлы диалогының маңыздылыгы, прокуратура айқын 
норма шығарушылық ұстанымды ұстанып, белсенді заң жоба- 
ларын жеткізуші болгандықтан, ерекше маңызға ие болады.

Осылайша, мысалы, 2013 жышы Парламент қылмы- 
стық заңнаманы ізгілендіру және қылмыстық процестегі заң- 
дылықтьщ кепіЛдігін күшейту мэселелері бойынша прокуратура. 
органдары дайывдаған заңдарды қабылдады. Сонымен қатар 
Парламент құқық қорғау қызметі, қаржьшық пирамадалардың 
қызметіне қарсы эрекет ету жэне қүқықтық көмек саласьшдағы 
халықаралық келісімшарттар қатарын бекіту мэселелері бой- 
ынша заңцар (дайьшдаушы- ҚР БП) қабылдады.

2013-2014 жылдары Бас прокуратура жеті заң жобасын дай- 
ындады, олардың ішінде Қылмыстық жэне Қылмыстық-процес- 
суалдық кодекстер жэне оларға ілеспе жобалар бар.

Сонымен бірге, прокурорлар басқа мемлекеттік орган- 
дардың жобалары бойынша жүмыс топтарыньщ отырыстарына 
қатысады.

Жыл сайын прокуратура органдары 50-ден астам заң жоба- 
ларын дайьшдауға қатысады.

2006 жылдан бастап Бас прокуратураның жанында қылмы- 
стық, қылмыстық-процессуалдық заңнаманы жэне жедел-ізде- 
стіру қызметі туралы заңнаманы жетілдіру мэселелері бойынша 
Ведомствоаралык топ қызмет етеді, оның құрамьша қүқық



қорғау, арнайы органдардың басшыларының орынбасарлары 
мен ғаиымдар кіреді.

Бүл салздағы ешбІр түзету жобасы осы жүмыс тобының 
алдын ала макұлдауынсыз өтнейді.

Қүқық теориясында танылған маңызды заң шығару нрин- 
диптерінің бірі, күқық қолдану тәжірибесімен байланыс больга 
табылады, онсыз «заңнамалық орган өз еңбегінің нэтижесін 
білмейді, кабылданган заңдық шешімдердің тиімділігі туралы 
талдан, өз жүмысьш гүзете алмайды. Құқық қолдану тәжірн- 
бесі заң шьнрарушының барлық кемшіліктері мен қателіктерін 
анықгайды, заң шығарудағы қажетгіліктерді ашады».69

Еліміздің Конституциясьша сәйкес Бас прокурор Парла- 
менттің кез келген отырыстарына қатысып, сөз сойлей алады.

Табысты жүмысты ұйымдастыру және заңнаманы уақы- 
тылы жетілдіру мақсаіында Парламентпен күнделікті байла- 
ныстарды орнату мақсаттарында Бас прокуратурада Парламент 
Сенаты мен Мәжілісінің пленарлық отырыстарына, комитет- 
теріне, жүмыс топтарына қатысуға, онда қарастырылатын заң 
жобаларьі бойынша келісілген Бас прскуратуракың ұстанымына 
өвіддік етуге құқьшы Парламенттегі өкіл- Бас прокурордың аға 
көмекшісі лауазымы бар.

Сондай-ақ Парламент пен прокуратураньщ өзара әрекет- 
тестігі, біріншісі заңдарды қабылдап, екіншісі олардың дэл эрі 
бірынғай қолданьшуын бақылауда ғана емес. Олардың арасын- 
дағы езара байланыс көп жақты жэне эр түрлі бағыттар бой- 
ынша жүзеге асырылады.

Прокуратураның елдегі заңдьшықты нығагау мүддееін- 
дегі құқықтық мониторишті жүзеге асыру бойынша жинаған 
тәжірибссі, заңдардыц қолданылу тәжірибесі, сапаеы туралы 
орасан зор ақиарат, қүқықбұзушылық жасауға экешен се- 
бептер мен басқа факторлардың құрыльшдарын орнату, оған 
Мемлекет басшысына жэне еліміздің Парламентіне заңнаманы 
тиісті жағдайда ұстап тұруда аса үтымды эрі жедел кәмек көр-

69 Ибраева А.С. Теория госуцарства и права: Учебное пособие. 2-ое изд.
с доп. и изм. Алмахы: Жеті жарғы, 2006.424с. С. 100.
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сеіуге, ал Үкіметке, қүқық қорғаушы жэне арнайы органдарға- 
туъшдаған теріс процесстер мен сын-тегеуріндерге жедел жэне 
тиімді жауап беруге мүмкіндік береді.

2010 жылы Бас прокуратурада норма шыгару қызметі са- 
ласында қадағалау бойынша өзіндік Басқарма қүрылғандығын 
атап өткеніміз жөн.

Басқарма өзіне жұктелген міндеттерге сәйкес, заңна- 
малық актілер жобаларының және заңга қосымша нормативтік 
құқықтық актілердің нормаларыньщ эрекет етуін қамтамаеыз 
етуге багытгалған құқықтық сараптамасын, нормагивтік 
қуқықтық акгілердің жобаларын дайындау немесе қүрылымдық 
болімшелер дайындайтьш нормативтік құқықтық актілерді 
дайындауға қатысу, нормативтік қүқықтық актілердің монито- 
риштн үйлестіру, заңнаманы жүйелендіру эрі кодтауды жэне т.б. 
жүзеге асырады.

Проқурорлардың норма шыгару қызметіне тиісті қатысуын 
қамтамасыз ету үшін ҚР Бас прокуроры 2011 ж. 12 шілдеде «Про- 
куратура органдарының норма шығару қызметіндеғі жүмысын 
жетілдіру туралы» № 61 жэне 2012ж. 27 қаңгарда «Прокуратура 
оргавдарының нормативтік қүқықтық актілерді қүқықтық мони- 
торингтеу жэне қүқықтық қамтамасыздавдыруды ұйымдастыру 
бойынша міндеттері туралы» №7 бүйрықтарды шығарды.

Аталмыш бүйрықтарға сәйкес прокурорлар орындарында 
түрақгы түрде қолданыстағы заңнаманың қолданылу, орындалу 
жэне сақгалу тәжірибесін, болуы мүмкін қарама-қайшылықтар, 
қүқықгық ретгеудің жетіспеушілігін, жаңа нормалар қабылдап, 
ескілерді жою үшін зерттейді. Зерттеу нэтижелері бойьшша 
прокурорлар заңнаманы жетілдіру бойьшша үсыныстар енгі- 
зеді. Үсыныстар, қолданыстагы заңнаманы өзгерту, толықгыру 
бойынша бастамашыл ұсыныстар дайындау кезінде жергілікті 
мемлекеттік басқару органдарына, сондай-ақ оларды окілетті 
мемлекеттік органның қарауына жолдау туралы мэселені шешу 
үшін Бас прокуратураға да енгізілуі мүмкін.

Облыс прокурорлары мен оларға теңестірілгендер, 
Қүқықтық статистика жэне арнайы есепке алу комитеті, Бас
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ирокуратураньщ құрылымдық бөлімшелері аталмыш жумысты 
і(Ч‘іікс алуы үшін Қадағалау қызметінің барлық бағыттары бой- 
і.пшт иіңнаманы жетілдіру бойынша үсыныстар тізілімі жүр- 
іпіисді, ол тоқсан сайын олардың күқық нормаларында іске 
:к-.уы (Ітіі.шіна жанданьга отырады.

( оіи.імсн бірге азаматтардың қүқықгары мен бостан- 
мі.пч і.ірі.ш қоргау, заңдьшьщпенқоғамдыққауіпсіздікгіқамтама- 
і і.плліідыру, қылмыскерлікпен күрес, қүқық бүзушылықтардьщ 
и 1,'іы іі ;шу. Қьшмыскерлікпен күресте азаматтармен өзара. эре- 
котгостік мэселелеріне ерекше назар бөлінеді.

Қгпіргі уақьпта прокуратура органдарыньщ бастамаоіыльщ 
усьш ыстары бойынша басқа окілетті органдар заңдар дайындап, 
імціа қосымша нормативтік қүқықгық актілер қабьшданатьш 

о ң і і і і і /і ы  урдіс пайдаболды.
Мі.и ,ии .і, Ь.ігыс Қа іақстан облысының прокуратурасы Бас 

прокуршураіі ЖІҚ ЖвЛІОІ бойышш бірнеше үсыныстар ен- 
м ші ,.ітр «Қі,ілмысгық-проңессуалдық заңнама мәселелері 
і>ііиі.нііи;і ксіібір ілцпамалық акгілерге өзгерістер ментолықгы- 
ру)ілр снгічу туралы» Заң жобасына кірді, ал басқалары Үй- 
іи-с тіру ксңссіне матсриалдар дайьнщауда қолданылды.

Облыс ирокуратуралары тарапынан негізді үсыныстар ен-
11 іу по гижссі, (>ас прокуратураның бастамасымен жүргізілген, 
жсгім балалар мен ата-ананың қарауынсыз қалған балаларды
і п р і  IV м л с с і к  иері бойынша тексеріс болды. Көптеген үсыны-
i і.ір I .11.11 < і.ш Р< < иубликасының жетім балалар мен ата-а-
ii 1111 ііі іі.ірпуі.імгы і каиі ам балалардың баспана қүқықтарын
■ імі і ім.и і.гі і-ту м ч сіп-і ісрі бойынша кейбір заңнамальщ ак-
■ іін рии іміі |н« N |і мсм толықтырулар снгізу іуралы»Заңжоба-
і І.ИІІІ кірді,

Мі.к .іііі .1 Жлмбьш облысы проқуратурасыньщ лауазымды 
гүлгал :ірга бюджсггік огінімдерді негізсіз қалыптастырғаны 
үіііін экімшілік жауанксршілік орнату туфалы үсынысы, ӘҚКо 
.кобасыи гүзеу аясында қарастырыльш жатыр.

< 'омтүстік Қазақетан облысы прокуратурасыньщ жергілікті 
*>і і ін т і і органдардың азаматтарға бюджетгік қаржы есебінен
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елді мекеннен тыс тегін немесе жеңілдікпен жол ақысын беру 
тэртібін анықтау жэне бекіту бөлімінде түзетулері негізді ден 
танылып, «Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы 
жэне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексіне өзгерістер 
мен толықгырулар енгізу туралы» Заң жобасына енгізілді.

Қолданыстағы заңнамаға мониторинг жүргізу кезінде Ақ- 
мола облыстық прокуратурасы «Жануар майын қорғау, өсімін 
молайту және пайдалану туралы» Заңца, жануарлар әлеміне кел- 
тірілген зиянды өтеу міндетін реттейтін озіндік норма жоқгығын 
анықтады, бүл заң бұзушыдан, тіпті сот органдары арқылы да 
зиянды өңдіріп алуды қиындатады. Тәжірибе жүзінде өкілетті 
органдар Экологиялық кодекске сүйенеді, онда заңсыз аң аулау 
кезінде зияңды өндіріп алу бойынша да нақтылық жоқ.

Заңның 58 бабында, Қазақстан Республикасының жануар 
майын қорғау, өсімін молайту жэне пайдалану саласыңдағы 
заңнаманы бүзу, Қазақстан Республикасы заңдарында бел- 
гіленген жауапкершілікке экелетіндігі туралы айтылған.

Осыған байланысты, облыс прокуратурасы осы бапты ке- 
лесі редакциядағы екінші бөліммен толықгыруды үсынады: 
«Қазақстан Республикасында түратын немесе мекендейтін 
заңды жэне жеке түлғалар, жануар майын қорғау, өсімін мо- 
лайту жэне пайдалану турапы заңнаманы бүзу арқылы келтірген 
зиянды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
мөлшерде жэне тэртіпте отеуге міндетті».

Үкіметтің 04.09.2001 жылғы «Жануарлар дүниесін қорғау, 
өсімін молайту жэне пайдалану туралы заңнаманы бұзумен кел- 
тірілген зиянды өтеу мөлшерін бекіту туралы» № 1140 Қаулы- 
сында қазіргі уақытқа дейін Қазақстан Республикасының заңна- 
масында жоқ нормаларға сілтемелер қолданылған. Әсіресе қау- 
лыда күшін жойған «Қоршаған ортаны қорғау туралы» Заңның 
86 бабына, сондай-ақ қолданыстағы завда жоқ «Жануар майьпі 
қорғау, өсімін молайту және пайдапану туралы» Заңның 62 ба- 
бына сілтемелер жасалған.

Сәйкесінше, «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту 
және пайдалану туралы» Заңның 58 бабына толықтырулар ен-
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і пі11, кейін осы бап нормасынасілтеме жасайотырып, 04.09.2001 
жылш №1140 Үкімет қаулысына өзгерістер енгізу қажет.

Жоғарыда аталган ұсыныс одан эрі жүзеге асыру ушін Қор- 
і/і.н ан ортаны қорғау министрлігіне жолданды.

ІІрокуратураның норма шығару бойынша белсенді ұста- 
ііі імы жақсы бағаланады, қажетті больш табылады жэне сон- 
'іыкг.ііі др түрлі деңгейдегі нормативтік қүіо.щтық аюгілерді 
дамі.шдау тэжірибесі жалғасатьш болады.

Сонымен қатар прокурагура органдарының қадағалау кьіз- 
м с г і і і і ц  қүқықтық қамгамасыздандырылуын одан эрі жетілдіру 
қажст. . . . . . . . . .

ІІрокуратура органдары қызметінің тағы бір маңызды 
і и і.і п арыиміі. бірі нормативтік қүқықтық актілердің қүқықгьщ 
м<>іііі11>|)иіігі ж.міс қүқықгық қамтамасыздандыруды үйымда- 
і и.іру іиіп.іп табыііады.

і..м.ік( і ііі І’<с.публикасыньщ «Нормативтік қүқьщ актілер 
іур.ічі."» Іііііі.іп.і слйксс нормативтік қүқықгьщ актілердің заң- 
мі.ілыі і.і нормагивтік қуқықтық актілердің қүқықтық монито- 
I) 1111 г 111 жүрі ічу арқылы қамтамасыздандырылады.

I ;,\ қы қгық мониторинг Бас нрокуратураньщ бастамасы бой- 
і.імш.і дайындалған жөне қабылданған нормативтік қүқықгық 
,ікгіас|:тс, сондай-ақ нрокуратура органдарьшьщ күзыретіне жа- 
і .ііі.ні ак гілсргс қашсты жүрх’ізіледі.

()л үімш жыл сайын Бас прокурор нормативтік қүқьщіық 
н ііін р-ц і»үкгіқіык. моиігтрішітеудің Бірьщғай кестесін бекі- 
і п '. іічі ііі м ік  иі орындау үшіп, облыс прокурорлары мен
.....I н і р ці і і ірпис.ндср, К.үкмқгық стагисгика және арнайы есе-
ііі .111у м ім іг к  п  к.үк.ык.гық моиигоринг жүргізіп, заіщамадағы 
і. піііі:.і іі.ц. г а р д ы ц  болуы жэне олардың кдоэтдоддану тәжіри- 
Сісс.іпдо к о р і п с і підігі, белгілі бір қоғамдық қатынастарды рет- 
ісудсгі ксмиплік гсрдің болуы, блаіпсеттік жэне сілтемелі норма- 
ч а р д ы ң  аргықіығы, нормативтік қүқықгық актшердегі мерзімсіз 

і м м г стетін нормаиар, белгілі бір мерзімдерде эрекет ететін 
і|іма гпнтік күқықтьщ акттің заңдьщ-лингвистикалық сапа та- 

і ііі і ірыпың бүзылуы, жемқорлыққа жақын нормалардың жэне
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т.б. болуы туралы аналитикалық анықгамалар қүрылады. Нэти- 
желері бойьшша кейіннен жүзеге асырылатын озгерістер, то- 
лықгырулар енгізу, ескірген нормаларды жою немесе жаңаларын 
қабылдау қажеттілігі туралы ұсыныстар жасалады.

Прокуратура органдары қызметінің тағы бір басты бағыт- 
тарының бірі мемлекеттік органдар актілерінің Констшуңияға, 
заңдарға, ҚР Президентінің жарлықтарына сэйкестігін тексеру 
болып табылады.

Соңғы 3 жылда прокурорлық қадағалау шараларымен мем- 
лекетгік органдардың 43145 актісі жойылды және өзгертілді: 
2011 жылы -  16500, 2012 жылы -  13317, 2013 жылы -  13328. 
Аталмыш қызмет мемлекеттік органдардың заңға қарсы ак- 
тілерін талдау жэне оларды шығару себептерін анықтауға ықпал 
етеді. 2005-2007 жылдар аралығында прокурорлық жауап беру 
шараларымен 90845 акт жойылып, өзгертілгендігін атап өт- 
кенімЬ өн. Статистиканың енгізілген прокурорлық жауап беру 
актілері санының азайғандығын көрсететіні қуантарлық жайт, 
брі осы саладағы бұзушылықтардың төмендегенін көрсетеді.

Бірнеше мысал келтірейін.
Осьшайша, Бас прокуратураның 2013 жылғы 10 шілдедегі 

наразылығы бойынша Қаржы министрінің 2012 жылғы 13 қара- 
шадағы №490 «Ауциторлық ұйымдарға міндетгі аудит жүргізу 
бойынша біліктілік талаптарын бекіту туралы» бұйрығы күшін 
жойды.

Осы нормативтік құқықтық актпен аудиторлық үйымдарға 
міндетті талаптар орнатылған болатын, бұл Қазақстан Республи- 
касының «Аудиторлық қызмет туралы» Заңына қарама-қайіпы 
келеді.

Сонымен бірге, Бас прокуратураның 2013 жылғы 17 ақпан- 
дагы ұсынысы бойьшша Білім министрінің 2012 жылғы 8 қара- 
шадағы № 500 «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, не- 
гізгі орта, жалпы орта білім берудің типтік оқыту жоспарларын 
бекіту туралы» бұйрығына өзгерістер енгізілді, оның жеке нор- 
малары Қазақстан Республикасының «Дене шынықтыру жэне 
спорт туралы» Заң талаптарына сәйкес келмеңці.
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Бас көлік прокуратурасының 2013 жыдғы 23 сәуірдегі на- 
разылығымен Көлік жэне коммуннкациялар министршің 2012 
жылғы 10 қыркүйектегі № 582 « Қазақстан Республикасы көлік 
және коммупикаіщялар министрінің 17.02.2011 жылғы №74 
«Пойыздардың қозғалысымен тікелей байланысты теміржол 
ісоиігі қызметкерінің жүмыс уақыты мен демалыс уақытын 
сс.ситеу ерекшеліктерін бекіту туралы» бүйрығына өзгерістер 
еигізілді.

Әсіресе, қызметкерлердің жұмыс соңы мен оның келесі 
ісүигі басталуы арасындағы демалыс ұзақгығы белігінде Қа- 
чақстаи Республикасының Еңбек кодексі талаптарына қара- 
ма-қайіпы келетін 1 бұйрықтьщ тармағы күшін жойды.

Қычылорда облыстық прокураіурасының хаты бойьшша 
поііыс маслихатыньщ Қазақстан Республикасы «Жергілікгі мем- 
іісис.тгік басқару жоне өзін-өзі басқару туралы» Заңының талап- 
і .ірі.інп (осы мяселе бойынша жергілікті өкілдак органдардьщ құ- 
и .і | н ■ ііі і ; іл ы 11 ■ гастау болімінде) сай келмейтін 2011 жылғы 29 мау- 
і і.імдмг і.і № 297 «Жергілікті қоғамдастықгьщ жиналысын (жиьш) 
іпкічу 1'режелерін бекі-іу туракы» шешіміне өзгерістер енгізілді.

Сонымен бірге, Маңғыстау облысы прокуратурасының 
'013 жмлғы 10 маусымдағы № 2-11070-13-05094 наразылығы 

боіімішш Маңғыстау облыстық маслихагының 2012 жылғы 7 
-кснтоқсақцағы № 7/77 «2013-2015 жьшдарға арналған облы- 
стык  бгоджігг туралы» шешіміне (кейбір нормалар тарифтік 
мімііш |ін< м<- ос/іі іпсу боліміндегі Бңбек кодексініңережелеріне
• ч" і і ііч.пі і іпі .11)) оиорістер ментолықтырулар енгізілді.

п і ц ү ,  тін К,: п н қ г т ; і і і  облысы прокурагурасьшьЩ 2013 
і і.пііі.і ' іімкдсдсгі хагыиыц нсгізінде облыс маслихатының 
'01 >і. і.щгы ,'К паурыздагы № 12/1 ]2-V «Оңтүстік Қазақстан

<><иіі.и і міың қаламары меи елді мекендерінің территорияларын 
абатгаидыру Ерсжелеріи бекіту туралы» шешімі күшін жоқды 
(жскс коеіпкерлік субьекі ілері бірлестігінің сараітгық қорытьш- 
дысьшың болмауы себебінен).

I Іавлодар облысыньщ прокуратурасы облыс экімшілігінің 
'Ц П жылгы 1 сэуірдегі «Ауылдық жерде жүмЫс істейтін ден-
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саулық сақтау, әлеуметтік қамтамасыздандыру, білім беру, мэде- 
ниет және спорт мамандары лауазымдарының тізімін анықгау 
туралы» қаулысының күші жойылған деп танылуы үшін ша- 
ралар жасады (Еңбек кодексінің талаптары бұзылғандықтан 
жергілікгі атқарушы органның келісімінен өткен жоқ).

Бас көлік прокуратурасыньщ наразылығы бойынша Көлік 
жэне коммуникаңиялар министрінің 20.08.2010 жылғы № 368 
жэне Экономикалық даму жэне сауда министрінің 23.08.2010 
жылғы № 157 «Аэронавигаңиялық үйымның қызметін инспек- 
циялық тексерудің Тексеру парағьшың нысанын бекіту туралы» 
біріккен бүйрығы Қазақстан Республикасының «Жеке кэсіп- 
керлік туралы» Заңының талаптарына сәйкес келмегендіктен, 
күшін жойды деп танылды.

Сонымен бірге, Ақмола облыстық прокуратурасының 
наразылығы бойынша Ақмола облыстық маслихатының
29.09.2006 жылғы № ЗС-22-10 «Ақмола облысьшьщ елді мекен- 
дері территориясына қүрылыс салу Ережелерін бекіту туралы»,
27.04.2007 жылғы № ЗС-26-6 «Ақмола облыстық маслихатының 
29.09.2006 жылғы № ЗС-22-10 шешіміне өзгерістер енгізу ту- 
ралы», 16.10.2009 жылғы № 4С-17-16 «Ақмола облыстық мас- 
лихатының 29.09.2006 жылғы № ЗС-22-10 шешіміне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» шешімдері күшін жойды.

Бүп шешімдердің күшін жоюға, мемлекетгік архитекту- 
ральщ- күрьшыстық бақылау жэне қадағалау органдарының 
өкілдігінен жеке және заңды түлғаларға қүрылыстық-мон- 
таждық жүмыстар жасауға рүқсат беру өкілдігін алып тастау 
негіз болды. Ақмола облысының елді мекендері территориясына 
қүрылыс салу Ережелерінің 7 бөлімінде («Қүрьшыстық-мон- 
таждық жүмыстар жасауға рүқсат») Қазақсган Респубиика- 
сының «Архитекіуралық, қала қүрылысы, қүрылыс қызметі ту- 
ралы» Заңының талаптарын бүзатын, күрылыстық-монтаждық 
жүмыстар жасауға рүқсат алу қажеттілігі туралы талаптар қа- 
растырылған.

Көптеген бюджеттік заңнаманы бүзушылықтардың болуы 
себебінен, Қостанай облысы прокуратурасының Қостанай қа-
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лалық маслихаты хатшысына енгізген ұсынысы бойынша, қа- 
лалық маслихаттың 21.12.2012 жылғы № 96 шешіміне Қостанай 
қ. 2013-2015 жылдарға арналган бюджетінің шығыс бөлігін 
азайту бөлімі бойынша өзгерістер енгізічді.

Астана қ. проқуратурасының хаты бойынша Астана қ. мас- 
лихатының 13.12.2010 жылғы № 410/54-ІУ «Астана қаласын- 
дағы мрсгаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік 
көмек көрсету Ережелерін бекіту туралы» шешіміне озгерістер 
енгізілді, оған сэйкес элеуметгік көмек Астана қ. тіркелген жэне 
түрақты омір сүретін азаматтарға көрсетілген, бұл Қазақстан 
Республикасы заңнамасьшың талаптарьюа қарсы келеді.

Ақтобе облысы прокуратурасының наразылығы бойынша 
Ақтөбе облысы экімшілігінің 01.04.2008 жылғы № 88 «Ақгөбе қ. 
әкімшілік шекараларьгадағы Елек өзенінде суқорғау аймақгары 
мен белдеулерін орнату туралы» қаулысына өзгерістер енгізілді, 
себебі бұл қаулы Қазақстан Республикасьшың «Нормативтік 
қүықтық актілер туралы» Заңының 19 бабында қарастырылған 
нормативтік құқықгық актілер мэтінінің мазмұны мен баяндалу 
стиліне қойылатьш талаптарга сэйкес келмеді.

Соньшен бірге, Бас прокуратура Қазақстан Республика- 
сының экімшілік қүқық бұзушьшықіар туралы Кодексшің 387 
бабы бойынша азаматтарды әкімшілік жауапкершілікке тар- 
тудың заңдылығын талдады.

Талдау нәтижелері бойынша, а.ж. 1 сэуіріндегі жағдай бой- 
ынша абаттандыру ережелері облыстық деңгейдеғі барлық мас- 
лихаттармен қабылданбағандығы (Алматы, Шығыс қазақстан, 
Жамбьш, Багыс Қазақсгап, Қостанай, Қызылорда және Сол- 
тустік Қазақстан облыстарында жоқ), ал ішкі істер органдары 
барлық жерлерде аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) 
маслихатгар бекітксн абатгандыру ережелерін пайдалануды 
жалғастырғандығы анықталды.

Аудандық дещейдегі маслихаттар бекіткен тұгел дерлік 
ережелер, заңнамадағы озгерістерге байланысты күшін жойды 
деп танылған. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
атына, сондай-ақ облыстардың, Астана жэне Алматы қалала-
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рының әкімшіліктері меин маслихаттарына аталған саладағы 
қолданыстағы заңнама талаптарының сақталуьш қамтамасы- 
здандыру, заң бұзушылықгарды жою жэне алда оларға жол 
бермеу бойынша шаралар қабылдау туралы хаттар жолдаңды.

Прокуратураның елдегі заңдар мен жасалатын қу.қык 
бұзушылықтардың күқықтық мониторингін жүргізудегі ерек- 
шелігі, Бас прокуратураның жүргізуіне Күкықтық статистика 
және арнайы есепке алу комитетінің кіретіңдігі болып табы- 
лады. Комитеттің қүқықтық статистика ғылымы мен тэжіри- 
бесіне тэн әдістер мен тэсілдердің көмегімен жасайтын 
қүқықтық қызметі жаппай жасалатын қүбылыстар мен про- 
цесстердің сандық жағын (сапалық жағымен үздіксіз бай~ 
ланыста) анықтайды жэне олардың даму үрдістері мен заң- 
дылықтарьгаың сандық мэнІн береді. Комитет прокуратураны, 
сонымен қатар басқа да өкілетті органдарды заң шығару мен 
күқық қорғау қызмегі саяасындағы басқарушылық шешімдер 
шыгаруға қажеіті статистикалық мйліметтермен қамтамасы- 
здандырады.

Дегенмен, прокуратура жүйесінің заң шығару процесіндегі 
констшуциялық потенциалы толықтай жүзеге асырылмаған.

Біріншіден, Бас прокурордың Конституцияға қарсы келетін 
заңдарға наразьшық білдіру бойынша конституциялық қүқығы 
(Конституцияның 83 бабының 1 тармағы) еліміздің заңна- 
масымен ретгелмеген жэне осы өкілеттікгі жүзеге асырудың 
күқыктық механизмі жоқ.

Бас прокуратура осы құқықгық кемшілікті жою бойынша 
бірнеше рет ұсьіныстар енгізген.

Осылайша, Қазақстан Республикасы ІІарламентінің 2009 
жылғы 1 қыркүйектегі төртінші шақырьшымының III сессия- 
сында Мемлекет басшысының берген тапсырмаларына сэйкес, 
сондай-ақ «Қазақстан Республикасының прокуратура оргаи- 
дары қызметін жетіадіру мэселелері бойынша кейбір заңна- 
малық аісгілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туратіы» 
Заң жобасын дайындау аясьшдағы Қазақсган Республикасы 
Конституциялық Кеңесінің 2008 жылғы 23 маусымдағы № 09-
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6/1 «Қазақстан Ғеспубникасындағы конституциялық заңдылық 
жағдайы туралы» жолдауын орындау үшін Бас прокурордың 
Конституция мен еліміздің заңдарына қарсы келетін заңдарға 
наразылық білдіру бойынша өкілеттіктерін жүзеге асырудьщ 
қүқықтық механизмі ұсынылды. Бас прокурордың, өзінің кон- 
ституциялық өкілеттіктері бойьгаша заңдағы коллизиялар мен 
қарама-қайшьшықтарды жою мақсатында барлық қажетгі шара- 
ларды қабылдай алатын жоғары лауазымды түлға ретінде Мем- 
лекет басшысына жүгінуі қарастырылған.

Алайда, прокуратураның үсынысын мүдделі мемлекеттік 
органдар басқаша қабылдады, жалпы олардың пікірлерішң тал- 
дауы заңдарға наразылық білдіру процедурасын бірдей түсін- 
бейгіндіктерін көрсетгі.

Бүл мәселені эр түрлі деңгейде талқылау оны шешуге мүм- 
кіндік бермеді.

Дегенмен, Конституцияның бұл ережесін жүзеге асыруға 
болады, себебі Негізгі заң жоғары заңды күшке жэне Республи- 
каның барлық территориясында тікелей эрекетке ие (Констигу- 
цияның 4 бабының 2 тармағы).

Зандарға тәжірибе жүзінде наразылық білдіру мүмкін- 
дігі заццылықгы нығайіуға, жеке түпғалардың құқықтары мен 
бостандықтарын жэне заңцы тұлғалардың мүдцелерін сөзсіз 
сақгауға ықпал етеді, сондай-ақ орасан сақтандырғыш потен- 
циалға ие, себебі Бас прокуратураның көзқарасы бойьшша 
заңцардың негізгі бөлігіне олар әрекет еткенге дейін наразылық 
білдіруге болады.

Екіншіден, Бас прокурорға Конституциялық Кеңеске жү- 
гіну құқызрын беру, Конституцияға сэйкес келмейгін заңцарға 
қосымша сүзгі болар еді.

Бас прокурорға Констигуциялық кецеске жүгіну құқығын 
беру, қандай да бір норманың конституциялылығын сотқа қа- 
рағанда жедел анықгауга мүмківдік берер еді, оның үстіне, адам 
мен азаматтьщ құқықгары мен бостандықгарына қатысты заңна- 
маны ғана қамтып қоймай, прокуратураның пікірі бойынша 
Констиуцияға қарсы келетін басқа да нормаларды қамтитын еді.
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Консгитуциялық реформаны іске аеырған жағдайда бұл 
мэселелерді болашақта талқьБіауға болады деп ойлаймыз.

Бас прокуратура өкілінің өкілетті субъектілердіц 
өтініштерін қарау кезінде Коиституциялық кецестің отырыста- 
рьша қатысуы: Парламент қабылдаған Заңның Президент қол 
қойғанға дейін Конституция нормаларына сәйкестігін тексеру 
үшін; адам мен азаматгың құқықтары мен бостандықхарьша 
тиетін Констшуция нормаларын, заңдарды немесе олардың 
жеке нормалары мен басқа да нормативтік қүқықтық актілерді 
конституцнялық емес деп тану туралы сот ұсыныстарьга ресми 
талқылау үшін. Еліміздің Консттуциялық кеңесі барлық 
өтініштер бойынша Бас прокуратураның қүқықтық көзқарасьш 
сүрайды, ол қорытынды ретінде рәсімделеді. Сонымен бірғе, 
Бас прокурор дэрежесіндегі Бае прокуратураның өкілі. Кеңес 
отырыстарьша қатысады жэне өтініштің мэні бойынша дэлелді 
қорьггынды береді. Конституциялық кеңесте өтініпггерді қа- 
рауды елдегі заң шығару қызметін жэне конституциялық заң- 
дылықты талдау ретінде бағалауға болады.

Және, үшіншіден, қоғамдьщ қатынастарды қүқықтық регге- 
удің барабарлығын қамтамасыз ету мүдцесінде, Бас Прокурорға 
заңнамалық бастама бере отырып, прокуратура органдарының 
заң шығару потенциальш кеңейту қажеттілігі туындайды.



Ч РН Я Н І

18. ПРОКУРАТУРАНЫЦ ҚЫЛМЫСТАРДЫ ТЕКСЕРУІ, 
ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚУДАЛАУ НЫСАҢДАРЫНЬЩ 

БІРІЖӘНЕ ЗАҢ ДЫЛЫҚ КЕШЛІ

Прокуратура органдарының қылмыстарды тергеуі 
(іүрыннан прокурорлық қызметтің «дэстүрлі» бағыттарының 
н.үрамындағы таньшал қьшмыстьщ қуцалау нысаны болып та- 
былады.

Әлбетте, мәселені осылайша шешуце, прокурордьщ, оның 
конституциялық тағайьгадауьша сэйкес ең алдымен қадағалау 
(|»ункциясын (бастапқы тергеу оньщ компоненті больш табыл- 
майды, ал «бастапқы тергеу» ф}шкциясының болмысы биліктің 
атқарушы тармағына жақьга) атқаруьг тиіс деген белгілі бір қа- 
рама-қайшылық бар екендігін мойындай отырып, прокуратура 
оршидарьша қьшмыстарды тергеу құқьпын беруді жақгайтьш 
колссі дэлелдерді қарастыру мүмкін деп есептейміз.

Прокуратураньщ конституциялық мэртебесі оны басқа 
гсріхзу органдарыньщ қатарынан бөліп тұрады, соның ішінде, 
ссбсбі, ол қылмыегық қудалауцы қылмыстық заңнан аттап 
кстксн оның окілдеріне қатысты жүзеге асыруы тиіс. Бүл проку- 
раіураның заңдарцың қолцанылуын жоғары қадағалау органы, 
қылмысксрлікпен күрес мэселелері бойынша барлық мемле- 
іссітік органдардың үйлестірушісі ретіндегі констиіуцияльщ 
мәрі сбесіисн шығады.70

'І'сри-ү ииститутыныц пайда болуынан бастап барльщ 
у.и і.іі ініііі.і. ан іарихгші білсгініміздей, осы мэселенің барлық 
м ісц/іі рдсп шңіііімшплқ пісшімі, 1864 жылгы сот реформа- 
11.ін.ш (іш іші кіпіргі уақытқа дсйін, біржақсыз болған, тергеу 
аііііар.іт і .іры прокуратура органдары жүйесінде аса тиімді әрі 
ойдагыдай қызмот егкен.

70 Заңдылықты, құқықтық тэртіпті жэне қьшмысқа қарсы күрес туралы 
Қазақстан Республикасыньщ Үйлестіру кеңесі туралы ережені бекіту 
туралыҚазақстан Республикасы Президентшің 2011 жылғы 2 мамыр- 
дағы № 68 Жарлығы / ілтолу.гакоп.кх.
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1995 жылғы қүқыққорғау органдарының реформасы Қа- 
зақстан мемлекеттігінің бастапқы қүрылу кезеңіндегі заңцы 
эрі қажетті проңесС болды. Осы реформаның нэтижелері оң 
жэне теріс жақгарды бөліп көрсетуге мүмкіндік берді. Бүл, мы- 
сальқ мүқият, жан-жақты сараптық тексеріссіз (ҚР МТК) жеке 
күқыққорғаушы ведомство қүру қате деген тұжырым. Прокура- 
іура органдарына кеяер болсақ, онда прохсуратуфа органдарьш- 
даіы тергеу бөлімшелерін тараіу, белгілі бір жагымсыз салдарға 
экелді, прокурорларды өздерінің негізгі функңиясы -- елдегі 
заңцылықты жоғары қадағалауды орындауға қайта бейімдеуге 
мүмкіндік берді, бүл, элбетге, оның одан эрі ныгаюына ықпал 
етті.

1996 жылға дейінгі кезеңце прокуратура органдарыиың 
тергеуіне (кеңестік кезеңде -  Қазақ КСР, ал 1991 жйілдан 
бастап- Қазақстан Республикасы) ауыр жэне аса ауыр санаттағы 
қылмыстар туралы, сондай-ақ мемлекетгік органдардың лауа- 
зымды түлғалары жасаған қылмыстар туралы қылмыстық істер 
бөлінген.

5 жылға жуық уақыт бойы (1996 жылдан 2001 жылға дейін) 
прокуратура органдары заңды түрде бастапқы тергеу жүргізу 
қүқығынан айырылган.

Осы уақыт аралығында проісуратура органдары сотқа деи- 
інгі кезеңде қьшмыстық қудалауды тек қадағалау өкілеттіктері 
арьдылы ғана, сонымен қатар қьшмыстық істер қозғау жэне 
оларды тергеу жүргізу үшін басқа қүқық қорғау органдарына 
жолдау арқылы іске асырған.

Арнайы тергеу органы болмаса да, кроісураіура тек қа- 
дағалау функңияларының шегінде гана тергеу сапасына жет- 
кілікті тиімді ықпаи ете алмады, себебі ол атқарушы жэне басқа 
билік тармақтары қүрылымдарының ықпалы, шрпоративтік 
мүдделердің болуы секілді субъективті сипаттағы факгорларға 
тәуелді болды.

Нақты бір қьшмыстық істі қозғауға басқа ведомстволардьщ 
болімшелері «қарсы» іс қозғаумен жауап: беретін ведомствоа- 
ралық бэсекелестік фактілері орьш алды, бүл қызметкерлердің
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жаңа лауазымдық қателіктер мен қылмыстар жасауына әкелді, 
к.оі амда геріс қабылданды, қрсық қорғау жүйесінің беделін ай- 
іарлықгай төмендетгі.

Дол осыған орай, 2001 жылы, Мемлекет басшысьшьщ ба-
< шмасымен, қылмыстық-процессуалдық заңнамаға өзгерістер 
м< іі голықтырулар енгізілді, ол бойынша Бас Прокурорға ай- 
рі.ікіма жағдайларда нрокурордың жетекшілігімен ведомствоа- 
ралық тергеу топтарын құру қүқьнъі берілді71 (ал 2011 жылдың 
26 қарашасынан бастап- бір немесе бірнеше органдардьщ тер- 
гсушілері қатарынан)72. Бұл функцняны атқару Бас прокуратура 
қүрылымында түзілген арнайы прокурорлар басқармасына (Де- 
иартамент қүқығында), ал 2008 жылы -  Арнайы прокурорлар 
Дспартаментіне жүктелді73.

2008 жьшы облыс прокураіуралары мен оларғатеңестірілген
11 рокураіураларда тергеу топтарын басқару бойынша облыс про- 
курорының аға көмекшісі лауазымы енгізілді74, ал 2010 жылдан 
бастап арнайы прокурорлардың қүрылымдық бөлімшелері 
қү_рылды (2013 жылдан бастап -  арнайы прокурорлар басқарма-

71 Қазақстан Республикасыныңкейбір заңнамалықактілеріне үйымдасқан 
қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту мәселе- 
лері бойынша өзгерістер мен толықгырулар енгізу туралы Қазақстан 
Рсспубликасының 2001 жылғы 16 наурыздағы N 163-П Заңы // 
/акоп.к/.

72 Қігтқстпіі Рссиубликасының кейбір заңнамалық актілеріне құқьтқ қол- 
дішу к.і.і'імгтііі жстілдіру жоне қылмыстық завды одан эрі ізгілендіру 
іурпт.і «К,.г'шқстші 1’іч аубликасыиың ксйбір заңнамалық актілеріне 
<г»нірі( к р моп іоіи.іқгмруліір снгііу чуралы» Қазақстан Республика- 
гі.іім.іц 2011 жі.шгы 2(» қпрпшаднгы Заңы // \ т \у . 2акоп.кг.

/\ І.ік прокурігіураііі.ің 2013 жыліы 10 қаңтардагы № 3 бұйрығы (Бас 
іірокуріггурпіп.іц 201 I жылгы 18 шілдсдегі№ 72 буйрыгъімен ешізілген 
озгсрісгср мсн іхілықгырулармен) «Арнаулы прокурорлардепартаменті 
•гуралы ерсжспі бскіту туршіы» // ҚР БП-ның ағымдағы жазбаларын 
басқару. Астана, 2013 ж.

74 Бас прокурордың 2008 жылгы 19 тамыздағы № 44 «Облыстық проку- 
рордың аға тергеушісі тергеу тохггарын басқару туралы ережені бекіту 
туралы» бұйрығы (жарамсыз) // Қазақстан Рес публикасының Бас про- 
куратурасыньщ ағымдағы есебін жүргізу. Астана, 2008.
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лары), оның штатына бірнеше криминалист-прокурорлар ғана 
кірді75. Арнайы прокурорлардьщ біліктілігін арттыру, тергеу 
кабинеттерін қүру, оларды криминалистік жэне кеңсе техника- 
сымеи жабдықтау бойынша біршама жұмыс жүргізілді.

Прокураіура органдарында тергеу аппаратын үйымдық 
нығайтуға 2007 жылы мамырда Қазақстан Республикасы Кон- 
ститзщиясьша енгізілген өзгерістер %, одан прокуратурадан тер- 
геудің бөлінуін орнататын 84 баптың алып тасталынуы себеп 
болды.

Мұндай шара тергеу функңиясын оңалту секілді болды. 
Тергеу топтарьш басқарудың жақсы нәтижелері, сондай-ақ 
басым кепшілігі Мемлекет басшысының бақылауында болған 
қылмыстық істердің сипаты, 2009 жылы шілдеде прокурорларға 
өзіндік тергеуге рүқсат беруге негіз болды77.

Аталған кезеңнен бастап арнайы прокурорларға заңца бел- 
гіленген тэртіпке қарамастан кез келген қьшмыстық істі қа- 
былдау қүқыгы берілді.

Арнайы прокурорлардың жүргізуіне қабылдауга қажетті 
істерді іріктеу процесін реттеу мақсагында, Бас Прокурордьщ 
бүйрығымен 2011 жьшы «Прокуратура органдарьщца тергеу 
жүмысын үйымдастыру іуралы» Нүсқау бекітілді, оның ере-

75 Бас прокурордьщ 2008 жылғы 19 тамыздағы № 44 «Облыстық проку- 
рордың аға тергеушісі тергеу топтарын басқару тураііы ережені бекіту 
туралы» бұйрығы (жарамсыз) // Қазақстан Республикасының Бас про- 
г^ратурасьшын агымдағы есебін жұргізу. Астана, 2008.

76 Қазақстан Республикасыньщ Конституциясына өзгерістер меи то- 
льпсшрулар енгізу туралы Қазақстан Республнкасьгаьщ 2007 жылғы 21 
мамырдагы N 254 Заңы // тү^.хакой.ісг.

77 «Қазақстан Республикасыиың кейбір заңнамалық актілеріне жедел-із- 
дестіру қызметі мзселелері бойынша өзгерістер мен тольщгырулар ен- 
гізу туралы» Қазақстан Республикасьшың 2009 жылғы 17 шілдедегі Хг 
187-ІҮ Заңы // \то'\ү.гакоп.кг.
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желері арқылы жұмысты үйымдастырумен қоса, қылмыстық 
істердің басым санаттары анықтадды78.

Бүгінде, 2012 жылғы салалық актілерді қайта дайындаудан 
кейін істердің басым санаттарына мыналар жатқызылды:

Азаматтардың констшуциялық құқықгарын елеулі бұзу, 
соньщ ішінде азаптаулар;

Мемлекет мүддесін қозғайтьш қоғам назарына іліккен ла- 
уазымдық, соның ішінде жемқорлық, сондай-ақ экономикалық 
қьшмыстар79.

2013 жылы Бас Прокурордың ҚГЖ 62 бабының 5 бөлімі 
тәртібінде шығарылған Жарлығымен, прокуратура органда- 
рыиың азаптау туралы істер бойынша айрьщша тергеуде болуы 
белгіленген, сондай-ақ прокурорлардьщ прокуратура органда- 
рына түскен азаптау туралы арыздары бойьшша шешім қабыл- 
даумен тексеріс жүргізу міндеттері анықгапған. Бүған осы қү- 
былыстарға қарсы әрекетті күшейту мақсаттары себеп болды80 

Мәселенің бүпай қойьшуьшьщ дүрыстығын атап өтсек деп 
ойлаймыз. Прокуратура органдарьшың тергеу ауқымын одан 
эрі кеңейту қызмет бойьінша қүқық қорғау жэне арнайы орган- 
дардың жасаған қылмыстары туралы істерді тергеумен шек- 
телуі тніс. Бүл, біріншіден, прокуратура органдарының басқа 
мемлекеттік билік тармақтарынан бірдей қашықгығымен, оның 
Мемлекет Басшысына есеп берушілігімен, екіншіден, мүндай 
фактілер бойынша тергеуцің элсіз қойылуымен байланысты. 
Құқық қоргау жәнс арнайы органдардьщ қызметкерлері, осы

78 Бас прокурордың 2011 жылгы 15 сэуірдегі № 36 «Прокуратура оргая- 
дарындағы тсргеу мсүмыстарын уйымдастьгру туралы» Нұсқаулықты 
бскіту тураиы бүйрыгм (жарамсмз) // ҚР БП ашмдагы есебін жүргізу. 
Астана, 2011.

79 Бас прокурордың 2012 жылгы 7 наурыздагы № 22 (Бас прокурордьщ 
2013 жылгы 18 іпілдЬдегі № 72 бұйрығымен енгізілген өзгерістер мен 
толықшрулармен) «Проқуратура органдарьшда алдын ала тергеуці ұй- 
ымдастыру туралы» Нусқаулықты бекіту туралыбұйрығы. Астана, 2012 
ж.

80 Бас прокуфордың 2013 жылғы 8 ақпандағы Азаптауларға қарсы іс- 
қимыл мэселелері жөніндегі тапсырмасы. Астана, 2013 ж.
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ведомстволардьщ тергеушілері жасаған қылмыстар туралы 
істерді тергеу басынан бастап мұндай тергеуцің объективтілігі 
мен эділдігіне күмэн туғызады.

Бүл қьглмыстық тергеу органдары арасындағы оңтайлы 
баланс пен қарама-қарсылықтарды іздеу қажеттілігін айтатьга, 
және әсіресе, аталған бағыттағы ұлттық тергеу қызметін ре- 
формалауцы қолдайтын ғылыми жэне практикалық қызметкер- 
лердің басым көпшілігінің пікірімен де дәлелденеді.

Лауазымдық қылмыстар жүйесінде сыбайлас жемқорлық 
қылмыстары туралы істерге басымдық беру қажет. Бірін- 
шіден, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жалпы мемле- 
кеттік міндет, сэйкесінше, прокуратураға қатысты- оның қа- 
дағалау қызметінің басты бағыттарының бірі болып табылады. 
Бкіншіден, жоғарыда айтылғандай, бүл жағдай, ең алдымен, 
біздің мүндай қылмыстар туралы қылмыстық істердің са- 
пасыз тергелуімен, жэне сәйкесінше, қүқық қолданудың осы 
салаларында азаматтардың конституңиялық қүқықтарының 
көп бүзылуымен жиі соқтығысатынымызға байланысты. 
Үшіншіден, тәжірибе көрсеткендей, жемқорлық бағытын- 
дағы қылмыстық істердің көпшілігі заңдардың сақталуына 
прокурорлық тексеріс жүргізу нәтижелері бойынша қозға- 
лады, эсіресе, мемлекеттік жэне муниципалдық қызмет са- 
ласында, яғни прокурордың негізгі функциясы- заңдылықты 
қадағалауды жүзеге асыру барысында. Бүл функция, біздің 
ойымызша, ең бірінші кезекте, жедел-іздестіру қызметінің, 
анықтау мен тергеудің заңдылығын қадағалау саласында 
бастапқы тергеу нысанындағы қьшмыстық қудалау функци- 
ясына өтуі тиіс.

Арнайы прокурорлар жүргізген тергеу көлемдеріне жү- 
гінуден көргеніміз, олардың іс жүргізуінде өзекті, күрделі жэне 
қоғамдьщ назарға іліккен қылмыстар туралы істер болған.

2013 жылға орталық аппараттың арнайы прокурорларын 
орталық атқару органдарындағы қызметкерлердің лауазымдық 
окілеттіктерін асыра пайдалану туралы қылмыстық істерді тер- 
геуге жүмьшдыру тән.
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Бүл лауазымды түлғалар: экономикалық контрабанда жа- 
саггш Сыртқы істер министрлііі, пара алу фактілері бойынша 
Қоріиаган ортаны қорғау министрлігі, республикалық маңызы 
бар жолдарды қайта қүру кезінде холдингтердің мүдделерін лоб- 
биигу (|»:ііі гі.исрі бойынша Көлік және коммуникация министр- 
іііі і, Ү іпті.іқ қордан болінген қаржыға астық сатып алу кезінде 
і.игщ.іщ.ак;іт.і бүчу факіілері бойынша Ауылшаруашылық мини- 
«•триіі іпг игдомс ітюлық бағынышты «Продкорпорация» үлттық 
команшісьта қаИистыістер.

Мүпдай заңға қарсы қүбылыстарға қарсы эрекет ету Қо- 
стшіай жэне Батыс Қазақстан облыстарындағы арнайы проку- 
рорлармен де жүзеге асырылған.

2013 жьшы прокуратура органдарының тергеу тэжіри- 
бссіпс ел аймақтарының ерекшеліктері де біршама эсер етті. 
Оп.ілпйша, Жамбыл облысында арнайы прокурорлардың не-
11 ч і күпггері экономикалық контрабанда мен оған байланысты 
м.ілммскерліктің жүйелі көріністеріне қарсы эрекет етуге 
ічп і.пталды. Шығыс Қазақстан жэне Ақтөбе облыстарында да 
огыгап үқсас фактілер орын алған, экономикалық контрабан- 
дага қарсы эрекет Бас көлік прокуратурасымен де жүзеге асы- 
рылган.

Қостанай облысының арнайы прокурорлары астық үрлауға, 
Қарагшгды облысында -  жалған кэсіпкерлікке, бюджетке са- 
лықтар мсн басқа да міндетті төлемдерді төлеуден жалтаруға, 
і' іл пммгтмқ ісірістсрді чаңдастыруға, Ақтөбе жэне Маңғыстау
• іі*ііі.і* і і|іі.іііц.і м у п а і і д м  іаңсыт гасымалдауға, оны үрлауға, 
\> і.ііі.і ііин.к і . ш л а  тч-р гсііімдерін заңсыз қайта рәсімде}те,

• ••II I.иі .іі. <щ,і|і/іі.пі (і.п .к і.ім арггыругаокелетінсипаттамаларын
■ і і і- і.і • . ч і .  | .і уі « о а і і л а и м с т м  а л а я қ і ы қ қ а қарсыэрекеттіжүзеге 

а п . і р і  ш і

Арпаіім прокурорлар қогам назарына іліккен қылмыстар 
турнлы қылмысгық істср бойынша тергеуді жүзеге асьірған.

Шығыс Қазақстан облысында ағымдағы жылдың мамыр
■ іимііда пайдакүнемдік ниетпен атыс қаруымен кәсіпкерді атып 
(чі і іргсн Аягөз ҚАІІБ қызметкерлері, сонымен қатар басқарушы
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құрамдағы жеке лауазымды тұлғаларға қатысты қылмыстық іс 
бойынша айыптау үкімі өтті.

Бас колік прокуратурасының арнайы прокурорлары 2012 
жьшғы желтоқсандағы бортта 8 жолаушысы бар «Евро Азия 
Эйр» АҚ эуе компаниясының МИ-8 тікұшағының, ағымдағы 
жылдың қаңтар айында Алматы қ. 21 адамның өліміне әкелғен 
«Авиакомпания 8САТ» АҚ «Сһе11еп§ег-200» үшағының қргау 
фактілері бойьпппа терғеу істерін жалғастыруда.

Бас әскери прокуратура 7 экипаж мүшесі мен 20 жола- 
ушының өліміне әкелген 2012 жылғы желтоқсан айындағы 
АН-72П ҚР ҮҚК ШҚ үшағының, ағымдағы жьшдың сэуір айьш- 
дағы Қарағанды облысьпщағы МИГ-31 ҚР ҚКӘҚК ұшағының 
қүлау фактілері бойынша тергеу жүрғізуде.

Арнайы прокурорлар қүқық қорғау органдары қызмет- 
керлерінің, соның ішінде азаптау қылмыстары туралы істерді 
тергеу бойынша белгілі бір жүмыс көлемін атқарды.

Бас Прокурордьщ 2013 жылғы 8 ақпандағы жоғарыда 
аталған жарлықгы шығару кезінен бастап арнайы прокурорлар 
азаптаулар бойынша барлығы 58 іс бойынша тергеу жүргізген, 
соның ішінде 31 өткен жылдарға тиісті.

Сонымен бірге бүл мэселеде арнайы проқурорлар штатьш 
арттыру бойынша үйымдастьфу шараларын қабылдау қажет, 
бүл азаптаулар туралы арыздар бойынша қылмыстық істерді 
кідірмей қозғау туралы жоспарланып отырған талапты норма- 
тивтік тағайындауға байланысты.

Қызметтік көрсеткіштерді арттыру үшін ішкі істер орган- 
дары қызметкерлерінің қьшмыстарды есептен жасыру, дэлел- 
дерді бүрмалау және лауазымдық жалғандық фактілерінің орьш 
алуы жалғасты.

Тек Алматы қ. арнайы прокурорларьгаың өзі 2013 жылы 
лауазымдьиқ жалғандық фактілері бойьпппа 30 қылмыстық істі 
жүргізуге қабыпдады.

Арнайы прокурорлар қаржылық-банктық саладағы қылмы- 
старға қарсы әрекет етуці жалғастырды.
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3 Лк.'. «
А .ж. тамыз айында банкгың жалпы сомасы бір миллион 

гсңгеден астам ақша қаражаттарьга ұрлау фактшері бойьпппа 
Алматы облысЫ, Панфилов ауданы, Жаркент қ. «БТА Банк» АҚ 
болімшесінің бұрынғы қызметқерлеріне қатысты айыптау үкімі 
шыгарылды.

А іматы қ,- «БТА Банк» АҚ сеніп тапсырылған бООмлн. тең- 
г г т .п  астам сомадағы ақша қаражаттарын иемденді жоне жұм- 
і ііды ді5П айыпталған «КА2ЕХІМ§гоир» ЖПІС-ң бұрынғы бас- 
іиылығына қатысты; Астана қ.- ірі көлемде сеніп тапсырылған 
;іқша қаражатгарын ұрлады деп айыпталған «Астана-Финанс» 
ЛҚ-ң Директорлар Кеңесінің бұрынғы мүшелеріне қатысты 
ісргеу жалғасуда.

Прокуратура органдарындағы тергеу инстшутыньщ 
.гя антай эрекет ету мерзімі өзінің орьщцылығын, өзектілігін, 
( іиіымсп қатар ары қарай дамыту қажетгілігін көрсетеді.

I Ірокурагура органдарының тергеу функциясының қазіргі 
иүқықіық жағдайыньщ, оңьщ қүрылуының үйымдасты- 
рушылық және процессуалдық аспектілерінің, посткеңестік 
ксңістікте аналогтары жоқ.

Арнайы прокурорлардьщ сапалы жұмысын қамтамасыз 
і гудің м.чцывды кепілі олардың өз бастамасы бойынша, өзекті, 
псрспсістивті қылмыстық істерді таңдауцағы өзіндік қүқығы 
болілп табылады. , ,т

Қі.німі.ісксрліктің қазіргі күйі прокуратура оргаңцарынан 
і . р м у  і|іуііицмші.ірі.іпыц проңессуалдық жэне үйымдасты- 
руіііі.іні.ііі (іт іамлішрі.ш одап орі жоғарылатуды талап етеді. 
і уі і . п .  м . і һ  кііп.іп.и і.ірді.іц аталган сішаларындағы аса күрделі 
кі.иімі.и іі.ік к гсрді п  ргсу бойыіпна ерекшс мамандарды да- 
мри.іу. м .і .імдмк, клуіпспдікке қарсы істер, қылмыстар бойынша 
гэжірибс жнпау кажст.
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19. ПРОКУРАТУРАНЫҢ ЗАНДЫЛЫҚТЫ 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ БОЙЫНША ХАЛЫҚАРАЛЫҚ- 

ҚҮҚЫҚТЫҚ ЬШТЫМАҚТАСТЫҒЫ

Мемлекеттердің халықаралық ынтымақтастығы, құқықтық 
эдебиеттерде айтылғандай, эр түрлі нысандарда жэне бірнеше 
бағыттар бойынша жүзеге асырылады. Ол екіжақгы, аймақтық 
және әмбебап деңгейлерде іске асады.

Халықаралық міндеттемелерді орындауда прокуратура 
органдары да маңызды рөлге ие. Осылайша, қазіргі кезең Қа- 
зақстанның Бас прокуратурасының шетелдік прокуратура- 
лармен, халықаралық ұйымдармен, дипломатиялық өкілдік- 
термен жэне т.б. хальщаралық ынтымақгастығының белсенділі- 
гінің өсу үрдісімен сипатталады.

Қазақстан Республикасындағьі Конституция нормала- 
рымен, оған сәйкес заңдармен, басқа нормативтік құқықгық 
актілермен қатар қолданыстағы қүқығы, оның құқықтық жүй- 
есінің мазмұнына кіретін Қазақстан Республикасының халықа- 
ралық келісімшарттары мен басқа да міндеттемелері болып та- 
былады (Конституңияның бабы).

Азаматтық, отбасылық жэне қьшмыстық істер бойынша 
құқықгық көмек корсету, қылмыс жасағаны үшін жауапкерлікке 
тартуға тұлғаларды беру туралы, сондай-ақ ТМД жэне басқа 
шет мемлекеттермен қылмыскерлікпен күрес бойынша өзара 
әрекеттесу саласындағы келісімшарттар ерекше маңызға ие.

Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғалы, халықара- 
лық-құқықтық қатьшастардың толыққанды, өзіндік субъектісі 
болып, бірнеше көпжақты конвенңиялар жасасты жэне бекітгі, 
соның ішінде 1966 жылғы азаматтық жэне саяси құқықтар ту- 
ралы халықаралық пакт та бар. Сонымен бірге, жалпы қылмы- 
стық қылмыскерлік пен халықаралық сипаттағы қылмыстармен 
күрес туралы көпжақты халықаралық конвенңиялар, басқа да 
келісімшарттар, сондай-ақ Еуропа, Азия, Америка мен Афри- 
каньщ эр түрлі елдерімен консулдық келісімдер мен келісім- 
шартгар эрекет етеді.
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ҚР «Прократура туралы» Заңына сәйкес, Қазақстан Ре- 
спубликасының Бас прокуратурасы өз құзыретінің шегіңде 
басқа мемлекеттердің прокуратура органдары мен халықа- 
ралық ұйымдармен тікелей байланыстарды жүзеге асырады, 
олармен бірігіп қызмет етеді, Қазақстан Республикасының 
очара қүқықтық көмек жэңе қьшмыскерлікпен күресте көмек 
корсету бойынша халықаралық келісімшарттарын дайындауға 
қатысады. Прокуратураның қызметін реттейтін заңнамадагы 
бүл жаңалық, осы жүмыстың авторының 1995 жылы тікелей 
қатысуымен дайындалды және Қазақстан Республикасының 
прокуратурасы осы уақыттан бері халықаралық-қүқықтық 
ынтымақтастықты жүзеге асыру бойынша өкшеттіктерге ие 
болды.

ҚР «Прокуратура туралы» Заңының 2 бабында Қазақстан 
1’еснубликасының прокуратурасын үйымдастыру жэне қызмет 
сіу тәртібі, сондай-ақ прокурорлардьщ өкілеттіктері Консти- 
гуңня мсн басқа да қазақстандық заңнамалық актілермен қатар 
(ягпи ішкі заңнама) ҚР-да бекітілген халықаральщ келісімшарт- 
ііірмсн ретгеледі деп белгіленген.

Қүқықтық жүйе мен кұқық қолдану тэжірибесінің 2010 
-ы.пп а дсйінгі негізгі даму бағытгары көрсетілген құқықтьщ 
( іпк ;н гың Түжырымдамасында, қазақстандық прокураіураны 
одші лрі жстілдіру міндеттері де белгіленген. Егер нақгырақ
• Чіі(.11.. омда осы мэселеге қатысгы «іхрокуратураның халықа- 
і>,і-и.іі. ініппиммі'іарііі, і іі. іілдымсн ТМД-накіретін шеқтес мем- 
іі« і.* 1 1 . рм. іііі -і..ніі оиарді.ің прокурорларымен белсенді қатысу 
і .1ІІ • I 11IIII I I уыпдііды» дсм корсстілгсн.

I Іроһураіура оргапдарының халықаралық ынтымақга- 
. і і . п  і . ін і . і ң  күқықгық нсгізіи Қазақстан Ресгіубликасының Кон- 
і ітуциж-ы, ҚІ' «Прокуратура іуралы», халықаралық құқьщ 
қоргау уйымдарының, шет мемлекеттердің қүзыретті орган- 
дяры мсн лауазымды түлгаларының сүраньхстары бойьшша 
жсдсл-іздестіру іс-шараларьш орындауды реттейтін «Жедел-із- 
ц і і іру қызметі турапы» Заңдары, сондай-ақ Қазақстан Респу- 

іп и і к а .  і .і і і ы ң  шекарасынан тыс қьшмыс жасаған түлғаларға (7
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бап) жэне қылмыс жасаған тұлғаларды беруге (8 бап) қатысты 
қылмыстық заңның әрекет ету мәселелері бойьшша ҚР Қыл- 
мыстық кодексі, жэне Қылмыстық-процессуалдық кодексі (55 
бөлім) мен басқа да нормативтік қуқықтық актілер құрайды.

Прокуратураньщ халықаралық қызметінің арнайы құ- 
қықтық базасы Қазақстан Республикасы мен шет мемлекеттер 
арасындағы қуқыктық көмек, күқықтық қорғау жэне құқықтық 
қатынастар туралы халықаралық актілер мен келісімшарттар 
болып табылады. Осылайша, 1993 жылы 22 қаңтарда Минск қ. 
ТМД қатысушы-мемлекеттері Достастықтың барлық елдерімен 
бекітілген азаматтьщ, отбасылық жэне қылмыстық істер бой- 
ынша құқықтық көмек пен құқықтық қатьшастар туралы Кон- 
венцияғаі қол қойды.

Заңнаманьщ жетілдірілуіне, сонымен қатар ТМД елдерін- 
дегі тәуелсіздік алған уақыттан. бері болған әлеуметтік-эконо- 
микальщ жэне қуқықтық өзгерістерге байланысты, 2002 жылы 
7 қазанда Кишинев қ. азаматтық, отбасьшық жэне қылмыстық 
істер бойынша қуқықтық көмек жэне құқықтық қатынастар ту- 
ралы Конвенцияның жаңа редакциясы дайындалып, қол қой- 
ылды.

Қазіргі уақытта Кишинев конвенциясы оған қол қойған 
алты мемлекет арасында эрекет етеді: Қазақстан Республикасы, 
Әзербайжан Республикасы, Беларусь Республикасы, Армения 
Республикасы мен Қырғыз Республикасы, Тәжікстан Республи- 
касы.

Кишинев конвенциясы күшіне енбеген ТМД-ң басқа қа- 
тысушы-мемлекеттерімен ынтымақгастықгы жүзеге асыруда 
Минск конвенциясы мен оның 1997 жьшғы 28 наурыздағы Хат- 
тамасы пайдаланьшады 3.

Бас прокуратура қылмыскерлікке қарсы әрекет ету сала- 
сында шет мемлекеттермен келісімшарттық базаны кеңейтуге 
бағытталған жүмысты жалғастыруда.

Қазіргі танда Қазақстан мынандай екіжақгы келісімшарттар 
жасасты:

- қылмыстық істер бойынша өзара қүқьщтық көмек туралы:
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'тнщтанмі

Біріккен Араб Әмірліктерімен, Грузия, Үндістан Республи- 
касы, Қытай Халық Республикасы, Корей Республикасы, Корей 
Халықтық-Демократиялық Республикасы, Қырғыз Республи- 
касы, Литва Республгосасы, Моңғолия, Пэкістан Исламдық Ре- 
спубликасы, Түркия Республикасы, Өзбекстан Республикасы, 
Чехия Республикасы жэне ІСанадамен;

- ұстап беру туралы:
Біріккен Араб Әмірліктері, Қытай Халық Республикасы, 

Корей Республикасы, Түркия Республикасы, Литва Республи- 
касы, Қырғыз Республикасы, Моңғолия, Иран Исламдық Респу- 
бликасы, Испания Корольдігі, Үндістан Республижасымен;

- сотгалған түлгаларды беру туралы:
Әзербайжан Республикасы, Түркменстан, Украина, Ис- 

пания Корольдігі, Түркия Республикасы, Қытай Халық Респу- 
бликасы, Италия Республикасьшен.

Қазіргі уақьпта шет мемллекеттермен осьшдай 70 екіжақты 
келісімшарт жобаларын жасасу мэселесі эзірленуце, олардьщ 
ішінде:

Үстап беру туралы: Венгрия, Босния мен Герцеговина, 
Сербия, Черногория, Индонезия, Италия, Чехия, Словакия, 
Словения, Вьетнам, Тайланд, Бразилия, Болгария, Үлыбри- 
тания, Грекия, Сауц Арабиясы, Ливан, Конго, Габон, Сингапур, 
ГІэкістан, Бельгия, Румыния, Сирия, Македония жэне Малайзи- 
ямен;

Қылмыстық істер бойынша озара күқьщгық хомек ту- 
ралы Ауғанстан, Австрия, Болгария, Бразилия, Үлыбритания, 
Вьетнам, Германия, Грекия, Индонезия, Италия, Ливан, Маке- 
дония, Сауд Арабиясы, Синганур, Сирия, Словения, Словакия, 
Венгрия, Босния мен Гсрцешвина, Сербия, Черногория, Конго 
және Габонмен;

Сотталғандарды беру туралы Бразилия, Үндістан, Иран, 
Индонезия, Корея, Моңғолия, Сирия, Тайланд, Чехия, Словения, 
Словакия, Сауд Арабиясы, Вьетнам, Конго, Габон, Біріккен 
Лраб Әмірліктері, Венгрия, Босния мен Герцешвина, Сербия, 
Македония жэне Черногориямен.



Сонымен қатар қылмыстық істер бойынша өзара қүқықтық 
көмек туралы, кылмыстық істерді беру туралы негізгі Еуро- 
палық Конвенцияларға қылмыстық істер бойынша сот шешім- 
дерінің хальтқаралық жарамдылығы туралы конвенцияны да 
қосу бойынша жұмыс жүргізілуде.

Оның үстіңе халықаралық-қүісықтық базаны кеңейту бой- 
ынша жүмысжалғасуда.

Ағымдағы жьшы Италня Реснублнкасымен үстап беру жэңе 
қылмыстық істер бойынша өзара қүқықтық комек іуралы, Ру- 
мыниямен түлғаларды үсгап беру т)фалы, Біріккен Араб Әмір- 
ліктерімен сотталған түлғаларды беру туралы, Болгарня, Вен- 
грия жэне Вьетнаммен барлық блок бойынша келісімшарттар 
жасасу жоспарланып отыр, себебі біз бүл мемлекеттерден кон- 
цептуалды келісім алдьщ.

Сонымен бірге, Департамент шет мемлекеттердің қүзыретті 
орғандарымен жэне хаяықаралық үйымдарымен ведомствоа- 
ралық ынтымақгастықты кеңейту бойынша белсенді жүмыс
атқаруца. .................  '

Осылайша, 2009 жылы 17 қарашаца Амерңка Қүрама 
Штаттарьшың Әділет миішстрлігінің федералдық тергеу бю- 
росы мен Қазақстан Республикасының Бас проқуратурасы ара- 
сында өзара түсіністік туралы Меморандумға қол қойылды.
2014 жылы 27 ақпанда Қазақстан Республикасының Бас проку- 
ратурасы мен Миграция бойынша халықарапық үйым арасында 
адам сатуға қарсы эрекет ету саласындагы ынтымақтастық 
мэселелері бойынша Меморандумға, 2014 жылы 13 наурызда- 
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы мен Монако 
Князьдігінің Сот Департаменті арасында өзара түсіністік ту- 
ралы Меморандумга қол қойылды,

Қазақстан Респубяикасының Бас прокураіурасы мен Ав~ 
стрия Республикасының Әділет министрлігі арасьюда үй- 
ымдасқан қьшмыскерлік пен қылмыс жолымен альшған та- 
бысты жасырумен күресудегі ынтымақтастық гуралы Меморан- 
думға қол қойылды.
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Республикамыздың әлемдік қоғамдастыққа қарқынды кіруі 
қазіргі таңда Қазақстанға алыс жэне жақын шетелдік серікте- 
стердің көбісімен қылмыскерлікпен күрес мэселелері бойынша 
тиімді өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді.

Құқық қорғау органдары жұмысының негізгі тиімділік 
факторының бірі қылмыстық сот ісін жүргізу саласында ха- 
лықаралық ынтымақгастықгы құқықтық қамтамасыз ету 
болып табылады. Бүгінгі күні сыбайлас жемқорлық, терро- 
ризм, адам саудасы, қару мен есірткінің заңсыз айналымы, 
қылмыстық кірісті заңдастыру трансшекаралық сипатқа ие, 
жэне олармен тек құқық қорғау құрылымдарының ашық жэне 
кең ауқымды халықаралық ынтымақтастығы арқылы ғана 
күресуге болады.

Талдау көрсеткендей, Қазақстан Республикасының озара 
қүқықгық көмек хсорсету, қылмыстық қудалауды ұйымдастыру 
бойынша халықаралық міндеттемелерін орындау кезіндегі заң- 
дылық күйі одан эрі нығаюда, толыққанды болады. Сонымен 
бірге, прокурахура мен басқа да құқық қорғау органдары ха- 
лықаралық тергеу тапсырмаларының дэл эрі уақытылы орын- 
далуына екпін қояды.

Қүқық қорғау органдарының уақытьшы және сапалы көр- 
сеткен қүқықгық көмегі көбінесе қылмыстарды жедел ашуға, 
қылмысксрлерді эшкерелеуге, және, ең бастысы, оларды эрі 
ніірай «оітпуіп ықпал сгсді.

і м . і іімі.к іі.іі и-гс-р боймішш қүқықтық көмек көрсету ту- 
іыііі.і ніі/імкііршіык, сүраиыстар ТІУГД мүше-мемлекеттерінен, 
« і н і  м. і і і  , іи і і і і і . к '  іисг слдсрдсн түседі.

( ‘үраіп.к гі ірдмң басым беліғі Ресей Фсдераңиясының құ- 
імрп гі оргаіідарыпан кследі. Сонымен қатар құқықтық көмек 
корсету аясында Қырғыз Республикасы, Өзбекстан Республи- 
касы, Беларусь Рсснубликасы, Молдова Республикасы, Грузия,
I үркменстан, Тәжікстан Республикасы, Украина, Польша, 
Гүркия Республикасы, Германия Федеративтік Республикасы, 
Моңғолия, Америка Құрама Штатгарымен белсевді жэне 
жемісті ынтымақгастық жүзеге асырылады.
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Құқықгык көмек еұралған қышмыстық істердің талдауы, 
негізінен қрсықтық көмектің меншікке қарсы, тұлғаға қарсы, 
экономика саласындағы, террористтік әреісетке байланысты, 
есірткі құралдарының заңсыз айналымына байланысты жэне 
сыбайяае жемқорлыққа байланысты қылмыстар бойынша сұра- 
латындығын көреетті.

Бұл прокуратураның Қазақстанның басқа елдердің кұқық 
қорғау органдарымеи алуан түрлі өзара байланыстарын лай- 
ықты құқықтық сүйемелдеуі үрдісін корсетеді.

Прокуратура оргаңдарының халықаралық қүқықтық ынты- 
мақгастық аясындагы қызмет тэртібі ведомстволық қүқықгық 
актілермен реттелген. Оларга: мысалы, Қазақстан Республшсасы 
Бас Прокурорьшың 2011 жылғы 6 сәуірдегі №30 «Халықаральщ 
ынтымақтастық салаеында қадағалауды үйымдастыру туралы 
Нүсқаудьі бекіту туралы» Бүйрығы мен Қазақстан Республи- 
касы Бас Прокурорьшың 06.04.2011 жылғы № 29 бұйрығымен 
бекітілген Халықаралық ьштымақтастық Департаменті туралы 
Ережесі, Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2001 
жылғы 12 маусымдағы № 86/36 «Қазақстан Республикасының 
территориясындағы шетел азаматтарының ұсталуы туралы ха- 
барламаларды жолдау тэртібі туралы» Жарлығы жатады .

Құқық қорғау органдарының халықаралық ынтымақта- 
стығы қылмыстарды жасыруға жол бермеу, қылмыскрелердің 
шетелге қашуъша жол бермеу, бір мемлекетте басталған жэне 
басқа мемлекетте аяқталған қылмыстарды ашу секілді міңдет- 
терді шешуі тиіс.

Халықаралық ынтымақтастықтың эр түрлі салаларындағы 
интеграцияльщ проңестердің дамуы, халықаралық ынтымақта- 
стықты нығайту, қьшмыскерлікпен күрес жэне заңцылықгы 
нығайтуға мүдделі мемлекеттерге мемлекеттік-қүқықгық жүй- 
елерді негізді жэне лайықты реформалауға көмектесу мақсатта- 
рында эр түрлі елдердің күнггерін біріктіру мүдделері, сондай-аі<; 
басқа да жагдайлар ХХг. 90-жьілдарының ортасывда прокурор- 
лардың халықаралық үйымдарын қүруга жэне әр гүрлі елдердің 
прокуратура оргаңцарының халықаралық ыні ымақгастығын
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нығайтуға себеп болды. Құқықтық жүйелердің жақындасуы 
лсүруде, қьшмыстармен, басқа да қүқық бүзушьшықтармен 
күрес бойынша прокуратурмен қоса, құқық қорғау органда- 
рының өзара эрекеттестігін қамтамасыздандыру мақсатында 
мемлекеттердің эр түрлі қүқықтық жүйелермен өзара қатына- 
старында күрделі интеграциялық процестер байқалады.

Халықаралық прокурорлар ассоциациясының негізі 
(ХПА) 1995 жылы 6 маусымда Вена қаласындағы БҮҮ өкіл- 
дігінде салынды, ал ресми инаугурациясы 1996 жылы 19 қыр- 
күйекте Будапепгтте өтті. Оның қүрамына мүшелер қүқығында 
Қазақстанмен қоса, 54 мемлекеттің прокурорлық қызметтері 
мен ассоциациялары кіреді. ХПА Жарғысына сәйкес Ассоци- 
аңия қүқықтық реформалардың жобаларын құру мен жүзеге 
мсыруға, ірансұлттық қылмыскерлікпен күреске комектеседі. 
Прокурорлардыц халықаралық ассоциациясын президент 
басқарады. Ассоңиацияны басқару жалпы жиналысқа жүкте- 
леді, ХПА-ң күнделікті жұмыс аппараты Бюро болып табы- 
лады. ХПА-ң өзіндік басқару органдары бар, оларды Ассоци- 
ацияның Бас хатшысы басқарады. ХПА-ң мақсаты ақпарат, 
көзқарастар мен тэжірибе алмасу арқылы кәсіби негізде ха- 
иықаралық ынтымақтастықты қарқындату болып табылады. 
Ассоциация оз күштерін құқықтық реформалар жобаларын 
дайындуга комектесуге, тиімді эрі эділ шешім шығаруға 
қол жсткічугс, консультативтік көмек көрсеіуге жэне адам 
қүі(,мһііі|іі.ііі қорп іуги  біііыітайды. Сонымен бірге, БҮҮ-ң 
һ і .шммі іч ріцічісп кмлмысгі.іқ-құқықтық күрес саласындағы 
і чі. ироиурорііирдың ро.ніііс қаіысты БҮҮ-ң басқарушылық 

і ,іі піі.н і і ірм і аиік І.1ІІДІНЫ мақсатгарыиа қол жеткізуіне комек- 
и іч ді Қ іп а қ г г а п  Рсснубликасы ҚР Бас Прокуроры тұлға- 
сыида осм халықаралық прокурорлар үйымы өткізген конфе- 
рсициялар мсн форумдарға, оның заңдылықты нығайгу бой- 
ынша прокурорлардың әрекеті мэселелері бойынша, эсіресе, 
үііымдасқан жэне халықаралық қьшмыскерлікпен күрес сала- 
сында ақпараттық жэне эдістемелік құжаттарын дайындауға 
бірнвше рет қатысқан.
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Қазақстан Республикасыньщ Бас Прокуроры А.Даулбаев 
Мәскеу қ. өткен (Ресей Федерациясы) «ГІрокурор және заңның 
үлыктығы» тақырыбындағы Халықаралық гфокурорлар ассо- 
циациясының 18-ші жыл сайынғы конференция мен жалпы жи- 
налысының жұмысьша қатыеты.

2011 жылдың 4-6 қазаны аральнында Қазақстан Респу- 
бликасының Бас прокуратурасы «Прокуратураньщ қылмы- 
стық-кұқықтьтқ саладан тыс заңцылықгы қамтамасызданды- 
рудағы рөлі» тақырыбындағы Орталық, Шығыс Еуропа мен 
Орталық Азия елдеріне арналған Халықаралық Прокурорлар 
Ассоциациясының 6-шы Аймақтық конференциясьш өткізді.

Орталық Азия герриториясьшда алғаш өткен конференңи- 
яньщ жумысына 45 мемлекеттің прокуратура органдарының 
бас прокурорлары мен басшылары, 5 халықаралық уйымдар, 
үкіметтік емес ұйымдар қатысты.

Бас прокуратураның бастамасымен іфокуратураның қыл- 
мыстық-құқықгық аспекттен тыс қызметінің басты бағыты- 
әлеуметтік-зкономикалық салада заңдылықты қамтамасыз еіу 
мэселелері талқыланды. Конференция козқарастар, тэжірибе 
алмасуға жэне прокураіураның азаматтардың құқьпсгары мен 
бостандықтарын, қоғам мен мемлекет мүдцелерін қорғаудағы, 
кэсіпкерлік қызметті қорғаудағы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
эрекет етудегі ролі туралы хабардарлықты арттыру үшін кең ди- 
алогтық алаң болды.

Қүқық қорғау органдарының ынтымақтастыгын кеңей- 
туге жэне езара эрекеттесу механизмін жеңілдетуге ТМД қа- 
тысушы-мемлекеттердің Бас прокурорларының Үйлестіру 
Кеңесінің қызметі үлкен көмек көрсетеді (эрі қарай- БПҮК), Қа- 
зақстан Республикасының Бас прокураіурасы түрақты негізде 
осы кеңестің жүмысына қатысады.

ТМД БПҮК1995 жылы қүрылған. Бүл үйымның құрылуына 
осы мемлекеттердің КСРО құрамьшдағы көпжылдық эрі коп- 
жақгы ынтымақгастықтарихы себеп болды. Үйлестіру Кеңесінің 
күрамына Достастықгың он бір елінің бас прокурорлары кіреді. 
Үйлестіру Кеңесі ТМД-ғы трансұпттық қылмыскерліктің күйіне
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талдау жасайды, оларға қарсы эрекет ету бойынша ұсыныстар 
мсп ксцестер дайындайды, прокуратураның эр елдің құқықтық 
жүйссіндегі даму заңдьшьщтары мен ерекшеліктерін ескере 
(угырым, мемлекеттік жүйедегі орны мен рөлі туралы концеп- 
іуаадық срсжелерді дайьшдайды жэне бекітеді. Прокуратура 
надрпарып даярлау жэне олардьщ біліктілігін арттыру, оларды 
нааыми, гылыми-техникальщ, эдістемелік жэне ақпараттьщ 
к. і м га мас і .ічдандыру шараларын дайындау мен келісіп жү- 
■ісге асыруга назар аударылады. Бүған қабылданган келісімдер 
дэлсл болады. ТМД БПҮК 1997 жылғы 6 қаңтардағы шешіміне 
слйкос оиың қызметін үйымдастырушылық-техникалық қамта- 
масы чдапдыру, сопдай-ақ ТМД мемлекеттерінің прокуратурала- 
рыпың о іарп эрсксгіестігін жақсаріу мақсатгарында Үйлестіру 
1<сцс( іііің оп.ірысыііда сайланатын атқарушы хатшы басқа- 
ріггын Ксңсс гің түрлқты қі.пмсг стетін хатшылығы қүрьшды. 
Хапіп.ілык, Үііассгіру ксңесінің жүмыс органы жэне Үйлестіру 
Ксцсі і қабі.ілдаг.мн қүжаттардың Депозитарийі больш табылады, 
ал қүқық қоргау органдарының ынтымақтастығы мен өзара әре- 
кеттестігінің дэсгүрлі нысаны ТМД қатысушы-мемлекеттердің 
1>ас Ирокурорларының Үйлестіру Кеңесінің отырыстары болып 
габылады, Қазақсі ан Республикасының Бас прокуратурасының 
окілдері олардың жүмысына түрақты түрде қатысып отырады.

Өсіросс, 2007 жылы 25 сэуірде Астана қ. БМҮК кезекті 
..і і.ірі.к ыида (іарш.іқ садср үшіп озекті ТМД қатысушы-мемле- 
ні ііі | іціц і І.ІІМІІИШ жсмқорлықисп күрссудегі ыптымақтастығы 
іуршіы і і 'іи імгс іч>и қойылды. 2007 жылдың 26 сәуіріндегі
І . М \ ' К  ц А( і ііі.і қ,ксіскгі отырысында Қазақстан Республи- 
і к і.і мі іі Т.міікспііі 1’сспубликасыньщ Бас ітрокурорлары бас 
коі п.і, (оіп.іц бярысында скі елдің бас прокурорлары арасын- 
даіы қүқықгық ісомск пеи ынтымақтастық туралы Келісімге қол 
қойылды.

2013 жылы 26 қыркүйекте Қазақстан Республикасының Бас 
I Ірокуроры А.Даулбаев ТМД қатысушы-мемлекеттерінің бас 
прокурорларының Үйлестіру Кеңесінің кезекті отырысының 
жүмысына жэне Шанхай ынтымақтастық үйымының мү-
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ше-мемлекеттерінің бас прокурорларының 11-нші отырысына 
қатысу үшін Бішкек қаласына сапар жасады.

БМҮК отырысының жүмьісіша ТМД 9 қатысушы-мем- 
лекет: Әзербайжан, Армения, БеЛарусь, Ресей, Қазақстан, Қіі!- 
рғызстан, Молдова, Тэжікстан, Украинаның жоғары қадағалау 
органдарының басшьшары жйне Парламентаралық ассемблея 
мен ТМД атқару комитетінің өкілдері қатысты.

Форумда қадағалау органдарыньщ заманауи сын-теге- 
уріндер мен қауіп-қатерлерге қарсы түруға бағытталған өзара 
әрекеттесудің маңызды мэселелері талқьшанды. Әсіресе, 
есірткі құралдары, психотропты заттар мен олардың прекурсор- 
ларының заңсыз айналымымен күрес мәселелері талқыға са~ 
лынды. Сондай-ақ адам сауцасы мэселесі де маңызды тақырын 
болды.

Қазақстан Реепубликасы Бас прокуратурасыньщ қүқықтық 
статистика жэне арнайы есепке алу бойынша комитеті Қа- 
зақстанньщ қүқық қорғау органдарының қызмет ету тиімділігін 
біршама жоғарылатуға мүмкіндік беретін қүқықтық статистика 
жүйесіндегі инновадиялық жобалармен таныстырды.

Қазақстан Республикасы аймақтық деңгейде терроризмнің 
қауіп-қатерлерін ескерту жэне алдын алу проблемасына ерекше 
назар бөледі. Мүнда Тәуелсіз Мемлекегтер Достастығының, 
Шанхай Ынтымақтастық Үйымьшьщ жэне ¥жымдыққауіпсіздік 
туралы шарт үйымьшьщ қызметін атап өтуіміз қажет. Қазақстак 
тікелей қатысатын бүл үйымдардың әрқайсысы, уақыт өткен 
сайын белсенді қызмет ететін халықаралық-қүқықтьщ институт 
больш келе жаттлр.

Шанхай ынтымақтастық үйымын қүру туралы деклараци- 
яньщ 8 тармағы осы үйымвыц үйымдасқан трансүлттық қыл- 
мыскерлікпен күрестегі рөлін айқындады, бүл үйым аймақтық 
қауіпсіздікке басым мэн береді жэн оны қаміамасыздандыру 
үшін белгілі бір күш салады. Қазақстан Республикасы үшін тер- 
роризммен, сепаратизм жэне экстремизммеи күресте Шанхай 
конвенңиясын қабылдау аймақтағы саяси, экономикалық жэне 
әлеуметтік іүрақгьшьщты нығайту ісінде жэне республиканың
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терршориялық бұтіндігіне төнетін қауіп-қатерлердіц алдын 
алуда маңызды қадам болып табьшады.

Трансұлттық қылмыскерліютен күрестегі халықаралық 
ын гымактастықтьщ аймақгық нысандары Қазақстан Республи- 
к.чсі.г үшін зор маңызға ие, сондықтан ұйымдасқан трансүлттық 
к,ы.пмыскорлікіісн күрсс саласындағы Ш Ы¥ мен ТМД аясында 
мсхаинзмдердің қызметін жетілдіру ұставымын дэйекті қолдау 
қажс г I Қазақстаниың Бас прокуроры ІИЫҮ қатысушы елдердің 
Бас прокурорлары Кеңесінің катысушысы болып табьшады. Бас 
мрокуратураның сарапшы жүмыс тонтары шетелдік әрігіте- 
стерімен өзара эрекеттесе отырып қүқық қорғау органдарының 
аймақтъщ өзара байланыс мэселелері бойынша шешімдер 
шығаруға белсенді қатысады. ШЫҮ аясында Қазақстан Респу- 
бликасы терроризм, сепаратизм және экстремизммен күрес бой- 
ыішіа Шанхай Конвенциясының қатысушысы больш табьшады.

2013 жылы 26 қыркүйекте өткен БІЫҮ Бас прокурорла- 
рынъш 11-нші отырысының қорытындылары бойынша трав- 
сүлтгық қьошыскерлікпен күресуде біріккен күпітерді жандан- 
дыруға және осы бағыгта тиімді, үйлестірілген саясат жүргізуге 
арналған Хатгама қабылданды.

Халықаралық қызметті жүзеге асыру барысында прокура- 
гура халықараітық қүжаттар, келісімдер негізінде жэне аясында 
исмссс өзара түсіністік шарттарында жалны халықаралық қаш- 
п.гі і ;і | )мсм  слі іисс,  сондай-ақ үлтгық заңнамаға сэйкес әрекет
етаді. , 'і

I іср црокуратурн оргаіідарыньщ қызмет ету тарихына 
үщлсск, онііа нронураіураның завдылықгы шлғайгу бойынша 
наиі,ііііі|іаііі.ік күкі.ік.іык, ыіпымақгастық функциясы тек соңғы 
ким ма|и.і дамі.и апдыгына назар аударғанымыз жон.

I жыіны 24 мамырдағы КСРО-дағы прокурорлық қа- 
дагалау туралы Ережеде, жэне 1992 жылғы 17 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасыньщ 
і іроісуратурасы туралы» бірінші Заңында прокуратураның ха- 
лықаралық ынтымақтастығын ретгейтін нормалар болған. 1979 
жылғы 30 қарашадағы «КСРО прокуратурасы туралы» Заңның
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11 бабында, прокуратура органдары өз құзыретінің шегінде және 
белгіленген тәртіппен КСРО-ның халықаралық келісімшартта- 
рынан вдыгатын мәселелерді шешеді делінген. ҚР қазіргі қолда- 
ныстагы «Прокуратура туралы» Заңында жалпы сипаттағы екі 
сілтемелік нормалар бар, ал дәлірек айтсақ, 2 бапта прокуратура 
органдары қьізметінің құқықтық негізі халықаралық келісім- 
шартгар деп танылган, жэне 12 баптың 8 тармағында Бас про- 
куратура халықаралық ьштымақгастық саласында проқуратура 
органдарьгаа өкілдік етеді деп көрсетілген.

Құқықтық саясаттың тұжырымдамасы Қазақстан Респу- 
бликасының Бас прокуратурасының қылмыстық, азаматтық 
істер, қылмыскерлерді экстрадиңиялау, қылмыстық қуцалау 
істері бойынша құқықтық көмек корсету бойынша екіжақты 
халықаралық келісімшарттарды дайындау және жасасуын одан 
эрі дамытуды талап етеді. Азаматтық, отбасылық жэне қыл- 
мыстық істер бойынша озара қуқықтық көмек туралы келісім- 
шарттар Келісуші Мемлекеттердің азаматгарының мүдделерін 
қозғайтын азаматгық-қүқықтық жэне қьшмыстық-қүқықтық 
проблемаларын жэне тергеу әрекеттерін орындау, Қазақстанның 
алуан түрлі жэне түрақты қарқындайтын халықаралық бай- 
ланыстарын дамыту жағдайында қылмыскерлерді іздеу жэне 
үстап беру, қүқық бүзушылықгар туралы істер мен материал- 
дарды беру арқылы қылмыскерлікпен күрестегі өзара әрекет- 
тесу тэжірибелік мэселелерін шешуге мүмкіндік береді.

Қьшмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсету са- 
ласындағы көптеген халықаралық келісулер ратификаңиялау 
немесе бекіту проңедурасынан өте баяу өтеді, бүл шет мемле- 
кеттердің қүзыретті мекемелерімен қылмыстық проңес жүргі- 
зетін органдардың жұмысына әсер етеді. Қазақстан ТМД қа- 
тысушы-мемлекеттерінің 2002 жылғы 7 қазанда Кишинев қа- 
ласында қабылдаған «Азаматтық, отбасылық және қылмыстық 
істер бойынша құқықтық көмек пен құқықтық қатынастар ту- 
ралы» Конвенңиясын бір жарым жыл өткеннен кейін ратифи- 
кациялады. Істің мұндай мэн-жайы ТМД-і басқа да мемлекет- 
терінде болуы мүмкін.
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Қазақстан прокуратурасынын мүдделі түлғалардың Еуро- 
ИІ1.ПЫҚ Комиссияға жэне Халықаралық Сотқа жүгіну процеду- 
рисып қам іамасьвдандырудағы рөлін артгырудың нақты пер- 
спективаляры айқын.

К п !.ік,і:гіін Республикасы Бас прокуратурасыньщ халықа- 
ршп.ік күқык гық ынымақгастықты іске асырудағы туындаған 
м.к оііпісрііі шсшу үщін жэне халықаралық байланыстарьш 
ш.іі .ш і у ү111111: ҚР Бас прокуратурасьгаың ТМД қатысушы-мем- 
іп кс гг с р іп ің  прокуратураларымен, халықаралық үйымдармен 
(паріі эрекстгестік жағдайын жэне даму перспективаларьш 
галдау; қүқықгық комек көрсету мэселелері бойынша жэне ха- 
лықаралық, трансүлтгық қылмыстармең күрес саласында Қа- 
чақстанның қатысуымен халықаралық қүжатгарды іске асыру 
гожірибесін зерттеу жэне жалпылау; қылмыстық істер бой- 
ынша озара қүқықгық көмек көрсету саласында, эсіресе, биз- 
исс күрылымдары Қазақстан экономикасына негізгі инвестор 
ооііып габылатын мемлекеттер: АҚШ, Үлыбритания, Франция, 
Ісрмяиия, Скандинавия елдері жэне т.б.-мен халықаралық 
кслісімшарт пен келісім жобаларын дайындауда бастамашьшық 
с гу жэпс қатьтсу; ГІМД қатысушы-мемлекеттерінің, Халықа- 
р.пп.ік м|)окурорлар Ассоциациясының Бас Прокурорларының 
Үплссііру Ксңесінің желісі бойынша қүқық қорғау органда- 
р і.і і и.і ң мсмлекетарал ық жэне ведомствоаралық ьштымақтастық 
ба г м ар 11а мііліірыи дайыпдауға қатысу қажет.

I Ір оһ уритуря  о р г і ш д а р ы і і ь щ  халықаралық ынтымақгастық 
ф у п м п п и  гі к.нірпардың бінікттігін арпыру, жүмыс, ғылыми 
іін і.ііц.імдіімя г.гжірибссімсіі аимасу, адам мен азаматтың 
I уі.. І.ІІІ I ірі.ІІІ І оргау,  і а ц д ы л ы қ  пен күқықтық тэртіп, қылмы-
■ і .сриіі . іи іі, (оіи.іи.  ішінде трансүлттьщ қылмыскерлікиен де 
курсі проблсміідяры бойышиа барлық жерде ғылыми зертте- 
улср жүргізу мэселслері бойынша келісім жасауды талап етедІ.

2009 жьшы 3 желтоқсанда бекітІлген Ресей Федерацйя- 
. і.іііың Бас прокуратурасы академиясы мен Қазақстан Респу- 
иміпглсының Бас прокзфатурасы жанындағы ирокуратура ор- 
і ікдары кадрларының біліктілігін арттьфу Институгы арасьш-

179



дағы «Біліктілікті арттыру сапасындағы ынтымақтастық жэне 
біріккен ғылыми-зерттеу қызметі турлы» Келісім аясында ьш- 
тымақтасты жүзеге асыру жемісті деп есептейміз.

^Ресей Федерациясының Бас прокуратурасы Академия- 
сының заңдылық пен құқықтық тэртіпті нығайту проблема- 
ларын ғылыми-зерттеу инстшуты 1949 жылы ақпанда қүрылған 
КСРО Прокуратурасы жанындағы БҒЗИ-ң қүқық иеленушісі 
больш табылады, кейін 1963 жылдан баста қылмыскерлік себеп- 
терін зерттеу жэне алдын апу шараларын дайындау бойынша 
БҒЗИ Ресей Федераңиясының прокуратура оргавдары жүй- 
есіне кіреді. Бүл ғылыми мекеме прокуратура органдарыньщ 
қызметін ғылыми жэне әдістемелік қамтамасыздандыруды, 
ғылыми кадрларды даярлау мен аттестациялауды да жүргізеді, 
ТМД елдерінің Бас прокурорларының Үйлестіру Кеңесінің 
ғыльши-консупьтативтік орталығы болып табьшады.

Бізде Мәскеу қ. Ресей Федераңиясының прокуратура орган- 
дарьшың басқаруіпы кадрларьшың біліктілігін арттыру инсти- 
тутында қызметкерлерді оқыту, сондай-ақ ҚР мен РФ прокура- 
турасының мәртебесіне бірігіп салыстырмалы зертгеу жүргізу 
тэжірибесі бар, осыған үқсас зерттеу Украинаның Бас нрокура- 
тура Академиясымен бірігіп те жүргізіпді.

Қолдағы халықаралық келісімшарттарға сай, Қазақстан 
Республикасының Бас прокуратурасы шет мемлекеттердің 
өзара қүқықгық көмек корсету жэне Қазақстан Территория- 
сында шетел азаматтары мен заңды түлғаларының қүқықтары 
мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету мэселелері бойынша 
өтініштерін орындау бойынша орталық қүзыретті мекеме 
больш табьшады. Сондықтан халықаралық келісімшарттар нор- 
маларын пайдаланудың мониторингі прокуратураның ел терри- 
ториясьшда халықаралық келісімшарттардың дэл эрі бірыңғай 
пайдаланылуын жоғары қадағалауды жүзеге асыру бойынша 
функцияларының бірі болып табылады.

Мемлекеттің барлық ведомстволары мен лауазымды түлға- 
ларының халықаралық келісімшарттарды бірыңғай түсінуі мен 
орындауы, сондай-ақ Республика территориясында шетел аза-
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маттары мен завды тұлғаларының құқықтары мен заңцы мүдце- 
лерін қамтамасыз етуі, жаңа, қарқывды дамьш келе жатқан про- 
ісуратзфаның қадағалау қызметінің түрі болып табылады, оның 
очектілігі келесі ережелерде негізделген.

Тсориялық түрғыдан бұп функңия, Республика мойындаған 
ч;і)іі,ін.:іралық келісімшартгар мен міндеттемелердің қолданы-
■ і н і.і чац қүрамына кіретіндігіне (Констшуцияньщ 4 бабы), 
жлііс, сойкссінше, Қазақстан Республикасы прокуратурасьш- 
дагы жогары қадағалаудың ажырамас болігі (қосымша функ- 
ңиясы) болып табылатывдығымен негізделеді*. Оньщ үстіне, 
қачіргі жаһандық қаржы дағдарысы жағдайларында, Қазақстан, 
басқа мсмлексттер секілді, еліміздің экономикалық жэне саяси 
оркендеуінІң маңызды гаарты ретінде, элемдік қаржы нарықга- 
рындагы түрақтылық пен жагдайдың болжамдылығьша мүдделі.

Қылмыстық істер бойьшша құқыктық комек көрсету сала- 
еына қатысты заңнама ҚР «Қылмысық проңесті жұргізетін ор- 
і андардың қылмыстық істер бойынша шет мемлекеттердің кү- 
'іырстгі мекемелері мен лауазымды түііғэларымен озара эрекет- 
гссу тэртібі туралы» Қылмыстық-процессуалдық кодексінің 55 
('юліміне сэйкес иормаларды бекіпі. Бұл нормаларда құқықтық 
к о м е к  ісорссіу туралы талсырмаларды дайывдау, басқа мемле- 
кепсрге жолдауға қойылатын негізгі процедуралық талаптар 
корсетілгсн, сэйкесінше шет мемлекеттердің құқық қорғау ор- 
і ; 111 д; і р ы 11 ы ң га і ісы рмаларын орындау тэртібіне экстрадициялық 
V* іііу !• . іи кдммуга мнужаца проңеесуалдықинситугыенгізілді.
IІроіи,|шіур.т *>ріапдарі.піа жстрадициялық қамау, ұсТап беру 
і ііп* ііыммыі гык. қудаиау моселелерін шешуге арналған қо- 

і м м і і і і і  о н ілсггіктс.р Перілгсн. Қазақстан Республикасыньщ Бас 
1 Ірокурормнмң 2011 жылгы 6 сэуірдегі№30 «Халықаралық ьш- 
і і.ім.ік.гасгық саласындағы қадағалауды ұйымдастыру туралы 
Иүсқауды бскігу туралы» Бүйрығымен халықаралық келісім- 
иі.трпардың пйдаланылуын қадаіалау фуніщиясын орындау 
Халықаралық ынтымақгастық Департаментійе жүктелгені,

ІІрокуратура азаматтық, отбасылық жэне қылмыстық істер 
(юііынша құқықтық көмек керсету туралы халықаральщ келісім-
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дердІ орындау, осы саладағы заңдылықты қамтамасыздандыру 
бойынша өкілетті орган болып табылады. Ол сұралған түлғаны 
ұстап беру іуралы шешім қабылдайды, ұстау жэне беру туралы 
нұсқаумен ҚР ПМ жүгінеді, сүрап отырған тарапқа қажетті ақпа- 
ратты хабарлайды. Арнайы әдебиетте айтылғандай, «қылмыстық 
істер бойьшша құқықтық комек туралы сұраныстарды орьш- 
дауға өкілетгі тұлғалардың тарапынан хальщаралық келісімшарт 
тараптарының орындалуын тексеру, қадағалаушы прокурордың 
міндеті болып табылады. Тікелей тексеруге келесі сипаттағы 
мәселелер жатады. Біріншіден, келісімшарттың иерархиясын 
анықтауды қажет ететін келісімшартгың эрекет ету принңипі... 
Екіншіден, белгілі бір елдердің территорияларында осы келісім- 
шарттың эрекет ету шектері...Үшіншіден, осындай халықаралық 
келісімшартты ратификаңиялау туралы заңның болуы, сондай-ақ 
қылмыстық істер бойынша халықаралық құқықгық комек көр- 
сетуцің нақгы түрлеріне қатысты осы келісімшартқа қатысушы- 
лардьщ тарапьшан ескертулердің болуы».

Халықаралық ынтымақтастықты одан әрі дамьпу, нығайту 
жэне 1961 жьшғы 18 сәуірдегі «Дипломатиялық қарым-қатына- 
стар туралы» Вена Конвенңиясының жэне басқа да халықара- 
лық-құқықтық нормалардың талаптарын тиісті пайдалану, Бас 
прокуратураньщ құрылымдық бөлімшелері мен томен тұрған 
прокуратуралардың мемлекеттер арасындағы халықаралық 
қарым-қатьшастар мәселелері бойынша тығыз байланысьш 
қамтамасыз ету мақсаттарында, Қазақстан Республикасының 
Бас Прокуроры 2001ж. 18 маусымдағы № 97/20р бұйрығымен 
Бас прокуратураның құрьшымдық бөлімшелерінің барльщ 
басшыларын, Астана, Алматы қалаларының прокурорларын, 
облыс прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорларды 
халықаралық ынтымақгастық пен халықаралық қатынастарга 
қатысты сэйкес кұжаттарды, қабылданатьш шешімдерді дай- 
ындау кезінде өз әрекетгерін Қазақстан Республикасы Бас про- 
куратурасының халықаралық қатынастар Басқармасы, қазіргі 
халықаралық ынтымақтастьщ Департаментімен келісуге мін- 
деттеді.
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Я Я М Н І
I

Қазақсган гірокураіурасында осы профильдегі сэйкес 
қурылымдардың қүрьшуьт 1996 жылы 25 қарашадағы Бас Про- 
курордың бұйрығымен Конституциялық заңдар мен халықа- 
ралық келісімшарттардың пайдаланылуын қадағалау бойынша 
Іііііжіірма құрамында Халықаралық келісімшарттардьщ пайда- 
ішін.ілуьш қадағалау бойынпта Бөлім түзілгеннен басталды. Бір 
жыміті жетпестен Халықаралық келісімшарттардың пайдала- 
і п.ілу1111 қадағалау бойынпта Басқарма Халықаралық қатынастар 
Іі;и кдрмасына ауыстырылды, бүл басқармаға Бас Прокурордың 
1197 жылғы 17 шілдедегі № 203 бұйрығымен қылмыстық 
істер бойынша, түлғаларды ұстап беру, қылмыстық қуцалау, 
гергеу таисырмаларының орындалуын ұйымдастыру бойынша 
құқықтық комек корсету мәселелері бойынша мемлекетаралық 
міндеттвмелерді орындау, сондай-ақ қылмыскерлікпен күрес, 
қ ү қ ы қ  қорғау жэне арнайы орғандардың өзара әрекетгестігі, 
іііетсл азаматгары мен заңды тұлғаларының құқықтары туралы 
Рссгіублика заңнамасы саласындағы құқықтық көмек көрсету 
мэселелері бойыиша халықаралық келісімшаттар мен келісім- 
дсрдің пайдаланылуьш қадағалауды қамтамасыз ету бойынша 
қьпмст жүктелген. Осы бұйрықпен облыс прокуратуралары 
мсп оімрга гсңестірілген нрокуратураларды қолдағы бар штат 
«...іін.ііі қаііга белу есебінен халықаралық келісімшарттардьщ 
иаіідаланылуьш қадағалау бойынша облыс прокурорының аға 
1'омекшісі бірліктері бөлініп шықты.

I ..іі іірокурордың 2004жылғы 27 желтоқсандағы № 974ңа 
оуйрыгыіш сэіікес Халықаралық қатынастар Басқармасы Ха- 
иытіріиіык іиміісімшарттардьщ пайдаланылуын қадағалау бой- 
і і11пі.і |,ііі н.арма болып өзгертілді, ал 2008 жылдың 2 5  қыркүй-
■ і іпгн ііасгаіі 1>ас Прокурордың№ 947ца бұйрығымен Халықа- 
ралын, і.шт ымақтастық Департаменті түзілдіі,

«Хнлықаралық ынтымақгастық саласында қадағалауды ұй- 
ымдастыру туралы» Нұсқауда халықаралық ынтымақгастық са- 
ласындағы қадағалаудың негізгі бағыттары аньщталған, оларға:

1. қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсету, экс- 
і радиция және транзиттік тасымалдау;
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2. бас бостандығынан айырылған тұлғаны жазасын өтеу 
үшін азаматтығы бойынша өз мемлекетіне беру;

3. қылмыстық-қүқықтық саладағы халықаралық келісім- 
дерді эзірлеу;

4. халықаралық келісімшарттардың бекітілу заңдылығын, 
мемлекеттік органдармен орындалуын және куілін жоюьш қа- 
дағалау;

5. прокуратура орғандарының шетелдік жэне халықаралық 
ұйымдармен жұмысын үйлестіру;

6. прокуратура орғандарыньщ қүзыретіне кіретін халықа- 
ралық сипаттағы басқа мэселелер жатады.

Күқықтық комек көрсеіу кезінде проқуратура органдары 
тапсьфманы жолдауға негіз болған халықаралық келісімшартгың 
болуын, қылмыстық істің болуын, шет мемлекетке құқықгық 
көмек корсетуден бас тартылуы мүмкін жағдайлардың болуы 
немесе жоқгығын анықгайды. Бүл, егер: қүқьщтық көмек көр- 
сету туралы тапсырманы орындау Қазақстан Республикасының 
егемендігі мен қауіпсіздігіне зиян келтіруі мүмкін болса, немесе 
Қазақстан Республикасының заңнамасына жэне оның халықа- 
ралық келісімшартгар бойынша міндеттемелеріне қарсы келсе; 
немесе, егер қүқықгық көмек көрсету бойьпшха отініш жасауға 
себеп болған эрекет, Қазақстан Республикасының заңнамасы 
бойынша қьшмыс деп саналмаған жағдайларда таралады. Мін- 
детті түрде тапсырманың халықаралық келісімшартта мазмүн- 
далған тергеу эрекетгерінің тізіміне сэйкестігі анықгалады, 
тапсырманы орындаушы органдар оның шегінен шыға алмайды.

Прокуратура органдарының құзыреті мәселелері бойьшша 
мемлекетаралық міндеттемелерді орындау бойынша әрекетті 
жүзеге асыруды ҚР Бас Прокуроры Халықаралық ынтымақта- 
стық департаментіне жүктеді, ол төмен тұрган прокуратура 
органдарының хальщаральщ ынтымақтастық саласындағы жұ- 
мысын ұйымдастырады жэне бақылайды, оның үстіне оларға 
эдістемелік жэне тәжірибелік көмек корсетеді; қадағалау эре- 
кетінің тиімді нысандары мен әдістерін іздеу, дайындау жэне 
тэжірибеге енгізуді жүзеге асырады.
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Департамент:
1. Келісімшарттық-құқьіқтьіқ жұмыс жэне хаттама депар- 

таментінен;
2. Экстрадидия жэне халықаралық-құқықтық көмек Басқар- 

масынан тұрады.
Департамент тоқсан сайьш Қазақстан Республикасыньщ 

прокуратура органдарындағы халықаральщ келісімшаттардьщ 
пайдаланылуын қадағалау күйін жэне халықаралық ұйымдасқан 
қылмыскерлік, терроризм мен экстремизммен күрес, заңсыз та- 
пқан ақша қаражаттары мен басқа да мүліктің ағылуымен күрес, 
есірткі құралдары мен психотропты заттардың заңсыз айналы- 
мымен күрес, сыбайлас жемқорлықпен күрес, адам саудасымен 
күрес салаларындағы халықаралық ынтымақтастьщ тәжіри- 
бесін талдайды жэне жылына екі реттен кем емес жалпьшайды. 
Департаментке өзара қүқықгық көмек көрсету кезінде норма- 
тивтік актілердің бірыңғай пайдаланылуын жүйелі бақылау 
жэне төмен тұрған прокуратуралардың тапсырмаларды орын- 
дауын ұйымдастыру жүктелген.

Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2007 жылғы 
7 қыркүйектегі № 4/36 «Қылмыстық істер бойынша құқықгық 
көмек корсету туралы тапсырмаларды жолдау және орындау 
тэртібі туралы» Нұсқауына сәйкес проңессуалдық эрекеттерді 
жасау туралы қылмьістық істер бойьшша құқықтық көмек 
корсету туралы тапсьфмалар, жоғарьвда аталған Нұсқаудың 
3 бөлімінде қарастырылған тәртіппен шет мемлекеттерге Қа- 
зақстан Республикасының прокуратура органдары арқылы жол- 
данады. Сонымен бірге Қазақстан Республикасы территория- 
сындағы іфоңессуалдық эрекетгерді жасау туралы қылмыстық 
істер бойынша құқықтық көмек корсету туралы шет мемле- 
кетгердің қүзыретгі органдарынан, прокуратура органдарынан 
өтіп кетіп, қүқық қорғау органдарына түскен тапсырмалары, 
орындаусыз қайтарылады деп ерекше көрсетілген.

Департаментке ҚР Бас прокуратурасыньщ халықаралық 
ынтымақтастық бойынша басқа бөлімшелерінің қызметін үй- 
лестіру жүктелген.
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Халықаралық ынтымақтастық департаменті, халықаралық 
ынтымақтастьщтьщ нақты мэселелерін кешенді шешуді қамта- 
масыз ету, қылмыскерлікпен күреске қатысты халықаралық 
қүқықгық актілер мен бағдарламаларды дайындау және жүзеге 
асыру мақсатында Сыртқы істер министрлігінің, Қазақстан 
Республикасының қүқық қорғау органдары мен ведомствола- 
рының бөлімшелерімен, ТМД мемлекеттерІнің Бас Проқурор- 
ларының Үйлестіру Кеңесінің Хатшьшьнгымен іұрақты байла- 
нысты үйымдастырады.

Осылайша, Қазақстан Республикасы Бас прокуратура- 
сьшың халықаралық ынтымақтастық саласындағы үнемі өсіп 
отыратын жүмыс квлемдері мен қызмет түрлері Басқарманың 
Департамент болып өзгертілуінің орыңцы екендігін көрсетеді.

Қазақстан Республикасы прокурату|>а оргаңцарының ха- 
лықаралық келісімшарттардың пайдаланьшуы мен міндеттеме- 
лердің орындалуын қадагалау бойынпха жүмыстарының 2013 
жыл- 2014 жылдьщ 1 тоқсанындағы негізгі көрсеткіштерін ке- 
лесі түрде көрсегуге болады.

7 кесте
Қүқықтьщ көмек керсету
2033 жылы Қазақстан Республикасының прокуратура ор- 

гандары шет мемлекеттерден түскен қүқықтьщ көмек көрсету 
бойынша 630 өтінішті қанагатгандырды (Әзербайжан-3, Бела- 
русь-52, Грузия-2, Қыргызстан-112, Ресей-284, Тэжікстан-10, 
Өзбекстан-70, Украина-4).

Басқа мемлекеттерғе қүқықтық көмек көрсету туралы 845 
отініш жолданды (Әзербайжан -9, Беларусь -117, Грузия -3, Қы- 
рғызстан -  118, Молдова -2, Ресей -  303, Тәжікстан -  16, Түр- 
кменстан — 3, Өзбекстан -66, Украина — 30, Үндістан — 1, Иран
-  5, Қытай Халық Республикасы -  59, Корея -  2, Моңғолия -  5, 
Азияның басқа елдері- 3, Балтық елдері -15, Түркия -  24, Гер- 
мания Федеративтік Республикасы -  14, Ш в е й ң а р и я 5, Еу- 
ропаның басқа елдері- 27, Канада — 1, Америка Қүрама ІПтат- 
тары- 5, Американың басқа елдері- 10, Африка елдері — 3.
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Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы шет мем- 
лекеттердің ұстап беру туралы 104 талабын қанағаттандырды 
(Әзербайжан -  1, Грузия -  1, Қырғызстан -  15, Ресей -  31, Өз- 
бекстан -  49, Украина -  4, Қытай Халық Республикасы -  1, 
Моңғолия -  1, Түркия — 1).

Шет мемлекеттерге үстап беру туралы 111 талап жолданды 
(Әзербайжан -  2, Грузия -  1, Қырғызстан — 11, Ресей — 66, Өз- 
бекстан -  2, Украина -  7, Азияның басқа елдері -  2, Полыпа -
I, I 'срмания Федеративтік Республикасы — 3, Еуропаның басқа 
слдері -  9, Америка Қүрама Штатгары -  1, Африка елдері -  2).

Шет мемлекеттердің үсталған түлғаларының транзиті 
іуралы 100 отініш қанағаттандырылды (Қырғызстан — 100), 
үсталған түлгалардың транзиті туралы шет мемлекеттерге 2 
отініш жолданды (Ресей — 2).

Шет мемлекеттерден сотталғандарды беру туралы 28 өтініш 
қанагаттандырылды (Қыргызстан -  7, Ресей -  19, Тэжікстан -1), 
сотталғандарды беру туралы шет мемлекеттерге 92 өтініш жол- 
данды (Әзербайжан -  3, Грузия- 2, Қырғызстан — 37, Ресей -4 0 , 
Тэжікстан -  7, Түркменстан -1, Өзбекстан -1, Иран -1).

ІГІет мемлекеттерден қылмыстық қудалауды жүзеге асыру 
гуралы 1138 отініш қанағаттандырылды (Қырғызстан -1, Ресей 
-1137).

Шет мемлекеттерге қылмыстық қудалауды жүзеге асыру 
іурал ы 106 отініш жолданды (Әзербайжан -1, Қырғызстан — 6, 
Рессй -  92, Өзбекстан -  5).

8 кесте
Келіс і м і парггық жүмыс
20 П жылы хцлықаралық келісімшарт жобалары бойьгаша 

129 қорьггыпды берілді.
Мемлекеттік органдардың халықаралық келісімшарттарға 

қосьшу туралы үсыныстары бойьюша 17 қорытынды берілді.
Бас прокуратура басшылығының шет мемлекеттер мен ха- 

лықаралық үйымдар өкілдерімен 50 кездесуі ұйьшдастырылды.
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9 кесте
Қ ұқы қтьщ  көмек көрсету
2014 жылдьщ 1 тохссанында Қазақстан Реснубликасының 

прокураіура органдары шет мемлекеттерден түскен қүқықіық 
көмек көрсету туралы 152 өтінішті қанағаттандырды (Әзер- 
байжан-1, Беларусь -  18, Қырғызстан -  20, Ресей -  65, Түркмен- 
стан -  2, Өзбекстан -  20, Уісраина -  3).

Қүқьщтық көмек көрсету туралы басқа мемлекеттерге 243 
етініш жолданды (Әзербайжан -2, Армения -1, Беларусь -23, 
Грузия -1, Қырғызстан -  25, Ресей —106, Өзбекстан -24, Украина 
-8, Қытай Хальщ Республикасы -  15, Азияның басқа елдері- 3, 
Балтық елдері -10, Түркия -  5, Германия Федеративтік Респу- 
бликасы — 3, Швейңария -1, Еуропаның басқа елдері- 14, Ка- 
нада -  1, Америка Қүрама ІДтаттары — 1.

Қазақстан Республикасының Бас проқуратурасы шет мем- 
лекеттерден үстап беру туралы 25 талапты қанағаттандырды 
(Армения -  1, Қырғызстан -2, Ресей -  12, Өзбекстан -  7, Иран
-  1, Корея -  1, Түркия -  1).

Шет мемлекеттерге үстап беру туралы 37 талап жолданды 
(Әзербайжан -1, Беларусь -1, Грузия -1, Қырғызстан -  5, Ресей
-  21, Молдова -1, Түркия -  3, Германия Федеративтік Республи- 
касы- 1, Швейңария -  1, басқа мемлекеттер- 2).

Шет мемлекеттерден үстап берілген хүағалардың транзиті 
туралы 15 өтініш қанағаттандырылды (Қырғызстан-15), үстап 
берілген түлғалардың транзиті туралы шет мемдекеттерге 3 
өтінІш жолданды (Ресей-2, Өзбекстан-1).

Шет мемлекеттерден сотталғандарды беру туралы 8 өтініш 
қанағатгандырылды (Әзербайжан-1, Ресей-7), соттагааңцарды 
беру туралы шет мемлекеттерге 60 өтініш жолданды (Грузия-3, 
Қырғызстан-30, Ресей-19, Тәжікстан-7).

Шет мемлекеттерден қьшмыстьщ қудалауды жүзеге асыру 
туралы 228 өтініш қанағаттаівдырылды (Беларусь-1, Рес-ей-227).

Шет мемлекетгерге қылмыстық қудалауды жүзеге 
асыру туралы 32 өтініш жолданды (Қырғызстан-4, Ресей-26, 
Тәжікстан-1).
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Келісімшарттық жүмыс
Халықаралық келісімшарт жобалары бойынша 33 қоры- 

тынды берілді.
Халықаралық келісімшарттарға қосьшу туралы мемлекеттік 

органдардың ұсыныстары бойынша 3 қорытынды берілді.
Бас прокзфатура басшылыгы мен шет мемлекетгер мен ха- 

лықаралық ұйымдардың өкілдері арасында 12 кездесу ұйымда- 
стырылды.

Осьшайша, жоғарыда баяңцалғаңдар келесідей ұсыныстар 
мен тужырымдар жасауға мүмкіндік береді.

1. Халықараііық-қуқықі ық ьгатымақгастық функциясының 
прокуратура жүзеге асыратын Конституңияның 4 бабында қара- 
стырылған елдің қолданыстағы заңының заңдьшығын жоғары 
қадағалау құрамында, Республика ратификациялаған халықа- 
ралық келісімшарттар көлемінде оз қызмет пәні бар, жэне ол 
өзінің қажеттілігі мен әрекеттілігін көрсетті.

2. Прокуратураның шет мемлекеттердің қүқық қоргау ор- 
гандарьшен, мамандандырыліан халықаралық ұйымдармен ха- 
лықаралық-құқықгық ынтымақтастық функциясының құрылы- 
мында, адам мен азаматтың күқықтары мен бостандықгарын 
қорғау, қоғам мен мемлекет мүддесін қорғау, ұйымдасқан жэне 
басқа да қылмыскерлікен күрес бойынша; азаматгық, отбасылық 
жэне қылмыстық істер бойынша өзара құқықгық көмек керсету; 
халықаралық-құқықтық реттеуді жетілдіру жэне қылмыстармен 
жэне басқа да құқық бүзушылықтармен, соның ішінде тран- 
сүлтгық сипаттағы, жаһандық қаржы дағдарысы жағдайындағы 
қылмыстармен күрсс саласында үлтгық заңнаманы жақында-
< гыру боЙі.шша бірнепіе міндеттер іске асырылады.

!. ІІрокуратураның зерітеліп отырған функция жүйесінің 
құамыңца барлық мемлекеттік органдардың халықаралық 
келісімшарттарды пайдалануын қадағалауы ерекше орын алады 
жэне одан эрі зерттеуді жэне нормативтік-күқықтық нысаңца 
мүқият реттеуді талап етеді.

22  кесте
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4. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының халықа- 
ралық-қүқықтық ынтымақгастық функциясын одан эрі дамыу, 
біздің пікірімізше, оның қүзыретіне сәйкес қазіргі жағдайдағы 
басым бағытгар бойышпа жүзеге асырылуы тиіс: ТМД, Ш Ы¥ 
жэне басқа да аймақтық бағдарламалар аясыңда халықаралық 
ынтымақтастықты ұйымдастыру; Б ¥ ¥  мен басқа да халықа- 
ралық ұйымдар аясында халықаралық ынтымақгастықты үй- 
ымдастыру; Ёуропа Кеңесі аясында халықаралық ьштымақга- 
стықты ұйымдастыру; қылмыскерлікпен күрес жэне қүқықтық 
көмек көрсету проблемалары бойьшша халықаралық көпжақты 
жэне екіжақты келісімшарттар мен келісімдерді эзірлеуге 
қатысу; Сыртқы істер министрлігімең бірігіп халықаралық 
құқы қты қ актілерді өзектендіру жэне халықаралық ынты- 
мақтастықгы жандандыру мақсатында халықаралық қүқықгық 
актілердің мониторингін ұйымдастыру; халықаралық келісім- 
шартгар мен Қазақстан Республикасы міндеттемелерінің 
барлық мемлекеттік органдармен пайдаланылуыи әрекетті, 
толық көлемді қадагалауды ұйымдастЫру.



тшшшя

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕККӨЗДЕР ТІЗІМІ

Нормативтік-құқықтық актілер:
1. І.Қазақстан Республнкасыньщ Констшуциясы 

(02.02.2011ж жағдайға байланысты өзгерістер мен толықты- 
рулар енгізілді)

2. 3 0 .0 1 .2 0 0 І Ж .  №  155-11 экімшілік қуқық бұзупіылықтар 
туралы Қазақстан Республикасьшың кодексі (2 7 .0 6 .2 0 0 8 ж  
жағдайға байланысты озгерістер мен тодықтырулар енгізілді), 
(күшін жойды).

3. 3.16.07.1997ж. ҚР Қылмыстьщ, Кодексі (күшін жойды).
4. 4.13.12.1997ж. ҚР Қьшмыстық-процессуалдық кодексі 

(күшін жойды).
5. 5.1997 ж. 13 желтоқсандагы ҚР Қылмыстық-атқару ко- 

дексі (28.11.2014ж. жағдайга байланысты өзгерістер мен то- 
лықтырулар енгізілді), (күшін жойды).

6. 2011 жыл 30 қаңтардагы № 155-11 экімшілік
құкықбұзушылықтар туралы Қазақстан Республикасының ко- 
дексі (17.11.2014ж. жағдайға байланысгы озгерістер мен то- 
лықтырулар енгізілді), (күшін жойды).

ҚР Президентінің 1997 жылғы 22 сәуірдегі «ҚР Бас Про- 
куратурасы жанындағы құққытық статистика жэне арнайы 
ақпарат Орталығын құру туралы» Жарлығы /Л у \т .2акоп.к2

ҚР Президентінің 2011 жылғы 2 мамырдағы № 68 «Қа- 
зақстан Республикасының заңдьтлыкты, кұқықгық тэртіп пен 
қылмыскерлікнен күрссгі қамтамасыз ету бойынша Үйлестіру 
ксңссі туралы Нрежсні бскігу туралы» Жарлығы.

Қаіақстап Рсспубликасының 1994 жьшғы 15 қыркүй- 
скгсгі І54-ХШ «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Заңы 
(07.11.2014ж. жағдайға байланысты озгерістер мен толықгы- 
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