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ХҒТАР 10.77
Т.Т. Бапанова 

Қырғызстан Халықаралық Университеті, Бішкек, Қырғызстан
(E-mail: togzhan_91@mail.ru)

Қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлататын және жеңілдететін 
мән-жайлар жөніндегі нормалар бәсекелестігінің мәселелері

Аңдатпа. Мақалада жаза тағайындау кезінде Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексін-
де көрсетілген қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлататын және жеңілдететін мән-жайларды 
қолдану кезіндегі нормалар бәсекелестігі қарастырылады. 

Мақаланың мақсаты нормалар бәсекелестігі тұсында қылмыстық жауаптылық пен жаза тағай-
ындау кезінде Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 53 және 54-баптарында бекітілген 
жеңілдететін және ауырлататын мән-жайларды саралау болып табылады.

Мақаланың тәжірибелік маңыздылығы қылмыстық заң шығарушылықты жетілдіру үшін 
талдаулар мен ұсыныстарды қолдану мүмкіндігінен тұрады. Зерттеу қорытындылары қылмыстық 
жауаптылық пен жазаны ауырлататын және жеңілдететін мән-жайларды айқындауда, нормалар 
бәсекелестігін қолдануда құқық қолдану органдарының қызметін жетілдіру үшін, Қазақстан Респу-
бликасы Жоғарғы Соты Пленумының жетекші түсіндірмелерін дайындауда пайдаланылуы мүмкін.

Мақаланың әдістемелік негізін жүйелілік, логикалық-заңдық, тарихи және нақты-әлеуметтік 
сияқты жалпы ғылыми және арнайы білім әдістері құрайды.

Түйін сөздер: қылмыстық жауаптылық, жаза, нормалар бәсекелестігі, қылмыстық жауап-
тылық пен жазаны ауырлататын мән-жайлар, қылмыстық жауаптылық пен жазаны жеңілдететін 
мән-жайлар, жаза тағайындау.
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Қылмыстық-құқықтық нормалар бәсекелестігі мәселесі жаза тағайындау кезінде де 
туындайды. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде жаза тағайындау кезінде 
және қылмыс құрамының аттас белгілерімен ескерілген ауырлататын және жеңілдететін 
мән-жайлардың арасындағы бәсекелестікті шешуші екі коллизиялық норма қарастырылған.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 53-бабының 3-бөлігінде: «Егер 
жеңiлдететiн мән-жай осы Кодекстiң Ерекше бөлiгiнiң тиiстi бабында қылмыстық құқық 
бұзушылық белгiсi ретiнде көзделген болса, ол өзiнен-өзi жаза тағайындау кезiнде қайта-
дан ескерiлмеуі мүмкін» деген коллизиялық норма бар. Қазақстан Республикасы Қылмы-
стық кодексінің 54-бабының 2-бөлігінде: «Егер осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көрсетiлген 
мән-жай осы Кодекстiң Ерекше бөлiгiнiң тиiстi бабында қылмыстық құқық бұзушылық 
белгiсi ретiнде көзделген болса, ол жауаптылық пен жазаны ауырлататын мән-жай ретiн-
де қайта ескерілмейді» деген басқа коллизиялық норма бар. Бұл нормаларда, жаза тағай-
ындау кезінде ескерілген ауырлататын немесе жеңілдететін мән-жайлар жөніндегі Жалпы 
бөлімнің нормаларынан, конститутивті не саралаушы, жеңілдететін немесе ауырлататын 
мән-жайлар қылмыс құрамының белгісі ретінде көзделген Қылмыстық кодекстің Ерекше 
бөлімінің нормаларының басымдылығы құралған.

1960 жылғы КСРО Қылмыстық кодексінде мұндай ережелерді қарастыратын норма-
лар болған жоқ. Теорияда және құқық қолдану қызметінде басым көпшілік жағдайда қыл-
мыс құрамының белгісі ретінде көзделген жеңілдететін не ауырлататын мән-жайлар әрекет 
етті, бұл қылмыс үшін жаза тағайындау кезінде қайта ескеріле алмады [1, 324-327 б.]. Со-
нымен, КСРО Жоғарғы Соты Пленумының 1979 жылғы 29 маусымдағы «Жаза тағайында-
удың жалпы негіздерін соттардың тәжірибеде қолдануы туралы» қаулысының 4-тармағын-
да: «Жауаптылықты жеңілдететін немесе ауырлататын ретінде заңда көзделген сол немесе 
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басқа мән-жай қылмыс құрамының белгілерінің бірі ретінде Қылмыстық кодекстің Ерекше 
бөлімі баптарының диспозицияларында көрсетілсе, ол бұл қылмыс үшін жаза тағайындау 
кезінде жауаптылықты жеңілдетін немесе ауырлататын ретінде қосымша ескерілмеуі тиіс» 
деп түсінтірілген [2].

Қылмыстық құқық теориясында қарастырылып отырған мәселенің басқа да шешімі 
ұсынылған. Соның ішінде, А.С. Михлин [3, 80-81 б.], Г.И. Чечель [4, 42-44 б.] және басқалар 
жеңілдететін немесе ауырлататын мән-жайларды есептеу және қылмысты саралау кезінде 
құрамның белгісі ретінде және жаза тағайындау кезінде қосымша тиісті мән-жай ретінде 
қажеттілігін дәлелдеді. Тәжірибеде де зерттеліп отырған мән-жайларды, қылмысты саралау 
кезіндегі құрамның белгісі ретінде де, жаза тағайындау кезіндегі жауаптылықты жеңілде-
тетін немесе ауырлататын мән-жайлар ретінде де бір мезгілде есептеу кездесті. Сонымен, 
М.А. Скрябиннің мәліметтері бойынша, жаза тағайындау кезінде ауырлататын мән-жайлар 
ретінде ескеру, пайдакүнемдік себебімен тонау үшін 50% , жеке мүлікті ұрлау үшін 15,5 %, 
қарақшылық үшін 19,3 %-ды құрады (ескерілген мән-жайлардың жалпы саны бойынша %) 
[5, 95-96 б.].

Іріктеу мәліметтері бойынша, Тюмень облысының сотында 1994-1996 жылдар ара-
лығындағы жаза тағайындау кезінде ауырлататын мән-жай ретінде ескерілген меншікке 
қарсы пайдакүнемдік қылмыс үшін әрбір алтыншы үкімде пайдакүнемдіктің түрткі болға-
ны айтылған.

Сондай-ақ, іріктеу зерттеуі соттардың ауырлататын мән-жайлар ретінде пайдакү-
немдікті – 18,3 % (меншікке қарсы пайдакүнемдік қылмыс, пайдакүнемдікпен адам өлтіру, 
қызметтік пайдакүнемдік қылмыс); бұрын қылмыс жасаған адамның қылмыс жасауы – 24,6 
%; соның ішінде аса қауіпті рецидивисттің (адам өлтіру, мүлікті ұрлау), бұрын қылмыс 
жасаған адамның (ұрлық, тонау, қарақшылық, қорқытып алушылық, зорлау), бұрын қыл-
мысы үшін сотталған адамның (бұзақылық, пара алу) қылмыс жасауы түріндегі саралаушы 
белгілері бар қылмыстар; қылмыспен ауыр зардаптар келтіру – 6,4 %; бұл ауырлататын 
мән-жайлар айтарлықтай зиян келтірген ұрлық үшін, және ірі (аса ірі) мөлшерде ұрлау 
үшін айыптау кезінде де көрсетілген.

Жаза тағайындау кезінде жеңілдететін мән-жайлар ретінде ескерілген кісі өлтіргені 
үшін және қажетті қорғаныс шегінен шығу кезінде немесе жан күйзелісі жағдайында ауыр 
немесе ауырлығы аз дене жарақатын келтіргені үшін айыптаудың 9 жағдайында сот қажетті 
қорғаныс шегінен шығу болса да қоғамдық қол сұғушылықтан қорғау кезінде қылмыс жа-
сауға екі рет сүйенді және жәбірленушінің заңға қайшы әрекеттерімен шақырылған күшті 
жан күйзелісінің әсерінен қылмыс жасауға бір рет сүйенді. 

Келтірілген мәліметтер, сот-тергеу тәжірибесінде Қылмыстық кодекстің Жалпы және 
Ерекеше бөлімдеріндегі жеңілдететін/ауырлататын мән-жайлар бәсекелестігінің барлық 
уақытта Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімінің есебіне шешіле бермейтінін көрсетеді. 
КСРО Жоғарғы Соты Пленумының 1979 жылғы 29 маусымдағы «Соттың жаза тағайын-
даудың жалпы негіздерін тәжірибеде қолдануы туралы» қаулысының 4-тармағы [2] және 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2018 жылғы 20 сәуірдегі «Сот үкімі туралы» 
қаулысыны [6] осы ережені көрсетеді.

Нормалар бәсекелестігіндегі мәселені шешудегі ережелер арнайы коллизиялық ере-
жені қабылдаумен аздап өзгертілген деп тану керек (ҚР ҚК 53 - б. 3-тармақ; 54-б. 2-тармақ). 

Бәсекелестікті құрамның саралаушы немесе конститутивті белгілерінің есебіне шешу, 
тұлға бір және сол қылмыс үшін екі рет жауаптылыққа тартыла алмайды деген халықара-
лық-құқықтық (1966 жылғы азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пакты 
14-бап 7-бөлік), конститутивті (ҚР Конституциясы 77-бабының. 3-тармақ 2-тармақшасы) 
және қылмыстық-құқықтық (ҚР ҚК 4-бабы) нормаларының нақтылауы болып табылатын, 
бір және сол қылмыс үшін тұлғаны жауаптылыққа тарту кезінде бір және сол мән-жай екі 
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рет ескеріле алмайды деген ережеде негізделген. Құрамның конститутивті немесе сарала-
ушы белгілерімен ауырлататын мән-жай ретінде де қарастырылған қылмыстың санкция-
лары осы белгілерді есепке алумен құралған. Баптарда, баптардың тармақтарында сара-
лаушы/конститутивті белгілердің бар болуы кезінде мәселенің мәні өзгермейді. Мысалы, 
ұрлықтың сараланған құрамына 4 белгі кіреді. Олардың екеуі – адамдардың алдын ала сөз 
байласуы бойынша (ҚР ҚК 188-бабының 2-тармақ 1-тармақшасы) және бірнеше рет (ҚР 
ҚК 188-бабының 3-тармақ 2-тармақшасы), ҚР Қылмыстық кодексінің 54 - бабында ауыр-
лататын мән-жай ретінде құралған, демек, адамдар тобының алдын ала сөз байласуы бой-
ынша қылмыс жасау (ҚР ҚК 54-бабының 1-тармақ 3-тармақшасы) және бірнеше рет (ҚР 
ҚК 54-бабының 1-тармақ 1- тармақшасы). Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 
188-бабының 3-тармақ 2- тармақшасындағы санкциясы осы құрамның барлық саралаушы 
белгілерінің есебінен құрылған. Сондықтан да, тұлғаның іс-әрекетінде бірнеше сараланған 
белгілердің бар болуы, жасалғанның қоғамдық қауіптілігін жоғарылатады, яғни жаза 
тағайындау кезінде ауырлататын жаза ретінде аттас мән-жайларға сілтеме жасау түрінде 
қамтылуы керек деп ойлайтын А.С. Михлиннің позициясы мінсіз [3, 78-79 б.]. 

Мақалада келтірілген дәлел қылмыс құрамы болып табылатын және Қазақстан Ре-
спубликасы Қылмыстық кодексінің 53-бабында көзделген жеңілдететін мән-жайларға да 
қатысты күшін сақтайды. Жазаны жекелеу қылмысты жасаудың барлық мән-жайларын, 
кінәлінің жеке басын сипаттайтын мән-жайларды анықтаумен байланысты. Олай бол-
са, жақын арада қылмыс жасаудың және кінәлінің қоғамдық қауіптілігін төмендететін 
мән-жайлар анықталады, яғни бұл мәліметтер жаза тағайындау кезінде оның жеңілдететін 
жағына қарай ескерілуі тиіс. Дегенмен, егер бұл мән-жайлар құрамның белгісі ретінде қа-
растылған болса, демек, олар жазаның түрі мен мерзімін анықтауға әсерін тигізеді, онда 
олар жаза тағайындау кезінде жеңілдететін мән-жай ретінде қайтадан ескерілмеуі керек. 
Аталған баптардың диспозицияларында жеңілдететін мән-жайлардың есепке алумен жа-
заның ең төменгі және ең жоғарғы шегі бекітілген, санкцияның аясында жазаны одан ары 
жеңілдету құрамның белгісі ретінде аталмаған, тек жаза жеңілдететін мән-жайларда негіз-
делуі тиіс.

Қажеттi қорғаныс шегiнен шығу кезiнде не қылмыс жасаған адамды ұстап алу үшiн 
қажеттi шаралар шегінен шығу кезiнде жасалған адам өлтiру және қылмыс жасаған адам-
ды ұстап алу кезiнде денсаулыққа ауыр зиян келтiру (ҚР ҚК 102, 103 және 113-баптары) 
нормаларымен, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 53-бабының 1-тармағы 
9- тармақшасында көзделген қажеттi қорғаныстың, аса қажеттiлiктің, құқық бұзушылық 
жасаған адамды ұстап алудың, негізді тәуекелдің, бұйрықты немесе өкiмдi орындаудың 
құқыққа сыйымдылық шарттарын бұзу кезінде қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы 
жеңілдететін мән-жайлардың ара қатысына толығырақ тоқталып өту қажет.

Қылмысты саралау кезінде де және жаза тағайындау кезінде де бір және сол жеңілдететін 
мән-жайды ескеру ұсынысының күмәнділгі туралы дәлел ертеректе келтірілген болатын. 

Кейбір ғалымдар, қажетті қорғаныс шегінен шығу мүліктік зардапта, шабуылшыға 
жеңіл зиян келтіруде көрінуі мүмкін деп ойлайды [7]. Қылмыстық кодексте қажетті қорға-
ныс шегінен шығу кезінде денсаулыққа зиян немесе мүліктік зиян келтіру үшін жауап-
тылық туралы дербес құрамның жоқ болғандығынан, жасалғанды тиісті Қазақстан Респу-
бликасы Қылмыстық кодексінің 202 - бабы немесе 107-бабы бойынша саралау кезінде, жаза 
тағайындау кезінде, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 53- бабының 1- тар-
мақ  9- тармақшасында қажеттi қорғаныстың, аса қажеттiлiктің, құқық бұзушылық жасаған 
адамды ұстап алудың, негізді тәуекелдің, бұйрықты немесе өкiмдi орындаудың құқыққа 
сыйымдылық шарттарын бұзу кезінде қылмыстық құқық бұзушылық жасауды жеңілде-
тетін мән-жай ретінде есептеу қажет. 



Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. Құқық сериясы №3 (128)/2019

88

Қылмыстық құқық теориясында, шабуылшының денсаулығына жеңіл зиян, сызат, ге-
матома, соққы келтіру, сондай-ақ қажетті қорғанудың құқықтық дұрыстығының шегіндегі 
қорғану кезінде мүліктік зиян келтіру туралы пікірлер бар [8]. Келтірілген қажетті қорғану 
шегінен шығу көзқарасына сәйкес жауаптылығы Қазақстан Республикасы Қылмыстық ко-
дексінің 102, 103, 112 және 113-баптарында тек қана дене зиянын келтіру көрсетіледі. Осы 
көзқарасқа қосыла отырып, қажетті қорғану шегінен шығу, шабуылшыға өлім, денсаулығы-
на ауыр, орташа ауырлықтағы зиян  келтіруде нақты көрінуі мүмкін деп ойлаймыз.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 53-бабының 1- тармақ  9-тармақша-
сында бекітілген қажеттi қорғаныстың, аса қажеттiлiктің, құқық бұзушылық жасаған адам-
ды ұстап алудың, негізді тәуекелдің, бұйрықты немесе өкiмдi орындаудың құқыққа сый-
ымдылық шарттарын бұзу кезінде қылмыстық құқық бұзушылықты жеңілдететін мән-жай 
ретінде қолданудың дұрыстығы туралы сұрақ туындайды. Қылмыстық кодекстің Ерекше 
бөлімінде қажетті қорғану шегінен шығудың мүмкін түрлерін жеткілікті қамтитын екі нор-
ма көзделген. Демек, қажеттi қорғаныстың, аса қажеттiлiктің, құқық бұзушылық жасаған 
адамды ұстап алудың, негізді тәуекелдің, бұйрықты немесе өкiмдi орындаудың құқыққа 
сыйымдылық шарттарын бұзу кезінде қылмыстық құқық бұзушылықты жаза тағайындау 
кезінде жеңілдететін мән-жай ретінде қолдану мүмкін емес. Бұл мән-жай Қазақстан Ре-
спубликасы Қылмыстық кодексінің 102, 103, 112 және 113-баптарында, құрамның және 
жазаны жеңілдететін аттас мән-жайлардың белгілерінің бәсекелестігі қылмыс құрамының 
белгісінің есебіне шешіледі деген Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 53-ба-
бының 3-тармағына сәйкес құрамның конститутивті белгісі ретінде қарастырылған.

Шамасы, қарастырып отырған мән-жайдың бар болуы, тек заң шығарушы ғана жоя 
алатын Қылмыстық кодекстің Жалпы және Ерекше бөлімдерінің нормаларының келісілме-
гендігінің қорытындысы болар. Келіспеушілікті жоюдың тәсілі қажетті қорғанудың құқыққа 
сыйымдылық шарттарын бұзу кезінде қылмыс жасауды жазаны жеңілдететін мән-жайдың 
қатарынан алып тастаудан көрінеді.

Аталғандарға Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 53-бабының 1- тар-
мақ  9-тармақшасында жеңілдететін мән-жай ретінде көзделген құқық бұзушылық жасаған 
адамды ұстап алудың құқыққа сыйымдылық шарттарын бұзу кезінде құқық бұзушылық 
жасау да және Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 102, 103, 112 және 113 - бап-
тарында бекітілген қылмыстың екі құрамының конститутивті белгісі ретінде көрсетілген 
аттас мән-жайлар да ұқсас. Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімінде ұсталғанға қасақана 
өлім, ауыр немесе орташа ауырлықтағы зиян келтіру түріндегі, адамды ұстау үшін қажетті 
шаралардың шегінен шығу кезіндегі зиян түрлерінің толық қамтылған шеңбері берілген. 
Келтірілген басқа зияндар (қанды сүйел, жара, денсаулыққа жеңіл зиян келтіру,мүліктік 
зиян) адамды ұстаудың заңды шегінде болады. Демек, Қазақстан Республикасы Қылмы-
стық кодексінің 53-бабының 1-тармақ 9-тармақшасында көзделген жеңілдететін мән-жай-
лар туралы нормативті ереже «іске аспайтын (нәтижесіз)» болып табылады. Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық кодексінің 53-бабын талдап отырған мән-жайды алып тастап, 
өзгерту енгізу қажеттілігі көрініп тұр.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 54-бабының 1-тармақ 3-тармақша-
сына сәйкес жазаны ауырлататын мән-жай, қылмыстық құқық бұзушылықты адамдар тобы-
ның, алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобының жасауы, қылмыстық топ құрамында 
жасау болып табылады. Аталған мән-жайлар, соңғысынан басқасы, Қылмыстық кодекстің 
көптеген баптарында құрамның саралушы белгілері ретінде қарастырылған, яғни жаза 
тағайындау кезінде оларды қайталап ескеру мүмкіндігін тікелей заң нұсқауының күшінде 
болдырмайды. 

Қылмыстық ұйымның қылмыс жасауының екі жағдайы Қылмыстық кодексте құрам-
ның конститутивті белгісі ретінде көзделген, олар: Заңсыз әскерилендiрiлген құралымды 



ВЕСТНИК Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия Право
BULLETIN of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. Law Series №3 (128)/2019

89

ұйымдастыру (ҚР ҚК 267-б.), Қылмыстық қоғамдастық құру және оған басшылық ету, сол 
сияқты оған қатысу (ҚР ҚК 263-б.). Қылмыстық қоғамдастықтың ұйымдастырушысымен 
немесе қатардағы қатысушысымен жасалған қылмыс үшін жаза тағайындай отырып, сот, 
қылмыстық қауымдастықтың құрамында қылмыс жасау (ҚР ҚК 54-бабының 1-тармақ 
3-тармақшасы) ретіндегі ауырлататын мән-жайды міндетті түрде ескеруі қажет.

Бұл мән-жайдың міндетті ескерілуі, жаза тағайындау кезінде көрініс табуы тиіс сара-
лаушы белгі ретінде қылмыс құрамында қарастырылмағандықпен негізделген. Тіпті, қыл-
мыстық қоғамдастықпен жасалған қылмыстың, оны ұйымдасқан топпен жасау түріндегі 
саралаушы белгісі болған жағдайда да (мысалы, ұйымдасқан топпен орындалған есірткі 
заттардың заңсыз айналымы (ҚР ҚК 297-б. 4-тармағы)) жаза тағайындау кезінде зерттеп 
отырған мән-жайды ескеру қажеттілігі күшінде қалады. Ұйымдасқан топ сияқты қылмысқа 
қатысу нысанының мұндай түрінің қоғамдық қауітілік дәрежесі мен сипаты қылмыстық 
қоғамдастықтың қоғамдық қауіпінен төменірек. Сондықтан, сот жаза тағайындау кезінде 
қылмыстық қоғамдастықтың құрамында қылмыс жасауды құрамның саралаушы белгісі бо-
лып табылмайтын ауырлататын мән-жай ретінде ескеруі тиіс. 
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Вопросы конкуренции норм об отягчающих и смягчающих обстоятельствах 
уголовной ответственности и наказания

Аннотация. В статье рассматривается конкуренция норм во время применения отягчающих 
и смягчающих обстоятельств уголовной ответственности и наказания, указанных в Уголовном ко-
дексе Республики Казахстан, при назначении наказания.

Цель статьи - анализ отягчающих и смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьями 
53 и 54 Уголовного кодекса Республики Казахстан, назначения уголовной ответственности и нака-
зания при конкуренции норм.

Практическая значимость статьи состоит в возможности использования выводов и предло-
жений для совершенствования уголовного законодательства. Результаты исследования могут быть 
использованы при подготовке руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда Республики 
Казахстан для совершенствования деятельности правоприменительных органов при применении 
конкурирующих норм, установлении обстоятельств, отягчающих и смягчающих уголовную ответ-
ственность и наказание.

Методологическую основу статьи составляют общенаучные и специальные методы познания 
такие, как системный, логико-юридический, исторический и конкретно-социологический.

Ключевые слова: уголовная ответственность, наказание, конкуренция норм, обстоятельства, 
отягчающие уголовную ответственность и наказание, обстоятельства, смягчающие уголовную от-
ветственность и наказание, назначение наказания.
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Issues of competition rules on aggravating and mitigating circumstances of criminal 
liability and punishment

Abstract: The article devoted to the competition of norms during the application of aggravating 
and mitigating circumstances of criminal liability and punishment specified in the Criminal Code of the 
Republic of Kazakhstan when sentencing is imposed.

The purpose of the article is to analyze the aggravating and mitigating circumstances, provided for in 
Articles 53 and 54 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, the assignment of criminal liability 
and punishment in the competition of norms.

The practical significance of the article lies in the possibility of using conclusions and proposals 
for the improvement of criminal law. The results of the study can be used in the preparation of guidance 
explanations of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan, to improve the work of law 
enforcement agencies in the application of competing rules, establishing the circumstances,. aggravating 
and mitigating criminal liability and punishment.

The methodological basis of the article consists of general scientific and special methods of cognition, 
such as system, logic-juridical, historical, and specifically sociological.

Keywords: criminal liability, punishment, competition of norms, circumstances aggravating criminal 
responsibility and punishment, circumstances mitigating criminal liability and punishment, imposition of 
punishment.
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 «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы.
Құқық сериясы» журналында мақала жариялау ережесі

1. Журнал мақсаты. Заң ғылымдары бойынша мұқият тексеруден өткен ғылыми
құндылығы бар мақалалар жариялау.
2. Журналда мақала жариялаушы автор мақаланың қол қойылған бір дана қағаз нұсқасын
Ғылыми басылымдар бөліміне (редакцияға, мекенжайы: 010008, Қазақстан Республикасы,
Нұр-Сұлтан қаласы, Қ. Сәтпаев көшесі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық универ-
ситеті,
Бас ғимарат, 402 кабинет) және vest_law@enu.kz электрондық поштасына Word
форматындағы нұсқаларын жіберу қажет. Мақала мәтінінің қағаз нұсқасы мен электронды
нұсқалары бірдей болулары қажет.
Мақалалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қабылданады.
3. Автордың қолжазбаны редакцияға жіберуі мақаланың Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университетінің хабаршысында басуға келісімін, шетел тіліне
аударылып қайта басылуына келісімін білдіреді. Автор мақаланы редакцияға
жіберу арқылы автор туралы мәліметтің дұрыстығына, мақала көшірілмегендігіне
(плагиаттың жоқтығына) және басқа да заңсыз көшірмелердің жоқтығына кепілдеме
береді.
4. Мақаланың көлемі: 8 беттен 18 бетке дейінгі көлемде қабылданады;
Мақаланың құрылымы: ( А4 беттінде, кітап өлшемінде, жолдың барлық жақтауы – 20
мм. Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) - 14);
5. ХҒТАР http://grnti.ru/ - бірінші жолдың сол жақтауында;

Автор(лар)дың аты-жөні – жолдың ортасында;
Мекеменің толық атауы, қаласы, мемлекеті (егер авторлар әртүрлі мекемеде жұ-

мыс жасайтын болса, онда әр автор мен оның жұмыс мекемесі қасында бірдей белгі қойылу 
керек) – жолдың ортасында;

Автор(лар)дың Е-mail-ы – жақша ішінде, курсивпен, жолдың ортасында;
Мақала атауы – жолдың ортасында, жартылай қою кіші әріппен жазылады;
Аннотация (100-200 сөз; мақаланың атауын мейлінше қайталамауы қажет; әдебиет-

терге сілтемелер болмауы қажет; мақаланың құрылысын (кіріспесі, мақаланың мақсаты, 
міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың тарихы, зерттеу әдістері, нәтижелер/талқы-
лау, қорытынды) сақтай отырып, мақаланың қысқаша мазмұны берілуі қажет).
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Түйін сөздер мақала мазмұнын көрсетіп, мейлінше мақала атауы мен аннотациядағы 

сөздерді қайталамай, мақала мазмұнындағы сөздерді қолдану қажет. Сонымен қатар, ақпа-
раттық-іздестіру жүйелерінде мақаланы жеңіл табуға мүмкіндік беретін ғылым салалары-
ның терминдерін қолдану қажет.

Негізгі мәтін мақаланың мақсаты, міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың та-
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ралық интервал - 1, азат жол «қызыл жолдан» - 1,25см, беттеу жолағы – еніне сай жасалады.

Таблица, суреттер – аталғаннан кейін орналастырылады. Әр таблица, сурет қасында-
оның аталуы болу қажет. Сурет айқын, сканерден өтпеген болуы керек.

Мақаладағы формулалар тек мәтінде оларға сілтеме берілсе ғана номерленеді.
Жалпы қолданыста бар аббревиатуралар мен қысқартулардан басқалары міндетті 

түрде алғаш қолданғанда түсіндірілуі берілуі қажет.
Қаржылай көмек туралы ақпарат бірінші бетте көрсетіледі.



Әдебиеттер тізімі

Мәтінде әдібиеттерге сілтемелер тікжақшаға алынады. Мәтіндегі әдебиеттер тізіміне
сілтемелердің номерленуі мәтінде қолданылуына қатысты жүргізіліде: мәтінде кездескен
әдебиетке алғашқы сілтеме [1] арқылы, екінші сілтеме [2] арқылы т.с.с. жүргізіледі. Кітапқа
жасалатын сілтемелерде қолданылған бетттері де көрсетілуі керек (мысалы, [1, 45 бет]).
Жарияланбаған еңбектерге сілтемелер жасалмайды. Сонымен қатар, рецензиядан өтпейтін
басылымдарға да сілтемелер жасалмайды (әдебиеттер тізімін әзірлеу үлгілерін төмендегі
мақаланы рәсімдеу үлгісінен қараңыз).
6. Мақала соңындағы әдебиеттер тізімінен кейін библиографиялық мәліметтер орыс және
ағылшын тілінде (егер мақала қазақ тілінде жазылса), қазақ және ағылшын тілінде (егер
мақала орыс тілінде жазылса), орыс және қазақ тілінде (егер мақала ағылшын тілінде
жазылған болса) беріледі.

Авторлар туралы мәлімет: автордың аты-жөні, ғылыми атағы, қызметі, жұмыс
орны мен мекенжайы, телефон, e-mail – қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде толтырыла-
ды.
7. Қолжазба мұқият тексерілген болуы қажет. Техникалық талаптарға сай келмеген
қолжазбалар қайта өңдеуге қайтарылады. Қолжазбаның қайтарылуы оның журналда
басылуына жіберілуін білдірмейді.

Редакцияға түскен мақала жабық (анонимді) тексеруге жіберіледі. Барлық
рецензиялар авторға жіберіледі. Автор (рецензент мақаланы түзетуге ұсыныс берген
жағдайда) ескертулерді күн аралығында қайта қарап, қолжазбаның түзетілген нұсқасын 
редакцияға қайта жіберуі керек. Рецензент жарамсыз деп таныған мақала қайтара қа-
растырылмайды. Мақаланың түзетілген нұсқасы мен автордың рецензентке жауабы ре-
дакцияға
жіберіледі.
8. Төлемақы. Басылымға рұқсат етілген мақала авторларына төлем жасау туралы
ескертіледі. 2019 жылға төлемақы көлемі ЕҰУ қызметкерлері үшін - 4500 теңге, басқа
ұйым мен мекеме қызметкерлері үшін - 5,500 теңге.
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1. Цель журнала. Публикация тщательно отобранных оригинальных научных работ по
юридическомук направлению.
2. Автору, желающему опубликовать статью в журнале необходимо представить рукопись
в твердой копии (распечатанном варианте) в одном экземпляре, подписанном автором
в Отдел научных изданий (по адресу: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сатпаева, 2,
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Учебно-административный
корпус, каб. 402) и по e-mail vest_law@enu.kz. При этом должно быть строго выдержано
соответствие между Word-файлом и твердой копией.

Язык публикаций: казахский, русский, английский.
3. Отправление статей в редакцию означает согласие авторов на право Издателя,
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, издания статей в журнале
и переиздания их на любом иностранном языке. Представляя текст работы для публикации
в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и
других форм неправомерного заимствования в рукописи, надлежащее оформление всех
заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций.
4. Объем статьи не должен превышать 18 страниц (от 8 страниц).
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история, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы).
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Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть
расшифрованы при первом употреблении в тексте.

Сведения о финансовой поддержке работы указываются на первой странице в виде
сноски.
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Abstract. Based on a comparative analysis of legal acts on state registration of rights to
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attempt to identify problematic aspects of Kazakhstan’s legislation was made. In the introduction
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