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ӘОЖ 343.54 

Қ. Н. Абугалиев, Ғылыми-зерттеу институтының ішкі істер органдарының 
қызметін реттейтін заңнаманы зерттеу және мониторингтеу мәселелері бойынша 
орталығының аға ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының кандидаты, 
полиция подполковнигі 

(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы, 
Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ.) 

Зорлауға қатысты ТМД мемлекеттері заңнамаларындағы ерекшеліктер 

Аннотация. Адамның жыныстық еркіндігіне қарсы бағытталған қылмыстардың қо-

ғамға қауіптілік дәрежесі аса жоғары және ол көп кездесетін қылмыс түрі болып 

табылады. Бұл қылмыстардың қоғамға қауіптілік дәрежесін осындай қылмыстарды жасау 

адамдардың заңмен қорғалатын жыныстық өмірінің еркіндігіне қасақана қайшы әрекеттер 

жасау жолымен жәбірленушілердің имандылық түсінігіне, жан-дүниесіне, адами 

қасиеттеріне зардап келтіру арқылы адамдардың өміріне, сондай-ақ денінің саулығына 

қауіп-қатер туындатады. 

Мақалада ТМД мемлекеттері қылмыстық заңнамасында зорлау құрамының белгілеріне 

құқықтық-салыстырмалы талдау жасалған. Автор зорлауға қатысты жауаптылықты 

реттеудің нормативтік аспектілеріне зерттеу жүргізуге тырысқан. 

Түйін сөздер: зорлау, жәбірленуші, кінәлі, сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық 

әрекеттері, қылмыстық заңнама, күштеп жыныстық қатынас жасау. 

Ата заңымыздың алғашқы бабында: «Қазақстан өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық 

және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады; оның ең қымбат қазынасы ― адам және 

адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары», – деп көрсетілген [1]. Қылмыстық заң 

адамды кез келген зорлық-зомбылықтан қорғауды қамтамасыз етуі керек. Осы тұрғыдан 

келетін болсақ, қылмыстан болған зиян мен шығындардың басым көпшілігі қалпына 

келтіріліп, өтеліп жатқанымен, бұл өлшемге сыймайтын да қылмыс зардаптары бар. Бұған, 

атап айтқанда, жеке адамның жыныстық еркіндігі мен жыныстық қолсұғылмаушылығына 

қарсы құқық бұзушылықтардан болған зардаптарды жатқызуға болады. 

Зорлау ― аталған санаттағы мейлінше қоғамға қауіпті әрекеттердің бірі, ол жәбірлену-

шіге дене зақымын ғана келтіріп қоймай, психикалық денсаулығына да өзіндік теріс әсерін 

тигізеді. Сондықтан бұл жағдайда аталған әрекеттің белгілерін нақты айқындап, оны жасаған 

адамға тиісінше жаза белгілеу аса маңызды. Қарастырылып отырған мәселеде ТМД мем-

лекеттеріндегі заңнама тәжірибесі қызықты да маңызды болмақ. Біріншіден, салыстырмалы 

талдау жасау кемшіліктерді азайтуға ықпал ететіндей, бұл тәсілдің оңы мен терісін барынша 

нақты ажыратуға мүмкіндік береді. Екіншіден, ТМД мемлекеттері қылмыстық кодекстерінің 

құрылымы ұқсас. Ендеше жауаптылықты реттеуге бірыңғай мақсаттар, принциптер мен 

міндеттер, сәйкесінше дәстүрлер мен негіздер қойылғандықтан, ерекшеліктерді зерделеу 

барынша нәтижелі. 

Қарастырып отырған тақырыптың маңызды мәселелерінің бірі ― жәбірленуші адам 

жайында. Қазақстан Республикасының қолданыстағы ҚК 120-бабының орыс тіліндегі 

мәтінін зерделейтін болсақ, мұнда зорлау тек әйел жынысты адамға қатысты жасалатынын 

түсінуге болады. Осы баптың қазақ тіліндегі нұсқасына келетін болсақ, тілімізде род 

категориясы болмағандықтан (елімізде заңдардың барлығы орыс тілінде қабылданып барып, 

сонан соң қазақ тіліне аударылатыны жасырын емес), аталмыш бап мәтініндегі тек 

жәбірленуші деген сөзден оның не ер адам, не әйел адам екенін ажырату мүмкін болмайды. 

Тура осындай мәселені Ресей Федерациясы Қылмыстық кодексінің сәйкесінше 131-бабынан 

да байқауға болады. Сексологияда, негізінен, «жыныстық қатынас – екі тұлғаның жыныстық 

ләззат алу үшін, сонымен қатар тұқымды жалғастыру мақсатында екі тұлғаның жыныс 

ағзаларының қатынасы» [2]. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде зорлауға қатысты 

түсіндірулер үстірт берілген. Ал орыс тілінің түсіндірме сөздігінде: «зорлау дегеніміз – 
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жыныстық қатынас жасауға күштеп мәжбүрлеу», ― деп көрсетілген [3]. Осыдан барып, 

қарастырылып отырған қылмысты (зорлауды) сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық 

әрекеттерінен саралау және ажырату проблемасы туындайды. 

Сот практикасында әйел адамның еркекпен күштеп жасалған кез келген сексуалдық 

әрекеті ҚК 121-бабымен (сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттері) саралануы 

керек деп саналады. Алайда бұл қылмыстық құқық бұзушылықтың құрамы «табиғи 

жыныстық қатынастан тыс» зорлаудың ерекше түрлері күш қолданып еркек пен еркектің 

жыныстық қатынасын, әйел мен әйелдің жыныстық қатынасын немесе сексуалдық сипаттағы 

өзге де әрекеттерді (анальдық секс, оральдық секс, жыныстық қатынас жасағандай болу) 

қамтиды. 

Мұндай кемшіліктер көршілес Өзбекстан, Украина және Молдава елдерінің Қылмыстық 

кодекстерінде кездеспейді. Оның үстіне осы мемлекеттердегі заңнамалық тәсіл «зорлауды» 

табиғи жыныстық қатынас (еркек пен әйел адамның кәдімгі жыныстық қатынасы) және 

«сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттерді» – азғындық жолмен жыныс құмар-

лығын күш қолданып қанағаттандыру (Украина ҚК 152, 153-б., Молдава ҚК 171, 172-б.), 

табиғи емес жолмен жыныстық қажеттілікті күш қолданып қанағаттандыру (Өзбекстан ҚК 

118, 119-б.) деп нақты саралауға мүмкіндік береді. 

Еркек пен әйел адамның физиологиялық ерекшеліктерін қарастыра отырып, «еркекті 

зорлау мүмкін емес» деген пікірге келетін болсақ, қылмыстық заң жыныстық қолсұғылмау-

шылықты (жеке адамға қарсы кез келген сексуалдық әрекеттерді жасауға тыйым салу) ғана 

емес, жеке бастың жыныстық еркіндігін де (өзінің сексуалдық қалауын қалай және кіммен 

қанағаттандыруды өздігімен шешу құқығы) қорғайды. Осыдан барып, еркекке қарсы әйелдің 

күштеп жыныстық қатынасқа түсуі кезінде соңғысы күштеп ынталандыруға дейін барады, 

бірақ ақиқатында жасалған әрекет қалай болса да, зорлау болып табылады. 

Кейбір авторлар қарастырылып отырған қылмыстық құқық бұзушылықтарды бір 

құрамға біріктіруді ұсынады. Алайда бұл жаңалық тиісті диспозицияларды жөнсіз күрделен-

дірумен қатар, қолданылатын терминдердің мазмұнын түсінуде және қолданылу практика-

сында белгілі қиындықтарды туындататынына күмән жоқ. 

Сондай-ақ саралаушы мән-жай ретінде «екі немесе одан да көп адамды зорлауды» 

ескерген дұрыс сияқты. Бұл белгі Тәжікстан, Өзбекстан және Молдава мемлекетінің заңнама-

ларында бар. Біздің қылмыстық заңда мұндай нақты саралаушы белгінің болмауы әділдік 

және теңдік принциптерін бұзып, қылмыстық жауаптылықтың тиімділігіне де теріс әсерін 

тигізетіні сөзсіз. 

ТМД мемлекеттерінің қылмыстық заңнамасы бойынша зорлауға қатысты жауаптылықты 

төмендегідей кесте түрінде көрсетуге болады: 

 

Мемлекеттер Негізгі құрам бойынша 

ең жоғары жаза 

Саралаушы құрам бойынша 

ең жоғары жаза 

Қазақстан 5 жылға бас бостандығынан 

айыру 

20 жылға бас бостандығынан 

айыру 

Ресей Федерациясы 6 жылға бас бостандығынан 

айыру 

20 жылға бас бостандығынан 

айыру 

Әзербайжан 8 жылға бас бостандығынан 

айыру 

15 жылға бас бостандығынан 

айыру 

Армения 6 жылға бас бостандығынан 

айыру 

15 жылға бас бостандығынан 

айыру 

Беларусь 7 жылға бас бостандығынан 

айыру 

15 жылға бас бостандығынан 

айыру 

Қырғызстан 8 жылға бас бостандығынан 

айыру 

Өмір бойы бас бостандығынан 

айыру 

Молдова 5 жылға бас бостандығынан 

айыру 

20 жылға бас бостандығынан 

айыру/ өмір бойына қамау 
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Тәжікстан 7 жылға бас бостандығынан 

айыру 

Өмір бойы бас бостандығынан 

айыру /өлім жазасы 

Өзбекстан 7 жылға бас бостандығынан 

айыру 

20 жылға бас бостандығынан 

айыру 

Украина 5 жылға бас бостандығынан 

айыру 

15 жылға бас бостандығынан 

айыру 

 

Демек, кестеден көріп отырғанымыздай, зорлаудың негізгі құрамы үшін ең қатал жаза – 

Әзербайжан мен Қырғызстанда, ал мейлінше жеңіл жаза – Қазақстанда, Молдовада және 

Украинада. Зорлап жыныстық қатынасқа түскені үшін ең қатаң жаза Тәжікстанның Қылмы-

стық кодексінде, одан кейін Қырғызстан мен Молдава, одан кейін Қазақстан, Ресей Федера-

циясы және Өзбекстан мемлекетінің кодекстерінде орын алған. 

Жаза тағайындауда адам денесінде болған зардаптармен қатар психологиялық зардап-

тарды (зорлау құрбанының бойында берілген қоңырау үнінен сескену, көшеге шығудан қорқу 

сияқты үрей белгілері сақталып, нәтижесінде өмірін есірткі қабылдау, ішімдік ішу сияқты 

теріс жолға арнайды) да ескерген жөн. Өкінішке қарай, практикада кінәліге жаза тағайындау-

да мұндай детальдар көлеңкеде қалып қойып жатады. 

Осы тұрғыда зерттеуші И. И. Карпецтің «жаза нақты бір қылмыскердің (басқалардың да) 

қылмыс жасамауы үшін ғана емес, оның сол қылмысты жасағаны үшін де тағайындалады» 

деген пікірімен келісуге болады [4]. 

Баяндалғандардың негізінде зорлауға қатысты қылмыстық заңнаманы жетілдіру, ондағы 

мәтін сөздерінің нақтылығын, түсініктілігін қамтамасыз ету мақсатында төмендегідей тұжы-

рымдар жасауға болады: 

– Қазақстан Республикасы ҚК «Зорлау» 120-бабының орыс-қазақ тіліндегі мәтіндерін 

бірізділікке келтіру; 

– зорлауға қатысты жәбірленуші тек қана әйел жынысты, яғни әйел болады деген 

ұғымды өзгерту; 

– зорлауға қатысты ҚК баптарына өзгерістер енгізу. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье представлен сравнительно-правовой анализ признаков состава изнасилования в 

уголовном законодательстве стран СНГ. Автор исследует нормативные и научные аспекты 

регламентации ответственности за изнасилование. 

RESUME 

This article presents a comparative legal analysis of the characteristics of rape in the criminal 

legislation of the CIS countries. The author explores the regulatory and scientific aspects of the 

regulation of liability for rape. 
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ӘОЖ 343(075.8) 

С. Қ. Алтайбаев, қылмыстық құқық және криминология кафедрасының бастығы 
заң ғылымдарының кандидаты, полиция полковнигі  

(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы, 
Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ.) 

Мекемелерде ұстау жағдайын орындаудың құқықтық талаптары 

Аннотация. Мақалада автор қылмыс жасаған кінәлі адамды сот үкімімен белгіленген 

мерзімге осы үшін арнайы қарастырылған түзеу мекемесіне орналастыра отырып, 

мәжбүрлеп оқшаулаудан көрінетін бас бостандығынан айыру түріндегі қылмыстық жаза 

түрін нормативтік-құқықтық қамтамасыз етуді қарастырады. 

Автор қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің бас бостандығынан айыру түріндегі 

қылмыстық жазаны орындайтын түрлеріне кіретін мекемелер жүйесін ашады: қауіпсіздігі 

барынша төмен мекемелер; қауіпсіздігі орташа мекемелер; кәмелетке толмағандарды 

ұстауға арналған қауіпсіздігі орташа мекемелер; қауіпсіздігі барынша жоғары мекемелер; 

қауіпсіздігі төтенше мекемелер; толық қауіпсіз мекемелер; қауіпсіздігі аралас мекемелер. 

Қылмыстық және қылмыстық-атқару заңнамасында бекітілген бас бостандығынан 

айыру түріндегі жазаның мазмұны қылмыскерді еркін жүріп-тұру мүмкіндігінен айыра 

отырып, қатаң белгілі бір түрде ұстаудың арнайы қажеттілігін білдіретін арнайы заңдық 

нысан ретінде әрекет етеді. Бас бостандығынан айыру түріндегі қылмыстық жазаны 

қолдану оның құқықтық мәртебесін өзгертуге, сотталған адамның, ең алдымен, 

тұрғылықты жерін, жұмыс түрін, сол немесе өзге де өмір салтын таңдау бостандығын 

елеулі түрде шектеуге әкеп соғады. 

Түйін сөздер: оқшаулау, жаза өтеу, жазаны атқару, орташа қауіпсіз мекемелер, 

қауіпсіздігі барынша жоғары мекемелер, төтенше қауіпсіз мекемелер, толық қауіпсіз 

мекеме, жаза өтеудің дағдылы, жеңілдетілген және қатаң жағдайлары. 

Оқшаулау түрі жаза өтеудің прогрессивті жүйесінің элементі сияқты бір мекемеде 

жазаны өтеудің және атқарудың әртүрлі жағдайында көрінеді (ҚР ҚАК 103-б.). Заң 

шығарушы ұстау жағдайының түрлері орташа қауіпсіз мекемелер; кәмелетке толмағандарды 

ұстауға арналған орташа қауіпсіз мекемелер; қауіпсіздігі барынша жоғары мекемелер; 

төтенше қауіпсіз мекемелерде жаза өтеудің дағдылы, жеңілдетілген және қатаң жағдайларын 

қарастырған, оларға сотталғандарды оқшаулаудың әртүрлі сипаты мен деңгейі сәйкес келеді. 

Кәмелетке толмағандарды ұстауға арналған орташа қауіпсіз мекемелерде кәмелетке 

толмағандар үшін ұстау жағдайының 4 түрі қарастырылған – қатаң, дағдылы, жеңілдетілген 

және жеңілдікті (ҚР ҚАК 150-б.) [1]. Сонымен қоса заң шығарушы кәмелетке толмағандарды 

ұстауға арналған орташа қауіпсіз мекемелерде сотталғандардың оқшаулау деңгейін 

жеңілдетіп, оларды мекемелерден бөлек ұстауды қарастырған. Бас бостандығынан айыруды 

өтеудің ең қатаң жағдайларын заң шығарушы толық қауіпсіз мекемеде белгілеген. Мұнда 

ұстау жағдайының үш түрі бар, олар ― қатаң, дағдылы, жеңілдетілген (ҚР ҚАК 144-б. 2-б.). 

Толық қауіпсіз мекемеде сотталғандарды оқшаулау камералық орналастыру арқылы 

қамтамасыз етілетінін ескерсек, басқа жағдайларда ұстаудың қажеттілігі жоқ. Толық қауіпсіз 

мекемеде жаза мерзімінің кемінде бір жылын өтегеннен кейін, дәрежесі бірінші оң мінез-

құлықты сотталғандар жазаны өтеудің дағдылы жағдайларынан жеңілдетілгеніне не қатаң 

жағдайларынан дағдылысына ауыстырылған сотталғандар жазасын өтейді. Толық қауіпсіз 

мекемедегі қатаң ұстау жағдайы жаза өтеудің белгіленген тәртібін өрескел бұзатын 

тұлғаларға және жаңадан келген сотталғандарға қатысты ескерту және бейімдеу функциясын 

орындайды. 

Сотталғанды оқшаулауы бостандықтан айырудың мәнді элементі бола тұра, оның заңға 

бағынатын мінезін ынталандырудың құқықтық тәсілі ретінде қолданылады. Бас бостандығы-

нан айыруды тағайындау кезіндегі сот белгілеген оқшаулаудың деңгейі жаза өтеу кезінде 

өзгертілуі мүмкін. Заң шығарушы сотталғанды оқшаулау деңгейін өзгерту мүмкіндігін сот 
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алғашқы белгілеген мекеменің түрін және ұстау жағдайына тәуелді қылдырып қойған (ҚР ҚК 

46-б. 7-б.) [2]. Бірақ мекеменің түрі сотталғандардың еңбекке көзқарасы және мінез-құлқына 

байланысты өзгеруі мүмкін (ҚР ҚАК 96-б.). Ол, әдетте, оқшаулау деңгейінің жеңілдеуі 

жағына немесе күшею жағына өзгереді. 

Оң сипатталатын сотталғандар жазаны әрі қарай өтеу үшін мынадай жағдайларда 

ауыстырылуы Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару кодексінің 96-бабында берілген. 

Онда дәрежесі екінші немесе үшінші оң мінез-құлықты сотталғандар сот алдында мекеменің 

түрін сот үкімі бойынша тағайындалған мерзiмінiң кемiнде жартысын толық қауіпсіз 

мекемеде өтегеннен кейін – толық қауіпсіз мекемеден төтенше қауіпсіз, қауіпсіздігі барынша 

жоғары немесе орташа қауіпсіз мекемеге, жазаны өтеудің жеңiлдетiлген және жеңілдікті 

жағдайларындағы сотталғандар онша ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыс үшiн жаза 

мерзiмiнiң кемiнде төрттен бiрiн, ауыр қылмыстары үшiн – жаза мерзiмiнiң кемiнде үштен 

бiрiн, ал бұрын бас бостандығын айыруды өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын 

босатылғандар мен жазаның қалған өтелмеген бөлігі кезеңiнде жаңа қылмыстар жасағандар 

– жаза мерзiмiнiң кемiнде үштен екiсiн өтегеннен кейін – орташа қауіпсіз немесе қауіпсіздігі 

барынша жоғары мекемелерден қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерге өзгерту туралы 

өтінішхат беруге құқылы екендігі қарастырылады (ҚР ҚАК 96-б.). 

Мекеменің түрін өзгерту үшін анықтайтын жазаны өтеу мерзімі, сотталғанды қамауға 

алған күннен бастап есептеледі. 

Бірақ бұл ережеге қатысты қылмыстардың қауіптi қайталануы кезінде аса ауыр 

қылмыстар жасағандар, сондай-ақ террористік немесе экстремистік қылмыстар жасағандар, 

өмiр бойына бас бостандығынан айыруға, сондай-ақ өмiр бойына бас бостандығынан айыру 

кешiрiм жасау тәртiбiмен белгiлi бiр мерзiмге бас бостандығынан айырумен ауыстырылған 

сотталғандар, өлiм жазасы кешiрiм жасау тәртiбiмен бас бостандығынан айырумен 

ауыстырылғандар, мiндеттi емделуден өтпегендер, сондай-ақ емдеу-профилактикалық меке-

мелерiнде мамандандырылған емдеудi қажет ететiндер, дәрежесі теріс мінез-құлықты соттал-

ғандар деп танылғандар қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерге ауыстырылуға жатпайды. 

Сонымен қатар жаза өтеу барысында оқшаулау деңгейі өсуі мүмкін. Жазаны өтеудің 

белгіленген тәртібін өрескел бұзушы болып табылатындар ауыстырылуы мүмкін (ҚР ҚАК 

96-б. 3-б.). Олар: дәрежесі үшінші теріс мінез-құлықты және жазаны өтеудің белгіленген 

тәртібін бұзушылық жасаған сотталғандарға қатысты сотқа: қауіпсіздігі барынша төмен 

мекемеден ― бұрын сот үкімімен айқындаған мекемеге; олар сот үкімімен жіберілген 

қауіпсіздігі барынша төмен мекемеден – орташа қауіпсіз мекемеге; орташа қауіпсіз, қауіпсіз-

дігі барынша жоғары және төтенше қауіпсіз мекемеден – олар толық қауіпсіз мекемеге 

қайдан жiберiлсе, сол қауіпсіздік түрiндегi мекемеде жазаның қалған мерзiмiн өтеумен, үш 

жылдан аспайтын мерзiмге толық қауіпсіз мекемеге ауыстыру туралы ұсыну енгізіледі. 

Сотталғанды мекеменің бір түрінен басқа түріне ауыстыру жолымен оқшаулау деңгейі 

күшею немесе жеңілдеуі осындай тұлғалардың құқықтық жағдайының айтарлықтай өзгеруін 

ескерсек, ол тек қана сотпен жүзеге асады (ҚР ҚК 46-б. 7-б. және ҚР ҚАК 96-б.). 

Мекемеге бас бостандығынан айыруға сотталғандарды қабылдауда оқшаулаудың 

ерекшелігі оларды 15 тәулікке [3] дейін карантин бөлімшесіне орналастыруда білінеді, олар 

ол жерде жазаны өтеудің дағдылы жағдайында болады (ҚР ҚАК 93-б.). 

Оқшаулаудың айқындылық пен тұрақтылықтың құқықтық принципі (ҚР ҚАК 89-б.) бас 

бостандығынан айырылуға сотталғандардың жазаның барлық мерзімін бір мекемеде өтеу 

талабында көрінеді, олар ауырып қалған жағдайда жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, 

мекемені қайта құру немесе жою, осы мекемеде олардың болуына кедергі жасайтын айрықша 

мән-жай болған жағдайларда жазасын әрі қарай өтеу үшін бір колониядан басқаға, бір 

түрмеден басқаға ауысуға мүмкіндік қарастырылған. Бір мекемеден екінші мекемеге 

сотталғандарды ауыстыру тәртібі ҚР Ішкі істер министрінің 2012 жылғы 29 наурыздағы 

«Түзеу мекемелерінің ішкі тәртіп қағидасы» № 182 бұйрығымен анықталған. 
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Сотталғандарды оқшаулаудың белгіленген құқықтық талаптарын бас бостандығынан 

айыру түрінде жаза мағынасын белгілейтін шартты түрде базистік деп сипаттауға болады, 

оның ішіне оқшаулаудың екі түрі кіреді: 

– сотталғандарды сот үкіміне сәйкес белгілі бір режимде және типті мекемеде ұстау 

кезінде оқшаулаудың деңгейі мен сипатын нақтылауы өз көрінісін табады; 

– сотталғандарды ауыстыру кезінде сотталғандарды мекемеден тыс айдауылдау жүзеге 

асады. 

Сотталғанның оқшаулануы құқықтық құбылыс сияқты жазаны өтеумен қоса, тәртіпті 

орындауды қамтамасыз ету тәсілдері мен жалпы талаптарда өз көрінісін табады (ҚР ҚАК 97, 

98, 99, 101, 102-б.). Ол, біздің ойымызша, бас бостандығынан айыруды өтеу және атқару 

тәртібінің институтында жалпы осы түрдің жаза мағынасы емес, сотталғанның оқшаулауы-

ның мәнінен көрінеді. 

Оқшаулаудың мәні мен сипаты мекеме түріне, олардың ішіндегі тәртібіне, сонымен қатар 

сотталған бас бостандығынан айыру мекемесінде жазаны өтеудің нақты жағдайларына 

байланысты ерекшеленеді. (ҚР ҚАК 136, 138, 140, 141, 143 және 145-б.). Олар сейілдеу, 

жақын туыстарымен кездесу, телефон арқылы сөйлесу, сауқат, сәлемдеме және бандерольдер 

алу, ақшалай аударым жіберу және алу, мекеменің аумағында күзетсіз жүріп-тұру, бас 

бостандығынан айыру мекемелерінің сыртына шығу сияқты заңда көрсетілген игіліктерді 

сотталғандарға берудің шектеуі мен құқықтарын құқықтық реттелуде байқалады. 

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы Қылмыстық-атқару кодексінде бас бостан-

дығынан айыруды өтеу және атқару режимі түсінігі өзгерсе де, яғни режимнің басты міндеті 

сотталғандарды оқшаулауын қамтамасыз ету мен олардың құқықтарын және заңды 

мүдделерін сақтау болады, бірақ жаңа заң әрекетінің алғашқы кезеңіндегі теориялық қайнар 

көздерде бұл нақты көрініс тапқан жоқ. ҚР ҚАК 143-бабына талдау жасау барысында жазаны 

орындау тәртібін сақтау сотталғандардың сенімді күзетіне және оқшаулауына қажетті 

алғышарттар жасайтынын белгілеген. 

Біздің ойымызша, осында заң шығарушы көзқарасынан ауытқушылық орын алған 

сияқты, бұл нормада мекемелердегі тәртіп сотталғандардың оқшаулауын қамтамасыз етуге 

міндетті екенін тікелей көрсетеді. Қазіргі кезде қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерде 

тәртіп пен күзет шаралары сотталғандардың тиісті оқшаулауын қамтамасыз етпейді. Ол 

туралы қауіпсіздігі барынша төмен мекемелеріндегі айналымға тыйым салынған заттардың, 

яғни алкоголь сусындарын, есірткі заттарын алып қою деректері мәлімдейді. Сотталғандарды 

оқшаулаудың қанағаттанғысыз қамтамасыз етілуін сотталғандардың мекемелерден және 

жүріп-тұру кезінде күзеттен қашу фактілері де айғақ. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются актуальные, теоретически значимые проблемы профилактики 

правонарушений, совершаемых лицами, ранее отбывавшими наказание в виде лишения сво-

боды. 

 

RESUME 

In the given article are considered the actual theoretically significant problems, referring to 

questions of the preventive maintenance of the offenses, committed by persons, earlier convicted to 

imprisonment. 



 

 9 

 

 

UDC 342.59 

Baygutanova A. T., Associate Professor of the Department of State and Legal 
Disciplines, police lieutenant colonel; 

Djiembayev R. K., Head of the Department of State and Legal Disciplines, Candidate of 
Law, police lieutenant colonel 

(Karaganda Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan 
named after B. Beysenov) 

On the issue of police work optimization 

Annotation. The article deals with the optimization of the work of the Kazakh police. The em-

ployees of the organs of internal affairs are endowed with quite wide imperious legal powers, and 

the image of the policeman depends on how they are used by the officers. Especially expected quali-

ties - goodwill, relationship and unselfishness. The authors propose to create, on the basis of the 

district police departments, special reception rooms in addition to the front offices, to provide psy-

chological assistance to citizens from psychologists. In addition, it is advisable to equip the crews of 

patrol police with special medical equipment and preparations for the provision of first aid. To this 

purposes, it is necessary to regularly conduct training courses on the provision of emergency medi-

cal care on the basis of medical schools and officially fix the requirement to help people in difficult 

life situations. 
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Legal consciousness is a form of social consciousness. Legal conscience is a set of ideas, theo-

ries, feelings, emotions, attitudes and other components expressing the estimated psychological atti-

tude of people to legal phenomena and, in general, to the law - inactive, present and desired. 

At the same time, deformations of legal consciousness may arise under the influence of various 

objective and subjective circumstances, for example, legal nihilism, which, unfortunately, is wide-

spread nowadays in all strata of our society. The imperfection of legal norms, the violation of hu-

man rights, the replacement of law by expediency, corruption among officials and impunity lead to 

the non-recognition of rights by people, their lack of faith in its social value and purpose. All this 

creates a burst of street crimes, fraud, false business, tax evasion and many other negative phenom-

ena. In this case, moral values lose their conformity with universal ideals, namely, spiritual, moral 

and cultural foundations of public life are deformed. It is problematic to expect the achievement of 

highly goals in a society with a low level of general culture and moral potential. 

Reviewing the problem, it is especially important to emphasize the issues of professional legal 

consciousness of lawyers, in particular, law enforcement officers. By their actions, they have a di-

rect influence on the public consciousness. Moreover, this influence can be both positive and nega-

tive, for example, to promote the development of high legal culture and morality, or vice versa, the 

formation of nihilistic sentiments among citizens. In the first case, this is facilitated by the manifes-

tation of police heroism, a high degree of responsibility, self-sacrifice and total self-denial, highly 

valued by society. In another case, the low responsibility of individual officials, the lack of patriot-

ism and lack of desire to serve both Motherland and people, and in extreme cases - the commission 

of crimes [1]. 

Thus, the formation of citizens' respect for the law directly depends on the authority of state 

bodies, their ability to be honest and really solve people's problems. By their activity, state bodies 

should inspire the population with the idea that the state is the body of expression and protection of 

the interests of both the individual citizen and the whole society. Without this, it is impossible to 

outline measures to overcome legal nihilism among citizens and implement the principle of zero 

tolerance for offenses, the need to form which is noted in the Address by the President of the Re-
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public of Kazakhstan, Leader of the Nation, N.Nazarbayev “Strategy Kazakhstan-2050”: new polit-

ical course of the established state”. 

On the other hand, it is important to emphasize that success in overcoming nihilism depends on 

the active participation of the general public in this process. In this matter, it is also not enough to 

rely only on legal education or implement the principle of “zero tolerance” for minor offenses by 

focusing only on the work of law enforcement agencies. It is well known, the stronger the civil so-

ciety, the stronger the state, the higher the level of legal culture of the population, the more securely 

it is provided with law enforcement measures, protection against various encroachments, including 

corruption. As Epicurus put it: “In order to be a free person of state power relations and demand re-

spect for the laws of justice in relation to oneself, a person must consciously assume responsibility 

for fulfilling similar requirements in relation to other members of society” [22]. 

Actually, many authors from Kazakhstan emphasize the possibility of reviving and further im-

proving the institution of public police assistants [3]. 

Why rebirth? Because such practice was used in Soviet times, and quite successfully. Practical-

ly every non-convicted citizen of the USSR, working in any organization, on a voluntary basis, 

from time to time acted as a member of a voluntary public order squad. It was strongly encouraged 

by the State. 

By the way, with all the shortcomings of the totalitarian regime, as a positive moment, one can 

single out the fact that the Soviet ideology was based on the culture of all peoples, as well as on 

universal human values. As a result, the Soviet Union has developed a system of moral values based 

on contempt for money, altruism, the desire to take on the pain of others, burning out at service [4]. 

Meanwhile, in our opinion, it is quite problematic to revive the practice of public police assis-

tants in modern market conditions, which are characterized by conflicts of interests of various social 

groups. Unfortunately, there are often cases when people try to cash in on other people's problems. 

For example, during a transport gridlock, taxi drivers hold up prices, or when truckers who are 

caught in the snow drift, because of despair, are forced to buy food from the local population much 

more expensive. The appearance of corruption among individual public officers and the absence of 

ubiquitous vivid examples of high morality, altruism and an active civil position further aggravate 

the situation. 

We have to admit that propaganda of goodness, high morality and human values are not being 

conducted sufficiently in the media. A simple man in the street, for example, does not know what 

kind of good deeds money donations have spent in mosques, churches and other religious organiza-

tions. Perhaps, if such actions were widely covered, then traditional religious movements would at-

tract more people. In many developed foreign countries, the Church or the Mosque directly partici-

pates in various social projects and charity events, patronage of orphans, shelters for the homeless, 

etc. There are many such examples in world history. 

It is interesting to note that the first overnight shelter in Western Europe was established in 

1361. They could use only the decrepit and weak, healthy, after several visits, were refused admis-

sion. In England, there were special laws on the poor, helping communities and parishes to care for 

the poor. In addition, in England, France, Belgium, and some other developed countries, there were 

quite a few societies that set up and improve working dwellings as their commercial objective [5]. 

It is interesting to note that the first overnight shelter in Western Europe was established in 

1361. They could use only the decrepit and weak, healthy, after several visits, were refused admis-

sion. In England, there were special laws on the poor, helping communities and parishes to care for 

the poor. In addition, in England, France, Belgium, and some other developed countries, there were 

quite a few societies that set up and improve working dwellings as their commercial objective. 

In Finland, homeless people are settled in permanent places to stay instead of overnight stays 

or hostels. Since 2008, Finland’s national strategy for overcoming homelessness has been based on 

the “Home First” model, developed with the participation of the state, municipalities and non-

governmental organizations. During the program, 16.3 thousand apartments were rented to home-

less citizens. For these purposes, the former shelters for residential buildings were rebuilt and re-

equipped. An individual support scheme is developed for each homeless person [6]. 
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Thus, the history and modern experience of developed countries shows that problems of this 

category of socially vulnerable persons are given fairly close attention. This circumstance, in turn, 

is of great importance in the matter of rallying citizens and, as a consequence, raising the level of 

legal consciousness among the population through the promotion of virtue and the high value of 

human life. 

Domestic journalists also periodically highlight such acute social problems of public life [7]. 

The problem of homeless people (homeless) for our young state is very relevant, because as a result 

of the crisis of the 90s, their number has increased significantly and does not decrease today. Today 

in Almaty alone there are about 10 thousand homeless people [8]. The causes of their financial dis-

tress are varied, they are not only associated with a criminal past, alcoholism or vagrancy. This may 

be a loss of work as a result of a reduction, loss of dwelling as a result of debts, loss of a family or 

other difficult life situations. Especially not envy such people in the winter season, when the tem-

perature of the air on the street drops to 30 degrees, many of them freeze or become crippled. It is 

regrettable that this is happening in front of other people, including children. 

Despite the fact that urban centers of social adaptation for people who have no fixed abode op-

erate in the republic, there are no elementary hot meals for such people in many cities. 

It seems in solving this problem the institutions of civil society could pull together their efforts, 

initiate interaction with government bodies in this direction, clearly demonstrating to the citizen the 

example of high moral principles and benefactors. 

Specialized large and warm shelter centers for homeless people with hot meals, primary medi-

cal care and the opportunity to wash and change clothes could be organized in specially designated 

areas of large cities. The upkeep of such centers and the organization of meal would be carried out 

thanks to the charitable activities of the clergy of the region, various public associations, charitable 

foundations and caring enterprisers and citizens. With the mediation of volunteers, the collection of 

clothes and additional foodstuffs, dishes, and basic necessities would be organized. The local execu-

tive bodies would be provided with communal-economic supply of the centers (construction of 

premises, provision of heat, hot and cold water, light), primary medical care as part of an inpatient 

medical post and a police post to ensure that the order maintains public order, suppresses quarrels 

and acts of hooliganism on the territory of a center. People representatives of the center of social 

adaptation in the shelters for homeless could help with the restoration or receipt of documents, with 

employment (for example, janitors or workers of urban public services) who wish, could also carry 

out activities in the shelters. Together with the internal affairs agencies, employees of the center for 

social adaptation could keep records of these persons. 

People without a certain place of residence should know that they can go to the center, receive 

first aid, shelter, warm up, meal, wash, get warm clothes. 

The night center people, who expressed a desire to reside permanently on the territory, could 

do housekeeping in the center, for example, prepare food, keep the premises clean, carry out con-

struction work, and take care of the handicapped persons, etc. 

Of course, it is rather difficult to implement such a social project, but the deputies of the re-

gional (city) Maslikhat could act as the organizers. Moreover, ensuring the implementation of such 

a project and attracting the general public to it could be one of the criteria for evaluating the work of 

local representative bodies. 

Based on the above, it would be possible to add to the Law of the Republic of Kazakhstan dat-

ed January 23, 2001 “On Local State Governance and Self-Government in the Republic of Kazakh-

stan” (as amended and added in January 1, 2018) the following amendments: 

Part 2, Clause 6 “Competence of Maslikhats” shall be added with clause 2-8 as follows: 

– The competence of Maslikhats of regions, cities of republican significance, the capital, cities 

of oblast significance includes the organization of work to solve the problems of homeless persons, 

ensuring widespread propaganda of these issues among the public. 

Part 1, Clause 8 “Organizational work of Maslikhat” shall be added with clause 1-2 in the fol-

lowing edition: 
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– Maslikhats, at least once a year, through the mass media, separately report to the population 

on the done work in the matter of solving the problems of homeless persons. 

It would also be possible to consider the issue of the formation of a separate permanent com-

mission of the Maslikhat on this issue. In this case, the number of permanent commissions of Mas-

likhats could be not seven, but eight. 

Paragraph 5 Part 1 Clause 14 "The functions and powers of the standing commissions of the 

Maslikhat” shall be added and published as follows: 

– to involve in the work of the commissions of other maslikhat deputies, as well as representa-

tives of state bodies, organizations, other bodies of local self-government, public associations and 

citizens. 

It should be highlighted that a large contribution to the solution of this problem can be made by 

religious associations and other civil society institutions. In turn, wide coverage of the problem in 

the media and the promotion of virtues will contribute to the formation of various public funds in 

addressing this issue, high interest of citizens to traditional religious associations and their participa-

tion through donations of money and other aid. 

Thus, in the opinion of the famous ancient Greek philosopher Plato, virtue and order should 

form the basis of statehood – these are the principles to which everything in the state and society 

should be subordinated; only this way harmony and perfection can be achieved [9]. 
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ТҮЙІН 

Мақалада қазақстандық полицияның жұмысын оңтайландыру мәселелері талқыланады. 

Ішкі істер органдарының қызметкерлеріне мейлінше кең құқықтық-билік өкілеттігі берілген 

және полиция қызметкерінің имиджі осы билікті қалай қолданатынына байланысты болып 

отыр. Әсіресе күтілетін жағдайлар ― мейірімділік, қатысу және риясыздық. Авторлар 

психологтардан психологиялық көмек көрсету үшін аудандық полиция бөлімшелерінің 

фронт-кеңселерге қосымша арнайы қабылдау бөлмелерін құруды ұсынады. Бұған қоса, 

патрульдік полиция экипаждарын арнайы медициналық жабдықтармен және алғашқы көмек 

көрсету бойынша дайындықпен қамтамасыз ету ұсынылады. Осы мақсатта медициналық оқу 

орындарының базасында шұғыл медициналық көмек көрсету бойынша оқыту курстарын 

жүйелі түрде өткізу және қиын өмірлік жағдайдағы адамдарға көмек көрсету туралы 

талаптарды ресімдеу қажет. 

РЕЗЮМЕ 
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В статье рассматриваются вопросы оптимизации работы казахстанской полиции. Со-

трудники органов внутренних дел наделены довольно широкими властно-правовыми полно-

мочиями, и от того, как сотрудники их используют, зависит имидж полицейского. Особо 

ожидаемые качества — доброжелательность, участие и бескорыстность. Авторы предлагают 

создать на базе районных отделов полиции специальные приемные (помимо фронт-офисов) 

для оказания гражданам психологической помощи со стороны специалистов-психологов. 

Кроме того, целесообразно оснастить экипажи патрульной полиции специальными медицин-

скими средствами и препаратами для оказания первой медицинской помощи. В этих целях 

необходимо регулярно проводить на базе медицинских учебных заведений обучающие курсы 

по оказанию экстренной медицинской помощи и официально закрепить требование оказания 

полицейскими помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 
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Қылмыстық құқық бұзушылықтар көптігінің   
бір нысаны ретіндегі қылмыс  рецидиві  ұғымы 

Аннотация. Мақалада қылмыстық құқық бұзушылықтар көптігінің бір нысаны 

ретіндегі қылмыс рецидиві ұғымы қарастырылып, оның қылмыстың көптігі институтында 

алар орны белгіленген. 

Сондай-ақ автор осы мақалада қылмыс көптігінің жүйе құраушы элементі қайталану-

шылық екеніне назар аударып, оның әр нысанына шолу жасау арқылы қылмыс рецидивінің 

қылмыстық құқықтық сипаттамасын ашуға тырысады. Сонымен қатар қылмыстық 

кодекстің қазақша нұсқасында қылмыс рецидивінің қылмыстардың қайталануы деп 

белгіленуіне қатысты пікірін білдіріп, аталмыш ұғымдық аппараттың қылмыстық құқық 

бұзушылықтар көптігі нысанын беруде қайшылық тудырып, қылмыс рецидиві ұғымының 

бұрмалануына әкеліп отырғандығын негіздейді. 

Түйін сөздер: қылмыстық құқық бұзушылықтар көптігі, қылмыс рецидиві, cотталған-

дық, қылмыстық-құқықтық құрылым, реалды жиынтық, қылмыстың бірнеше рет 

жасалуы, қолданыстағы қылмыстық заңнама, қылмыстық құқық теориясы. 

Қылмыстық құқық бұзушылықтар көптігі институтынсыз қылмыстар рецидивіне толық 

қылмыстық-құқықтық сипаттама беру мүмкін емес. Құқықтық құбылыстарды кешенді түрде 

зерттеу ғылыми әдіснама негіздері талаптарына жауап беріп, тиісті қылмыстық-құқықтық 

құбылыстың теориялық және заңнамалық түсінігін жетілдіруге, терминологиясын нақтылап, 

қылмыстық құқық бұзушылықтар көптігі нысанын белгілеудегі ақауларды жоюға мүмкіндік 

береді. 

Қазіргі қолданыстағы қылмыстық заңнама негізінде көптік нысанын зерделеу айрықша 

өзекті деп санаймыз. Ол, ең алдымен, қылмыстық құқық бұзушылықтардың қылмыстар мен 

теріс қылықтар деп бөлінуіне және қылмыс рецидиві құрылымының айтарлықтай өзгеруіне 

байланысты. 

Қылмыстық заңнаманы қайта қарастыру кезінде қылмыстық құқық бұзушылықтар 

көптігі институтының кешенді түрде зерттелмеуі қазіргі қылмыстық заңнамадағы бірқатар 

олқылықтың туындауына себеп болып отыр. Қылмыс рецидиві ― қылмыстық құқық 

бұзушылықтар көптігінің құқық қолдану практикасында ең жиі кездесетін нысаны. Қылмыс-

тық құқық бұзушылықтар көптігі дегеніміз ― бір адамның түрлі жағдайда әр қылмыстық 

құқық бұзушылық бойынша қылмыстық жауаптылыққа тартуға заңды негіз болатын бір 

қылмыстық құқық бұзушылықтан артық құқық бұзушылық жасауы. 
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Қылмыстық құқық теориясында кейбір зерттеушілер қылмыстық заңнама мәтініне 

«қылмыстық құқық бұзушылықтар көптігі» ұғымын енгізу туралы пікір білдіргенімен, бұл 

термин қылмыстық заңнамада жоқ, ол тек теорияда ғана қарастырылады. Қазіргі қолданыс-

тағы заңнама шеңберінде де, оның алдындағы заңнама аясында да қылмыстық құқық 

бұзушылықтар көптігі мәселесі кешенді түрде қарастырылған емес. 

Қылмыстық құқық ғылымында қылмыстық құқық бұзушылықтар көптігінің дәстүрлі 

белгісіне мыналар жатады: 1) жеке адамның немесе топтың екі немесе одан да көп 

қылмыстық құқық бұзушылық жасауы; 2) құрылымы бойынша жасалған қылмыстық құқық 

бұзушылықтар аяқталған немесе аяқталмаған болуы; 3) қылмыстық құқық бұзушылықтар 

орындаушы немесе қатысушының басқа рөлінде жасалуы; 4) кем дегенде екі қылмыстық 

құқық бұзушылық бойынша қылмыстық-құқықтық салдар сақталып, адамды (адамдар 

тобын) жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтың кем дегенде екеуі бойынша қылмыстық 

жауаптылыққа тарту үшін процессуалдық кедергінің болмауы [1]. 

Сонымен, қылмыстық құқық бұзушылықтар көптігі дегеніміз ― бір адамның бір әрекет 

(әрекетсіздік) немесе біртіндеп екі немесе онан да көп әрекет (әрекетсіздік) жасауы арқылы 

бір немесе әртүрлі қылмыстық құқық бұзушылық құрамына жататын немесе сол адамның 

сотталу фактісінен кейін (қылмыс рецидиві кезінде заңмен көзделген жағдайда) алдыңғы 

жасаған қылмыстық құқық бұзушылығының кем дегенде екеуі бойынша қылмыстық-

құқықтық салдары жойылмаған және қылмыстық іс қозғау үшін процессуалдық кедергі 

болмаған жағдайда екі немесе онан да көп қылмыстық құқық бұзушылық жасауы кезіндегі 

құқықтық жағдайы. 

Қылмыстық құқық ғылымында қылмыстық құқық бұзушылықтар көптігіне берілген 

анықтамалар жеткілікті. Мысалы, А. А. Рождествина: «қылмыстар көптігі ― бір адамның 

бірнеше қылмыс жасап, олардың әрқайсысының қылмыстық-құқықтық нормалармен 

қарастырылып, өз қылмыстық-құқықтық мәнін сақтауы» [2], ― дейді. 

И. В. Кушнир «қылмыстар көптігін бір адамның бір уақытта немесе біртіндеп 

қылмыстық-құқықтық салдар туындатушы екі және онан да көп қылмыс жасауы» [3], ― деп 

түсіндіреді. 

Ал В. С. Комиссаров «Қылмыстар көптігі ― бұл кем дегенде жасаған екі қылмысы 

бойынша қылмыстық жауаптылыққа тарту мүмкіндігі жоққа шығарылмайтын, адамның екі 

және онан да көп қылмыс жасауы» [4], ― деген анықтама береді. 

Дегенмен қылмыстық құқық бұзушылықтың қайталану нысандарының барлығы дерлік 

заңнамалық тұрғыдан бекітілген деп айта алмаймыз. Бұрынғы (1997 жылы қабылданған) 

қылмыстық заңнамамен салыстыратын болсақ, қазіргі қолданыстағы қылмыстық 

заңнамамызда есепке алынбаған қайталану нысандары жеткілікті. Бұл, негізінен, қылмыс 

рецидиві құрылымының өзгеруімен байланысты. Қазіргі қолданыстағы қылмыстық 

заңнамада онша ауыр емес қылмыс немесе ауырлығы орташа қылмыстар жасағаны үшін 

сотталғандығы бар адамның санаты бойынша кез келген ауырлықтағы қылмысты қайталап 

жасау (оның ішінде ауыр және аса ауыр қылмыстар) фактісі есепке алынбайды. 

Сондай-ақ ауыр қылмыс жасағаны үшін бас бостандығынан айырумен байланыссыз жаза 

түріне немесе шартты түрде сотталған және соттылығы жойылмаған тұлғаның жаңадан ауыр 

немесе аса ауыр қылмыс жасау жағдайлары да қылмыстық-құқықтық мәні бар қылмыстық 

құқық бұзушылықтар көптігі шеңберінен тыс қалады. 

Қылмыстық құқық ғылымында бір адамның екі немесе онан да көп қылмыстық 

жазаланушы әрекет жасауы оның әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) қылмыстық құқық 

бұзушылық көптігінің бір нысаны белгісін көрсетіп, адамның криминогенді бағытының 

жоғарылығын анықтайтындығы туралы пікірлер бар [5]. 

Қылмыстық құқық бұзушылықтар көптігі нысандарын топтастыру және олардың 

қоғамдық қауіптілік дәрежесін белгілеу кезінде, ең алдымен, екі немесе одан да көп 

қылмыстық құқық бұзушылық жасау кезіндегі қайталану белгісінің бар-жоқтығын анықтап 

алу қажет. Қазіргі заңнама ережелеріне сәйкес қылмыстық құқық бұзушылықтардың идеалды 

жиынтығында ғана қайталану белгісі жоқ. Себебі бұл жағдай бір әрекетпен (әрекетсіздікпен) 
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қылмыстық заңның ерекше бөлігінің түрлі бабымен қарастырылатын екі және одан да көп 

қылмыстық құқық бұзушылықтың жасалу фактісі жайлы белгіленеді. Ал басқа жағдайда 

қылмыстық құқық бұзушылықтар көптігінің барлық нысаны қандай да бір қосымша 

белгілерді құрайтын түрлі нысандағы қылмыстық жазаланушы әрекеттердің қайталану 

белгісінен тұрады. Қылмыстық заңда қарастырылатын кылмыстық құқық бұзушылықтар 

көптігімен қатар, заңмен реттелу шеңберінен тыс қылмыстық құқық бұзушылықтар көптігін 

де қайталану ретінде белгілеуге болады. Қолданыстағы қылмыстық заң бойынша есепке 

алынған қылмыстық құқық бұзушылықтың қайталану түріне мыналарды жатқызамыз: 

Ұқсас қылмыстық теріс қылықтар жасалғанда орын алатын қылмыстық теріс 

қылықтардың бірнеше рет жасалуы; 

ҚР ҚК Ерекше бөлiгiнiң бiр бабында немесе бабының бөлiгiнде көзделген екi немесе 

одан да көп іс-әрекеттi жасау қылмыстық құқық бұзушылықтың бiрнеше рет жасалуы деп 

танылады және осы кодекстің 12-бабына сәйкес қылмыс және қылмыстық теріс қылық өзара 

бірнеше рет қылмыстық құқық бұзушылық жасауды құрамайды;  

Қылмыстық заңнаманың бір бабында көзделіп, түрлі уақытта жасалған (бірнеше рет 

жасалған қылмыстық құқық бұзушылыққа жатпайтын жағдайлар) қылмыстық теріс қылық 

пен қылмыс жасау кезінде туындайтын қылмыстық құқық бұзушылықтың нақты жиынтығы;  

Бір баптың түрлі бөлігінде көзделген (жоғарыда көрсетілген үшінші тармақты 

қоспағанда) біртекті қылмыстық құқық бұзушылықтың нақты жиынтығы;  

ҚР ҚК Ерекше бөлігінің түрлі бабымен көзделген әртекті қылмыстық құқық 

бұзушылықтың нақты жиынтығы; 

Қылмыстардың заң жүзіндегі рецидиві, яғни бұрын ауыр немесе аса ауыр қылмыстар 

жасағаны үшiн бас бостандығынан айыруға сотталған адамның ауыр және аса ауыр 

қылмыстар жасауы.  

Қылмыстық заңнамада есепке алынбағанмен, іс жүзінде қылмыстық құқық 

бұзушылықтың қайталануы түріне төмендегілерді жатқызуға болады:  

Адам екі ұқсас қылмыстық құқық бұзушылық жасау фактісінің біреуі үшін сотталған 

болса немесе қылмыстық жауаптылықтан босатылған жағдайда қылмыстық құқық 

бұзушылықтың бірнеше рет жасалуы;  

Адамның қылмыстық заңнаманың түрлі бабында немесе бір баптың түрлі бөлігінде 

көзделген екі қылмыстық құқық бұзушылық жасап, солардың бірі үшін адам сотталған болуы 

немесе қылмыстық жауаптылықтан босатылуы. 

Бұл жерде алдыңғы тармақта көрсетілгендей, қылмыстық құқық бұзушылықтың 

қайталануын құрап тұрған қылмыстың біріне адамның жазасын өтеу кезеңінде, сондай-ақ 

шартты түрде сотталған жағдайда пробациялық бақылау кезінде қайталап қылмыстық құқық 

бұзушылық жасауы жатады. Мұндай жағдайлар зерттеушілердің үкімдер жиынтығы сияқты 

қылмыстық құқық бұзушылықтар көптігі нысаны туралы айтуларына негіз болады. 

Есепке алынбаған қылмыстар рецидиві, яғни бұрынғы жасаған қылмысы үшін 

алынбаған сотталғандығы бар адамның Қазақстан Республикасы ҚК 14-бабында көрсетілген 

белгілердің болмауы жағдайында жаңа қылмыс жасауы. 

Егер 1997 жылғы қылмыстық заңнама редакциясында есепке алынбайтын қылмыстар 

рецидивіне абайсызда жасалған қылмыстар рецидиві мен кәмелеттік жасқа толмағандар 

жасаған қылмыстар рецидиві жатқызылса, қазіргі қолданыстағы заңнаманың 14-бабына 

сәйкес рецидивтің мына түрлері есепке алынбайды: 1) қылмыстар санаты бойынша онша 

ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыстар жасағаны үшін сотталғандығы бар адамның 

кез келген санаттағы қылмыстық құқық бұзушылықты қасақана қайталап жасауы; 2) ауыр 

немесе аса ауыр қылмыстар жасағаны үшін соттылығы бар адамның онша ауыр емес немесе 

ауырлығы орташа қылмыстар жасауы; 3) ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасағаны үшін 

сотталғандығы бар адам жасаған қылмысы үшін бас бостандығынан айыру түріндегі жазаға 

нақты түрде сотталмаған жағдайда жаңа ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасауы. 

Қылмыстық заңмен есепке алынбаған қылмыстық құқық бұзушылықтың қайталану 

түрлері ішінде біз үшін фактілі қылмыс рецидиві жағдайында қайталанудың есепке алын-
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баған нысандары айрықша қызығушылық туғызып отыр. Заң шығарушы есепке алмаған 

қылмыстар рецидивінің біз тоқталып өткен үш нұсқасы да (бұрын заң жүзіндегі рецидив 

ретінде қарастырылған) қылмыстық құқық бұзушылықтың қайталануының қоғамдық 

қауіптілігі жоғары нысандары болып табылатындықтан, қазіргі уақытта оларды заң 

шығарушының есепке алмауын қисынсыз деп санаймыз. 

Бұл жағдай қылмыстық құқық бұзушылықтар көптігі нысанын беруде (ұғындыруда) 

едәуір үйлесімсіздікке әкеліп отыр. ҚР ҚК-нің 54-бабына сәйкес қылмыстық құқық 

бұзушылықтың бірнеше рет жасалуы (қылмыстар рецидивімен және қауіпті рецидивпен 

қатар) қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлатушы мән-жайға жатады.  

Дегенмен, біз осының алдында да айтып кеткендей, қылмыстық құқық бұзушылықтың 

бірнеше рет жасалуы қылмыстар рецидивімен салыстырғанда қоғамдық қауіптілік дәрежесі 

бір сатыға төмен әрекет. Себебі бірнеше рет қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамға 

әлі түзету мақсатындағы шаралар қолданылмағандықтан, адамның тұрақты криминалдық 

бағыты туралы айтуға әлі ерте. Ал есепке алынбаған фактілі рецидив қылмыс жағдайында 

бұған дейін қылмыс жасағаны үшін жойылмаған сотталғандығы бар адамның қайталап 

қылмыс жасағаны үшін қылмыстық-құқықтық жазалау шарасын жоғарылатуға заңнамалық 

негіз жоқ. Біздің пайымдауымыз бойынша, отандық қылмыстық заңнаманы ізгілендіру 

тенденциясы тиісті деңгейде нақты жүзеге асырылмаған. Сондықтан қайталанудың бұл 

нысаны қолданыстағы қылмыстық заңнамада көрініс табуы қажет деп санаймыз. 

Қазіргі қылмыстық құқық теориясында қылмыстық құқық бұзушылықтың екі нысаны – 

қылмыстық құқық бұзушылықтың қайталануы мен қылмыстық құқық бұзушылықтың 

идеалды жиынтығы ғана белгіленеді. Біршама ғалымның пікірі бойынша, көптіктің екі 

нысанының ғана өзіндік белгілері бар. Яғни, егер қылмыстық құқық бұзушылықтың идеалды 

жиынтығында қайталану болмай (адамның бір әрекет арқылы екі және одан да көп 

қылмысты қатар жасауы), ал басқа нысандарда (бірнеше рет жасау, рецидив пен нақты 

жиынтықта) қайталанудың болуы ― негізгі белгі. Қылмыстық құқық бұзушылықтың 

қайталануы – ұқсас, біртекті және әртекті қылмыстық құқық бұзушылықтан құралған 

құрылымнан болып, қылмыстық заңнамада өзіндік көрініс табу тәсілі бар тұрақты 

байланыстар жүйесі болып табылады. Сондықтан қазіргі қолданыстағы заңнаманың 14-

бабының қазақ тіліндегі нұсқасында қылмыстар рецидиві тіркесінің қылмыстардың 

қайталануы деп берілуін [6] қылмыстық құқық бұзушылықтар көптігі нысанын беруде 

қайшылық тудырып, қылмыстар рецидиві ұғымының бұрмалануына әкелетін қате аударма 

сөз деп санаймыз. Себебі рецидивпен қатар, қылмыстық құқық бұзушылықты бірнеше рет 

жасау және қылмыстық құқық бұзушылықтадың нақты жиынтығы да қайталануға 

жататынын тағы да қайталап айтқымыз келеді. Бұл туралы К. А. Панько: «Кез келген рецидив 

қылмыстардың қайталануы болғанымен, кез келген қайталанушылық рецидивті 

құрамайды» [7, 19], ― деп нақты анықтама берген болатын. Осы ғылыми тұжырымдардың 

негізінде ҚР ҚК 14-бабында қолданылатын «қылмыстардың қайталануы» ұғымы 

«қылмыстар рецидиві», ал қылмыстардың қауіпті қайталануы тіркесі қылмыстардың қауіпті 

рецидиві деп ауыстырылуы керек деген түйін жасаймыз. 
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РЕЗЮМЕ 

Cтатья посвящена проблемам рецидива преступлений. Автор предлагает оставить в 

ст. 14 УК РК международный термин «рецидив» без перевода, так как его перевод противо-

речит общему понятию множественности уголовных правонарушений и искажает его суть. 

RESUME 

This article is devoted to the problems of recidivism. In the article, the author proposes to leave 

the international term “relapse” in the conceptual apparatus of Article 14 of the Criminal Code of 

the Republic of Kazakhstan in the state language, since its translation contradicts the general con-

cept of plurality of criminal offenses distorting its essence. 

 

 

ӘОЖ 378 

Ф. Е. Бөрібай, әскери және арнайы-тактикалық даярлық кафедрасының аға 
оқытушысы, полиция майоры 

(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы, 
Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ.) 

ІІО қызметкерлерінің атыс қаруларынан дайындығын жетілдіру 

Аннотация. ІІО қызметкерлерінің атыс даярлығы деңгейін жетілдіру мақсатында 

атыс және оқу топтарының басшылары атыс даярлығы бойынша сабақтарында түрлі 

атыс жаттығуын және оқытудың заманауи түрлерін пайдаланды, сондай-ақ органдар мен 

бөліністерде басқа да атыс қаруын пайдалану маңыздылығы, сонымен қатар орындалатын 

жедел-қызметтік міндеттердің ерекшеліктері, қызметкерлердің даярлық деңгейін, оқу-

материалдық базасының болуын және жағдайын, қауіпсіздік шараларын ескерудің 

қажеттілігін белгілейді. 

Атыс даярлығы ― ІІО қызметкерлерінің кәсіби шеберлігін шыңдаудың негізгі бөлімі 

болғандықтан, барлық оқу және тәрбие жүйесі қызметкерлердің келешекте ҚР ІІО-да 

қызмет етуіне байланысты білімі, дағдысы мен жасай білуі және штаттық қаруларынан 

әртүрлі жағдайда жауынгерлік тапсырмаларды орындай алуға бағытталған. 

Түйін сөздер: атыс, ішкі, дайындық, бағыт, жағдай, жаттығу, қару, материал, басшы, 

қызметкер. 

Атыс қаруы қылмыстың жолын кесуге, сондай-ақ қылмыс жасаған адамдарды ұстауға 

өте тиімді құрал болып саналады. Сонымен қатар әлемдік деңгейде криминалдық жағдайдың 

шиеленісуі, әсіресе құқық қорғау органдары қызметерлеріне қарсы шабуылдар мен қарсы-

ласу санының өсуі, ауыр және аса ауыр қылмыстардың өсуі, сондай-ақ ұстау барысында 

олардың құқық қорғау органдарының қызметіне қарсылық көрсетуімен қарулы шабуыл жасау 

санының артуынан атыс қаруын қолдану көрсеткіштерінің өсуіне тікелей ықпалын тигізеді. 

Атыс даярлығы пәнінің барлық тәжірибелік сабағында қызметкерлер қарудың 

материалдық бөліктерін, атыс қаруын қолданудың құқықтық негіздерін, қауіпсіздік 

шараларын, жаттығу шарттары мен орындау тәртібін оқып-білу және нормативтер мен 

қаруды пайдаланып жасайтын іс-әрекетті (тәсілдерді) жаттығып машықтануы тиіс. 

Тәжірибелік оқытудың негізгі әдістеріне жаттығып машықтану ― бұл оқытудың күрделі 

түрі, яғни білім алушылардың дағдыларын қалыптастыру және оларды үздіксіз жетілдіру 

мақсатында үнемі күрделеніп отыратын тәсілдерді саналы түрде бірнеше рет қайталауды 

қарастырады. 

Атыс даярлығының міндеті – қызметкерлерге кез келген күрделі жағдайда, күндіз де 

түнде де болсын, нысаналарды жою үшін табельдік қаруларын қолдана алуға, атыс 

қаруларының материалдық бөліктері және атыс қаруларынан ату әдістері мен тәртіптері 

негіздерін білуге үйрету.  

Бүгінгі таңда еліміздің кейбір аймағында болып жатқан оқиғалар мен қылмыс санының 

өсуі салдарына байланысты атыс даярлығының маңызды қажеттілігі туындап отыр. Себебі 
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ІІО қызметкерлерінің атыс қаруын, дене күші мен арнайы құралдарды қолдану факторлары 

көптеп кездесуде. Сондықтан ІІО қызметкерлеріне атыс даярлығынан талап етілетін негізгі 

міндет ― олардың қаруды пайдаланып қолданудың тиімді бағытына дағдыланып 

шыңдалуын қалыптастыру болып табылады, дегенмен ІІО кейбір қызметкер табельдік 

қаруларын білікті, кәсіби түрде қолдана алмағандықтан, азаматтардың өмірі мен 

денсаулықтарына қауіп төндіреді. 

Мұның негізгі себептері: 

– қауіпсіздік шараларының талаптарын сақтамайтындығы; 

– қарудың материалдық бөліктерінен білімінің таяздығы; 

– қарумен әрекет етуде шыңдалған дағдыларының болмауы, әсіресе қаруды оқсыздан-

дыру мен тактикалық іс-қимыл жасағанда. 

Жалпы, қызметкер мыналарды білуі керек: 

– атыс даярлық жүйесін және оның ІІО-ның кәсіби қызмет құрылымындағы алатын 

орнын; 

– ҚР ІІО қызметкерлерінің атыс даярлығын ұйымдастыру жөніндегі тәлімдеменің негізгі 

ережелерін; 

– атыс қаруларының заң тұрғысында жіктелуін; 

– ІІО қызметкерлерінің атыс қаруын қолдану және пайдаланудың құқықтық негіздерін; 

– атыс қаруын қолдану кезіндегі қауіпсіздік шараларын; 

– ІІО қару-жарақ тізіміндегі қарулар мен оқ-дәрілер сипатын, ұрыстық қасиеттерін, 

құрылысын, қолдану, сақтау, күтім жасау ережесін; 

– Макаров тапаншасы мен Калашников автоматын қалыпты атуға келтіру тәртібін; 

– тапанша мен автоматтан ҚР ІІО қызметкерлерінің атыс даярлығын ұйымдастыру 

жөніндегі тәлімдемеге сәйкес жаттығуды атып орындау шарттарын; 

– жедел-қызметтік жұмыс процесінде ІІО қызметкерлерінің жеке және топпен әрекет ету 

тактикаларын;  

– ІІО бөліністерінде атыс даярлығын ұйымдастыру және жүргізу әдістерінің негізін;  

– Макаров тапаншасы мен Калашников автоматынан ату кезінде кідірістерді қалыпқа 

келтіруді; 

– Макаров тапаншасы мен Калашников автоматын толық емес (жартылай) бөлшектеуді 

және толық емес бөлшектеуден кейін жинап орындауды; 

– ату кезінде берілетін пәрмен бойынша қарумен тәсілді және әрекетті орындау; 

– қару мен оқ-дәрілерді қарап-тексеруді орындау; 

– тәжірибелік ату нәтижелерін өздері сараптауды жүзеге асыруы (өз жұмыстарының 

нәтижелерін арттыру үшін қателіктерін тауып, уақытында түзету) керек;  

– берілетін пәрмендер бойынша қарумен әрекет етуді; 

– тапаншадан және автоматтан атыс жүргізуді; 

– шектеулі уақытта тапаншадан және автоматтан көздеп атуды; 

– әртүрлі қалыпта тұрып ату бағытын қапталдарға ауыстыра, жүгіре қозғалудан кейін, 

ату үшін әртүрлі атысқа даярлану мен қалыпты пайдаланып, тапаншадан жылдам атуды; 

– атыс даярлығы бойынша нормативтерді орындауды; 

– өзінің қауіпсіздігін қорғауды, қоғамдық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті, болашақта 

қызмет бабында кездесетін жағдайлар негізінде атыс қаруын пайдаланып, құқыққа қарсы 

жайттардың жолын кесуді жүзеге асыруды меңгеруі керек; 

– ішкі және сыртқы баллистика негіздерін; 

– ІІО қару-жарақ тізімінде тұрған және заманауи қол атыс қаруларының арналуын, ұры-

стық қасиетін, құрылымын, түрлерін, қолдану ережелерін, күтім жасау мен сақтауды білуі тиіс. 

Сондықтан ІІО қызметкерлерінің атыс даярлығына талап етілетін негізгі міндет ― олар-

дың сенімді, дағдыланған жылдам қауіпсіздікті сақтап атыс қаруын қолдана алатын қызмет-

керлерді қалыптастыру. ІІО бөліністерінде атыстың бастапқы, оқу және бақылау жаттығула-

ры орындалады. Атыстың бастапқы, оқу және бақылау жаттығуларын орындау күндізгі және 

түнгі уақыттағы сабақ кестесіне сәйкес тирлерде немесе оқу орталықтарының аумағында 
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(атыс алаңында, полигонда) өткізілуі тиіс. Атыс жаттығуларын өткізу кезінде мазмұнын атыс 

басшысы анықтайтын оқу орындарында сабақтар (жаттығулар) ұйымдастырылады. Атыстар-

ды тирлерде және оқу орталықтарының аумағында (атыс алаңында, полигонда) өткізу ай 

сайын, тоқсан сайын немесе ІІО-ның уәкілетті басшысы немесе оны алмастыратын адам 

бекіткен кесте бойынша ұйымдастырылады (бір рет өткізілетіндерді қоспағанда). Атыстарды 

өткізу кезінде медициналық қызметкерлердің болуы міндеттеледі. Атыс даярлығы бойынша 

атыстар мен сабақтардың басшылары арнайы даярлық бөліністерінің қызметкерлері, ал олар 

болмаған жағдайда атыс даярлығы бойынша сабақ өткізудің әдістемелерін меңгерген және 

ІІО-ның қарулануында тұратын қарулардың түрлі атысын үйрету дағдысын білетін қызмет-

керлер тағайындалуы тиіс [1]. 

Оқу орындарында (тирде) атыс басшылары атушылардың белгіленген тәртіпті, сондай-ақ 

орындалатын жаттығулар шарттарының қауіпсіздік шараларының талаптарын қатаң 

сақтауына жауап береді. 

Оқу орындарында (тирде) атыс басшылары: 

1) атыс жаттығуларын орындау кезінде атысты тоқтату сигналын бөліністің жеке 

құрамының барлығына жеткізуге; 

2) орындалатын жаттығудың шарттарымен және аға атыс басшыларының байланысы бар 

болуына тиісті нысаналық жағдайды тексеруге;  

3) атысты бақылауды ұйымдастыруға; 

4) атыстың аға басшысына атысқа даярлығы, атушылар саны туралы баяндау және 

басқару пунктінде сигнал қоюға;  

5) орнында атуды басқаруға; 

6) қауіпсіздік шараларының талаптарын бұзғанда дереу атуды тоқтатуға және аға атыс 

басшысына баяндауға; 

7) аға атыс басшысына атыстың аяқталғаны туралы баяндауға; 

8) аға атыс басшысына атыстың нәтижелері туралы баяндауға; 

9) үйренушілермен атысты талдау жүргізу және әрбір атушыға бағасын жариялауға міндетті. 

ІІО қызметкерлері атыс жаттығуларын орындау кезінде міндетті түрде көру органдарын 

қорғауды қамтамасыз етеді (арнайы атқыш, тактикалық көзілдірік немесе баллистикалық 

қорғаныс шлемі). Қызметкерлерді атуға психологиялық дағдыландыру үшін өткізілетін 

шынайы жағдайға жақындатылған сабақтарды қоспағанда (металл нысаналармен жұмыс іс-

темегенде), есіту органдарын қорғауды қамтамасыз етуге рұқсат беріледі (құлаққап). Қарумен 

лауазымдық міндеттерді орындайтын қызметкерлер жедел-қызметтік міндеттердің ерекше-

ліктерін есепке ала отырып, жеке броньді қорғаныс құралдарын қолданып (броньді жилет, 

арнайы шлем және т. б.), атыс жаттығуларын тұрақты орындауы тиіс. Жаттығуды орындау 

кезінде жүйелілік (қысқа уақытта оны меңгеру үшін нақты жаттығуда тоқтата отырып, нақты 

реттілікте, атыс жүргізу техникасы элементтерін кезең-кезеңімен, оқумен жаттығуларды 

меңгеруді көздейді). Жаттығуларды зерделеу кезінде үйренушілердің тобын олардың дайын-

дық дәрежесі бойынша кіші топқа бөлу мақсатқа сай келеді. Бұл ретте, үйренушілерге сара-

ланған тәсіл қағидаттарын басшылыққа алған жөн. Артта қалып қойғандарды жеке топқа жи-

нау, дайындық және оқу жаттығуларын орындау барысында оларда дұрыс дағды қалып-

тастыруды мұқият бақылаған жөн [2]. 

ІІО қызметкерлері өзіне берілген қару мен оқ-дәрілердің сақталуына және жай-күйіне 

жауапты, осыған байланысты қаруды және оқ-дәрілерді пайдаланғанда белгіленген қауіп-

сіздік шараларын қатаң сақтауға және оны күтіп ұстауға міндетті. Нарядтардың қызметке 

шығар алдында нұсқау өткізетін адамдар табельдік қаруды және оқ-дәрілерді қолдану кезін-

дегі қауіпсіздік шараларды сақтау жөніндегі талаптарды түсіндіреді, сондай-ақ ІІО қызмет-

керлерінің қаруды қолданудың құқықтық негіздері мен оның материалдық-техникалық бөлімі 

бойынша білімдерін тексеру, бекітілген қаруды алған және тапсырған кезде аталған қаруды 

кезекшінің немесе оның орнын алмастыратын адамның көзінше арнайы жабдықталған үй-

жайда оқталмағанын тексереді. 
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Қызмет өткеру үшін қару алған кезде оқжатарды жауынгерлік патрондармен жарақ-

тайды, бір оқжатарды тапанша сабының негізіне салады (автоматқа жалғайды), ал екіншісі 

тиісті кіші сөмкеге салынады. Қарудың сақтандырғышы қосулы жағдайда тұрады. Қызмет 

өткеру кезінде ерекше қажеттіліксіз қаруды тапанша қаптан алуға, оны қаруды сақтау 

қарастырылмаған орындарға қоюға (қызметтік сейфтер, сөрелер және т. б.), сондай-ақ басқа 

адамдардан беріп жіберуге тыйым салынады. Тапаншалар қызмет өткеру уақытында, сондай-

ақ атыстарды өткізу орнына бару және кері қайтуы кезінде белге баумен бекітіледі. Қару 

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда қолдану үшін жауынгерлік 

даярлыққа келтіріледі. ІІО қызметкерлері қаруды қажетті қорғану туралы заңға сәйкес 

қолдануы тиіс. Мұндай жағдайда қару озбырлықты қайтару құралы ретінде пайдаланылады, 

сондықтан атыс қаруын қолдану нәтижесінде келтірілген залал қажетті қорғану жағдайының 

заңдылығына сай келуі тиіс [3]. 

ҚР ІІМ қызметкерлерінің атыс даярлығы мәселелерін тиянақты орындауы: 

– қызметкерлер қарудың материалдық жағының толық негізін білуімен; 

– кәсіби маманның жоғары әдістемелік дайындығының және қаруларының дұрыс 

болуымен; 

– материалдық қордың күшті әрі жеткілікті болуымен және жеке құрамның жоғары 

деңгейдегі тәртіптілігіне байланысты деп есептейміз. 
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РЕЗЮМЕ 

В данной статье рассматриваются учебно-методические вопросы совершенствования 

обучения курсантов огневой подготовке. 

RESUME 

In the given article are considered educational and methodological questions of improving the 

fire training in the training of cadets. 
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Уголовное законодательство стран ближнего зарубежья  
в вопросах противодействия изнасилованию 

Аннотация. Статья посвящена изучению зарубежного опыта в вопросах противодей-

ствия такому уголовному правонарушению, как изнасилование. В рамках статьи автор про-

водит сравнительный анализ законодательства стран ближнего зарубежья (Российская 

Федерация, Украина, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Туркменистан, Грузия) в 

вопросах ответственности за указаное деяние. Данная работа может иметь актуальное 

значение для формирования четкого представления о существующих подходах к пониманию 

сущности и природы проблем, связанных с регламентацией ответственности за изнасило-

вание в Республике Казахстан, и способствовать выработке предложений по совершенство-
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ванию действующего законодательства, регламентирующего вопросы ответственности за 

изнасилование. 

Ключевые слова: зарубежный опыт, отечественное законодательство, государства, 

правоохранительные органы, изнасилование, половые преступления, ответственность, по-

терпевшая, диспозиция статьи, квалифицирующие признаки. 

В условиях всемирной экономической, политической и культурной интеграции совре-

менного общества актуальным является изучение законодательного опыта зарубежных стран 

(в том числе уголовно-правового), что в первую очередь необходимо для совершенствования 

отечественного законодательства.  

В этой связи известный французский юрист Марк Ансель писал, что изучение зарубеж-

ного права «открывает перед юристом новые горизонты, позволяет ему лучше узнать право 

своей страны, ибо специфические черты этого права особенно отчетливо выявляются в срав-

нении другими системами. Сравнение способно вооружить юриста идеями и аргументами, 

которые нельзя получить даже при очень хорошем знании только собственного права» [1, 38]. 

В этой связи, обращение к законодательному опыту регламентации ответственности за изна-

силование, накопленному зарубежными государствами, интересно, на наш взгляд, как с науч-

ной, так и с практической точки зрения. 

Изучение зарубежного опыта в вопросах регламентации ответственности за изнасилова-

ние имеет актуальное значение для формирования четкого представления о существующих 

подходах к пониманию сущности и природы проблем, связанных с уголовно-правовым регу-

лированием изнасилования в Республике Казахстан, и способствует выработке предложений 

по совершенствованию действующего законодательства, регламентирующего вопросы ответ-

ственности за это деяние. А. А. Малиновский отмечает: «Сравнительное исследование дает 

возможность выявить и учесть чужие ошибки и достижения при решении вопросов о пре-

ступности и наказуемости конкретных деяний, помогает понять роль и значение уголовного 

права как инструмента социального регулирования» [2, 367]. 

Проведенное нами исследование позволило сделать следующие выводы и предложения. 

1. Анализ диспозиций статей, предусматривающих ответственность за изнасилование, 

свидетельствует о том, что в уголовном законодательстве большинства стран ближнего зару-

бежья (УК России [3], УК Туркменистана [4], УК Грузии [5]) под изнасилованием понимает-

ся половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей 

либо с использованием ее беспомощного состояния. Исключением являются УК Республики 

Беларусь и Кыргызской Республики, где при определении понятия изнасилования указывает-

ся на такой признак, как «вопреки воле потерпевшей» [6, 7]. Кроме того, в УК Республики 

Беларусь в диспозиции статьи содержится такая формулировка, как «с угрозой применения 

насилия к женщине или ее близким» [7]. 

Таким образом, понятие изнасилования по УК РБ и УК КР в некоторой степени отлича-

ется от данного понятия, закрепленного в УК РК. В статье 120 УК РК [8] такой признак, как 

«совершение деяния против воли потерпевшей» не выделяется. Разъяснение данного вопроса 

дается в Нормативном постановлении Верховного Суда РК «О некоторых вопросах квалифи-

кации преступлений, связанных с изнасилованием и иными насильственными действиями 

сексуального характера» от 11 мая 2007 г. № 4 [9], где указано, что под изнасилованием сле-

дует понимать половое сношение в естественной форме с лицом женского пола против или 

помимо его воли. Однако хотелось бы отметить, что с точки зрения юридической техники и 

стремления к созданию оптимально идеальной нормы, данные моменты, на наш взгляд, при-

оритетнее закрепить в самом законе. 

Дополнительным аргументом в пользу высказанной позиции является п. 2.8 Концепции 

правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 г., в котором указано, что 

закон должен соответствовать требованиям юридической точности и предсказуемости по-

следствий, т. е. нормы должны быть сформулированы с достаточной степенью четкости и ос-

нованы на понятных критериях, позволяющих со всей определенностью отличать правомер-
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ное поведение от противоправного, исключая возможность произвольной интерпретации по-

ложений закона [10]. 

Таким образом, во избежание проблем в правоприменительной практике, а также в целях 

реализации положений Концепции правовой политики на период с 2010 до 2020 г. считаем 

целесообразным дополнить диспозицию ч. 1 ст. 120 УК РК данным признаком. 

Следует отметить, что в результате проведенного нами опроса 70 % респондентов ― со-

трудников правоохранительных органов на вопрос: «Считаете ли вы целесообразным в дис-

позиции ч. 1 ст. 120 УК РК «Изнасилование» сделать прямое указание на совершение деяния 

против воли потерпевшей?» ответили утвердительно. 

В отличие от УК РК в диспозиции ст. 166 УК Республики Белорусь «Изнасилова-

ние» [11] предусмотрена такая формулировка, как «с угрозой применения насилия к жен-

щине или ее близким», УК РК в свою очередь указывает на угрозу применения насилия к по-

терпевшей или к другим лицам. При этом в Нормативном постановлении Верховного суда РК 

от 11 мая 2007 г. «О некоторых вопросах квалификации преступлений, связанных с изнаси-

лованием и иными насильственными действиями сексуального характера» содержатся сле-

дующие разъяснения «…под угрозой при изнасиловании либо при иных насильственных 

действиях сексуального характера следует понимать запугивание потерпевших с целью пре-

сечь их сопротивление такими действиями или высказываниями, в которых выражается ре-

альное намерение виновного применить физическое насилие к самим потерпевшим или их 

близким». Следовательно, согласно диспозиции УК РК под другими лицами следует пони-

мать близких лиц. Как было указано выше, с целью создания оптимально идеальной нормы, 

во избежание проблем в правоприменительной практике, а также в целях реализации поло-

жений Концепции правовой политики на период с 2010 до 2020 г. полагаем целесообразным 

слова «к другим лицам» заменить на «к её близким лицам». Это предложение поддержали 

63 % опрошенных респондентов. 

Кроме того, необходимо отметить, что в большинстве стран постсоветского простран-

ства (Беларусь, Грузия Кыргызская Республика, Россия, Туркменистан) потерпевшим по ана-

лизируемому составу преступления является лицо женского пола, субъектом, в свою очередь, 

― лицо мужского пола. Исключением является Украина: согласно диспозиции статьи, преду-

сматривающей ответственность за изнасилование в УК Украины, потерпевшими могут быть 

признаны лица как женского, так и мужского пола, субъектом рассматриваемого преступле-

ния являются лица как мужского, так и женского пола, достигшие четырнадцатилетнего воз-

раста. 

Законодателю РК в данном вопросе, на наш взгляд, следует сохранить свои позиции, т. е. 

субъектом преступления должно являться лицо мужского пола, потерпевшей ― лицо женско-

го пола. В пользу высказанной позиции выступает тот факт, что в уголовном законодатель-

стве РК имеется норма, предусматривающая ответственность за насильственные действия 

сексуального характера (ст. 121 УК РК), которая позволяет правильно квалифицировать дея-

ния такого рода, где субъектом половых посягательств является женщина либо потерпевшим 

является мужчина. 

2. Анализ санкций рассматриваемой статьи показал, что минимальная планка лишения 

свободы в большинстве стран ближнего зарубежья (Беларусь, Россия, Украина, Туркмени-

стан) составляет три года лишения свободы, максимальная ― десять лет (Туркменистан). 

При этом в качестве альтернативы лишению свободы в отдельных странах предусмотрено 

ограничение свободы (Беларусь). Однако альтернативные санкции являются нетипичными 

для составов изнасилования. Как правило, санкции за изнасилование предусматривают толь-

ко один вид наказания ― лишение свободы, что, на наш взгляд, соответствует принципу 

справедливости уголовного законодательства, поскольку по объему наказания именно лише-

ние свободы способно исправительно воздействовать на осужденного и служить  предупре-

ждением совершения новых преступлений. 

3. В большинстве стран постсоветского пространства (Беларуси, Грузии, Кыргызстане, 

России, Туркменистане) простое изнасилование, предусмотренное частями первыми соответ-
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ствующих статей, является преступлением, относящимся к категории тяжких, освобождение 

от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим невозможно. Исключе-

ние составляет законодательство Украины, согласно которому изнасилование относится к ка-

тегории преступлений средней тяжести. Однако освобождению от уголовной ответственно-

сти в связи с примирением лицо также не подлежит. 

Вопрос о возможности перевода деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 120 УК РК, из катего-

рии средней тяжести в категорию тяжких требует дальнейшей тщательной научной прора-

ботки механизмов исключения ложных доносов, совершенствования правил судебно-

медицинской экспертизы и решения сопутствующих данному вопросу проблем. 

4. Сравнительный анализ квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков из-

насилования свидетельствует о том, что в УК РК они в основном аналогичны признакам, 

предусмотренным в рассматриваемой статье УК стран ближнего зарубежья. Исключение со-

ставляет УК Грузии, в котором в качестве квалифицирующих признаков предусмотрены та-

кие, как: совершение деяния в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности, и изнасилование с использованием служебного положения. Кроме 

того, большинство стран постсоветского пространства (Беларусь, Грузия, Кыргызская Рес-

публика, Украина) содержат такой квалифицирующий признак, как изнасилование, совер-

шенное повторно или лицом, ранее совершившим преступление против половой свободы. 

Таким образом, проведенный анализ уголовного законодательства стран ближнего зару-

бежья (Беларусь, Грузия, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Туркменистан, 

Украина) свидетельствует о неоднозначности законодательных подходов к регламентации от-

ветственности за изнасилование, несмотря на то, что правовые системы стран постсоветского 

пространства, так или иначе, взаимодействовали между собой. 
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ТҮЙІН 

Мақалада зорлау үшін жауаптылықты көздейтін қылмыстық құқық бұзушылыққа қарсы 

әрекет ету мәселелерінде шетелдік тәжірибені зерделеуге арналған. Автор мақала аясында 

зорлау үшін жауаптылық мәселелерінде жақын шетел (Ресей Федерациясы, Украина, Бела-

русь Республикасы, Қырғыз Республикасы, Түркменстан, Грузия) заңнамаларына салы-

стырмалы талдау жасаған. Қазақстан Республикасында зорлау үшін жауаптылықты ретте-

умен байланысты проблемалардың мәні мен табиғатын түсінуге тиісті тәсілдер туралы нақты 

түсінік жасау үшін маңызы зор және зорлау үшін жауаптылық мәселелерін реттейтін қолда-

ныстағы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындауға ықпал етеді. 

RESUME 

The article is devoted to the study of foreign experience in matters of combating criminal of-

fenses involving responsibility for rape. 

As part of the article, the author conducts a comparative analysis of the legislation of the coun-

tries of the near abroad (Russian Federation, Ukraine, Republic of Belarus, the Kyrgyz Republic, 

Turkmenistan, Georgia) in matters of responsibility for rape. 

This work is relevant to form a clear understanding of the existing approaches to understanding 

the nature and nature of the problems associated with the regulation of liability for rape in the Re-

public of Kazakhstan, and contributes to the development of proposals to improve the current legis-

lation regulating liability for rape. 
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Составной частью управленческой деятельности органов внутренних дел является изу-

чение и анализ криминогенной обстановки. Трудно представить какую-либо организацион-

ную или тактическую проблему, возникшую в органах внутренних дел, которая решалась бы 

без предварительного изучения и оценки оперативной обстановки. Знание оперативной об-

становки, умение прогнозировать возможное развитие событий, правильное маневрирование 

силами и средствами органов внутренних дел сегодня может быть решающим фактором ста-

бильности и правопорядка на обслуживаемых административных территориях [1]. 

В статье рассматриваются вопросы обучения курсантов и магистрантов Академии МВД 

РК навыкам анализа криминогенной обстановки на обслуживаемой территории и организа-

ции повседневной деятельности в следственных и оперативных подразделениях ОВД. 

В соответствии с требованиями общеобразовательного стандарта высшего образования, 

предъявляемым к содержанию образования обучающихся, курсантам Академии МВД Рес-

публики Казахстан необходимо: 

– при проведении практических занятий привить умение ориентироваться в современ-

ных информационных потоках и адаптироваться к динамично меняющимся явлениям и про-

цессам;  

– быть гибким и мобильным в различных условиях и ситуациях, связанных с професси-

ональной деятельностью;  

– владеть навыками принятия решений организационного характера в различных усло-

виях [2]. 

Обучение курсантов следует начать с ежедневного планирования работы, как это практи-

куется в подразделениях органов внутренних дел. Особое внимание необходимо уделять пра-

вильной организации своей практической деятельности, одним из важнейших аспектов кото-

рой является оценка криминогенной обстановки на обслуживаемой территории, которая не-

возможна без изучения оперативной сводки по району, области и, при наличии, обобщенной 

информации по республике. 

Кроме того, будущему практическому сотруднику ОВД необходимо привить навыки ана-

лиза происшествий, совершенных преступлений и правонарушений, умение определить од-

нотипные среди них, динамику преступности (за текущие сутки, неделю, месяц), наиболее 

пораженные районы города (области). При изучении ориентировок по поступившей инфор-

мации о преступлениях и происшествиях на обслуживаемой территории он, в соответствии 

со знаниями, полученными на практических занятиях, должен уметь систематизировать 

большой объем информации, содержащей приметы преступников, похищенного имущества, 

данные об угнанном и похищенном автотранспорте, о разыскиваемых органами внутренних 

дел уголовных преступниках, подозреваемых лицах, лицах, без вести пропавших, и другую 

информацию. На практических занятиях необходимо использовать конкретные практические 

примеры и обобщенную информацию, к их проведению привлекать практических работни-

ков полиции. Вышеизложенное ― один из первых элементов запланированных ежедневных 

мероприятий в практической деятельности сотрудников ОВД, занимающихся раскрытием, 

пресечением и профилактикой преступлений. Дальнейшее обучение методам планирования 

деятельности подразделений ОВД и отдельных сотрудников осуществляется по принципу от 

общего к частному, и важнейшим фактором являются изменения в оперативной обстановке 

на обслуживаемой территории [3]. 

Подводя итог, еще раз подчеркнем необходимость увеличения практической направлен-

ности обучения курсантов академий МВД Республики Казахстан, подготовку их к работе в 

динамично меняющихся условиях функционирования ОВД и участие практических работни-

ков в проведении занятий. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан 

«Об утверждении государственного общеобязательного стандарта образования соответству-

ющих уровней образования» от 31 октября 2018 г. № 604 к содержанию послевузовского об-

разования предъявляются определенные требования. Одним из наиболее значимых требова-

ний к содержанию послевузовского образования в академиях МВД РК является подготовка 
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высококвалифицированных кадров с высокими морально-нравственными качествами, спо-

собных к самостоятельному мышлению, управлению и обеспечению обороны и националь-

ной безопасности страны, осуществлению правоохранительной деятельности. 

Базовыми ценностями содержания послевузовского образования являются: умение при-

менять научные методы познания в профессиональной деятельности, интегрировать знания, 

полученные в рамках разных дисциплин, использовать их для решения аналитических и 

управленческих задач в новых незнакомых условиях. Кроме того, магистрант должен иметь 

навыки решения стандартных научных и профессиональных задач, быть компетентным в об-

ласти методологии исследований по специальности, креативно мыслить и творчески подхо-

дить к решению новых проблем и ситуаций.  

Рассмотрим особенности практического обучения магистрантов профильной и научно-

педагогической магистратуры Института послевузовского образования Академии МВД РК 

вопросам организации криминологического прогнозирования преступности и нарушений 

общественного порядка. 

Организация криминологического прогнозирования преступности предусматривает: 

а) сбор необходимой ведомственной и иной информации (статистические, демографиче-

ские, экономические и иные данные); 

б) определение сроков разработки прогноза; 

в) установление форм взаимодействия между субъектами, осуществляющими прогнози-

рование. 

Основным и наиболее достоверным источником о динамике, тенденциях и структуре 

преступности является государственная статистическая отчетность. Кроме того, разнообраз-

ные повседневные данные о характере преступлений и иных правонарушений, времени, ме-

сте и способах их совершения, лицах, их совершивших, отражаются в различных картотеках, 

журналах и разнообразных разовых документах ― письмах (информациях) медицинских 

учреждений, сводках и др. 

Таким образом, основное назначение (цель) познания криминогенной обстановки ― яс-

ное понимание тенденций в развитии преступности, выявление причин и условий соверше-

ния противоправных деяний, а также своевременное определение основных проблем органи-

зации деятельности органов и подразделений внутренних дел на приоритетных направлениях 

обеспечения правопорядка, грамотное сочетание форм и методов предупредительно-

профилактической деятельности в целях выработки управленческих решений в сфере право-

охранительной деятельности. 
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RESUME 

In the given article the author investigates the topic of training cadets and undergraduates of 

the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan in the skills of ana-

lyzing the crime situation in the service area and organizing their daily activities in the investigative 

and operational units of the Organs of Internal Affairs. 
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Процессуальный порядок расследования уголовных дел в отношении лиц,  
заболевших психическим расстройством после совершения преступления 

Аннотация. В уголовном судопроизводстве РК задачи одного из основных институтов 

специального производства ― в отношении невменяемых ― представляют особую актуаль-

ность при решении задач о привлечении либо освобождении лиц, страдающих душевными 

расстройствами и совершивших общественно опасные деяния, от уголовной ответствен-

ности и применении к ним принудительных мер медицинского типа. Поскольку судопроиз-

водство по делам о невменяемых и лицах, заболевших психическим расстройством после со-

вершения преступления, имеет особенности, оказывается недостаточным быстро рас-

крыть и расследовать общественно опасное деяние, выявить лиц, его совершивших. Для 

успешного расследования дел данной категории необходимо найти подход к лицу, страдаю-

щему психическим расстройством, наладить с ним психологический контакт. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство, предварительное след-

ствие, применение принудительных мер медицинского характера, психическое заболевание, 

сторона обвинения, сторона защиты, законность, охрана прав. 

Уголовно-процессуальное законодательство регламентирует порядок досудебного рас-

следования преступлений, определяет общие условия производства предварительного след-

ствия, без соблюдения которых не могут быть успешно выполнены задачи уголовного про-

цесса, указанные в ст. 8 УПК РК [1]. 

Соблюдение общих условий производства по уголовным делам создает предпосылки для 

полноты, всесторонности и объективности предварительного следствия, способствует реали-

зации прав и законных интересов участников уголовного процесса. 

Общие условия предварительного следствия, по мнению В. И. Никандрова [2, 3], — это 

совокупность, закрепленных в нормах права требований, которыми в целях успешного осу-

ществления роли данной стадии в реализации задач уголовного судопроизводства устанавли-

ваются характерные для нее в целом особенности и гарантии реализации принципов и общих 

положений уголовного процесса. 

На законодательном уровне общие условия — это система обязательных для исполнения 

процессуальных норм, которые устанавливают задачи судопроизводства, принципы и общие 

положения уголовного процесса, общие условия его самостоятельных стадий, подследствен-

ность, особенности производства по некоторым категориям уголовных дел, а также правовое 

положение субъектов уголовно-процессуальных отношений, правила проведения следствен-

ных действий и другие условия, обеспечивающие законность, демократизм и эффективность 

предварительного расследования [3, 10-11; 4, 69]. 

Применительно к невменяемым, в законе говорится не о преступлении, а об обществен-

но опасном деянии, предусмотренном уголовным законом. По своему внешнему проявлению, 

характеру и степени общественной опасности общественно опасные деяния невменяемых 
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совпадают с объективной стороной того или иного состава преступления, наносят, по суще-

ству, такой же вред личности, обществу и государству, как и преступления. Эти деяния могут 

выражаться в совершенном с особой жестокостью убийстве, хулиганстве, поджоге, повлек-

шем тяжкие последствия, и других опасных действиях, а совершившие их лица по своему 

болезненному состоянию довольно часто представляют опасность для общества. 

Судопроизводство по применению принудительных мер медицинского характера в от-

ношении невменяемых и лиц, у которых психическое расстройство наступило после совер-

шения преступления, производится по общим правилам УПК РК с соблюдением особых тре-

бований и процедур, отражающих специфику предварительного следствия, подготовитель-

ных действий к судебному заседанию, судебного разбирательства, обжалования и опротесто-

вания судебных решений, принимаемых по данной категории уголовных дел (ст. ст. 509―524 

УПК РК). 

При общем увеличении фактов совершения общественно опасных деяний лицами, стра-

дающими психическими расстройствами, и числа совершаемых ими общественно опасных 

деяний, а также увеличения количества ошибок и недостатков при производстве по делам 

данной категории возникает объективная потребность совершенствования уголовно-

процессуального законодательства. Представляется, что необходима подробная регламента-

ция как порядка производства предварительного следствия по делам данной категории, так и 

процессуального положения лиц, участвующих в судопроизводстве, имея в виду, что по та-

ким делам неприемлемо их деление на сторону обвинения и сторону защиты, поскольку не-

вменяемому подозрение не предъявляется, а при отсутствии подозрения и обвинения нет и 

обвинителя и защитника. Роль и функции участвующих в деле прокурора и защитника по де-

лам о деяниях невменяемых, существенно отличаются от их полномочий по другим делам. 

Необходимо также уточнить процессуальные формы совершения процессуальных действий 

при расследовании дел и их рассмотрении в судах. 

Поскольку судопроизводство по делам о невменяемых и лицах, заболевших психическим 

расстройством после совершения преступления, имеет свои особенности и представляет зна-

чительную сложность, недостаточно быстро раскрыть и расследовать общественно опасное 

деяние, выявить лиц, его совершивших. Для успешного расследования дел данной категории 

необходимо уметь найти подход к лицу, страдающему психическим расстройством, наладить 

с ним психологический контакт. Процессуальная деятельность по таким делам должна осу-

ществляться в рамках специальных правил и процедур на педагогической и психологической 

основе, на тщательном и продуманном подходе к выполнению каждого процессуального дей-

ствия. 

Трудности производства по делам этой категории состоят еще и в необходимости выяс-

нения значительного объема данных о личности (наличие психических недостатков, индиви-

дуальных умственных и эмоционально-волевых особенностей, привычек и т. п.), решения 

вопроса о вменяемости-невменяемости субъекта, поведении его до, после и в момент совер-

шения общественно опасного деяния, способности самостоятельно осуществлять свое право 

на защиту, участвовать в производстве следственных действиях и др. 

Поскольку речь идет о лицах с расстроенной психикой, с ограниченными способностями 

и возможностями осуществлять свои права, все производство предварительного следствия по 

уголовному делу должно быть проникнуто сочувствием и милосердием, в полной мере га-

рантировать охрану прав и законных интересов таких лиц [5, 41-42]. 

Очевидно, что роль нормативных предписаний об особенностях судопроизводства по де-

лам о невменяемых и лицах, заболевших психическим расстройством после совершения пре-

ступления, исключительно велика. Они определяют не только специфику процессуальной 

деятельности по этой категории уголовных дел, но и выполняют организующие функции в 

следственной и судебной практике. 

Суть особенностей судопроизводства по делам психически неполноценных лиц состоит 

в оптимальном регулировании условий и порядка расследования совершенных ими обще-

ственно опасных деяний, которые, с одной стороны, исключали бы всякие проявления субъ-
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ективизма и произвола, а с другой — обеспечивали бы быстрое, полное, всестороннее и объ-

ективное исследование всех обстоятельств уголовного дела, усиливали бы гуманитарные и 

демократические начала уголовного судопроизводства, гарантировали бы охрану прав и за-

конных интересов таких лиц [6, 11-12]. 

Особенности производства по данной категории уголовных дел, определяются действи-

ем не только специальных уголовно-процессуальных норм, но и органов, уполномоченных 

вести расследование общественно опасных деяний, совершенных лицами, которые в силу 

своего психического заболевания не могут самостоятельно осуществлять свое право на за-

щиту[7]. 

Уголовно-процессуальное законодательство установило, что основной наиболее опти-

мальной, полной формой расследования общественно опасных деяний невменяемых и лиц, 

заболевших психическим расстройством после совершения преступления, является предва-

рительное следствие, а не дознание. Законодатель признал, что только эта форма производ-

ства по уголовному делу создает необходимые условия для всестороннего, полного и объек-

тивного исследования всех обстоятельств совершения общественно опасного деяния, в том 

числе для обеспечения охраны личных и имущественных прав. Причем особенности лица, 

совершившего общественно опасное деяние, предопределяют основные черты этой стадии 

уголовного процесса. 

Производство предварительного следствия обязательно по всем без исключения делам о 

невменяемых и лицах, заболевших психическим расстройством после совершения преступ-

ления. Поэтому, в изначально определенную подследственность могут быть внесены коррек-

тивы. Все зависит от того, кем начато досудебное расследование, и кто осуществляет по нему 

производство. 

Таким образом, расследование дел об общественно опасных деяниях невменяемых и 

лиц, заболевших психическими расстройствами после совершения преступления, осуществ-

ляется в соответствии с общими и специфическими, обязательными для следователя (органа 

дознания) требованиями, предъявляемыми уголовно-процессуальным законодательством. 

Считаем целесообразным внести в ч. 5 ст. 189 УПК дополнения, касающиеся рассматривае-

мой категории лиц, и изложить ее в следующей редакции: «Начальник органа дознания впра-

ве назначить производство предварительного следствия также в случаях, когда в установлен-

ный частью второй ст.192 срок невозможно обеспечить достаточность и полноту исследова-

ния обстоятельств дела, кроме лиц, в отношении которых начато досудебное производство, 

заболевших психическим расстройством до или после совершения преступления». 

Только с учетом всех особенностей предварительного следствия, указанных в гл. 54 УПК 

РК, предварительное следствие будет проведено полно, объективно и всесторонне, будут 

обеспечены соблюдение законности, охрана прав и законных интересов лиц, страдающих 

психическим расстройством. 
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RESUМЕ 

The scientific article specifies on the judicial order of investigation of criminal cases in re-

gard to the persons diseased by psychical disorder of m after the commission of crime. 
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Проблемы толкования антикоррупционного законодательства РФ 

Аннотация. Автор отмечает, что одно из важнейших правил юридической техники — 

наличие единой понятийно-терминологической базы с иными нормативно-правовыми акта-

ми, участвующими в регулировании данного вида отношений, а также отсутствие в тек-

сте дефиниций и формулировок, способных в процессе правоприменения подвергаться рас-

ширительному толкованию. Это особенно актуально в отношении актов охранительного 

характера, устанавливающих механизм реализации каких-либо принудительных мер. В ста-

тье исследуются отдельные понятия, входящие в содержание правовых норм, зафиксиро-

ванных в ст. 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ. Выявлены проблемы их толкования, предложены возможные пути решения. 

Ключевые слова: противодействие коррупции, конфликт интересов, личная заинтересо-

ванность, толкование права.  

Любой нормативный правовой акт должен создаваться в соответствии с правилами юри-

дической техники. Важнейшее из них ― наличие единой понятийно-терминологической ба-

зы с иными нормативно-правовыми актами, участвующими в регулировании данного вида 

отношений, а также отсутствие в тексте дефиниций и формулировок, способных в процессе 

правоприменения подвергаться расширительному толкованию. Данное требование особо ак-

туально в отношении актов охранительного характера, устанавливающих механизм реализа-

ции каких-либо принудительных мер. Это продиктовано следующими обстоятельствами: во-

первых, высокой степенью вероятности того, что отсутствие единства в сфере терминологии 

не позволит правоприменителям реализовать идеи, заложенные в нормативный акт его авто-

рами. Во-вторых, применение норм, касающихся, прямо или косвенно, ограничений прав и 

свобод личности, провоцирует появление латентной угрозы трансформации законных огра-

ничений в нарушения прав, свобод и законных интересов лица. 

Российское законодательство в сфере противодействия коррупции не смогло избежать 

столкновения с этой проблемой. Хотелось бы обратить внимание на ряд ее аспектов. 

В последние годы российским законодателем стала активно использоваться дефиниция 

«конфликт интересов». Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ дает определение «конфликта интересов» как ситуации, «при которой лич-

ная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 

которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулирова-

нию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и бес-
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пристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление пол-

номочий)» [1]. 

Под «личной заинтересованностью» понимается «возможность получения доходов в ви-

де денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного харак-

тера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) (выделено нами 

— К. Н.) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком 

родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 

братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или орга-

низациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие 

с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или ины-

ми близкими отношениями». 

Формулируя указанную дефиницию, авторы закона воздержались от ее аутентичного 

толкования; это обстоятельство создало предпосылки для расхождений в понимании ее 

смысла. Практика применения данного нормативного правового акта выявила, что наиболь-

шие сложности возникают в процессе уяснения воли законодателя применительно к содер-

жанию следующих понятий:  

1) «лицо, замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или 

может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должност-

ных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)»; 

2) «выгода» и «преимущество» (а также их соотношение между собой); 

3) «иные близкие отношения». 

Конструируя определение понятия «конфликт интересов», авторы попытались охватить 

довольно широкий круг лиц, обязанных «принимать меры по предотвращению и урегулиро-

ванию конфликта интересов...», однако эти усилия не сделали его исчерпывающим. Вместо 

того чтобы дать субъекту конфликта интересов унифицированное однозначное определение, 

законодатель пошел по пути использования громоздкого перечня конкретных обязанных лиц, 

причем продолжает этот перечень расширять. С 3 сентября 2018 г. на основании Федерально-

го закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившей силу части 15 статьи 5 Федерального закона «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

от 4 июня 2018 г. № 133-ФЗ [2] вступает в действие новая редакция п. 2 ч. 3 ст. 10 закона, до-

полняющая перечень указанных в ней субъектов лицами, замещающими должности финан-

сового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового 

уполномоченного. 

Исследователи обращают внимание на наличие неясности в вопросе о том, можно ли 

считать субъектами конфликта интересов лиц, не являющихся государственными или муни-

ципальными служащими, но при этом предоставляющих государственные, муниципальные 

(публичные) услуги (аудиторы, нотариусы, оценщики, эксперты, арбитражные управляющие, 

третейские судьи и т. п.) во время выполнения ими этих публичных услуг [3]. 

Полагаем, что следует поддержать высказанную в научной литературе идею об универ-

сализации понятия субъекта конфликта интересов, определив его через понятие «лицо, наде-

ленное государственными, муниципальными (публичными) полномочиями». Этот подход 

представляется юридически приемлемым и практически целесообразным. 

«Выгода» и «преимущество» являются категориями, которые с теоретической точки зре-

ния могут иметь как узкое, так и широкое значение. В узком смысле они играют роль интере-

са, имеющего исключительно материальный (экономический) характер; в широком ― как 

материальный, так и нематериальный. 

Примером первого подхода может служить ст. 212 Налогового Кодекса РФ «Особенности 

определения налоговой базы при получении доходов в виде материальной выгоды», фикси-

рующая норму, в диспозиции которой выгода рассматривается как разновидность дохода. 
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В «Методических рекомендациях по реализации квалификационными коллегиями судей 

норм законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции» [4] личная за-

интересованность судьи определена как возможность получения им при исполнении долж-

ностных обязанностей доходов в виде материальной выгоды (курсив наш – К. Н.) либо иного 

неправомерного преимущества непосредственно для судьи, членов его семьи или иных лиц и 

организаций, с которыми судья связан финансовыми или иными обязательствами. 

Сказанное позволяет констатировать, что понятие «выгода» как на исследовательском, 

так и на правоприменительном уровнях зачастую воспринимается исключительно как благо, 

имеющее материальную форму. Причем некоторые авторы полагают это закономерным, от-

мечая «материальное свойство» в качестве характерной особенности личной заинтересован-

ности в ситуации конфликта [5]. 

Понятие «преимущество», означающее «предпочтение», «превосходство», «преоблада-

ние» в содержании дефиниции «личная заинтересованность» зафиксировано в скобках, сле-

дующих сразу за понятием «выгода». Данная лексическая форма позволяет заключить, что 

«преимущество» в контексте указанной нормы используется как синоним понятия «выгода». 

Сложности возникают при выявлении соотношения понятий «выгода» и «преимуще-

ство» с понятиями, выраженными формулировкой «получение доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 

выполненных работ». Стоящий между ними союз «или» полной ясности в понимание смыс-

ловой нагрузки нормы не вносит, поскольку грамматически и логически позволяет предпо-

ложить три различных варианта толкования: 

а) «… возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе иму-

щественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или ка-

ких-либо иных материальных (имущественных) выгод (преимуществ)…»; 

б) «… возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе иму-

щественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или ка-

ких-либо нематериальных выгод (преимуществ)…». 

в) «… возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе иму-

щественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или ка-

ких-либо иных, в том числе нематериальных, выгод (преимуществ)…». 

Расширительное толкование нормы, используемое во втором и третьем вариантах (бла-

годаря неопределенному местоимению «каких-либо»), позволяет сделать вывод, что «выго-

ды» и «преимущества» могут пониматься как имеющие либо исключительно нематериаль-

ный характер, либо нематериальный наряду с материальным. 

Узость подхода, в соответствии с которым материальная заинтересованность лица рас-

сматривается как наиболее значимый признак конфликта интересов, уже подвергалась крити-

ке в научной литературе. Авторы отмечают, что при этом «игнорируется все то, что может 

вызывать его прямую личную заинтересованность в семейном, политическом, профессио-

нальном, конфессиональном, сексуальном и других планах». Рассматривая понятие «пре-

имущество» применительно к предмету взятки или коммерческого подкупа, П. С. Яни, к 

примеру, предлагает признать в этом качестве «любые формы неправомерных преимуществ, 

включая любые нематериальные преимущества (курсив наш – К. Н.), вне зависимости от то-

го, можно установить их стоимость или нет» [6]. Далее автор поясняет, что понятие «любые 

нематериальные преимущества» как предмет взятки охватывает предоставление чиновнику в 

качестве незаконного вознаграждения поддельных денег, наркотиков, сексуальных услуг и 

многого иного, что не подлежит объективной оценке, потому что не может стать предметом 

гражданского оборота. 

Официальное толкование понятия «иная личная заинтересованность» дал Верховный 

Суд РФ. В пункте 16 Постановления от 16 октября 2009 г. № 19 Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» [7] установлено, что личная за-

интересованность, помимо корыстного характера, может проявляться в стремлении долж-
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ностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленном такими побуж-

дениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, 

получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть 

свою некомпетентность и т. п. 

Кроме того, указано, что под использованием должностным лицом своих служебных 

полномочий вопреки интересам службы следует также рассматривать протекционизм, под 

которым понимается незаконное оказание содействия в трудоустройстве, продвижении по 

службе, поощрении подчиненного, а также иное покровительство по службе, совершенное из 

корыстной или иной личной (нематериальной) заинтересованности. 

Полагаем, что указанные правовые конструкции не являются безупречными. В частно-

сти, возникает вопрос о критериях правовой оценки таких, в принципе юридически 

нейтральных, деяний, как карьеризм, желание приукрасить действительное положение и др. 

Столь широкое толкование категории «выгода», да еще и оставляющее поле для правоприме-

нительного усмотрения, чревато крайней степенью субъективизма в процессе юридической 

оценки деяния. 

Не меньше вопросов вызывает толкование понятия «иные близкие отношения», характе-

ризующего связь лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обя-

занность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и ли-

ца, выступающего приобретателем выгоды (преимущества). 

Известно, что законодательное использование неопределенных юридических категорий 

порождает проблему их толкования. Отметим, что в упомянутых выше «Методических реко-

мендациях по реализации квалификационными коллегиями судей норм законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции» к «иным лицам» — получателям вы-

годы (преимущества) предложено относить тех, с кем судья связан финансовыми или иными 

обязательствами. Термин «обязательство» по сравнению с «иными близкими отношениями» 

выглядит более конкретизированным, «осязаемым», однако остается открытым вопрос о том, 

почему авторы рекомендаций решили существенно отступить от редакции правовой нормы 

Федерального закона «О противодействии коррупции», действие которой распространяется 

на судей наряду с другими субъектами. 

Следует признать, что отсутствие критериев для точного определения круга граждан, с 

которыми служащий и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями, устанавливает для 

правоприменителя возможность необоснованно широкого усмотрения. При этом представля-

ется справедливым замечание о том, что «вопрос интересов третьих лиц является довольно 

деликатным. При выявлении таких интересов следует в каждом конкретном случае считаться 

с семейными, родственными, дружескими (например, друзья, в рамках обычных служебных 

отношений) или интимными связями человека. Выделение интереса третьего лица, влияюще-

го или повлиявшего на осуществление должностных полномочий, возможно только в ре-

зультате тесных и длительных отношений (курсив наш – К. Н.)». 

Обратимся к практике применения законодательства в сфере противодействия корруп-

ции. Иллюстрацией может служить пример из обзора, подготовленного Верховным Судом 

РФ [8]. В обзоре упомянуто решение, на основании которого признано правомерным уволь-

нение из органов внутренних дел сотрудника В. на основании п. 1 ч. 1 ст. 82.1 Федерального 

закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с утратой доверия вслед-

ствие непринятия им мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого он является. Увольнение стало результатом проведенной в отношении не-

го проверки, основанием для которой послужило поступившее в управление МВД России по 

субъекту Российской Федерации представления прокурора об устранении нарушений законо-

дательства о противодействии коррупции и о службе в органах внутренних дел. В указанном 

представлении содержалась информация о том, что В., используя свои служебные полномо-

чия, по просьбе находившихся с ним в дружеских отношениях А. и Б. составил подложные 
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документы о двух дорожно-транспортных происшествиях с целью получения последними 

страхового возмещения. На основании этих документов страховые компании произвели вы-

плату А. и Б. соответствующих сумм страхового возмещения. 

Суд установил, что приказ об увольнении В. со службы издан на основании доклада о 

результатах проверки, проведенной группой по профилактике коррупционных и иных право-

нарушений кадрового подразделения управления МВД России по субъекту Российской Феде-

рации, а также рекомендации аттестационной комиссии. 

По мнению авторовобзора, суд дал правильную оценку действиям В., который, не уведо-

мив непосредственного руководителя (начальника) о поступившем ему предложении по 

фальсификации документов о дорожно-транспортных происшествиях, допустил возникнове-

ние конфликта интересов, выразившегося в создании ситуации, при которой его личная заин-

тересованность повлияла на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

служебных обязанностей; в силу этого суд обоснованно признал законным увольнение В. со 

службы по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 82.1 Федерального закона «О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации». 

Следуя логике законодателя, можно заключить, что дружеские отношения В. с А. и Б. 

относятся к категории «иных близких отношений». Но при этом у исследователя закономерно 

возникает ряд вопросов. 

1. Что выступает благом, обусловливающим личную заинтересованность самого субъек-

та конфликта интересов? 

2. Если этим благом является сохранение и упрочение дружеских отношений с А. и Б., то 

как констатировать факт его достижения? 

3. Должна ли степень близости и длительности отношений В. с А. и Б. выступать пред-

метом оценки со стороны уполномоченных субъектов, усмотревших в действиях В. признаки 

«личной заинтересованности»?  

Предположим, что А. и Б. были не мужчинами, с которыми В. находился в дружеских 

отношениях, а молодыми привлекательными девушками, с которыми он познакомился в мо-

мент их обращения с просьбой о фальсификации документов о дорожно-транспортных про-

исшествиях. Мотивом деяния В. могла стать внезапно возникшая симпатия к одной из них 

или обеим сразу. Очевидно, что в этом случае имеется определенная форма «личных отноше-

ний», однако вряд ли их степень можно определить термином «близкие». При этом степень 

заинтересованности В. в благоприятном развитии его дальнейших отношений с девушками 

может быть даже выше, чем в развитии уже имеющихся дружеских отношений в примере с 

мужчинами. 

Заметим, что проблема толкования «близости отношений» может возникать в самых раз-

ных интерпретациях. Например, в оценке ситуации, связанной с взаимоотношениями супру-

гов, брак между которыми расторгнут, но которые продолжают доброжелательное общение 

друг с другом. Проще давать правовую оценку действиям лиц, расторгнувших брак фиктивно 

и продолжающих вести совместное хозяйство. В литературе приводится пример, когда целью 

расторжения брака было осуществление трудовой деятельности в структуре муниципального 

образования, где бывшие супруги занимали должности главы муниципального образования и 

муниципального служащего соответственно [9]. Суд усмотрел в данной ситуации вероят-

ность возникновения конфликта интересов. 

Сказанное позволяет заключить, что используемое законодателем понятие «иные близ-

кие отношения», как любое понятие оценочного характера, является уязвимым. Его практи-

ческое применение весьма затруднено в отсутствие официального толкования, способного 

установить приемлемые к правовому использованию формы «близости». 

В Обзоре типовых случаев конфликта интересов на государственной службе Российской 

Федерации и порядке их урегулирования, подготовленном Министерством труда России, к 

кругу лиц, с выгодой которых может быть связана личная заинтересованность государствен-

ного служащего, отнесены «родственники и/или иные лица, с которыми связана личная заин-
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тересованность государственного служащего» [10]. Несмотря на то, что данный обзор был 

подготовлен раньше, чем появилась действующая редакция ч. 2 ст. 10 Закона «О противодей-

ствии коррупции», определяющая содержание «личной заинтересованности», используемая в 

нем текстуальная форма представляется более прагматичной, по сравнению с законом. Она, 

по крайней мере, избавляет правоприменителя от необходимости обосновывать наличие 

«близости» во взаимоотношениях лица, обязанного принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов и лица, получающего выгоду (преимущество). 

На основании изложенного, представляется возможным предложить авторский вариант 

редакции ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ: «В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью понимается 

возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных 

прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо 

иных выгод (преимуществ), обеспечивающих доступ к благам как имущественного (мате-

риального), так и нематериального характера лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, 

и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 

детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и су-

пругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 

настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными личными отношениями». 

Следует добавить, что при этом необходимо приложить усилия к созданию корректной 

формы официального толкования используемых понятий.  

Редакцию ч. 3 ст. 10 целесообразно изложить, используя высказанное в литературе пред-

ложение, следующим образом: «Обязанность принимать меры по предотвращению и урегу-

лированию конфликта интересов возлагается на лицо, наделенное государственными, му-

ниципальными (публичными) полномочиями». 
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ТҮЙІН 

Мақалада 2008 жылғы 25 желтоқсандағы № 273-ФЗ «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес туралы» Федералдық заңның 10-бабында жазылған. Құқықтық нормалардың мазмұ-

нына кіретін жеке ұғымдар зерттеледі. Оларды түсіндірудің проблемалары анықталды, 

мүмкін шешімдер ұсынылды. 

RESUME 

The article explores the individual concepts included in the content of legal norms, which are 

fixed in Art. 10 of the Federal Law “On Combating Corruption” dated December 25, 2008 No. 273-

FZ. The problems of their interpretation are revealed, possible solutions are proposed. 

 

 

ӘОЖ 343.3 

Ш. Қ. Қарымсақов, Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтының 
магистранты, полиция майоры  

(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы, 
Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ.) 

Жаппай тәртіпсіздіктің ұғымы мен жіктелуі 

Аннотация. Мақалада автор Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 272-

бабында берілген жаппай тәртіпсіздіктің қылмыстық-құқықтық сипаттамасын қарасты-

рады. Мақаланың аясында қоғамдық тәртіп пен жаппай тәртіпсіздіктердің түсінігін 

заңдық тұрғыдан жан-жақты қарастыруға тырысады. Заңға сәйкес қоғамдық қауіпсіздік 

деп қоғамның тұтастығы мен оның тұрақтылығы қамтамасыз етілетін азаматтар 

өмiрiнiң, денсаулығының және амандығының, қазақстандық қоғамның рухани-имандылық 

құндылықтарының және әлеуметтік қамсыздандыру жүйесінің нақты әрі ықтимал қауіп-

қатерлерден қорғалуының жай-күйі танылатындығын атайды. Қазақстан Республикасы-

ның қылмыстық заңы бойынша жаппай тәртіпсіздіктің сараланған құрамын қарастырады. 
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Түйін сөздер: жаппай тәртіпсіздік, қоғамдық қауіпсіздік, қоғамдық тәртіп, қоғамның 

тұтастығы, күш қолдану, қатер төндіру, жаппай тәртіпсіздікке қатысу. 

Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың 2012 жылғы 14 

желтоқсанда Қазақстан халқына «Қазақстан – 2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты Жолдауының бесінші «Мемлекеттілікті одан әрі нығайту және 

қазақстандық демократияны дамыту» бағытында: «Біздің мақсатымыз ― мемлекеттік 

басқарудың жаңа түрін қалыптастыру. Ол қоғамға қызмет ету мен мемлекеттілікті 

нығайтудың жаңа міндеттеріне сай болуы тиіс... Мемлекет тәртіпсіздікке мүлдем төзбеушілік 

принципін ұстануға тиіс. 

Дамыған қоғам барлық жерде тәртіп пен реттілік орнатудан, жайлы подъезден, жинақы 

ауладан, таза көшеден және жарқын жүзді адамдардан басталады. 

Біз ең ұсақ құқық бұзушылықпен, бұзақылықпен, мәдениетсіздікпен ымыраға келмеуіміз 

керек, өйткені осының өзі қоғам тыныштығын бұзады, өмірдің сапасына селкеу түсіреді. 

Тәртіпсіздік пен бетімен кетушілікті сезіну одан да елеулі қылмыстарға жол ашады. 

Ұсақ құқық бұзушылыққа төзбеу ахуалы – қоғамдық тәртіпті нығайтуға, қылмыспен 

күреске бастайтын маңызды қадам. 

Біз құқықтық нигилизмді жеңіп, қоғамды қоғамдық тәртіпті қорғау ісіне тартуымыз 

керек... Мұның бәрі қоғамдық өмірдің нормасы болуға тиіс» [1], – деп қоғамдық тәртіпке 

баса назар аударады. 

Осыған орай, ҚР Қылмыстық кодексінің 10-тарауы қоғамдық қауіпсіздікке және 

қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстар үшін жауаптылықты қарастырады. Заң шығарушы бұл 

тарауға қылмыстың бірнеше құрамын енгізген. 

«Қауіпсіздік» ұғымы әлдекімге, әлденеге қауіп-қатер төніп тұрғанын, сол сияқты 

қатердің жоқтығын, сақталушылықты, сенімділікті білдіреді. Демек, «қауіпсіздік» – адамдар 

үшін жасалатын әлдебір құндылық, қажеттілік, игілік. Қазақстан Республикасының 

2012 жылдың 6 қаңтарындағы «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» 

Заңына (кейінгі өзгерту, толықтыруларымен) сәйкес қоғамдық қауіпсіздік деп қоғамның 

тұтастығы мен оның тұрақтылығы қамтамасыз етілетін азаматтар өмiрiнiң, денсаулығының 

және амандығының, қазақстандық қоғамның рухани-имандылық құндылықтарының және 

әлеуметтік қамсыздандыру жүйесінің нақты әрі ықтимал қауіп-қатерден қорғалуының жай-

күйі танылады [2]. 

ҚР Қылмыстық кодексінің 10-тарауына енгізілген қылмыстар, жалпы алғанда, мүдделер 

үшін әлеуметтік мәні бар қазақстандық қоғам өмір тіршілігінің қауіпсіздігіне зиян келтіреді. 

Сонымен бірге қылмыстық ықпалға жалпы қауіпті заттармен жұмыс істеу, қоғамның жаппай 

өмірі үшін қауіпті жағдай сияқты қоғамдық құндылықтар түсіп қалуы мүмкін. Кең 

мағынасында «қоғамдық қауіптілік» сөзі өзіне қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге арналған 

қоғамдық қатынастарды қосып алды. 

Қоғамдық тәртіп (ағыл. public order; нем. Gesellsch aftsordn ungj) ― азаматтың қадір-

қасиеті мен басқа құқықтарын, меншіктің барлық нысанын қорғау, қоғамдық орындарда 

тыныштықты қамтамасыз ету, мемлекеттік және қоғамдық ұйымдардың, адамдардың өзара 

араласуының қалыпты қызметіне жағдай туғызу, адамның жеке басына тиіспеушілікті 

қамтамасыз ету мақсатында арнайы нормалармен реттелетін қоғамдық қатынастар 

жүйесі [3]. 

Қазіргі кезде елімізде қалыптасып отырған қоғамдық қатынастардың жеткіліксіз тұрақ-

тылығына негізделген қылмыстылықтың елеулі әсерімен көрінетін жағдайға белгілі бір 

дәрежеде жалпы қылмыстылықпен және оның жекелеген түрлерімен күрес жүргізуге 

айтарлықтай дақ түсіріп отыр. Демократия және жариялылықпен байланысқан жағымды 

әлеуметтік құбылыстармен бірге, жағымсыз сипаттағы құбылыстар да пайда болып, жалпы 

алғанда, қоғамдық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздікке елеулі зиянын тиігізіп отыр. 

Жаппай тәртіпсіздік ― күш қолдану, қирату, өртеу, бұзу, мүлікті жоюмен, атыс қаруын, 

жарылыс заттарын немесе жарылыс құрылғыларын қолданумен, сол сияқты олардың өкімет 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
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өкіліне қарулы қарсылық көрсетумен ұласқан қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке 

қарсы наразылық білдірумен көрінетін көп адамның қатысуымен жасалатын әрекет [4]. 

Жаппай тәртіпсіздіктің қоғамдық қауіптілігі мемлекеттік билік пен басқару органдары 

қызметінің құтын қашыруға, қоғамдық тәртіпті кең көлемде бұзуға қабілеттілігімен көрінеді. 

Сонымен бірге қоғамдық қауіпсіздікке қатер төндіру, адамдар өліміне әкеп соғу, мемлекетті, 

қоғамды не нақты тұлғаларды елеулі экономикалық шығындарға әкеп соқтыру болып 

табылады. Яғни жаппай тәртіпсіздіктің объектісі қоғамдық қауіпсіздік болып табылады. 

Осы қылмысты жасау кезіндегі қосымша объектілер адамдардың өмірі мен денсаулығы, 

меншігі, басқару тәртібі болуы мүмкін. 

Қылмыстың объективтік жағы ҚР Қылмыстық кодексінің 272-бабының 1-бөлігінде 

көрсетілгендей, күш қолдану, қирату, өртеу, бұзу, мүлiктi жоюдан, атыс қаруын, жарылғыш 

заттарды немесе жарылыс құрылғыларын қолданудан, сондай-ақ билік өкiлiне қарулы 

қарсылық көрсетумен ұласқан жаппай тәртiпсiздiктi ұйымдастырудан көрінеді [5]. 

Жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастыру – жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырушының 

(ұйымдастырушылардың) тобырға басшылық жасауға, тобырды біріктіруге бағытталған 

әрекеті. Оның бағыттары ҚР Қылмыстық кодексі 272-бабының 1-бөлігінде көрсетілген 

(қирату, өртеу, бұзу және басқалары). 

Ұйымдастыру мынадай жолдардан көрінуі мүмкін: тобырды қалыптастыру; тобыр 

әрекеттерінің жоспарын құрау, тобырдың жүретін жолын белгілеу, белсенді қатысушы-

ларының арасындағы атқаратын рөлдерін бөлу, мемлекеттік билік немесе мемлекеттік 

басқару органдарына талаптар қою. 

Жаппай тәптіпсіздік кезінде күш қолдану ― денсаулыққа түрлі ауырлықтағы (жеңіл, 

орташа ауырлықтағы, ауыр) зиян келтіру немесе зиян келтірумен қорқыту, немесе ұрып-соғу, 

соққыға жығу. 

Егер жаппай тәртіпсіздікке қатысушылар кісі өлтіретін болса, онда олардың әрекеттері 

ҚР Қылмыстық кодексінің 272 және 99-баптарының жиынтығымен сараланады. 

Қирату үйлер, құрылыстар, ғимараттар, тұрғын үйлерді, пәтерлерді, көлік құралдарын, 

коммуникацияларды бұзу деп танылады. 

Өкімет өкіліне қарулы қарсылық көрсету тобырдың өкімет өкілдерінің оларға жүктелген 

міндеттерін орындауына қару қолдану арқылы кедергі жасауынан көрінеді. Дегенмен қарулы 

қарсылық көрсету кезінде өкімет өкілінің өмірін қию жиынтық бойынша қосымша саралауды 

талап етеді. Жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастыру формалды құрамдағы қылмыс болып 

табылады, демек, жаппай тәртіпсіздік басталған сәттен-ақ аяқталған деп танылады. 

Қылмыстың субъективтік жағы кінәнің қасақаналық нысаны және тура ниетімен 

сипатталады. 

Қылмыстың субъектісі 16 жасқа толған, есі дұрыс, жеке адам болып табылады. Сонымен 

бірге ҚР Қылмыстық кодексі 272-бабының 1-бөлігінде жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырушы 

үшін ғана жауаптылық көзделген. 

ҚР Қылмыстық кодексі 272-бабының 2-бөлігі осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген 

жаппай тәртiпсiздiкке қатысқаны үшін жауаптылықты қарастырады [6]. 

Жаппай тәртіпсіздікке қатысу деп осы норманың 1-бөлігінде көрсетілген әрекеттерді 

жасаған адамның тікелей әрекеті танылады. Егер адам жаппай тәртіпсіздік жасаған тобырдың 

ішінде болып, бірақ жоғарыда аталған әрекеттерді жасамаған болса, онда ол жаппай 

тәртіпсіздікке қатысқаны үшін жауаптылыққа тартылмайды. 

ҚР Қылмыстық кодексі 272-бабының 2-бөлігіндегі субъекті жалпы белгілермен бірге, 

қосымша белгі ― жаппай тәртіпсіздікке қатысушы белгісіне ие болуы керек. ҚР Қылмыстық 

кодексі 272-бабының 3-бөлігі билік өкiлдерiнiң заңды талаптарына белсенді түрде 

бағынбауға және жаппай тәртiпсiздiкке шақыру не жаппай тәртіпсіздікке арандату, сол 

сияқты азаматтарға зорлық-зомбылық жасауға шақырғаны үшін қылмыстық жауаптылық 

белгілейді [7]. 
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Жаппай тәртіпсіздікке шақыру деп тобырдың заңға қайшы әрекеттер жасауға қоздыру 

шешімі танылады. Шақыру ауызша (айқайлап, жар салу), жазбаша (үнпарақ тарату), жеке 

үлгі көрсету жолдарымен жүзеге асырылуы мүмкін. 

ҚР Қылмыстық кодексі 272-бабының 3-бөлігіндегі субъекті жалпы белгілермен бірге, 

қосымша белгі ― жаппай тәртіпсіздікке азғырушы және азаматтарға зорлық-зомбылық 

жасауға шақыру белгісіне ие болуы керек. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье рассматривается уголовно-правовая характеристика массовых беспорядков, 

предусмотренных ст. 272 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 

RESUME 

In this article, the author examines the criminal and legal characteristics of the  mass disorders  

under Art. 272 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. 
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Нормативные основания правоприменительной деятельности 
в сфере защиты прав человека 

Аннотация. В статье отмечается, что фундаментальное значение для защиты прав 

человека, в том числе национальными правоприменительными органами, имеют нормы 

международного права. Национальный уровень нормативного регулирования правопримени-

тельной деятельности по защите прав и свобод человека возглавляется Конституцией Рос-

сийской Федерации. Базовым нормативным основанием, определяющим правозащитную 

направленность правоприменения в России, является право на государственную защиту, со-

ставным и наиболее важным элементом которого выступает право на судебную защиту. С 

точки зрения автора, право граждан на судебную защиту относится к группе политических 

прав, что обусловлено характером и содержанием данного конституционного права. 

Ключевые слова: право, правоприменение, судебная защита, права человека, правопри-

менительные органы. 
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Правоприменительная деятельность выступает в качестве важнейшего объекта конститу-

ционного и законодательного регулирования. Это обстоятельство вызвано, прежде всего, тем, 

что именно правоприменение является наиболее распространенным и юридически коррект-

ным средством защиты прав человека и, следовательно, центральным условием построения 

правового государства 1. 

Вместе с тем фундаментальное значение (как с теоретической точки зрения, так и в кон-

тексте правоприменительной практики) для защиты прав человека, в том числе националь-

ными правоприменительными органами, имеют нормы международного права. Одним из ба-

зовых источников международного права в данной сфере является Международный билль о 

правах человека 2, представляющий совокупность четырех относительно самостоятельных 

документов, которые детализируют положения Всеобщей декларации прав человека 

1948 г. 3. 

В течение всего XX в. непрерывно шел процесс наращивания международно-правовой 

основы правозащитной деятельности, который имел два параллельных и относительно само-

стоятельных направления: во-первых, создание институциональных механизмов защиты прав 

человека на международном уровне, включая создание международных судебных органов; 

во-вторых, расширение признания международных норм о защите прав человека властями 

национальных государств, включая практику применения международно-правовых норм 

внутригосударственными судебными органами.. ХХ в. ознаменовался созданием норматив-

ной базы для образования универсального механизма правовой охраны и защиты прав чело-

века. Именно таким образом формировался двуединый международно-национальный кон-

гломерат норм и основанной на них правоприменительной практики по защите прав челове-

ка, который сегодня является общим для правозащитных систем большинства стран Запада. 

При этом, как принято считать, наиболее впечатляющие результаты в сфере гармони-

зации национальных правозащитных систем были достигнуты на европейском континенте 

благодаря развивающейся в послевоенные годы системе «европейского права», всесторонне 

обеспеченной правоприменительными процедурами и институтами. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, вступившая в силу 3 

сентября 1953 г. 4, наиболее ценна именно тем, что не ограничилась не только общими де-

кларациями о правах человека, но и конкретными материально-правовыми нормами, а до-

полнила их хорошо продуманным процессуальным механизмом. Первоначально Европейская 

конвенция не представляла собой всеобъемлющий свод норм о правах человека по типу Все-

общей декларации прав человека или международных пактов. По существу, этот документ в 

первом своем варианте носил достаточно частный характер и был посвящен лишь некоторым 

отдельным правам человека, прежде всего так называемым «правам первого поколения», т. е. 

личным и политическим правам. 

Постепенно круг общественных отношений, регулируемых Конвенцией, расширялся при 

помощи института протоколов, равных Конвенции по юридической силе и фактически явля-

ющихся дополнениями к ней, которые предусмотрели ряд новых прав (например, право соб-

ственности, право на образование и др.). Кроме того, происходит фактическое изменение 

смысла положений Конвенции без внесения в них формальных поправок благодаря практике 

Европейского суда, который вкладывает в те или иные статьи Конвенции новый юридиче-

ский смысл с учетом меняющихся обстоятельств (например, с точки зрения правоприменения 

особо значимыми являются выработанные Европейским судом концепции «справедливого 

судебного разбирательства» по ст. 6 Конвенции и «эффективного средства правовой защиты» 

― по ст. 13 Конвенции). 

В настоящее время структуру Конвенции о защите прав человека и основных свобод со-

ставляют три раздела, состоящие из 59 статей, и пять дополнительных протоколов (1, 4, 6, 7 и 

11), представляющих собой составные части общего текста Конвенции. Основными правами, 

закрепленными в этих документах, являются: 

– право на жизнь (ст. 2); 

– право на свободу и безопасность (ст. 5); 
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– право на справедливое судебное разбирательство (ст. 6); 

– право на назначение наказания только на основании закона (ст. 6 и 7); 

– право на уважение частной и семейной жизни (ст. 8); 

– право на эффективное средство правовой защиты (ст. 13); 

– право на защиту собственности (ст. 1 Протокола № 1); 

– право на апелляцию по уголовным делам (ст. 2 Протокола № 7); 

– право на компенсацию в случае судебной ошибки (ст. 3 Протокола № 7); 

– право не подвергаться суду или наказанию вторично (ст. 4 Протокола № 7). 

Среди положений Конвенции необходимо также отметить запрещение пыток (ст. 3) и 

лишения свободы за долги (ст. 1 Протокола № 4), отмену смертной казни (ст. 1 Протокола 

№ 6). 

Вместе с меняющимся содержанием норм Конвенции происходит изменение и самой 

юрисдикции Европейского суда — в основном в сторону ее расширения, рассмотрения новых 

типов дел в целях усиления юридической защиты личности. 

Изначально задачи по практическому внедрению европейских правозащитных стандар-

тов были возложены на Европейскую комиссию по правам человека, Европейский суд по 

правам человека, Комитет министров Совета Европы. Однако с 1 ноября 1998 г. Протокол 

№ 11 объединил первые два из этих органов в постоянно действующий Европейский суд по 

правам человека со штаб-квартирой в Страсбурге (Франция). 

Вступление России в Совет Европы 28 февраля 1996 г. и ратификация 5 мая 1998 г. Ев-

ропейской конвенции о защите прав человека и основных свобод со всей определенностью 

означают полное признание европейской концепции защиты прав и свобод человека, включая 

всю сложившуюся практику европейского правосудия.  

Из статьи 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод вытекает, что ее ра-

тификация означает не только признание юрисдикции европейских организаций, но и возло-

жение государством на себя обязанности, во-первых, юридически закрепить соответствую-

щие права в своем национальном законодательстве, а во-вторых, принимать все необходимые 

меры к обеспечению их фактической реализации, включая привлечение к ответственности за 

их нарушения. 

Универсальность прав, предусмотренных Конвенцией, касается и их действия по кругу 

лиц: так, Д. Гомьен, Д. Харрис и Л. Зваак подчеркивают, что термин «каждый», используе-

мый в ст. 1 Конвенции, говорит о необходимости защиты прав не только граждан государ-

ства, но и иностранцев, лиц, не имеющих гражданства, а также недееспособных лиц, напри-

мер, детей и инвалидов 5, 32. 

Статья 34 Конвенции предоставляет индивидам, неправительственным организациям 

или группам лиц право обращаться в Европейский Суд по правам человека с жалобой на не-

исполнение национальными властями соответствующего государства своих обязательств, вы-

текающих из участия в Конвенции. М. Л. Энтин отмечает, что это право ― сердцевина си-

стемы, учрежденной Конвенцией, и оно сыграло в ее эволюции решающую роль 6, 6. 

По словам известного французского ученого К. Васака, Конвенция получила ценность 

фактически благодаря ее механизму, а не защищаемым ею правам. Впервые в человеческой 

истории появился международный механизм, функционирующий вне государства и выража-

ющий общие ценности всего человечества 7. 

Национальный уровень нормативного регулирования правоприменительной деятель-

ности по защите прав и свобод человека возглавляется Конституцией Российской Федера-

ции 8. Социальная значимость правоприменительных отношений, их полисубъектность, 

непосредственная связь с государственной властью, всепроникающий и универсальный ха-

рактер — все это с необходимостью предопределяет их регулирование на конституционном 

уровне 9. 

Статьи 2, 17 и 18 Конституции РФ закрепляют защиту прав человека в качестве основно-

го приоритета правоприменительной деятельности. Практическое воплощение этой идеи до 

настоящего времени представляет определенную трудность как с точки зрения ее законода-
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тельного оформления и доктринального осмысления, так и в особенности для построения 

соответствующей правоприменительной практики. 

Статья 46 Конституции Российской Федерации предоставляет каждому право на судеб-

ную защиту своих прав и свобод. В соответствии с ч. 2. ст. 46 каждый имеет право обратить-

ся в суд с обжалованием решения и действия (или бездействия) органов государственной 

власти и местного самоуправления, общественных объединений, а также должностных лиц. 

Это право закреплено Федеральным законом «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан» 10. В пункте 1 ст. 27 Федерального закона «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации» 11 содержится право на об-

жалование в судебном порядке законов субъекта РФ, правовых актов законодательного (пред-

ставительного) органа государственной власти, правовых актов органов исполнительной вла-

сти субъекта РФ и правовых актов их должностных лиц, нарушающих права и свободы чело-

века. 

Таким образом, базовым нормативным основанием, определяющим правозащитную 

направленность правоприменения в современном демократическом государстве, в частности 

России, является предусмотренное международными и национальными актами право на за-

щиту, составной и наиболее важный элемент которого ― право на судебную защиту. 

С нашей точки зрения, право граждан на судебную защиту относится к группе политиче-

ских прав, что обусловлено характером и содержанием данного конституционного права, 

определяющего режим взаимодействия личности и государства путем закрепления и право-

вого обеспечения возможности обращаться к суду как государственному органу за авторитет-

ным решением по возникшему спору в связи с предполагаемым нарушением его прав (в этом 

смысле данное право близко по своему существу к таким правам, как конституционное право 

граждан на участие в управлении делами государства и право на обращение в государствен-

ные органы). 

Право на судебную защиту в российском конституционном варианте коррелирует с та-

кими положениями европейского уровня, как право на справедливое судебное разбиратель-

ство и право на эффективное средство правовой защиты, в связи с чем судебная защита прав 

граждан должна осуществляться в полном соответствии с данными стандартами, в том числе 

на основе складывающейся практики Европейского суда, причем не только по делам, участ-

ником которых была Россия, но и по всем делам, касающимся толкования и применения раз-

личных положений Конвенции. 

В качестве конституционных элементов или гарантий права на судебную защиту можно 

рассматривать следующие конкретные права граждан: 

– право на компенсацию причиненного ущерба, установленное ст. 52 Конституции РФ; 

– право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 

органов государственной власти, которое гарантировано ст. 53 Конституции РФ; 

– право на получение квалифицированной юридической помощи, узаконенное ст. 48 

Конституции РФ; 

– право на обжалование незаконных действий и решений государственных органов и 

должностных лиц, закрепленное в ч. 2 ст. 46 Конституции РФ. 

Одной из наиболее характерных черт законодательного регулирования правопримени-

тельных отношений в сфере защиты прав человека является его «двойной» характер, по-

скольку применение права представляет собой процесс, одновременно подчиняющийся как 

материально-правовым, так и процессуально-правовым нормам; как следствие, в правопри-

менении практически неразрывно сплетаются два типа правоотношений: материальные и 

процессуальные. 

Так, активно применяемая Европейским судом конструкция «надлежащей» («должной») 

правовой процедуры объединяет совокупность юридических принципов и требований как 

процессуального, так и материально-правового характера 12, 64. 
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Интенсивность процессуального регулирования прямо зависит от субъектного состава 

правоприменительной деятельности: максимально подробной является процессуальная ре-

гламентация правоприменения, осуществляемого судебными органами, а минимальной — в 

случае, когда оно производится органами исполнительной власти. 

Вопрос о возможности существования материально-правовых или процессуальных от-

ношений в сфере правоприменения в отдельности друг от друга, а также об их приоритетно-

сти или равноправии не получил в юридической литературе определенного решения. 

Я. М. Брайнин вполне убедительно обосновывал идею о том, что процессуальное право-

отношение является вторичным по отношению к материальному и следует за ним: «если 

встать на точку зрения, что в случаях неправильного применения уголовного закона уголов-

но-правовое отношение отсутствует, то надо признать, что не существует в таких случаях и 

уголовно-процессуального отношения, потому что, если уголовный закон применен непра-

вильно, это значит, что и уголовно-процессуальный закон применен неверно: если лицо, не-

виновное в совершении инкриминируемого ему преступления, привлечено к уголовной от-

ветственности по какой-либо статье Уголовного кодекса, то и постановление следователя о 

привлечении этого лица в качестве обвиняемого как уголовно-процессуальный акт незакон-

но. Следовательно, в этом случае отсутствует и уголовно-процессуальное отношение между 

лицом, незаконно привлеченным к ответственности, и органом государственной власти, осу-

ществившим незаконное привлечение к уголовной ответственности» 13, 97. 

Необходимо отметить, что закрепленные Конвенцией гарантии справедливого судебного 

разбирательства носят, главным образом, именно процессуальный, а не материально-право-

вой характер; к ним относятся, в частности, гарантированность права на доступ к суду, воз-

можность производить в суде допрос свидетелей или представлять иные доказательства, рав-

ноправие сторон в судебном разбирательстве, объективность и незаинтересованность судей. 
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ТҮЙІН 

Мақала Ресей Федерациясында адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын 

қорғау саласындағы заңнаманы тиімді құқықтық іске асыру проблемаларына арналған. 

RESUME 

The article is devoted to the problem of ensuring the effective legal implementation of legisla-

tion in the field of protection of the rights and freedoms of man and citizen in the Russian Federa-

tion. 
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К вопросу о необходимости преподавания дисциплины  
«Основы аналитической разведки»  

в учебных заведениях правоохранительных органов 

Аннотация. Автор отмечает, что научно-образовательная сфера правоохранительных 

органов, развивающаяся в условиях устаревшей методологической базы, особо нуждается в 

реформировании. Так, динамично возрастающий объем информации различного рода о кри-

минальных событиях, а также способствующих им причинах и условиях ставит перед пра-

воохранительными органами задачу эффективного сбора и обработки таких сведений с це-

лью обоснованного прогнозирования развития оперативной обстановки. В этой связи совре-

менные информационные технологии, основанные на средствах вычислительной техники и 

математических методах, применительно к теории и практике оперативно-розыскной де-

ятельности способствовали формированию такого направления в деятельности правоохра-

нительных органов, как аналитическая разведка. 

Ключевые слова: аналитическая разведка, правоохранительные органы, информацион-

ные технологии, оперативно-розыскная информация, компьютеризация, методики обучения, 

практическое обучение, вузы системы МВД. 

Современный период развития правоохранительных органов Республики Казахстан ха-

рактеризуется глубокими и качественными преобразованиями, вызванными процессами ре-

формирования. В рамках реформы в правоохранительной системе принят ряд государствен-

ных программ, включая Государственную программу дальнейшей модернизации правоохра-

нительной системы Республики Казахстан на 2014–2020 г., утвержденную Указом Президен-

та Республики Казахстан от 31 декабря 2013 г. [1]. 

Вместе с тем сегодня в правоохранительной системе все еще имеются проблемные во-

просы, требующие неотложного решения и комплексного подхода. Особо нуждается в ре-

формировании научно-образовательная сфера правоохранительных органов, развивающаяся 

в условиях устаревшей методологической базы. Тогда как динамично возрастающий объем 

информации различного рода о криминальных событиях, а также способствующих им при-

чинах и условиях ставит перед правоохранительными органами задачу эффективного сбора и 
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обработки таких сведений с целью обоснованного прогнозирования развития оперативной 

обстановки. 

В этой связи современные информационные технологии, основанные на средствах вы-

числительной техники и математических методах, применительно к теории и практике опе-

ративно-розыскной деятельности способствовали формированию такого направления в дея-

тельности правоохранительных органов, как аналитическая разведка. 

Термин «аналитическая разведка» впервые появился в нормативных документах право-

охранительных органов Республики Казахстан во второй половине 90-х годов прошлого века 

для обозначения особой формы деятельности оперативно-поисковых подразделений. Анали-

тическая разведка была определена как разведывательный поиск, техническая разведка, ком-

плексное изучение материалов скрытого наблюдения и оперативной установки, а также ана-

лиз сообщений, публикаций и выступлений в средствах массовой информации, статистиче-

ских данных, сведений автоматизированных банков данных. В дальнейшем аналитическая 

разведка, кроме оперативно-поисковых подразделений, стала применяться и в других ведом-

ствах правоохранительных органов. 

Широкое использование информационных технологий в деятельности правоохранитель-

ных органов способствовало совершенствованию средств и методов аналитической разведки 

и расширению правовой базы информатизации оперативно-розыскной деятельности. Приме-

нение информационных технологий в аналитической разведке, являясь смежным с оператив-

но-розыскной деятельностью (ОРД) разделом оперативно-служебной деятельности, расши-

ряет возможности методов анализа информации и незаменимы в тех случаях, когда традици-

онные средства и методы оперативно-розыскной деятельности или не могут быть примене-

ны, неэффективны, опасны, или требуют при реализации чрезмерно больших усилий или за-

трат. И сегодня аналитическую разведку с применением новых информационных технологий 

используют все оперативно-следственные подразделения правоохранительных органов стра-

ны. 

Эффективность применения в аналитической разведке современных научно-технических 

достижений в борьбе с преступностью заключается в разработке и реализации на практике 

методологии добывания, обработки, анализа, хранения, поиска и использования оперативно-

розыскной информации в борьбе с преступностью. Ключевой проблемой при этом является 

обеспечение полноты, достоверности и точности исходной информации об объектах иссле-

дований (в виде информационных следов преступлений) и в организации использования со-

держащейся в них розыскной и криминальной информации в процессе раскрытия и рассле-

дования преступлений. Компьютеризация измерений количественных параметров информа-

ционных следов преступлений, а также оперативно-розыскной идентификации и диагности-

ки должна обеспечить повышение значимости выводов сотрудников оперативных подразде-

лений, способствовать сокращению срока и повышению раскрываемости неочевидных пре-

ступлений. 

Для выполнения данной задачи необходимы два взаимосвязанных компонента: 

1) специально подготовленные сотрудники-аналитики;  

2) используемые ими специальные автоматизированные системы. 

Такие аналитики необходимы по всем основным направлениям правоохранительной дея-

тельности, начиная от раскрытия и расследования конкретных преступлений и заканчивая 

формированием уголовной политики государства. Особо ценными могут оказаться их выво-

ды в выявлении высоколатентных и скрытых преступлений, особенно совершаемых органи-

зованной преступностью в сфере экономической деятельности, о чем свидетельствует прак-

тика последних лет. 

Предназначение специалистов-аналитиков заключается в том, чтобы на основе анализа 

имеющейся информации о текущем состоянии какого-либо направления правоохранительной 

деятельности: 

– составить объективную картину по каждому направлению; 
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– выявить основные проблемные вопросы, препятствующие достижению поставленных 

целей; 

– сформулировать стратегию дальнейших мер; 

– выработать тактику (пошаговый алгоритм) решения возникающих задач. 

Несмотря на очевидную потребность в таких специалистах, их целевая подготовка сей-

час не ведется ни одним учебным заведением правоохранительной системы страны.  

Отсутствуют научно обоснованные и апробированные на практике методики получения, 

проверки и «обогащения» первичной информации, выделения из нее нужных элементов, со-

ставления отчетных документов и докладов. 

Нет методик обучения по разделению поступающей информации на стратегическую и 

тактическую, дальнейшему оперированию ими. 

Не развиваются системы оценки достоверности первичной информации и доведения ее 

до необходимого уровня. 

В качестве примера можно привести чрезвычайно актуальную в настоящее время про-

блему эффективного противодействия религиозному экстремизму. В обществе данный во-

прос обсуждается очень активно: в СМИ публикуются многочисленные материалы со ссыл-

ками на зарубежные источники и мнения экспертов, проводятся конференции и «круглые 

столы», предлагаются комплексные меры по профилактике этого опасного социального явле-

ния. Однако весь этот массив информации часто проходит мимо внимания сотрудников спе-

циальных подразделений, которые не успевают реагировать на нее. 

Кроме того, имеется значительный объем информации оперативного характера, который 

также нуждается в подробном изучении для выстраивания схем взаимосвязей между лицами, 

фактами, событиями, предположениями и т. д. 

Однако существующее структурное и кадровое обеспечение специальных подразделений 

правоохранительных органов страны не позволяет сделать это в полной мере. Аналогичным 

образом не развита аналитическая работа по выявлению источников финансирования терро-

ризма и экстремизма. Это является основной причиной того, что многие проявления экстре-

мизма и терроризма становятся неожиданностью. 

Аналогичное положение наблюдается по другим актуальным линиям ― борьбе с органи-

зованной преступностью, наркобизнесом, киберпреступлениями и т. д., которые имеют раз-

ветвленные экономические «корни». 

В подавляющем большинстве вместо полноценного анализа поступающей информации 

проводится «дежурная» статистическая работа по сравнению нынешних и прошлогодних по-

казателей без выработки прогноза на будущее, а аналитические документы представляют из 

себя «кладбище цифр».  

Вместе с тем изучение различных источников свидетельствует о том, что современные 

методы прогнозно-аналитической работы давно и широко используются не только в странах 

«дальнего», но и «ближнего» зарубежья. Например, в России, где научные школы аналитиче-

ской и прогностической работы давно прошли этап становления и в настоящее время дают 

действенные методики обработки различных сведений. 

В этой связи, представляется целесообразным проработать вопрос об образовании на ба-

зе одного из ведомственных вузов правоохранительных органов республики рабочей группы 

по созданию специализированного учебного центра по подготовке аналитиков по основным 

направлениям деятельности ведомств. 

На первоначальном этапе рабочая группа может определить: 

– основные направления деятельности органов, нуждающихся в первоочередном анали-

тико-разведывательном обеспечении; 

– структуру и содержание учебного процесса по подготовке разведчиков-аналитиков (в 

зависимости от направлений работы); 

– список практических работников, имеющих достаточный базовый опыт и склонность к 

аналитическому мышлению. 
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К проведению занятий в данном учебном центре можно привлечь (по договоренности) 

соответствующих сотрудников специальных служб Казахстана, где прогнозно-аналитическая 

работа находится на более высоком уровне и, возможно, имеются отработанные учебные ме-

тодики. 

Кроме того, в рамках действующих международных учебных программ между Казахста-

ном и другими странами (прежде всего, Россией) представляется целесообразным прорабо-

тать вопрос о прохождении в их учебных заведениях целевого обучения группы сотрудников 

правоохранительных органов, прошедших соответствующий отбор на наличие аналитиче-

ских способностей. 

Из членов этой группы на последующем этапе может сформироваться «костяк» препода-

вателей учебного центра, которые будут совмещать практическую деятельность (чтобы не 

терять связь с практикой) и периодически проводить обучение других сотрудников. 

Такие схемы практического обучения сотрудников специальных подразделений в насто-

ящее время приняты во всех развитых государствах (Бельгия, Германия, Турция и др.). В по-

следующем планируется создать постоянно действующую схему подготовки специалистов-

аналитиков по принципу «из практики ― для практики». 

«Насыщение» служб и подразделений правоохранительных органов интеллектуальными 

кадрами, прошедшими аналитическую подготовку, создаст мультипликативный эффект и ав-

томатически повысит эффективность их деятельности. 

Логическим дополнением к системе подготовки специалистов-аналитиков должно стать 

оснащение их современными аналитическими информационными продуктами, которые в ав-

томатическом режиме способны осуществлять поиск информации в открытых источниках 

(Интернет) и ведомственных локальных базах данных (в том числе закрытого типа) и на этой 

основе предоставлять систематизированную основу для дальнейшей аналитической работы. 

В связи с этим, в рамках проводимой информатизации государственных органов можно 

изучить этот вопрос и запланировать приобретение необходимых программных продуктов, 

«стыкующихся» с существующими базами данных. 

Данный проект не потребует кадровых ресурсов, так как предполагает задействование 

действующих сотрудников основных служб. Затраты на приобретение программных анали-

тических продуктов можно осуществить в рамках действующих программ по техническому 

перевооружению правоохранительных органов. 

При определенной организации работа по подготовке специалистов-аналитиков может со 

временем приобрести статус «прорывного проекта» в сфере правоохранительной деятельно-

сти, который способен преодолеть нарастающий кадровый кризис и поднять казахстанские 

правоохранительные органы на принципиально новый уровень, соответствующий всем ми-

ровым стандартам. 

Поэтому введение учебной дисциплины «Основы аналитической разведки» в учебных 

заведениях правоохранительных органов Республики Казахстан является своевременной и 

необходимой мерой, направленной на формирование таких знаний, умений и навыков, кото-

рые обеспечат выпускнику возможность использования современного инструментария для 

проведения аналитической разведки в борьбе с преступностью. 
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ТҮЙІН 

Автор ескірген әдіснамалық база жағдайында дамып жатқан құқық қорғау органдарының 

ғылыми-білім беру саласы реформалауды аса қажет етеді деп атап өтуде. 
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RESUME 

The author notes that the scientific and educational sphere of law enforcement agencies, which 

is developing in the conditions of an outdated methodological base, especially needs reforming. 
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Қ. С. Мырзабеков, Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтының 
магистранты, полиция аға лейтенанты 

(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы, 
Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ.) 

Адам ұрлауды тарихи қылмыстық-құқықтық тұрғыдан талдау 

Аннотация. Автор жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар мен күрестің 

құқықтық механизмдер тиімділігін арттыру мәселесіне адам ұрлау қылмысының пайда 

болуы мен дамуын тарихи-құқықтық тұрғыдан қарастырады. Адам ұрлаудың заңдық 

жағынан қорғалуы мен оған тағайындалатын жаза түрлерінен өткен дәуірдің қоғамдық 

қатынастарды реттеуші құжаттарынан мысалдар келтіре келе, қазіргі таңда отандық 

қылмыстық заңнамадағы адам ұрлауға қатысты заң нормаларын талдауға тырысады. 

Азаматтардың жеке басына, құқықтары мен бостандықтарына қолсұғатын қылмыс-

тық құқық бұзушылықтар біздің қоғамымызға үлкен зиянын тигізетіні анық. Сол себепті 

мұндай қылмыстық құқық бұзушылықтармен шешуші күрес жүргізу ҚР құқық қорғау 

органдарының маңызды міндеті болып табылатындығын тұжырымдайды. 

Түйін сөздер: адам ұрлау, қылмыстық-құқықтық заңнама, қылмыстық қолсұғушылық, 

жауапкершілік, қылмыстық заң, қоғамға қауіпті қолсұғушылық. 

Адам ұрлағаны үшін қылмыстық жауапкершілікті белгілейтін заң нормаларын жетілдіру 

бойынша ұсынымдар мен ұсыныстарды әзірлеу, құқық қолдану қызметін тұрақтандыруды 

қамтамасыз ету осы саладағы Қазақстан Республикасы қылмыстық құқығының дамуына 

тарихи талдау жүргізу сияқты зерттеу міндеттерін шешуді талап етеді. Оқиға, факті, процес-

терді, олардың нақты тарихи жағдайларда пайда болу себептерін тануда салыстырмалы тәсіл 

– танымның негізгі жалпы ғылыми әдістерінің бірі болып табылады деп есептеледі. Бұл 

ретте тарихи әдіс қоғамдық дамудың барлық қарама-қайшы диалектикасын түсінуге, 

сонымен қатар зерттелетін құбылыстың мәнін, сондай-ақ осы құбылыспен байланысты 

процестерді, олардың заңдылықтарын, негізгі тенденциясын, даму бағыттарын тануға 

мүмкіндік береді. Осылайша, отандық заңнаманы зерттеу адамды ұрлаумен байланысты 

проблемалардың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық сипаттамасы үшін елеулі 

әдіснамалық маңызы бар. 

Қылмыстық қолсұғушылықтың зерттелетін түрін тарихи-құқықтық талдау осы теріс 

әлеуметтік құбылыс қоғам үшін жаңа болып табылмайтынын көрсетеді. Адамды ұрлаудың 

дәстүрлі жалпы қылмыстық құқық бұзушылықтардың көпшілігі сияқты ұзақ даму тарихы 

және ғасырлар бойы қалыптасқан өзіндік бастауы бар. Алайда адамзат қоғамының әртүрлі 

даму кезеңінде ол өзгеріссіз, бірдей болған жоқ және түрлі қарқынмен дамыды. 

Адамды ұрлағаны үшін жауапкершілік тәртібі туралы жекелеген қаулылар ежелгі құқық 

жазбаларында қамтылған. Болжам бойынша, онда ұрланған адам үшін айыппұл салынған. 

Айырмашылығы тірі адамға немесе оны өлтіргені үшін де айыппұлдың мөлшері әртүрлі 

болған. 

Аталған қылмыстың пайда болуы, даму тарихы жөнінде қарастырғанда біз міндетті 

түрде посткеңестік кеңістікті, оның ішінде ресейлік әдебиеттерге жүгінеміз. Оның өзіндік 

себептері бәрімізге аян. Ресей әдебиеттерінде адам ұрлауға қатысты мынадай тарихи 

деректерді мақаламызға негізге алдық. Еңбекке жарамды қолөнершілерін, асыраушыларын 

«алып кеткені» – ұрлағаны үшін немесе асыраушыларын өлтіргені үшін айыппұл салынды 
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(Орыстың Пространной редакциясының 15, 17-баптары) [1]. Бұл қолөнерді игерген адамдар-

дың ұрланғанын және тиісінше олардың құны жоғары болғанын көрсетеді. 

«Русская правда» редакциясының 31-бабын талдаған кезде адамдарды ұрлаудың 

сараланған түрлерін де кездестіруге болады. Мысалы, «атпен өңгеріп әкетуге» қатысу 

адамды ұрлау болып табылды. Бұл үшін қолдағы барлық ең қатаң жаза көзделді: кінәлі өлім 

жазасына тартылып, оның мүлкі сол жердің князіне өткізілген [2]. 

Осыған ұқсас қолсұғушылықтар мен оларды жасағаны үшін жазалау Новгородский, 

Псковский, Двинскийдің «Кеме грамоталарында» қарастырылған. Бұл белгілі бір шамада сол 

кезеңдегі адам ұрлау әрекеттерінің жоғары дәрежесін әрі, олардың Ежелгі орыс мемлекетінің 

аумағында едәуір таралғанын куәландырады [3]. 

Орталықтандырылған мемлекетті құру процесі тұрақты және көптеген соғыспен, бөтен 

аумақтарды жаулап алумен қоса, адамдарды тұтқынға алумен қатар жүрді, бұл заңды түрде 

саналып, әскери олжа ретінде қарастырылды. Оның басқа бір түрі княздарға және басқа да 

бай адамдарға сату үшін адамдарды тұтқындау мақсатында көршілес елдерге шабуылдар 

жасады. 

Адамдарды ұрлау қоғамға қауіпті қолсұғушылық ретінде орыстың орталықтандырылған 

мемлекетінің бірінші кодексімен қаралды. Мәселен, 1497 жылы сот орындаушы «адам 

ұрлаушыға» жауапкершілікті қарастырған. Осы әрекетті жасағаны үшін Судебниктің 9-бабы 

бойынша өлім жазасын тағайындаған. 

Сондай-ақ 1649 жылы Соборлық ұсыныс адам ұрлау сияқты қылмыс үшін жауапкершілік 

белгілеген. 1750 жылы Ханшайым Елизаветаның Жарлығымен осы заң актісіне сәбиді ұрлау 

туралы норма енгізіліп, кінәлі адам барлық құқығынан айырылған және дүре соғу жазасына 

ұшыраған. Император І Павелдің 1799 жылдың 31 шілдесіндегі Жарлығымен аталған жаза 

түрлеріне жер аударылып, мәжбүрлі жұмыстарға тарту жазасы қосылған [4]. 

1832 жылы қылмыстық заңдардың реформасы ұлттық немесе діни белгілері бойынша 

қандай да бір айырмашылықтарына қарамай, адамды ұрлағаны үшін жазаны одан әрі 

күшейткен. Айта кетейік, 1832 жылғы заңдар жинағы «Крепостной құқығы» кезеңінде 

жасалған, адам (бұл жағдайда шаруа) үй иесінің меншігі болып табылады және өзінің 

ақшалай құны болған. Сондықтан да адамдарды ұрлағаны үшін жазалау шараларын күшейту 

олардың құқықтарын қорғауға деген ұмтылысымен мүлдем түсіндірілмеген. Ең алдымен, бұл 

Ресейдің түземдік халқының басты иесі монархтың өзі болады деген пікірден туындаған. 

Осылайша, Ежелгі орыс мемлекетінде, сондай-ақ орыс орталықтандырылған мемлекеті-

нің құрылуы мен нығаюы кезінде, абсолюттік кезеңде адамдар түрлі жұмыстарды орындау 

үшін адамды беру мақсатында немесе кейіннен сату және осындай мәміледен бас тарту үшін 

бөтеннің меншігі ретінде ұрланған. Қоғамдық қатынастардың дамуымен осы қылмыс түрінің 

мазмұны өзгеріп отырған. Әсіресе, бұл 1861 жылы Ресейдегі «Крепостной құқығының» күші 

жойылғаннан кейін айқын көрінген. ХІХ ғасырда адамдарды, әсіресе балаларды пайда-

күнемдік себептер бойынша ұрлаудың таралуы «Қылмыстық және түзеу жазалары туралы 

ұйғарымға» (1885 ж.) арнайы баптардың енгізілуіне алып келген. Онда қылмыстың 

субъективті жағының себептері мен мақсаты сияқты белгілері нақты анықталған [5]. 

1885 жылғы «Уложения» нормаларын талдау адам ұрлаудың мынадай түрлерін бөліп 

көрсетуге мүмкіндік береді. Адам ұрлау «Заңдарға қарсы қылмыстар мен теріс қылықтар 

жай-күйі туралы» бөлімде қаралған. 

Заңдарда адам ұрлаудың қарапайым және сараланған түрлерін де қарастырғанын 

аңғаруға болады. «Баланың нақты шығу тегін немесе жағдайын жасыру ниетімен баланы 

ұрлау және ауыстыру» (1407-бап) сараланған құрам болып табылады. Бұл қылмыс үшін 

кінәлі барлық мүліктік құқығынан айырылып, 4-тен 6 жылға дейін жер аударылып, мәжбүрлі 

жұмыстарға тарту түріндегі жаза көзделген. Айта кету керек, мұндай жаза үстем таптың 

балаларын ұрлағаны үшін ғана тағайындалған. Төменгі тап отбасының баласын ұрлағаны 

үшін тағайындалатын санкция үш есе аз болған [6]. 

Қазіргі таңда қоғамдық құндылықтар жүйесіндегі өмір сүру, денсаулық, жыныстық 

қолсұқпаушылық пен жыныстық еркіндік, сол сияқты ар-ождан құқықтары біздің мемлеке-
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тіміз сияқты бүкіл әлемде де әлеуметтік құқықтардың маңыздысы ретінде сипатталады. Бұл 

туралы 1948 жылдың 10 желтоқсанында адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясын 

жариялаған БҰҰ-ның Бас Ассамблеясында атап өтілген болатын. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабына сай адам құқықтары мен бостан-

дықтары, оның ар-намысы мен қадір-қасиеттері қоғамның және мемлекеттің жоғары 

құндылықтары ретінде бекітіліп [7], Қазақстанның өркениетті мемлекеттер қауымдастығына 

енуін айқындады. 

Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар мен күрестің құқықтық 

механизмдер тиімділігін арттыру мәселесі үнемі назар аударуды талап етеді. 

Жеке бастың, оның құқықтары әрі бостандықтарын қорғау ісіндегі мәнділік жеке басқа 

мейілінше қауіпті, қолсұғушылықтың жолын кесу мен жазалауға арналған қылмыстық 

заңнаманы қамтиды. 

Қазақстан Республикасы қылмыстық заңнамасы жеке басқа қолсұққаны үшін 

жауапкершілік мәселелерін жаңаша шешеді. 

Алайда жеке басқа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік туралы 

сот тергеу тәжірибесімен қазіргі заңнаманы талдау жекелеген теориялық және тәжірибелік 

мәселені көрсетеді. Осы әрекеттерді саралау мәселесін қарастыру қажеттілігі құқық қорғау 

органдарының тәжірибелік қызметінде меншікке қолсұғу қылмыстарын қате қылмыстық 

құқықтық бағалау оқиғалары жиі кездесетіндігімен түсіндіреді. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 28 тамыздағы «Қазақстан 

Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясат 

тұжырымдамасы туралы» № 858 Жарлығында «Мемлекеттің құқықтық саясатының маңызды 

буыны қылмыстық саясат болып табылады, оны жетілдіру қылмыстық, қылмыстық іс 

жүргізу және қылмыстық-атқару құқығын, сондай-ақ құқықта қолдануды кешенді, өзара 

байланыста түзету арқылы жүзеге асырылады», – делінген. 

Қылмыстық құқықтың қазіргі жай-күйін бағалай отырып, тұтас алғанда, оны серпінді 

дамыту қамтамасыз етілді деуге болады. Қолданыстағы Қылмыстық кодекс – қылмысқа 

қарсы күрестің, адамның құқықтары мен бостандықтарының, мемлекет пен қоғамның 

мүдделерін қылмыстық-құқықтық қорғаудың жеткілікті пәрменді құралы. 

Қылмыстық құқықты одан әрі дамыту бұрынғыдай қылмыстық саясаттың қос векторлы-

ғын ескере отырып жүргізілуі тиіс. Ізгілендіру – ең бастысы, алғаш рет ауыр емес және 

ауырлығы орташа қылмыстар жасаған адамдарға, сондай-ақ халықтың әлеуметтік әлсіз 

топтары – жүкті және асырауында кәмелетке толмаған балалары бар жалғызбасты әйелдерге, 

кәмелетке толмағандарға, жасы ұлғайған адамдарға қатысты болуы тиіс. Сонымен қатар ауыр 

және аса ауыр қылмыстар жасауға кінәлі, қылмыстық қуғындаудан жасырынып жүрген 

адамдарға қатысты, сондай-ақ қылмыстар кәнігілігі кезінде қатал қылмыстық саясатты 

алдағы уақытта да жүргізу қажет [8]. 

Қылмыстық құқықты дамытудың маңызды бағыты, ең алдымен, аса қоғамдық қауіп 

тудырмайтын адамдарға (абайсызда қылмыс жасаған кәмелеттік жасқа толмаған адамдар, 

өзге де адамдарға – жазаны жеңілдететін мән-жай) қатысты қылмыстық жазалаудан 

босатудың шарттарын кеңейту арқылы қылмыстық қуғын-сүргінді қолдану аясын кезең-

кезеңмен қысқарту мүмкіндігін айқындау болып табылады. 

Азаматтардың жеке басына, құқықтары мен бостандықтарына қолсұғатын қылмыстық 

құқық бұзушылықтар қоғамымызға үлкен зиянын тигізеді. Сол себепті мұндай қылмыстық 

құқық бұзушылықтармен шешуші күрес жүргізу ҚР құқық қорғау органдарының маңызды 

міндеті болып табылады. Қылмыстық құқық бұзушылықтармен күресу үшін елімізде қыл-

мыстық құқық бұзушылықтармен тікелей күрес жүргізетін мемлекеттік органдардың жұмы-

сын жақсартудың, сол сияқты қылмыстық заңнаманы одан әрі жетілдірудің маңызы зор. 

Қылмыстық-құқықтық ғылым тәжірибеші-заңгерлер қылмыстық заңды дұрыс қолдануға 

септігін тигізетіндей құқықтық мәселелерді дайындауы керек. 

Қылмыстық құқық бұзушылықтардан жеке адамды қорғау ҚР ҚК 2-бабында бекітілген 

міндеттерінің бірі болып табылады. 
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Осыған қатысты адам ұрлығын түбімен жою үшін аса зор күш салуды қажет етеді. Бұған 

қоса, құлдық алуан түрлі нысанда болады. Оның нысандары уақыт өте келе өзгеріп, 

әлеуметтік-экономикалық және діни мағынасын көрсетуде. Адам ұрлау ― күшпен қорқыту, 

алаяқтық, билігін асыра пайдалану немесе жағдайдың осалдығын пайдалану жолымен 

немесе басқа тұлғаны бақылайтын тұлғаның келісімін алу мақсатында төлемақы немесе олжа 

түрінде пара беру жолымен пайдалану мақсатында жалдау, тасымалдау, беру, жасырушылық 

немесе адамды иемденуді білдіреді [9]. 

Адам ұрлаудың жолын кесу әзірге мүмкін емес. Қоғам, билік осы зиянды бизнестің 

қауіптілігіне баса назар аударуда. Адам ұрлауға қарсы бағытталған ақпараттық соғыстың тым 

өршіп тұрғанын да атап өткен жөн. Ақпараттық кеңістік адам ұрлаушы трансұлттық қылмыс-

тық топтар үшін де пайдалы, табысты «бизнестерін» өркендетуге еш кедергі жоқ. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются понятие похищения человека и криминологическая характе-

ристика признаков, предусмотренных в ст. 125 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 

RESUME 

In this scientific article, the author examines the concept of abduction of a person and the crim-

inological characteristics of the precedents provided for in Article 125 of the Criminal Code of the 

Republic of Kazakhstan. 
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Новеллы уголовно-процессуального законодательства  
Республики Казахстан и его совершенствование 

Аннотация. В статье рассмотрены дальнейшие упрощения и ускорение процедур как на 

стадии досудебной подготовки дела, так и в судебных инстанциях, признаны актуальным 

направлением совершенствования уголовно-процессуального законодательства. Рассмотре-

ны положения о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Рес-

публики Казахстан по вопросам упрощения порядка санкционирования ходатайств след-
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ственными судами, самостоятельности адвокатской деятельности по сбору доказательств 

в досудебном производстве, что позволило усилить состязательный процесс на досудебных 

стадиях уголовного процесса и своевременно собирать необходимые для разрешения дела до-

кументы, и, несомненно, данные обстоятельства ― очередной шаг, который, приблизит 

Уголовно-процессуальный кодекс Казахстана к базовым принципам развитых европейских 

стран. 

Ключевые слова: досудебная стадия, судебная инстанция, адвокатская деятельность, 

состязательность сторон, судебный контроль, упрощение процедуры расследования, рас-

пределение полномочий, срок задержания, приказное производство, оперативно-розыскная 

деятельность, сбор доказательств, цифровизация уголовного дела. 

Казахстан вступил в новую эру реформирования уголовной юстиции, которая планомер-

но набирает обороты. Основные направления совершенствования законодательства, в том 

числе и уголовно-процессуального, были определены в Концепции правовой политики Рес-

публики Казахстан на период с 2010 до 2020 года [1], в соответствии с которой дальнейшее 

упрощение и ускорение процедур как на стадии досудебной подготовки дела, так и в судеб-

ных инстанциях признаны актуальным направлением совершенствования уголовно-

процессуального законодательства. 

Совсем недавно Генеральная прокуратура Республики Казахстан представляла законо-

проект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятель-

ности» [2]. На заседании Мажилиса в обсуждении законопроекта приняли участие предста-

вители государственных органов, международных организаций, непарламентских политиче-

ских партий, руководители неправительственных организаций, НПО, ученые, адвокаты, об-

щественные деятели и эксперты. 

В ходе презентации пакета законодательных нововведений заместитель Генерального 

Прокурора РК М. Ахметжанов отметил пять ключевых направлений законопроекта: 

– усиление уровня защиты прав человека; 

– повышение состязательности сторон; 

– расширение судебного контроля; 

– упрощение процедуры расследования; 

– исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами след-

ствия, прокуратурой и судом [3]. 

Так, законом предусмотрено сокращение сроков задержания лиц с 72 часов до 48 часов, 

несовершеннолетних ― до 24 часов. Международный стандарт развитых стран ― 48 часов. 

Срок 72 часа остается только по сложным делам: 

– особо тяжким преступлениям; 

– террористическим или экстремистским преступлениям; 

– массовым беспорядкам; 

– преступным группам; 

– незаконному обороту наркотиков, половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

умышленным деяниям, повлекшим смерть; 

– в случаях, когда физически не успеют довезти человека к судье из-за отдаленности и 

отсутствия путей сообщения либо при чрезвычайном положении. 

Предлагалась также передача суду всех санкций в уголовном процессе. 

Еще один положительный момент нового законодательства ― введение института при-

казного производства. К примеру, если это проступок или преступление небольшой тяжести, 

доказательств достаточно, человек признает вину, согласен на штраф, применяется приказное 

производство. По делам небольшой тяжести расследование завершается за 5 суток с момента 

появления оснований. Срок проверки дела прокурором сократился с 3 суток до одного дня, а 

у суда с 15 до 6 дней. Как следствие, вал уголовных дел по проступкам или преступлениям 

небольшой тяжестидолжен резко пойти на спад ввиду существенного сокращения срока рас-

следования. 
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В законопроекте предусматривались новшества и по уголовным проступкам ― бывшим 

административным правонарушениям. Предлагалось оформлять протокол на месте и сразу 

передать его в суд. Прокурор в суде даст свое заключение. Но преступления небольшой тяже-

сти направляются в суд только через прокурора. 

Внесены поправки и в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» [4]. Сейчас пе-

речень специальных оперативных мероприятий существенно ограничился. Остались только 

тяжкие, особо тяжкие преступления и ряд дел средней тяжести. 

Большое значение в законе придается  цифровизации уголовного процесса. В соответ-

ствии с государственной программой «Цифровой Казахстан» [5] в стране полным ходом про-

водится цифровизация. Коснулась она и правоохранительного блока. В частности, по иници-

ативе Генеральной Прокуратуры реализован проект «Электронное уголовное дело». Иннова-

ционное решение позволяет перевести уголовный процесс с бумажного на электронный фор-

мат. Эксперты полагают, что цифровизация уголовного процесса позволит преодолеть бюро-

кратию, так как необходимые справки и согласования можно будет получить электронно, не 

выходя из кабинета, а также исключит факты утери и фальсификации материалов. «Самое 

главное ― цифровизация усилит защиту прав человека. Весь процесс будет как на ладони. 

Возрастет прокурорский контроль. Уменьшится коррупция. IT-система намного облегчит ра-

боту и следователя, и прокурора, и судьи» [6]. 

Еще одно существенное новшество ― расширение прав адвокатов. Разработчики пола-

гали, что расширение судебного контроля на этапе досудебного производства является зало-

гом процессуальных гарантий прав и свобод личности в уголовном процессе и повышения 

принципа состязательности. Повышение состязательности процесса ― одно из основных 

направлений законопроекта. Состязательный тип процесса характеризуется наличием двух 

противоположных сторон ― обвинения и защиты, процессуальным равноправием сторон и 

наличием независимого от сторон суда [7]. Судебная функция по рассмотрению и разреше-

нию процессуальных вопросов на досудебной стадии производства существенно выровняет 

возможности сторон обвинения и защиты, гарантирует достоверность судебных доказа-

тельств, поскольку доказательства становятся известны обеим сторонам только при состяза-

тельном способе их получения, становится реальной возможность «адвокатского» расследо-

вания. 

Если, к примеру, адвокат при сборе доказательств считает необходимым проведение по 

делу определенных следственных действий, он должен иметь право выбора: обратиться с хо-

датайством к следственному судье либо органу уголовного преследования.  

По существующей форме расследования в большинстве случаев все следственные дей-

ствия следователь производит по своему усмотрению. Законом адвокат наделен правом непо-

средственного обращения к следственному судье с ходатайством о производстве органом до-

судебного производства следственного действия независимо от решения органа уголовного 

преследования. Эти меры позволят усилить состязательные процессы на досудебных стадиях 

уголовного процесса и своевременно собрать необходимые для разрешения дела документы. 

Кроме того, непредставление адвокату в установленные сроки запрашиваемых им докумен-

тов, материалов и сведений, требуемых для осуществления им профессиональных обязанно-

стей, либо предоставление таких документов, материалов или сведений в неполном объеме 

влечет ответственность, предусмотренную ст. 668 КоАП. Ведь, как известно, сторона защи-

ты, равно как и сторона обвинения, вправе использовать все законные средства и способы 

защиты и собирать доказательства. 

Вносимые изменения ― это очередной шаг, который, как предполагают разработчики, 

приблизит Уголовно-процессуальный кодекс Казахстана к базовым принципам развитых ев-

ропейских стран. Принятие изменений в нормативные акты является исполнением поручения 

Первого Президента РК, данного им на открытии Парламентской сессии, и ставит своей 

главной целью приближение работы правоохранительных органов к международным стан-

дартам, однако многие предыдущие поручения Н. А. Назарбаева о коренной модернизации 

правоохранительной системы так и остались невыполненными. 
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ТҮЙIН 

Мақалада қылмыстық процестің қолданыстағы жүйесіне қатысты елеулі өзгерістер 

енгізілген құқық қорғау қызметінің процестік негіздерін жаңғырту мәселелері қаралады. 

RESUME 

This scientific article deals with the modernization of the procedural foundations of law en-

forcement, where significant changes have affected the current system of criminal procedure. 
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История развития законодательства  
об уголовной ответственности за преступления против  

собственности в Казахстане 

Аннотация. В современный период наиболее актуальной проблемой является повышение 

эффективности действующего уголовного законодательства в борьбе с преступлениями 

против собственности, рост которых наблюдается в последние годы (увеличивается и 

ущерб от совершения). Историческое развитие норм уголовного законодательства об от-

ветственности за хищения свидетельствует о постоянном увеличении объема и качества 

уголовно-правовой охраны всех форм собственности, что является позитивным моментом 

становления демократического общества в Республике Казахстан. Реализация мер ответ-

ственности за преступления против собственности — важное направление уголовной по-

литики Казахстана. Проведенный автором исторический обзор позволяет сделать выводы, 
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которые необходимо учитывать при реформировании действующего уголовного законода-

тельства в области охраны прав собственности. 

Ключевые слова: преступление, уголовная ответственность, борьба, хищение, уголов-

ное право, гражданское право, суд, собственность. 

Во все времена преступления против собственности носили самый распространенный 

характер и расценивались как тяжкий проступок. Анализ литературы, посвященной государ-

ству и праву Казахстана и освещающей период развития государственности на его террито-

рии до и после соединения с Россией, позволяет сделать вывод о том, что нормы обычного 

права, которыми издревле регулировались отношения среди казахов, не знали разделения на 

уголовное и гражданское право, все решалось на основе обычного права, законов шариата. 

Одним из таких сводов обычного права, дошедших до нас, является «Жеті Жарғы», 

называющийся также «Уложение хана Тауке» [1, 98]. 

До соединения с Россией разбирательством по уголовным делам занимался суд биев, в 

состав которого входило от 4 до 8 биев. В качестве доказательств учитывались показания 2–3 

свидетелей, а в случаях мошеннических действий, например, при продаже нездоровой скоти-

ны, в качестве экспертов могли быть задействованы знахари, занимавшиеся лечением живот-

ных [2, 18]. 

После соединения с Россией царским правительством предпринимались действия по 

изучению норм обычного права казахов с целью приведения их в соответствие с законами, 

действовавшими в Российской империи. В частности, в марте 1882 г. генерал-губернатором 

Западной Сибири уездным начальникам Семипалатинской области была разослана програм-

ма для изучения «юридических обычаев инородцев Западной Сибири» (т. е. казахов) [3, 189]. 

Три отчета уездных начальников по Семипалатинскому, Павлодарскому и Каркаралинскому 

уездам легли в основу специального выпуска, посвященного юридическим обычаям казахов, 

редактором которого стал П. Е. Маковецкий [4, 113]. 

Крупным законодательным актом в области уголовного права стало Уложение о наказа-

ниях уголовных и исполнительных 1845 г., в котором термин «собственность» употреблялся 

в уголовно-правовом значении в качестве синонима «имущества» для обозначения всей мас-

сы имущественных прав и интересов в их многообразии [5]. 

Впоследствии Уголовное уложение 1903 г. объединило преступления «против имущества 

и доходов казны», а также «против собственности частных лиц» в рамках единых составов 

преступлений [6, 80]. 

Охрана собственности составляла одну из важнейших функций и Советского государ-

ства. О необходимости борьбы с хищениями говорится в изданных в первые годы существо-

вания Советского государства Декретах Совета Народных Комиссаров РСФСР «О суде» от 24 

ноября 1917 г. № 1 [7], «О борьбе со спекуляцией, хищениями в государственных складах, 

подлогами и другими злоупотреблениями по должности в хозяйственных и распределитель-

ных органах» от 21 октября 1919 г. [8], Декрете ВЦИК и СНК РСФСР «О мерах борьбы с 

хищениями из государственных складов и должностными преступлениями, способствующи-

ми хищениям» от 1 июня 1921 г. [9]. 

В Уголовных кодексах РСФСР 1919 г. [10] и 1922 г., [11] в Основных началах уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г., [12] понимание уголовных пра-

вонарушений в качестве посягательств на собственность сохранилось в неизменном виде. 

Так, в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. ответственность за посягательства против социалис-

тической собственности и за посягательства против личной собственности предусматрива-

лась в главе VI «Имущественные преступления» Особенной части. В 1925 г. в УК РСФСР 

1922 г. были внесены изменения, а именно: установлены различные санкции за посягатель-

ства, направленные против государственной и общественной собственности, с одной сторо-

ны, и против частной собственности граждан, с другой. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. [13], в отличие от УК РСФСР 1922 г., такие посяга-

тельства, как незаконная охота, рыбная ловля, разработка недр, неосторожное повреждение 

морского кабеля, а также недоброкачественное строительство, стали признаваться преступ-
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лениями против порядка управления. В числе преступлений против собственности, не явля-

ющихся хищением, называлось не только нарушение авторских прав и ростовщичество, но и 

присвоение вверенного имущества, вымогательство, а также мошенничество, которое стало 

толковаться как получение имущества с корыстной целью путем обмана или злоупотребле-

ния доверием. 

Основным историческим актом в развитии советской доктрины преступлений против 

собственности стало постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государствен-

ных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) 

собственности» от 7 августа 1932 г. [14]. Указанный нормативный акт дополнил традицион-

ные главы республиканских Уголовных кодексов нормой о преступлении против социалисти-

ческой собственности, предусмотрев ответственность за хищение грузов на железнодорож-

ном и водном транспорте, а также за хищение колхозного и кооперативного имущества, уста-

новив крайне жесткое, вплоть до смертной казни, наказание за это деяние. 

С принятием Указов Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении охраны лич-

ной собственности граждан» и «Об уголовной ответственности за хищение государственного 

и общественного имущества» от 4 июня 1947 г. [15] в научной и учебной литературе почти 

полностью исчез термин «имущественные преступления». 

В УК КазССР 1959 г. [16] законодатель разделил две формы собственности (социалисти-

ческую и личную) по самостоятельным главам Особенной части уголовного закона. В силу 

господствующих в те годы представлений о приоритетной роли социалистической (государ-

ственной или общественной) собственности закон всегда предусматривал повышенную от-

ветственность за посягательства на эту форму собственности по сравнению с преступления-

ми против личной собственности. Поэтому в Особенной части УК КазССР 1959 г. глава II 

«Преступления против социалистической собственности» насчитывала 21 состав преступле-

ния, находилась сразу же после главы «Государственные преступления», а личное имущество 

граждан охранялось главой V «Преступления против личной собственности граждан», в ко-

торой было закреплено 11 составов преступлений. 

Пробелом уголовного законодательства было и отсутствие разъяснения понятия хищения 

социалистической собственности путем злоупотребления служебным положением. Этот про-

бел был устранен Постановлениями Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике 

по делам о хищениях государственного или общественного имущества» от 31 марта 

1962 г. [17] и «О служебной практике по делам о хищениях государственного и общественно-

го имущества» от 11 июля 1972 г. [18], а также Пленума Верховного Суда КазССР «О судеб-

ной практике по делам о хищениях государственного или общественного имущества» от 28 

июня 1985 г. [19]. 

Верховным Советом КазССР 15 ноября 1990 г. был принят Закон «О собственнос-

ти» [20], в котором на законодательном уровне было закреплено равенство всех форм соб-

ственности. Данный нормативный акт явился одним из поворотных пунктов в истории Ка-

захстана, повлекшим существенные изменения в рассматриваемой сфере правоотношений. 

Указом Президента Республики Казахстан от 16 июля 1997 г. был принят Уголовный ко-

декс Республики Казахстан [21], при разработке которого учтены теоретические достижения 

отечественной науки уголовного права и сложившаяся судебно-следственная практика. Уго-

ловный кодекс Республики Казахстан 1997 г. являлся концептуально новым по своей струк-

туре и по содержанию отдельных конкретных правовых норм. В главе 6 «Преступления про-

тив собственности» законодатель закрепил 15 составов преступлений против собственности. 

УК РК 1997 г. в сравнении с УК КазССР 1959 г. имел несколько существенных отличий: 

расположение преступлений против собственности после преступлений против личности и 

других глав; замена термина «похищение» на «хищение»; законодательное толкование обще-

го понятия «хищение»; исключение уголовной ответственности за мелкое хищение чужого 

имущества, «утайку» чужого имущества либо пригульного скота; перенос некоторых статей в 

другие главы УК РК (уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей; неза-
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конная порубка, уничтожение или повреждение леса); введение новых составов преступле-

ний; уточнение отдельных признаков основного состава вымогательства; изменение содер-

жание и перечня квалифицирующих признаков многих составов преступлений; значительное 

смягчение уголовно-правовых санкций за преступления против собственности. 

Действующий Уголовный кодекс РК от 3 июля 2014 г. [22] практически без изменений 

воспроизвел главу 6 УК РК 1997 г. «Преступления против собственности», кроме двух новых 

статей ― ст. 187 УК РК «Мелкое хищение» и ст. 202 «Умышленное уничтожение или повре-

ждение предметов, имеющих особую ценность». 

Подводя итоги, отметим, что в Республике Казахстан принимаются все необходимые 

нормативно-правовые акты по защите от уголовных посягательств на собственность. Прове-

денный нами исторический обзор позволяет сделать выводы, которые необходимо учитывать 

и при реформировании действующего уголовного законодательства в области охраны прав на 

собственность.  

Историческое развитие норм уголовного законодательства об ответственности за хище-

ния свидетельствует о постоянном увеличении объема и качества уголовно-правовой охраны 

всех Казахстан. Реализация мер ответственности за преступления против собственности — 

важное направление уголовной политики Казахстана. 
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ТҮЙІН 

Мақалада құқықтық құжаттарды талдау негізінде автор меншікке қарсы қылмыстар үшін 

қылмыстық жауапкершілік туралы заңнаманың даму тарихын қарастырады. 

RESUME 

In the article, based on the analysis of legal documents, the author reviews the history of the 

development of legislation on criminal responsibility for crimes against property. 

 

 

ӘОЖ 343.4 

Н. С. Сембиев, қылмыстық құқық және криминология кафедрасының аға 
оқытушысы, полиция майоры  

(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы, 
Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ.) 

Автомобильдi немесе өзге де көлік құралдарын  
жымқыру мақсатынсыз заңсыз иеленудiң субъективтiк жағы 

Аннотация. Біздің өмірімізде автомобиль немесе өзге де көлік құралдары деңгейінің 

уақытқа сай қоғамдағы қарқынды өсу жағдайындағы маңыздылығы, оған сәйкес тиісті 

түрде қолдану талаптарының көтерілуі, автомобильді немесе өзге де көлік құралдарын 

жымқыру мақсатынсыз заңсыз иеленудегі қолданылатын қылмыстық жауаптылықтың 

күрделі мәселелерін шешудің ғылыми және тәжірибелік қызығушылығын тудырып отыр. 

Сондықтан да меншікті қылмыстық қолсұғушылықтан қорғау ҚР ІІО бөлімшелері мен 

қызметтерінің алғашқы міндеттерінің бірі ретінде көрініс табады. Соңғы кезде 

қылмыстың бұл түрінің сандық және сапалық көрсеткіштері ғана емес, сонымен бірге 

жасау тәсілі де өзгеріске ұшырады. Автомобильді немесе өзге де көлік құралдарын 

жымқыру мақсатынсыз құқыққа сыйымсыз иеленіп алудың субъективті белгілеріне талдау 

жасалады. 

Түйін сөздер: автомобиль, иелену, құқыққа сыйымсыз, жымқыру мақсатынсыз, көлік 

құралдары, субъективтік жағы, кінә, мақсат, қоғамға қауіптілік, айдап кету. 

Қылмыстың субъективтiк жағы ― кінәлінің қоғамға жасаған қауiптi әрекетi және оның 

зардаптарына қатысты психикалық қарым-қатынасы. Яғни бұл кінәлінің өзi жасаған қыл-

мысқа қатысты кiнәлi ниет және мақсатпен сипатталатын адамның қылмыс жасау кезiндегi 

iшкi ой жүйесiнiң психикалық қарым-қатынасы. Ал қылмыстың мақсаты қылмыстың субъек-

тивтi жағының бiр белгiсi ретiнде қылмыс жасаушы адамның жетуге тиіс ұмтылатын нәти-

жесi болып танылады. 

Бiрқатар қылмыстың құрамында кiнәнiң нысаны заң беттерiнде тiкелей белгiленедi. ҚР 

Қылмыстық кодексінің 200-бабымен көзделген қылмыс құрамы бойынша кiнәнiң нысаны 

ашық көрсетiлмеген. 

Автомобильдi немесе өзге де көлік құралдарын айдап кету тек қасақаналықпен 

жасалынады. Осыған ұқсас кiнәнiң басқа нысаны тiкелей қасақаналық интеллектуалдық 

және ерiктi жағымен сипатталынады. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008539#pos=0;0
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Интеллектуалды белгiлерi бойынша кiнәлi адам автомобильдi немесе өзге де көлік 

құралдарын заңсыз иеленуге баға бередi және иеленудi қалайды немесе өз әрекетiнен пайда 

болатын қоғамдық қауiптi зардаптарын алдын ала бiледi. 

Қасақаналықтың ерiктi белгiсi кiнәлi адамның қылмыстық әрекеттi жүзеге асыруды 

қалауын сипаттайды. Демек, бұл ― тұлғаның өз әрекетiнiң қоғамға қауiп туғызуы мүмкiн 

екенiн ұғынуы және осы зардаптың болуының мүмкiн екенiн алдын ала бiлуi немесе осы 

зардаптың болуын қалауы. Көлік құралын заңсыз иеленуде кiнәлi адам өзінiкi болып 

танылмайтынын және көлік құралын жүргiзуге ешқандай құқығы жоқ екенiн сезе тұра, көлік 

құралын заңсыз жүргiзуды немесе пайдалануды қалайды. 

Көлік құралын айдап кетудегi жауаптылықты белгiлейтiн қылмыстық-құқықтық 

норманы жүзеге асыруда кiнәлiнiң қылмыс жасауға бағытталатын қылмыс түрткiсi мен 

мақсатының мазмұны толық ашып көрсетiлуi тиiс. Қылмыстық жүрiс-тұрыстың пайда 

болуында орын алатын қылмыстың түрткiсi мен мақсаты бiр-бiрiмен тығыз байланысты және 

де оны анықтау үшін қылмыстың жасалу себебi мен жағдайына толық зерттеу жүргiзу қажет. 

Қазiргi кезеңде қылмыстың алдын алу, оны болдырмау немесе ескерту қылмыспен 

күресудiң ең басты бағыты болып отыр. Осыған байланысты қылмыстың түрткiсi мен 

мақсатын жан-жақты анықтау мен оқып-үйрену үлкен рөл атқарады. Көлік құралын айдап 

кетудiң субъективтiк жағы кiнәлiнiң қоғамға қауiптi әрекетiнiң психикалық сипатын 

анықтайтындықтан, көлік құралын жымқыру мақсатынсыз заңсыз иелену заңдық құрылысы-

на қарай формалдық қылмыс бола алады. Осы қылмысы үшiн кінәліні қылмыстық жауап-

тылыққа тартуда келтiрiлген қылмыстық зардап мәндi белгiсiнiң бiрi ретiнде жете анық-

талмаған, бiрақ зардап келтiрiлген жағдайда оны дұрыс анықтау маңызды болып танылады. 

Мұндай формалдық сипаттағы қасақаналықтың теориялық негiздемесi ҚР Қылмыстық 

кодексі 20-бабының 2-бөлігi бойынша, егер адам өз iс-әрекетiнiң қоғамға қауiптiлігін сезсе, 

қоғамға қауіпті зардаптардың мүмкіндігін немесе болмай қоймайтынын алдын ала білсе және 

олардың туындауын қаласа, қылмыстық құқық бұзушылық тікелей ниетпен жасалған деп 

танылады [1, 32]. 

Сонымен, көлік құралын жымқыру мақсатынсыз заңсыз иеленудiң объективтiк жағы 

белсендi әрекет болғандықтан, яғни көлік құралын заңсыз түрде иелену болып танылатын-

дықтан, бұл қылмыс кiнәнiң қасақаналықтағы нысанымен жасалынады. 

Көлік құралын айдап кетудегi қоғамдық қауiптi сипатты сезiну, кiнәлi адам әрекетiнiң 

әлеуметтiк нақты мән-мағынасын бiлдiредi. Зардаптың нақты мағынасының көрінуi кiнәлi 

адам үшiн көлік құралын айдап кетудегi әрекетiнiң қоғамға қауiптi екенiн сезiнуге септiгiн 

тигiзедi. Қоғамға қауiптi әрекеттiң жасалуы туралы кiнәлi адамның ойында орын алуы 

немесе қылмыстық құқыққа қайшылық сезiмнiң болуы кiнәлiліктi толық айқындауда 

жеткiлiктi болуы туралы сұрақ бәсекелестiктi тудырады. 

Мысалы, А. А. Пионтковский қылмыстық құқыққа қарсылықты анықтайтын қасақа-

налықтың болуы үшiн қоғамдық қауiптiлiктi сезiну белгiсiнiң орын алуы қажет дейдi, себебi 

қоғамға қауiптiлiк пен құқыққа қайшылық әрекеттер қылмыстық құқықтағы мазмұн және 

нысан сияқты байланысқан деп таниды [2, 108]. 

Осыған байланысты көлік құралын айдап кетуге қатысты тiкелей қасақаналықтың 

интеллектуалды кезеңi кiнәлi адам үшiн оның сана-сезiмiнде қоғамға қауiптi сипатта орын 

алуы қажет, ал қылмыстық құқыққа қайшылығы туралы оның бiлуi қоғамға қауiптiлiктi 

күшейтедi және қылмыстық жауаптылыққа тартудың сұрақтарын шешудегi мiндеттi шарты 

болып табылады. 

Көліктi айдап кетудегi тiкелей қасақаналықтың мазмұны кiнәлi адамның әрекетiнiң 

қоғамға қауiптi сипаттағы көрінiсiмен ғана емес, сондай-ақ бiрге құқыққа қайшылығымен де 

сипатталынады. Егер де адам көлік құралын жүргiзуге құқығым бар дей отырып, шын 

мәнiнде, қателессе, оның көлік құралын жүргiзуге нақты құқығы жоқ бола тұрса да ― 

қылмыстың құрамы орын алмайды. Сол сияқты басқа бiр бөтен адамның көлік құралын 

қателесiп айдап кету нақты мән-жай бойынша қылмыстық жауаптылыққа әкеп соқтырмауы 

тиiс. 



 

Хабаршы–Вестник. 2019. № 1 

 

61 

Жаза тағайындау мен қылмыстық-құқықтық сұрақтарды шешуде қылмыстың түрткiсi 

мен мақсатын анықтау маңызды орын алады. Қылмыстың «түрткiсi» мен «мақсаты» ― 

қылмыстың субъективтiк жағына қатысты белгiлерi. Қылмыстың түрткiсi мен мақсаты ― 

қасақана қылмыстардың себептi механизмiнiң психологиялық компонентi болып танылады. 

Қылмыстың мақсаты – себепке қарағанда қылмыс жасаушы тұлға жетуге ұмтылатын 

нәтиже. Психиканың iшiнде жасырын жатқан әуәстiк пен сезiмдi қозғап себепке 

айналдыратын ― дәл осы мақсат. Iстiң түрi, оның тәсiлi мен құралы да осы мақсатқа 

байланысты. 

Сонымен, себеп пен мақсат әрқайсысы жеке түсiнiк болғанымен, себептiң ― түрткi, 

мақсаттың – қылмыстық iс барысында қалаулы ақтық нәтиже екенiн ескере отырып, бiр-

бiрiнен ажырату керек [3, 143]. 

Қылмыстың мақсаты ― субъектiнiң жүрiс-тұрысын реттеушiсi ретiнде көрінетiн және 

субъект үшiн оймен қажет деп саналған немесе оның орындалуы үшiн талпындыруға себеп 

болғандығы не белгiлi бiр әрекетiн жүзеге асыруы үшiн қалауы болып табылады. Мысалы, 

кәмелетке толмағандардың қылмыс жасауына екi нәрсе себеп болатыны мәлiм болды. Олар: 

пайдакүнемдiк және зорлықшыл өзiмшiлiк. Көптеген қылмыстық әрекет құмарлық пен 

әуәсқойлықтан, көңiл көтеру, батылдық таныту мен күш немесе тапқырлық көрсету, өзінiң 

кiм екенiн құрдастарына мойындату ниетінен туындайды. Осымен байланысты пайда-

күнемдiк мақсатта (жымқыру мақсатынсыз) жасалған көлік құралын айдап кету, материалдық 

пайда көру ниетiмен емес, керiсiнше, жолдастарының алдында ептiлiгiн, тапқырлығын 

көрсету, сол арқылы беделге ие болу мақсатында жасалады. Сонымен қатар «өз қатарынан 

қалмас үшiн», оларға «серiк болу үшiн», «қорқақ» атанбас үшiн осындай қылмыстар жасау 

көп кездеседi. 

Егер де қылмыстың түрткiсi кінәлінің пиғылын оятса, ал мақсат нәтижеге жетуге бағыт 

бередi. Заң шығарушы анықтамаларында көлік құралын айдап кетуге қатысты қылмыстың 

түрткiсi нақты белгiленбеген, бiрақ бұл мән-жай қылмыстың жасалуында орын алатынын 

жоққа шығармайды. Басқа да формалды қылмыс құрамдарына қатысты қылмыстың түрткiсi 

мен мақсаты көлік құралын айдап кетуде жалпы сипатқа ие және күрделi тұрғыдан 

ажыратылады. Соның iшiнде қылмыстың мақсатын анықтау ерекше орын алады. 

Зерттеулер анықтағандай, көлік құралын айдап кетудiң мақсаты әртүрлi болып танылуы 

мүмкiн, бiрақ көбінесе кiнәлi адам өзінiң қажеттiлiгiн қанағаттандырады. Мысалы, көлік 

құралдарының 55,5 % қыдыру мақсатында жасалынса, 18 %-ы белгiлi бiр орындарға (тұрғы-

лықты пунктерге) жетiп қалу; 8 %-ы үйге тезiрек жету; 10 %-ы қылмыс жасауы немесе одан 

жасырынуы үшiн пайдалану; 5 %-ы көлік құралы иесiне жағымсыз әсер ету мақсатында; 2 %-

ы т. б. мақсатта жасалынады. 

Қылмыстың субъективтiк жағы бойынша кiнәлiнiң ойында бөтеннiң көлік құралын 

жүргiзуге немесе басқаруына, шын мәнiнде, ешқандай құқығының болмағанын заңсыздық 

белгiлерi сипаттайды. Осы негiздерге байланысты отбасы мүшелерiнiң өз бетiмен көлік 

құралын (автомобиль, мотоцикл т. б.) иесiнiң келiсiмiнсiз жүргiзуi қылмыс құрамының 

белгiлерiн құрай алмайды. Отбасы мүшелерi автомобильдi бөтен деп санамайды, сондықтан 

олардың әрекеттерi қасақана болуы мүмкiн емес. Көлік құралы иесiнiң келiсiмi арқылы 

жүйелi түрде қолданып жүрген тұлғаның әрекетi сенiм құжатынсыз пайдаланғандығы бол-

ғанның өзінде, қылмыс құрамын құрай алмайды, себебi айдап кетуi туралы қасақаналықтың 

белгiлерi жоқ. Шын мәнiнде, жаңылысу (адасу, шатастыру) жауаптылықты жоққа шығарады. 

Демек, абайсыздықта болған айдап кетуге жаза тағайындалмайды. Жоғарғы сот органы 

көлік құралын айдап кетудi анықтауға ерекше назар аудара отырып, көлік құралын жымқыру 

мақсатынсыз заңсыз иеленудi көлік құралын айдап кету деп таниды. Көлік құралын айдап 

кетудi кiнәлi адам әртүрлi мақсатта жүзеге асыратындықтан, оларды нақты анықтау iс 

жүргiзудi дұрыс бағыттау, қылмысты дұрыс саралау немесе басқа да ұқсас қылмыстардан 

(тонаудан, жымқырудан) айырмашылығын анықтауды және қылмыстың ауырлығына сәйкес 

кiнәлi адамға жаза тағайындауды қамтамасыз етедi. 
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Көлік құралын айдап кетуде талан-таражға салу мақсатының болмауын дәлелдейтiн мән-

жай олардың айдап кеткен көлік құралын одан әрi пайдалануға мүмкiндiгi бола тұра, 

меншiгiне айналдырмай, өз еркiмен тастап кетуi болып табылады. 

Көлік құралын тонау белгiлерiнiң болуы деп мынадай мән-жайды айтамыз: сыртқы 

бейнесiн өзгерту (кузовын қайта бояу, тiркелу белгiсiн өзгерту, жалған құжат дайындау, басқа 

шет мемлекеттерге өткiзу, кейбiр агрегаты мен бөлшектерiн айырбастау немесе ұзақ мерзiмде 

өз жеке меншiгi ретiнде көлік құралын пайдалануы т. б.). 

Заң әдебиеттерiнде кiнәлi адамның көлік құралын айдап кетуi кезiндегi өздiгiнше 

пайдалану мерзiмiнiң ескерiлуi қажеттiлiгi туралы айтылған. Мұны бiз де ескере келе, 

Жоғарғы сот органының көлік құралын айдап кетудегi пайдалану мерзiмi критерийлерiн 

белгiлегені дұрыс болар едi деп есептейміз және ол осыған сәйкес ұрлық ретiнде саралануы 

тиiс. Сондықтан да кiнәлi адаммен айдап кетiлген көлік құралын пайдаланудағы уақыт 

аралығының анықталынуы белгiлi бiр қызығушылықты тудырады. 

1968 жылы Ұлыбританияда көлік құралын тонаумен бiрге ұрлық туралы заңның 12-

бабына сәйкес бөтеннiң көлік құралын ұрықсатсыз пайдаланғандығы үшiн қылмыстық 

жауаптылық белгiленген. Мән-жайға байланысты тонаудан айырмашылығын нақты анық-

тайтын қажеттi қылмыстың субъективтiк белгiсi ― пайдақорлық мақсатқа негiзделген және 

айдап кету түрiнiң бiрi ретiнде қарастырылады. Көлік құралдарын тонау мен айдап кетудi 

жеке қылмыс ретiнде бөлiп қарастыру АҚШ заң атқарушылығымен де белгiленген. Олардың 

ортасында да айдап кетушiнiң автомобильдi қосып алу ниетiнiң болмауы белгiлерi тұр. 

Сонымен қатар Иллионойс штатының қылмыстық кодексiн құрастырушылар, егер 

қылмыскер бөтеннiң көлік құралын заңсыз иеленiп және оны тастап кетуi меншiк иесiнiң 

iздеп табуына қиындықтар тудырған жағдайларда кiнәлi ұрлық бойынша жауаптылыққа 

тартылады деп белгiлейдi [4, 67]. Бiздіңше, мұндай негiздемелер кiнәлiнiң жауаптылық 

қағидаларына қарама-қайшы келедi. 

Автомобильдi немесе өзге де көлік құралдарын жымқыру мақсатынсыз заңсыз иелену 

мен оны талан-таражға салудың айырмашылығын анықтау кейбiр жағдайда қиындыққа әкеп 

соқтырады, себебi қылмыстың аяқталуынан басқасы қоғамға қауiптi осы әрекеттердiң жасалу 

себептерi мен жағдайлары, кінәлінің жеке басы, бiртектес объектiсi мен заты немесе 

қылмыстың объективтiк жағы элементтерi ұқсас болып келедi. 

Ал заңгер В. Лихолая бiздi құптай отырып, айдап кету көлік құралының бөлшегi болып 

табылмайтын заттарды тонау мақсатында жасалынса, кiнәлiнiң әрекетi нақты қылмыстың 

жиынтығы бойынша сараланады деп түсiндiредi [5, 67]. Алайда көлік құралын айдап кету 

тонауға қатысты қылмыстың тәсiлi ретiнде көрінеді. Көлік құралын айдап кетудiң түсiнiгi 

оның бөлшектерiне немесе оның iшiнен табылған жүктерге емес, керiсiнше, жалпы бiртұтас 

көлік құралына қатысты болып табылады. 

Егер көлік құралын айдап кеткеннен кейiн кiнәлiнiң ойында көлік құралы бөлшектерiн 

немесе ондағы табылған заттарды иемденiп алу мақсаты пайда болса, жасалған әрекет 

мүлiктi иемденудiң тәсiлiне қарай бөтеннiң мүлкiн жымқыру ретiнде танылып, қылмыстың 

жиынтығы бойынша сараланады. 

Көлік құралдарын айдап кетуде кiнәлi адам өзінiң алдына қойған мақсатын немесе 

ниетiн қанағаттандырады (жүзеге асырады). Сонымен қатар көлік құралын заңсыз айдап 

кеткен адамның ойында жеке басына қатысты емес қызығушылығы болуы да мүмкiн, 

мысалы, бөтен адамның мүлкiн белгiлi бiр орынға жеткiзуге көмектесу және т. б. 

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, бiз көлік құралын айдап кету көліктi уақытша 

заңсыз пайдалану мақсатында жасалынады және де кiнәлiнiң көліктi заңсыз айдап кетуiне 

әкеп соқтырған қандай да болсын шешiмдерiнiң сотпен әсерi ескерiлмейдi, сондай-ақ бiр 

ғана мән-жайдың, яғни айдап кетуде кiнәлi адамның ойында көлік құралын өз меншiгiне 

айналдырып алуы сияқты белгiлерiнiң болмауы тиiс деп танимыз. 
 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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РЕЗЮМЕ 

В статье автор рассматривает субъективную сторону неправомерного завладения авто-

мобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

RESUME 

The article deals with that group object in crimes against property are the property relations in 

general, including the right of the owner to possess, use and dispose of their property. 

 

 

ӘОЖ 343 

М. С. Смаханов, қылмыстық процесс кафедрасының аға оқытушысы, полиция 
майоры 

(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы, 
Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ.) 

Қазақстан Республикасының  
Қылмыстық-процесс заңнамасының кейбір мәселелері 

Аннотация. Мақалада Қазақстан Республикасында жүргізілген құқықтық реформаның 

басты мәселесі ― азаматтардың құқығы мен бостандығын қамтамасыз ету болып 

табылатыны сөз болған. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының қолданыстағы қыл-

мыстық процестік заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселелері қаралған. 

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 25-тарауындағы күдікті мәртебесі де қарастырыл-

ған. Автор қылмыстық процестің қазіргі кодексіне салыстырмалы талдау жүргізіп, соған 

қатысты мәселелерді көрсеткен. 

Түйін сөздер: Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі, күдікті іс-

әрекетінің саралауын айқындау, күдіктінің іс-әрекетін саралау қаулысы, адамды күдікті деп 

тану. 

Қазақстан Республикасының Президенті ― Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 

«Нұрлы жол ― болашаққа бастар жол» атты Жолдауында «Барлық құқық қорғау жүйесі 

жұмысының сапасын арттыру қажет. Зор өкілеттілік пен құқық иеленген шенділер мінсіз 

мінез-құлқымен және жоғары кәсіби деңгейімен ерекшеленуі тиіс. Аса маңызды міндет ― 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа стратегияны қалыптастыру және іске асыруда 

жалғастыру», ― деп атап өтті. 

ҚР Конституциясы халықаралық-құқықтық актілердің артықшылығын мойындай оты-

рып, адамның ең жоғары құндылығы оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп бекітті. 

Тұрақты тіршілік ету мен үдемелі дамудың, қазақстандық азаматтардың лайықты жағдайы 

мен өмірлік деңгейін қалыптастырудың конституциялық шарттары құқық бұзушылықты 

ескерту мен оның жолын кесу, қылмыстылықпен күрес жүргізу, қоғамдық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету болып табылады. 
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ҚР-да жүргізілген құқықтық реформа елімізде демократиялы, зайырлы, әлеуметтік, 

құқықты мемлекет құруға бағытталған. Аталған мақсат мемлекет қызметінің басым бағытта-

ры ретінде азаматтардың құқығы мен бостандығын сақтауды жариялайтын еліміздің 

Конституциясында бекітілген [1]. 

ҚР-да жүргізілген құқықтық реформаның басты тағайындауы қылмыстық сот өндірісінің 

барлық сатысында заңнамалық жүзеге асыру, адам және азаматтардың құқығы мен 

бостандығын қамтамасыз ету болып табылады. 

2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап ҚР-ның қолданыстағы қылмыстық істерді жетілдіру-

ге бағытталған Қылмыстық процестік кодексі жаңа редакцияда күшіне енді. 

Мысалы, ҚР Қылмыстық процестік кодексіне тараптардың куә мен жәбірленушінің 

айғақтарын сақтап қоюға қатысуға тең жағдайларды қамтамасыз ететін ереже енгізілді және 

алдын алу шараларын қолдану кезінде кепілдің мөлшері екі есе азайды. 

Жалпы алғанда, жоғарыда аталған кодекс қазіргі заман жағдайында қылмысқа қарсы 

күресті күшейту тек егемен мемлекет азаматтарының ғана емес, сонымен бірге мемлекеттің 

мүдделерін қорғау деңгейін арттыру мақсатында қылмыстық заңнаманы жетілдіруге 

бағытталған. 

Қолданыстағы нормаларды алып қарасақ, біздің ойымызша, толықтырулар мен 

өзгерістерді талап етеді. 

ҚР Қылмыстық процестік кодексінің 25-тарауы адамды күдікті деп тану және күдіктінің 

іс-әрекетінің саралануын айқындауға арналған. 

Атап айтқанда, ҚР Қылмыстық процестік кодексінің 202-бабында адамды күдікті деп 

тану туралы қандай талаптарды орындау керектігі айтылады және осы процестік құжаттарда 

мынадай мәліметтер болуы тиіс: 

1) оның жасалған уақыты мен орны; қаулыны кімнің жасағаны; күдікті деп танылатын 

адамның тегі, аты және әкесінің аты (ол болған кезде), оның туған күні, айы, жылы және 

туған жері; 

2) адамға қандай қылмыстық құқық бұзушылық жасады деп күдік келтірілетіні 

көрсетілуі тиіс. 

Кәсіптік және қызметтік міндеттерін орындауға байланысты қылмыстар жасаған кезде 

адвокатты, прокурорды, тергеушіні, анықтаушыны, тергеу бөлімінің бастығын, анықтау 

органының бастығын күдікті деп тану туралы қаулыны прокуратура басшысы бекітеді. 

ҚР Қылмыстық процестік кодексінің 204-бабында күдіктінің іс-әрекетін саралау туралы 

қаулыда қандай мәліметтер міндетті түрде мазмұндалуы тиіс: 

1) оның жасалған уақыты мен орны; хаттаманы кімнің жасағаны; күдіктінің тегі, аты 

және әкесінің аты (ол болған кезде), туған күні, айы, жылы және туған жері; 

2) қылмыстың жасалған уақыты, орны, сондай-ақ осы Кодекстің 113-бабына сәйкес 

дәлелденуге жататын өзге де мән-жайды көрсете отырып, осы адам жасады деп күдік 

келтірілген қылмыстың сипаттамасы; 

3) адамға оны жасады деп күдік келтіріліп отырған қылмыс үшін жауаптылықты 

көздейтін қылмыстық заң (бап, бөлік, тармақ) көрсетілуі тиіс. 

Бірнеше қылмыстық құқық бұзушылық жасады деп күдік келтірілген кезде күдіктінің іс-

әрекетін саралау туралы қаулыда қылмыстық заң баптарының (бөліктерінің, тармақтарының) 

әрқайсысы бойынша адамның нақты қандай әрекеттер (әрекетсіздік) жасады деп күдік 

келтірілетіні көрсетілуі тиіс [2]. 

Көрсетілген екі бапты зерделей отырып, тек күдіктінің іс-әрекетін саралау қаулысында 

ғана адамның қылмыс жасағаны туралы күдікті растайтын оған қатысты жеткілікті 

дәлелдемелер болғанын көрсетеді. 

Бұл тарауды қарастыру барысында, біздің ойымызша, адамды күдікті деп тану туралы 

жариялау қажетті рәсімдік құжат болып табылмайды.  

С. А. Денисовтің пікірінше, айып тақпай-ақ құқықты қолданушы негізі бар 

дәлелдемелердің жеткілікті екеніне көз жеткізу керек. Алайда бұдан бұрынғы талаптарға 
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сәйкес ұсынылған айыптың бар екені өкілетті адамнан қаталырақ тәртіпті талап ететін және 

адамның қорғалу құқығын қамтамасыз етуші еді [3]. 

Қазақстан Республикасының Президенті – Н. Ә. Назарбаев атап өткендей, адамның 

бұзылған құқығын қалпына келтіру және мүмкіндігінше қамауда ұстау орындарына барынша 

көп адамды жібермеу. Сонымен қатар процеске қатысушылардың қандай да бір құқығы 

бұзылмаса, ол ешқандай шағымға жасамайды, содан әділеттілік те қалпына келеді деп 

есептейміз [4]. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде ҚР-ның қолданыстағы қылмыстық процестік 

заңнамасын өзгерту мәселелерін талқылау және қарау ұсынылады. Оның ішінде, ҚР 

Қылмыстық процестік заңнамасының 25-тарауындағы «адамды күдікті деп тану туралы 

жариялауды» туралы 202-бабын осы тараудың 203-бабымен «күдікті іс-әрекетінің 

саралануын айқындаумен алмастыру» қажет деп білеміз.  

Осылайша, ҚР Қылмыстық процестік кодексінің жоғарыда аталған баптарының арасына 

өзгертулер енгізілу ұсынылады. 
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РЕЗЮМЕ 

Автором проведен анализ действующего Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Казахстан, акцентировано внимание на вопросах, представляющих интерес для его практи-

ческого применения, предлагаются пути решения обсуждаемых вопросов. 

RESUME 

In the article the author analyzes the current criminal procedure code and draws attention to is-

sues of interest for its practical application, and he proposes solutions to the issues under discussion. 
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Ө. А. Тұрғанов, қылмыстық құқық және криминология кафедрасының доценті заң 
ғылымдарының магистрі, полиция подполковнигі 

(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы, 
Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ.) 

Қылмыстық сот ісін жүргізудегі жариялылық қағидасының  
тарихи дамукезеңдері 

Аннотация. Ол дәуірде қылмыс жасаған тұлғаларды немесе басқа да тәртіп бұзушы-

лыққа қарсы күрес жүргізу барысында азаптау трибуналдары жариялылықтан тыс құпия-

лы болған. Азаптау іс жүргізудің басты белгілерінің қатарына жауаптардың бұрмалануы 

мен жалған куәлар, адамдарға заң көмегін көрсетудің қарапайым мүмкіншіліктерінің 

болмауы, оларды сот және тергеусіз жазалау, сот үкімін орындаушылардың жанға 

батырып азаптаулары кірген. Осындай заңсыз жазалап, азаптау іс-әрекетін 

орындаушылар өздерінің жасағандары туралы құпияны ашпау туралы ант берген. 

Сонымен бірге үкім шығарылған адамды отқа жағу жолымен көпшілік алдында ашық 

түрде жазалау түрі дағдыланып қатаң сақталған. Осындай жариялы түрде өтетін 
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жазалау көрінісіне қатысудан бас тартқан адамдардың өзі күдік келтіріп, өміріне қауіп 

туғызатын. 

Түйін сөздер:қазақтың әдет-ғұрып құқығы, құқықтық жүйе, әдет құқығы, билер соты, 

қылмыстық сот ісін жүргізу қағидасы, ұлттық дүниетаным,қазақ, көшпелі, қоғам, құқық-

тық, таным, қылмыстық сот ісін жүргізу жариялылығы, әділ сот ісін жүргізу, еркін ойлау 

т. б. 

Қазақстан Республикасының 2010–2020 жылдарға арналған жаңа Құқықтық саясат тұ-

жырымдамасы ― қылмыстарды жылдам әрі толық ашу, қылмыс жасаған адамдарды 

әшкерелеу және қылмыстық жауаптылыққа тарту, әділ сот талқылауы және қылмыстық 

заңды тиісінше қолдану мақсатында қылмыстық процесс заңнамасын және жедел-іздестіру 

қызметі туралы заңнаманы тиімді қолдануды көздейтін оңтайлы құқықтық құралдарды 

әзірлеуді талап етеді. 

Қылмыстық істер бойынша процестің заңмен белгіленген тәртібінде негізсіз айыптау 

мен соттаудан, адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын заңсыз шектеулерден 

мүлтіксіз қорғауды қамтамасыз етуге, кінәсіз адамды айыптаған немесе соттаған жағдайда 

оны тез арада және толығымен ақтауға, сондай-ақ заңдылық пен құқық тәртібінің нығаюына, 

қылмыстың алдын алуға, құқыққа құрметпен қарауды қалыптастыруға ықпал етуге тиіс деп 

көрсетілген [1]. 

Осыған байланысты қылмыстық сот ісін жүргізудің жариялылығы қылмыстық процес 

құқығындағы қағидалар жүйесінде басты орындардың бірін алатыны анық. Ежелгі Римнің 

өзінде қылмыстық сот ісін жүргізу халық алдында ашық жиналыс ретінде өткізілген. Ал 

кейіннен адамға айып тағу барысында халықтың қатысуын қамтамасыз ететін және 

процестің барлық сатысының жариялы түрде өтуін қадағалайтын тұрақты комиссиялар 

құрылған болатын. Сол кезде Римнің әрбір азаматы өзіне қатысты шығарылған үкімге халық 

алдында апелляциялық шағым білдіруге құқылы болған [2, 123]. 

Айтулы ғалым С. Зиманов қазақтың әдет-ғұрып құқығын арнайы мәдени құбылыс 

ретiнде қарап, «көшпелiлер өмір сүрген Еуразия кеңiстiгi өзiндiк ерекшелiгi бар, өзiн 

тұтастай сақтап қалған кеңiстiк. Бұл кеңiстiкте өзiндiк бiр «реттеу жүйесi» қалыптасқан. 

Яғни онда өзiн-өзi реттеп отыратын арнайы нормативтi құқықтық жүйе болды. Бұл әдет 

құқығы жүйесi Шығыс Рим құқықтық реттеу жүйесiне жақын. Әдет құқығы билер сотына 

көп көңiл бөлдi. Ол берiк жүйелердiң бiрi болған дейтін дәйектер келтіреді [3, 31]. 

Ол жүйе уақыт ағысына iлесе алмады. Өкiнiшке қарай, осы кезге дейiн бұл мәселе 

ғылым нысаны ретiнде ғана атүстi қаралып келдi, яғни ол әдет-ғұрып құқығы ұлттық 

құқықтық мәдениетiнiң өзегi, ұлттық болмысымыз бен болашағымызға мұның ықпалы әлi де 

зор екенiне мән берiлмей келдi. Өйткенi кеңестік кезде ұлттық әдет-ғұрыптың өзi таптық 

тұрғыдан бағаланып, ескiлiктiң сарқыншағы ретiнде өмiрден аласталды.  

Заң ғылымдарының докторы, профессор З. Кенжалиев қазақ әдет құқығы ХХ ғасырдың 

30-жылдарына дейiн өмiр сүрдi деген уәж айтады [4, 146]. Бұл ― ерiксiз елең еткiзерлік соны 

пікір. Өйткенi қоғамдық санада да, ғылыми әдебиетте де әдет құқығы кеңес үкiметi 

келiсiмен, 20-жылдардың басында қоғамдық өмiрден кеттi деген түсiнiк дау тудырмайтын. 

Әдет-ғұрып заңдарының түп бастауына үңiлу үшiн о бастағы туып, қалыптасу, даму 

кезеңдерiне тарихи шегініс-шолу жасау – негiзгi шарт. Осы ыңғайда әлiмсақтан сыр 

тартқандай есте жоқ ескі кезеңдерге, қадым заман шаңы басқан ғасырлар қойнауына үңiлу – 

парыз. 

Далалық заңдарға Түркi қағанаты (VI ғ.), Шыңғыс хан (1155-1227 жж.) бекiткен (1206 ж.) 

әдет, құқық, әскери тәртiп жүйелерi, Ақсақ Темiрдiң (1336-1406 жж.) құқықтық дәстүр, ғұрып 

негiздерiнде жасалған (Түзiк) заңдары жатады. Қазақ даласындағы әдет заңының дамуына 

кепiл болған «Қасым ханның қасқа жолы», «Есiм ханның ескi жолы» делiнетiн далалық заң 

кодекстерiнiң түп негiзiнде Түркі қағанаттары тұсындағы билер кеңесінің шешімдері, 

Шыңғыс ханның «Жасысы» мен Әмiр Темiрдiң «Түзiктерi» («Жарғылары») тұр. Бұлар қазақ 

сахарасындағы күнi кешеге дейiн заң орнына жүрген әдет құқығын көпiр iспеттi 
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байланыстырып жатқан дүниелер. Сондықтан бұларға бiр ауыз сөзбен болса да, орын бермей 

кете алмаймыз. 

Қазақ қоғамындағы сотта істі қараудың негізгі мақсаты ― дауласқан немесе өштескен 

екіжақты халық алдында татуластыру болып табылған. Ол туралы қазақта «Дау мұраты ― 

бітім» деген сөздер айтылған [5, 195]. Қазақтың билер сотының шектелген ерекшеліктері 

ретінде жариялылық пен ашықтық танылған. Кез келген іс жүргізу барысында билер соты 

сот отырысының жариялы түрде және көпшілік алдында өтуін қамтамасыз еткен. Сот іс 

жүргізуін көзбен көруге кез келген адамның құқығы болып, ол бойынша ешқандай шектеулер 

болмаған. Жабық сот отырысы деген түсінік қазақ қоғамына белгісіз болған. Осы мәселеге 

байланысты өз еңбектерінде А. Леонтьев былай дейді: «Орнатылған кеңселік тәртіп арқылы 

қазақтардың үйреніп қалған ашық және жариялы түрде өтетін сотты болдырмау – орыс 

сотына деген құрметтің өркендеуіне болмашы әсерін тигізеді» [6]. Осы жерде көшпелі қазақ 

елінің құқықтық әлемі мен жариялы сот ісін жүргізудегі дүниетанымының биікте 

болғандығы байқалады. 

ХIХ ғасырдың ортасында Қазақстан Ресей қоластына кіргеннен соң, қазақ даласын 

басқару туралы жаңа ереже қабылданып, Қазақстан толығымен Ресей империясының 

отарына айналды. 1891 жылғы «Дала ережесі» арқылы империялық сот жүйесінің өркендеуі 

жүзеге аса бастады. Алайда жергілікті билік Қазақстандағы сот жүйесін сол кезде 

қолданыста болған 1864 жылғы «Соттар уставы» аясында жүргізілуін сұранған, себебі 

аталған уставта сот ісін жүргізудің жариялылығы, ашықтығы, соттардың таңдалуы, алқа 

билерін енгізу мен сот ісін жүргізуде қорғаушылардың міндетті түрде қатысуы көзделген 

болатын. Көшпелі қазақ елінде сол уақыттың өзінде қылмыстық сот ісін жүргізу барысында 

жариялылық қағидаларының кейбір белгісінің болғаны туралы айтуға толық негіз бар. 

ХIХ ғасырдың екiншi жартысынан бастап Ресей империясының отарлау саясатының 

жолында қазақ жерінің тұтастығына негіз болған билердің соттық жүйесі, әдет-ғұрып құқығы 

мен «жарғы» заңдар жүйесі үлкен кедергі болған еді [7, 5]. Сол себепті патшалық өкімет 

бұратана халықты еркін билеу мақсатында әкімшілік-аумақтық реформалар мен басқару 

жүйесіндегі өзгеріс ретінде далалық халық судьяларының билер съезін құрған. Бұл жайт 

билер сотын ұйымдастыру, қалыптастыру және қызмет атқару жағынан күрделi өзгерiстерге 

ұшыратты. Ол кездері қылмыстық іс жүргізуде сот ісін жүргізудің жариялылық қағидасын 

қажет деп есептемеген. 

ХІХ ғасырдың 60-жылдарындағы соттың қайта құрылуына дейін қылмыстық сот ісін 

жүргізу жасырын жүргізілген. Осындай жағдайларды қолдаған Я. И. Барышев қылмыстық 

сот ісін жүргізудің жариялылығына қарсы пікір айтқан: «Халықтың қатысуы соттың әділ 

болуына ештеңе бермейді, себебі сот атынан заңның өзі соттайды. Сотқа қатысушылар сот 

пен екіжақты тәрбиелемейді, оған қоса сот ісін жүргізудің дұрыс жүруін бақылауға олардың 

қажетті көлемдегі білімдері жоқ. Сот ісін жүргізудің жариялылығы қылмыс іздерін жасыруға 

көмектесіп, сотталушылардың келісімдеріне жол берумен бірге, жастардың арасында 

қылмыстың жасалу тәсілдері туралы мәліметтің таралуына әкеліп соқтырады»[8, 47–48]. 

Я. И. Барышевтың бұл пікірімен келісуге болмайды, себебі сотта істі қараудың жария-

лылығы арқылы ғана әділдік пен шындыққа жетуге болады. Кез келген сот көпшілік алдында 

істі қараған кезде әділ және заңды шешім қабылдауға ұмтылады. Осыған байланысты сотта 

істі қараудың жариялылығы мен әділдігі ажырамайтын біртұтас ұғым деп санаймыз. 

1917 жылғы төңкерістен кейін соттардың қайта құрылуы басталды. Төңкерістің алғашқы 

күндері ескі соттардың орнына жаңа «халықтық» соттар құрылды. Бірақ халықтық соттар 

қызметінің іс жүргізу тәртібін реттейтін заң көрсетілмеген болатын. Алайда сол кездегі 

соттар қызметінің негізгі ережесі: таңдаушылық, халықтың сот мәжілісіне қатысуы, 

айыпталушыға қорғану құқығын беру мен істі жариялы түрде қарастыруды қамтыды. 

Кейіннен осы ережелер заңда бекітіліп, қылмыстық сот ісін жүргізудің қағидасы ретінде 

танылған. Сот қызметінің жариялылығы мен ашықтығының соншалықты өзекті болғандығы 

оларды кейбір аудандарда «жариялы сот» деп атаған. 
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1918 жылдың 23 шілдесінде Халықтық әділет комиссариатының (Наркомюст) қаулысы-

мен бекітілген «Жергілікті соттың қызметін ұйымдастыру туралы» ереженің 27-бабында 

«соттың барлық мәжілісі ашық жүргізіледі, бірақ қажет болған жағдайларда соттың қаулысы 

бойынша, сот мәжіліс бөлмесінен халық шығарылуы мүмкін»[9, 597], ― деп көрсетілген. 

Аталған ережеге байланысты сот қызметінің жаңадан басталу кезеңінің өзінде сотта істі 

қараудың жариялылығын шектеу белгілерінің орын алғаны байқалады.Сотта істі қараудың 

жариялылығын қарастыру барысында революциялық трибуналдардағы іс жүргізудің жария-

лылығына қатысты 1917 жылдың 19 желтоқсанындағы революциялық трибунал туралы 

ережеде, революциялық трибунал мәжілістері ашық жүргізіледі делінген [10, 170]. Бұл 

ережеде көрсетілген революциялық трибунал мәжілістерінің ашық жүргізілуінің негізгі 

мақсаты ― халықтық көпшілікке тәрбиелік әсерін тигізу еді. Азамат соғыс жылдарының 

өзінде революциялық трибуналдар туралы ережелердің барлығы сақталып, сотта істі қарау 

жариялы түрде ашық жүргізілді. Революциялық трибуналдардағы жариялылықты шектеу 

жергілікті соттардан талап етілген негіздер бойынша жүргізілді. 

Жариялылыққа біржақты қарауға болмайды. Себебі жариялылық күнделікті өмірде 

кездесетін, үнемі адамзатқа қажет болатын шаралардың бірі болып табылады. Қазақстан 

Республикасы 2014 жылдың 4 шілдесінде Қылмыстық процесс кодексін қабылдады. Онда 

сотта істі қараудың жариялылығы қылмыстық сот ісін жүргізу тәртібін айқындайтын 

қылмыстық іс жүргізудің қағидасы ретінде бекітілген. Аталған жариялылық қағидасында 

барлық сот пен барлық сот сатысындағы қылмыстық істерді талқылаудың ашық жүргізілуі 

міндеттелген (ҚР ҚПК-нің 29-б. 1-бөлімі). Қылмыстық процесте жариялылық қағидасының 

маңыздылығы сот барлық істі ашық сот мәжілісінде халықтың қатысуымен қарастыруында. 

Яғни 16 жасқа толған кез келген есі дұрыс азамат сот мәжіліс залына еркін кіріп, сот 

тергеуіне қатыса алады. ҚР ҚПК-нің бұл қағидасы қылмыстық сот ісін жүргізуде 

демократиялық және жариялылық бастамасын күшейтуге арналған деуге болады. 

Тергеу органдарымен ұсынылған істің барлық құжатын сотта ашық қарау барысында сот 

қарауына қатысушы азаматтардың қарастырылған істің мән-жайы туралы өз ойларын 

білдіріп, процестің әділдігі мен оның қорытындысына баға беру арқылы қылмыстық сот ісін 

жүргізу туралы оң қоғамдық ой-пікір қалыптастыруына ықпалын тигізері анық. Оның үстіне, 

жариялы іс жүргізу азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделеріне кепілдікті бекітіп қана 

қоймай, соттардың жауапкершілік сезімдерін арттырары сөзсіз. 
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В данной статье рассматривается принцип неразглашения данных досудебного расследо-

вания, который является одним из общих условий производства досудебного расследования. 

Общие условия досудебного расследования представляют собой законодательно закреплен-

ные правила, соблюдения которых обязательно по всем без исключения уголовным делам. 

 

RESUME 

This article discusses the principle of non-disclosure of data of pre-trial investigation, which is 

one of the general conditions for the conduct of pre-trial investigation. The general conditions of 

pre-trial investigation are legislatively fixed rules, the observance of which is mandatory in all crim-

inal cases without exception. 
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Зачем нужна тайна следствия? 

Аннотация. В работе исследуются порядок и условия действия принципа гласности в 

досудебном расследовании. Авторы полагают, что тайна досудебного расследования нужна 

для охраны прав, свобод личности, а также в интересах следствия. Это относится не 

только к обвиняемым (подозреваемым), но и к потерпевшим. Однако выбор момента огла-

шения тех или иных сведений должен зависеть от цели, ради достижения которой прини-

маются эти меры. Например, оглашение примет неопознанного трупа происходит на пер-

воначальной стадии досудебного расследования. Оглашение примет предполагаемого пре-

ступника, как представляется, происходит после того, как они будут составлены по словам 

потерпевшего, очевидцев, свидетелей. Только следователь определяет объем информаии, 

который можно предать гласности, и только в случае, если это будет в интересах досудеб-

ного расследования. 

Ключевые слова: оглашение сведений, расследование, уголовное дело, сохранение тайны, 

досудебное расследование, половые преступления, разглашение. 

В последнее время в Республике Казахстан принято множество законодательных актов, 

направленных на защиту различных видов тайн. Приоритет при выборе степени защиты ка-

кой-либо тайны определяется, прежде всего, значимостью общественных отношений, в кото-

рые включена тайна, и возможностью причинения вреда личности, обществу, государству в 

результате неправомерного воздействия на эти отношения. Разумеется, степень правовой за-

щищенности разных тайн не может быть одинаковой, ибо различны содержание и основание 

их появления, различно их влияние на те или иные правоотношения. 

По мнению И. Я. Дюрягина, «тайна, хотя и ограничивает действие принципа гласности, 

представляет собой самостоятельный институт уголовно-процессуального права. Институт 

тайны (как принцип гласности) своими средствами и своим специфическим мотивационным 

действием призван обеспечивать выполнение задач уголовного судопроизводства» [1, 31]. 

При этом автор указывает, что действие института тайны допустимо лишь в тех случаях и 

формах, которые закреплены в уголовно-процессуальном законодательстве, что недостаточно 

точно отображает содержание института тайны в настоящее время. 

Принцип неразглашения данных досудебного расследования является одним из общих 

условий производства досудебного расследования, представляющих собой законодательно 
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закрепленные правила, соблюдение которых обязательно по всем без исключения уголовным 

делам. 

Вышесказанное, естественно, предопределяет ряд вопросов: зачем нужна тайна след-

ствия? Если она нужна, то почему предусмотрены возможность и условия ее разглашения? 

Не легче было бы вообще запретить разглашение данных досудебного расследования? Пола-

гаем, что тайна досудебного расследования нужна для охраны прав, свобод личности, а также 

в интересах следствия. Это относится не только к обвиняемым (подозреваемым), но и к по-

терпевшим. 

Оглашение сведений о расследовании уголовного дела часто нежелательно для потер-

певшего. Наиболее частыми примерами заинтересованности потерпевшего в сохранении 

тайны досудебного расследования являются дела о половых преступлениях, например, изна-

силованиях. Разглашение тайны досудебного расследования может нести опасность расправы 

как со стороны обвиняемого и его близких со свидетелями и потерпевшими, так и со стороны 

потерпевшего в отношении обвиняемого (подозреваемого). 

Другим важнейшим моментом, подлежащим рассмотрению, является необходимость со-

хранения тайны досудебного расследования при свободе СМИ. Профессор В. В. Новик отме-

чает: «Как показывает анализ материалов СМИ, данная проблема весьма актуальна в послед-

нее время. В газетах и журналах, электронных средствах массовой информации – Интернете 

— приводится много сведений, раскрывающих приемы и способы совершения различных 

преступлений, а также возможности органов юстиции по пресечению и раскрытию преступ-

лений. Эти материалы, по сути, являются пособиями для преступников и возбуждают со-

блазн для неустойчивых лиц в смысле подражания, создают иллюзию безнаказанности вы-

полнения преступных замыслов» [2, 3]. 

С. В. Горленко пишет: «В последнее время особенно в средствах массовой информации 

постоянно указывается на право граждан знать о работе органов предварительного следствия, 

которые существуют для охраны прав и интересов личности на «деньги налогоплательщи-

ков». Для реализации этой цели автор полагает, что можно производить оглашение материа-

лов предварительного следствия [3, 184]. 

По нашему мнению, позиция С. В. Горленко неверна. Информацию о работе органов 

предварительного следствия население может получать из интервью, бесед со следователями, 

руководителями следственных подразделений, прокурорами. Но зачем разглашать материалы 

предварительного следствия? Достаточно говорить о количестве уголовных дел, которые рас-

следуются следователями, о сложностях при расследовании, наконец, можно и даже нужно 

говорить о причинах и условиях, способствующих совершению уголовного правонарушения. 

Другое дело, если разглашение данных досудебного расследования может быть вызвано 

интересами расследования. Например, после разглашения сведений из материалов уголовно-

го дела органы предварительного следствия зачастую просят граждан помочь в розыске по-

дозреваемых, установлении личности потерпевшего, опознании изъятого имущества. 

Однако следует отметить, что выбор момента оглашения тех или иных сведений должен 

зависеть от цели, ради достижения которой эти меры принимаются. Например, оглашение 

примет неопознанного трупа происходит на первоначальной стадии досудебного расследова-

ния. Оглашение примет предполагаемого преступника, как представляется, должно происхо-

дить после того, как они будут составлены по словам потерпевшего, очевидцев, свидетелей. 

Следует согласиться с мнением А. М. Ларина, отмечавшего: «Думать, что тайна след-

ствия полностью исключает просачивание информации о содержании дела, было бы наивно. 

Участие в следственных действиях понятых, допросы свидетелей, подозреваемых, обвиняе-

мых и т. д. неизбежно приводят к разглашению круга интересующих следователя вопросов и 

полученных по ним фактических данных. В этих условиях искусство следователя состоит в 

том, чтобы продуманно, точно решать, какая информация, в каком объеме и в какой момент 

может стать известной предполагаемому преступнику и связанным с ним лицам, с таким рас-

четом, чтобы это не только не навредило, но и помогло достижению истины. Таким образом, 

сущность следственной хитрости состоит в маневрировании информацией. Благодаря след-
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ственной хитрости возможные попытки преступника и связанных с ним лиц применить в 

своих целях информацию о материалах и планах расследования не достигают цели, а напро-

тив, служат на пользу раскрытию преступления»[4, 35]. 

По нашему мнению, объем оглашаемых сведений и круг лиц, до сведения которых они 

доводятся, применительно к конкретному случаю должны быть достаточными для достиже-

ния той цели, ради которой происходит их оглашение. Если объем разглашенных сведений 

будет больше, чем это вызвано той или иной необходимостью, это может повлечь негативные 

последствия. Если следователь примет решение предать гласности материалы уголовного де-

ла, он должен исходить из предпосылки: разглашение данных досудебного расследования 

возможно только для достижения какой-либо цели. 

Действующий УПК РК знает несколько исключений из принципа гласности, направлен-

ных на защиту различных видов тайн. Это: 

1. Предание гласности данных предварительного следствия лишь с разрешения прокуро-

ра и в том объеме, в каком им будет признано это возможным (ст. 201 УПК РК). 

2. Проведение закрытых судебных заседаний: 

а) когда гласноть противоречит интересам охраны государственной тайны; 

б) в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участ-

вующих в деле лиц (ст. 29 УПК РК). 

3. Постановление приговора с соблюдением тайны совещания судей (ст. 389 УПК РК); 

4. Донесение вердикта присяжными заседателями с соблюдением тайны совещания при-

сяжных заседателей (ст. 655 УПК РК) [5]. 

Однако это вовсе не означает, что в результате осуществления уголовно-процессуальной 

деятельности, помимо указанных, никакие другие тайны не могут защищаться. Анализируя 

ст. 1 УПК, можно прийти к выводу о том, что в число правовых источников, на основе кото-

рых осуществляется уголовно-процессуальная деятельность, включаются не только законы 

строго уголовно-процессуальной направленности, но и иные законы, которые пусть даже от-

дельными нормами, но обращены к уголовному процессу. Это положение очень важно, 

прежде всего потому, что предусматривается возможность обеспечить тайну определенной 

информации в уголовном процессе средствами, которые прямо в уголовно-процессуальном 

законе не закреплены. 

Необходимо помнить, что тайна следствия отнесена к числу сведений конфидециального 

характера, но перечень сведений конфидециального характера применительно к предвари-

тельному расследованию не утвержден. Наверное, он и не может быть составлен, так как ин-

формация, которая для одного уголовного дела не является закрытой, для другого дела быва-

ет защищаема, и наоборот. 

Согласно ч. 3 ст. 2 Закона РК «О средствах массовой информации» не допускается ис-

пользование средства массовой информации для распространения сведений, составляющих 

государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, пропаганды и оправдания 

экстремизма или терроризма, распространения информации, раскрывающей технические 

приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, пропаганды 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также культа 

жестокости, насилия и порнографии. Следовательно, этим законом разглашение тайны след-

ствия запрещено[6]. 

Рассмотрим сведения, которые могут составить тайну следствия. 

1. По отношению к объектам защиты: 

а) сведения, относящиеся к должностным лицам правоохранительных органов (следова-

тель, дознаватель, прокурор); 

б) сведения, относящиеся к иным участникам уголовного процесса. 

2. В зависимости от необходимости засекречивания: 

– сведения, которые должны составлять тайну следствия при расследовании каждого 

уголовного дела, независимо от его категории. К числу таких сведений относится информа-
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ция о следственных версиях, тактике проведения следственных действий, мерах безопасно-

сти, применяемых в отношении участников расследования; 

– сведения, отнесение которых к тайне предварительного расследования зависит от сле-

дователя, дознавателя и прокурора. С учетом обстоятельств расследования следователь, до-

знаватель и прокурор могут отнести к следственной тайне сведения о результатах отдельных 

следственных действий. 

3. В зависимости от продолжительности действия режима секретности: 

а) сведения постоянного действия: сведения о мерах безопасности, предпринятых в от-

ношении участников организованных преступных групп, согласившихся сотрудничать с ор-

ганами расследования в обмен на изменение их «установочных» данных и местожительства. 

Отметим, что указанные сведения составляют тайну следствия не только после проведения 

расследования, но и после проведения судебного разбирательства; 

б) сведения продолжительного времени: результаты проведения следственных действий, 

которые были проведены без участия обвиняемого и его защитника. Данные сведения, а к 

ним, по нашему мнению, можно отнести допросы очевидцев и свидетелей, потерпевшего, 

могут составлять тайну следствия и быть недоступными для обвиняемого и его защитника до 

окончания расследования и ознакомления с материалами уголовного дела; 

в) сведения краткосрочного действия: сведения о тактике проведений следственных дей-

ствий, в которых участвует обвиняемый (подозреваемый). После проведения данного след-

ственного действия в большинстве случаев его тактика становится известной обвиняемому 

(подозреваемому) и утрачивает характер секретности. 

4. В зависимости от субъектов, которые могут быть носителями тайны следствия: 

– сведения, носителями которых могут быть исключительно работники правоохрани-

тельных органов (следователь, дознаватель, прокурор, лицо осуществляющий ОРД, и отстра-

ненные от дела следователи): сведения о планировании расследования, о взаимодействии 

следственных и оперативных работников, о мерах безопасности, предпринятых в отношении 

определенных участников расследования, и некоторые другие; 

– сведения, носителями которых, кроме работников правоохранительных органов, могут 

быть потерпевшие и их законные представители, очевидцы и свидетели, адвокаты, понятые. 

5. В зависимости от содержания тайны следствия: 

1) сведения о личности, местожительстве и других идентифицирующих признаках 

участников расследования: 

– работников правоохранительных органов, принимающих участие в расследовании; 

– работников органа дознания, следователей, прокуроров, экспертов и специалистов; 

– родственников и близких работников правоохранительных органов, принимающих 

участие в расследовании; 

– отдельных участников предварительного расследования, отдельных свидетелей, потер-

певших, обвиняемых, подозреваемых либо лиц, которые могут приобрести указанные стату-

сы в ходе расследования; 

– родственников и иных близких участников уголовного процесса, не являющихся ра-

ботниками правоохранительных органов; 

2) сведения о мерах обеспечения безопасности участников расследования; 

3) сведения, отражающие стратегию и тактику расследования. 

Таким образом, мы очертили круг сведений, которые могут составлять тайну следствия. 

Это означает, что если кто-то из участников расследования узнает о наличии хотя бы не-

скольких сведений из этого круга, то у этого лица может быть отобрана подписка о неразгла-

шении. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы, что если разглашение тайны след-

ствия произошло по вине должностных лиц правоохранительных органов, участвующих в 

расследовании (а это в первую очередь касается следователя, прокурора, дознавателя, от-

страненного от дела следователя, лица, осуществляющего ОРД), и это разглашение привело к 

негативным последствиям, то в зависимости от обстоятельств указанные лица могут быть 
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привлечены к уголовной ответственности либо за халатность (ст. 371 УК РК), либо за зло-

употребление должностными полномочиями (ст. 361 УК РК). Можно пойти и по пути, имев-

шем место в 1926–1960 г., когда за разглашение тайны следствия была установлена уголовная 

ответственность как за разглашение служебной тайны. В этом случае в главу 15 Особенной 

части Уголовного кодекса РК «Коррупционные и иные уголовные правонарушения против 

интересов государственной службы и государственного управления» нужно ввести статью, 

предусматривающую уголовную ответственность за разглашение служебной тайны. 
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ТҮЙІН 

Мақалада сотқа дейінгі тергеп-тексеруде жариялылық қағидатының әрекет ету тәртібі 

мен жағдайы зерттеледі. Автор, сотқа дейінгі тергеп-тексерудің құпиялылығы жеке тұлғалар-

дың құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін, сонымен бірге тергеп-тексеру игілігі үшін 

қажет деп есептейді. 

RESUME 

The work investigates the procedure and conditions for the operation of the principle of 

glasnost in the pre-trial investigation. The author believes that the secret of pre-trial investigation is 

needed to protect the rights, freedoms of the individual, and also in the interests of the investigation. 
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Правовая пропаганда как один из способов противостояния коррупции 

Аннотация. В статье затрагиваются некоторые особенности применения и использо-

вания правовой пропаганды в противостоянии коррупции. Автор рассматривает особен-

ности праворазъяснительной работы в механизме антикоррупционной борьбы и подчерки-

вает, что именно юридически правильная и тактически грамотная правовая пропаганда 

способна донести до людей важность и глубокий смысл мер, принимаемых государством для 

искоренения этого негативного явления. 

Формы правовой пропаганды самые разнообразные. Автором в первую очередь делается 

акцент на использовании средств массовой информации и ресурсов глобальной компьютер-

ной сети. Формирование качественной правовой информации должны осуществлять соот-

ветствующие государственные органы и специализированные организации. 

Ключевые слова: противодействие коррупции, правовая пропаганда, правовые знания, 

правовое образование, правовое воспитание, правовая информация, нетерпимость к корруп-

ционным проявлениям. 
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При проведении политики нетерпимости к любым проявлениям коррупции используют-

ся различные методы борьбы, в том числе и широкая правовая пропаганда. В важнейшем до-

кументе «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития право-

вой грамотности и правосознания граждан» [1] подчеркивается, что развитие правового госу-

дарства, формирование гражданского общества и укрепление национального согласия в Рос-

сии требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реализо-

ваны такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, приори-

тет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надёжной защищённости пуб-

личных интересов. 

Большое значение имеет и правовое образование наших граждан. «Правовое образова-

ние ― совокупность правового воспитания и обучения праву. Сущность правового воспита-

ния состоит в формировании правовых установок, отношений, мотивов деятельности в сфе-

ре, регулируемой правом. С помощью правового воспитания у человека развивается чувство 

уважения к праву, привычка соблюдать законы без каких-либо отклонений, уважение к госу-

дарству как к стабилизирующему общество феномену, стремление содействовать государ-

ственным органам и общественным организациям в укреплении законности и правопорядка. 

С помощью правового обучения пополняются знания права, его норм и принципов; глубокие 

знания способствуют укреплению положительного отношения к праву, законам, необходимо-

сти их выполнения. Правовому образованию населения в определенной степени способству-

ют правовая пропаганда с помощью средств массовой информации, включение индивидов в 

юридическую практику, а также самовоспитание и самообразование» [2]. 

Соглашаясь с вышесказанным, считаем, что, самовоспитание и самообразование осно-

вываются на получении знаний и информации из каких-либо источников, которых в настоя-

щее время предостаточно. 

Большое преимущество имеет глобальная интерактивная сеть ― Интернет. Безгранич-

ное число пользователей дает возможность пропаганды любой информации без территори-

альных ограничений. Говоря о пользователях и слушателях такой информации, мы акценти-

руем внимание и на тех, кто такую информацию преподносит. 

Формирование качественной правовой информации, связанной с обработкой потоков 

юридических документов и предоставлением субъектам права информационных услуг, 

должны обеспечить соответствующие государственные органы и специализированные не-

коммерческие и коммерческие организации. Правовую информацию они доставляют двумя 

способами: стационарно либо через мобильные правовые информационные ресурсы в виде 

банков правовых данных [3, 4–15] 

Именно формирование качественной, необходимой и достаточной для принятия, пони-

мания и использования информации ― важная и ответственная задача органов, организаций 

и лиц, формирующих массив данных. 

При осуществлении правовой пропаганды в правовом государстве необходимо основы-

ваться на закрепленных и устойчивых правовых концепциях и теориях, использовать научно 

обоснованные средства, приемы и методы воздействия на воспитуемых, их правосознание и 

поведение [4, 30–33]. Следует отметить, что правовая пропаганда является решающим зве-

ном в жизни современного общества, именно поэтому необходимо осуществлять четко 

направленную деятельность пропагандистов, имеющую определенные цели, которые непо-

средственно сосредоточены на развитии, разъяснении, уведомлении каждой личности. Эф-

фективность указанной деятельности, преждевсего, состоит в правильном использовании и 

применении средств и методов правовой пропаганды [5]. 

Мы соглашаемся с вышесказанным, именно правильное использование и применение 

средств и методов правовой пропаганды позволит вести четкую линию борьбы с тем или 

иным негативным явлением в обществе. 

Бесспорно, что одним из внешних факторов (обстоятельств, которые не содержатся в са-

мой норме, но выступают как условия ее реализации) эффективности антикоррупционной 

юридической нормы является информированность граждан об этой норме. Именно поэтому 
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следует стремиться к тому, чтобы граждане, постоянные участники особых общественных 

отношений, во-первых, хорошо знали правовые нормы, которые регулируют эти (например, 

антикоррупционные) отношения, и, во-вторых, полно и четко понимали свои юридические 

права и обязанности, способы их осуществления, а также предвидели связанные с этим по-

следствия [6, 46]. 

Заслуживает внимания мнение профессора Г. Н. Горшенкова, который отмечает: 

«…Безусловно, публикации о мерах противодействия коррупции поднимают уровень инфор-

мированности людей, но действия авторов публикаций по привычному постулату «чем 

больше, тем лучше» приводят к информационному перенасыщению. Факты коррупции, о ко-

торых сообщают СМИ, уже воспринимаются как само собой разумеющиеся, интерес к ним 

повышается лишь тогда, когда сообщается нечто необычное (например, уличили в получении 

взятки мэра, генерала ― хотя и это становится нередкостью). Это явление получило название 

«наркотизирующего эффекта», или «сенсорного ожирения». С другой стороны, у людей во 

многом подсознательно складывается «отрицательный образ» живучего коррупционера во 

власти, непобедимой коррупции. А это, с одной стороны, усиливает протестное настроение у 

населения к органам власти, поскольку «зерна» знаний о коррупции падают в неподготов-

ленную «почву» общественного правосознания. С другой стороны, осознание непобедимости 

коррупции вынуждает людей принимать «правила игры» [7]. 

Таким образом, «манипулирование» объемом информации необходимо проводить в той 

мере, в какой имеется потребность, потребность умеренная и необходимая. 

Согласно уголовному законодательству Республики Казахстан одна из целей наказания 

― воспитательная. Широкое освещение негативных примеров коррупционных проявлений 

через средства массовой информации, с использованием глобальной компьютерной сети дает 

резонансный эффект. 

Одним из механизмов, используемых в правовой пропаганде борьбы с коррупцией, яв-

ляются всевозможные международные рейтинги, проводимые независимыми организациями.  

Показатель уровня коррупции в мире ― «Индекс восприятия коррупции» (далее ― 

ИВК), составляемый международной рейтинговой организацией Трансперенси Интернешнл 

(далее ― ТИ), является одной из самых авторитетных оценочных систем в сфере изучения 

уровня распространенности коррупции. 22 февраля 2018 г. Транспаренси Интернешнл офи-

циально опубликован «Индекс восприятия коррупции за 2017 г.», согласно которому Казах-

стан набрал 31 балл и занял 122 место среди 180 стран мира, тем самым улучшив свой пока-

затель на 2 балла и поднявшись на 9 позиций по сравнению с 2016 г. Вместе с тем, 31 балл 

является самым высоким показателем по Казахстану с момента первого участия в рейтинге (с 

1999 г.), что позволило нам выйти из категории наиболее коррумпированных стран. Кроме 

того, следует отметить, что при расчете ИВК использованы результаты исследований 9 меж-

дународных рейтинговых агентств, из которых по 6 наблюдается улучшение показателей 

коррупции в стране. Это свидетельствует, прежде всего, об эффективной планомерной реали-

зации антикоррупционной политики государства, отвечающей современным международным 

стандартам [8]. 

Опираясь на результаты исследований, можно констатировать, что Республика Казахстан 

в своем экономическом развитии корректирует внутреннюю политику нулевой терпимости к 

коррупции. Планомерная деятельность в этом направлении дает результаты. 

Таким образом, пропаганда правовой грамотности, нетерпимости к коррупционным про-

явлениям является приоритетным направлением деятельности любого государства мира. 
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ТҮЙІН 

Мақалада сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруда құқықтық насихатты қолдану мен пайда-

ланудың кейбір ерекшеліктері қозғалады. Автор сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу 

механизміндегі құқықтық түсіндіру жұмысының ерекшеліктерін қарастырып, заңгерлік 

тұрғыда дұрыс және тактикалық сауатты құқықтық насихаттау аталған жағымсыз құбылысты 

жою үшін мемлекет қабылдайтын шаралардың маңызымен терең мәнін адамдарға жеткізуге 

мүмкіндік береді. 

RESUME 

The article describes some features of the application and use of legal advocacy to counter cor-

ruption. Examines the opinions of scientists, practicing lawyers. Using the Internet allows to convey 

information to worldwide. 

https://cyberleninka.ru/article/n/antikorruptsionnaya-propaganda-ponyatie-i-soderzhanie
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