


              ISSN (Print) 2616-6844 
ISSN (Online) 2663-1318

       

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің

 ХАБАРШЫСЫ
ВЕСТНИК   
Евразийского национального 
университета имени  Л.Н. Гумилева

BULLETIN   
of L.N. Gumilyov 

Eurasian National University

ҚҰҚЫҚ сериясы
LAW Series 

Серия ПРАВО

№ 3(128)/2019

1995 жылдан бастап шығады
Founded in 1995

Издается с 1995 года

Жылына 4 рет шығады
Published 4 times a year
Выходит 4 раза в год

Нұр-Сұлтан, 2019
Nur-Sultan, 2019

Нур-Султан, 2019



Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. ФИЛОЛОГИЯ сериясы - 
    BULLETIN of the L.N. Gumilyov Eurasian National University.  PHILOLOGY Series

Бас редакторы
Заң ғылымдарының докторы, профессор

Ибрагимов Ж. И. (Қазақстан)

Бас редактордың орынбасары Абдрасулов Е. Б. з.ғ.д., профессор (Қазақстан)
Бас редактордың орынбасары                  Аничкин Е. С. з.ғ.д., доцент (Россия)

Редакция алқасы
 
Абайдельдинов Е.М. з.ғ.д., проф.  (Қазақстан)
Абдилов Қ.С. PhD (Қазақстан)
Ақпанов А.Н. з.ғ.д., проф. (Қазақстан)
Амандыкова С.К. з.ғ.д., проф. (Қазақстан)
Бабкина Е.В. з.ғ.к., доцент (Беларусь)
Баймаханов М.Т. з.ғ.д., проф., академик (Қазақстан)
Балтабаев К.Ж. з.ғ.д., проф. (Қазақстан)
Бурибаев Е.А. з.ғ.д., проф.  (Қазақстан)
Бусурманов Ж.Д. з.ғ.д., проф. (Қазақстан)
Винниченко О.Ю. з.ғ.д., проф. (Ресей)
Исполинов А.С. з.ғ. к., проф. (Ресей)
Коняхин В.П. з.ғ.д., проф. (Ресей)
Коробеев А.И. з.ғ.д., проф. (Ресей)
Мукашева А.А. з.ғ.д., проф. (Қазақстан)
Нургалиева Е.Н. з.ғ.д., проф. (Қазақстан)
Сарсенова С.Н. з.ғ.к, доцент (Қазақстан)
Тлепина Ш.В. з.ғ.д., проф. (Қазақстан)
Томас Давулис з.ғ.д., проф. (Литва)
Рейн Мюллерсон з.ғ.д., проф. (Эстония)
Трунк А. з.ғ.д., проф. (Германия)
Хасенов М.Х. PhD (Қазақстан)
Турлуковский Я. з.ғ.к., проф. (Польша)

Жауапты редактор, компьютерде беттеген: Қ.Ж. Жұмабекова

Редакцияның мекенжайы: 010008, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Қ.Сәтбаев к-сі, 2, 402 б.
 Тел.: +7(7172) 709-500 (ішкі 31-357)

E-mail: vest_law@enu.kz

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. Құқық сериясы
Меншіктенуші: ҚР БжҒМ «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК 
27.03.18 ж. № 16992-Ж-тіркеу куәлігімен Қазақстан Республикасының Ақпарат және 
коммуникациялар министрлігімен тіркелген. 
Мерзімділігі: жылына 4 рет.
Тиражы: 20 дана
Типографияның мекенжайы: 010008, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Қажымұқан к-сі,13/1, 
тел.: +7(7172)709-500 (ішкі 31-357)

© Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті



Editor-in-Chief
Doctor of Juridical Sciences,  Professor 

Ibragimov Zh.I. (Kazakhstan)

Deputy Editor-in-Chief   Abdrassulov E.B. Doctor of Juridical Sciences, Prof.  (Kazakhstan)
Deputy Editor-in-Chief   Anichkin E.S.    Doctor of Juridical Sciences, Assoc.Prof. (Russia)

Editorial board

Abaydeldinov E.M. Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Kazakhstan)
Abdilov K.S. PhD (Kazakhstan)
Akhpanov А.Н. Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Kazakhstan)
Amandykova S.K. Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Kazakhstan)
Babkina E.V. Сan. of Juridical Sciences, Assoc.Prof. (Belarus)
Baymakhanov M.T. Doctor of Juridical Sciences, Prof., Academician      

(Kazakhstan) 
Baltabayev K.Zh. Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Kazakhstan) 
Buribaev E.A. Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Kazakhstan)
Busurmanov Zh.D. Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Kazakhstan)
Vinnichenko O.Yu. Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Russia)
Ispolinov A.S. Сan. of Juridical Sciences, Prof. (Russia)
Konyakhin V.P. Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Russia)
Korobeyev A.I. Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Russia)
Mukasheva A.A. Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Kazakhstan)
Nurgaliyeva E.N. Doctor of Juridical Sciences, Prof.  (Kazakhstan)
Sarsenova S.N. Сan. of Juridical Sciences, Assoc.Prof. (Kazakhstan)
Tlepina Sh.V. Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Kazakhstan)
Tomas Davulis Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Lithuania)
Rain Mullerson Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Estonia)
Trunk A. Doctor of Juridical Sciences, Prof. (Germany)
Khasenov M. Kh. PhD (Kazakhstan)
Turlukovsky Ya. Сan. of Juridical Sciences, Prof. (Poland)

Responsible secretary, computer layout: K.Zh. Zhumabekova

Editorial address: 2, К.Satpayev str., of.402, Nur-Sultan, Kazakhstan, 010008
Теl.: +7(7172) 709-500 (ext. 31-357)

E-mail: vest_law@enu.kz

Bulletin of the L.N.Gumilyov Eurasian National University. Law Series
Owner: Republican State Enterprise in the capacity of economic conduct «L.N.Gumilyov Eurasian 
National University» Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan 
Registered by Ministry of information and communication of Republic of Kazakhstan. 
Registration certificate No. 16992-Ж from  27.03.2018
Periodicity: 4 times a year    
Circulation: 20 copies
Address of printing house: 13/1 Kazhymukan str., Nur-Sultan, Kazakhstan 010008; 
tel.: +7(7172) 709-500 (ext.31-357)

© L.N. Gumilyov Eurasian National University



Главный редактор
Доктор юридических наук, проф.
Ибрагимов Ж. И. (Казахстан)

Зам. главного редактора  Абдрасулов Е. Б. д.юр.н., проф. (Казахстан)
Зам. главного редактора                               Аничкин Е. С. д.юр.н., доцент (Россия)

 
Редакционная коллегия

 

Абайдельдинов Е.М. д.юр.н., проф.  (Казахстан)
Абдилов К.С. PhD (Казахстан)
Амандыкова С.К. д. юр.н., проф. (Казахстан)
Ахпанов А.Н. д.юр.н., проф. (Казахстан) 
Бабкина Е.В. к.юр.н., доцент (Белоруссия)
Баймаханов М.Т. д.юр.н., проф., академик (Казахстан) 
Балтабаев К.Ж. д.юр.н., проф. (Казахстан) 
Бурибаев Е.А. д.юр.н., проф. (Казахстан)
Бусурманов Ж.Д. д.юр.н., проф. (Казахстан)
Винниченко О.Ю. д.юр.н., проф (Россия) 
Исполинов А.С. к.ю.н., проф. (Россия)
Коняхин В.П. д.юр.н., проф. (Россия)
Коробеев А.И. д.юр.н., проф. (Россия)
Мукашева А.А. д.юр.н., проф. (Казахстан) 
Нургалиева Е.Н. д.юр.н., проф. (Казахстан)
Сарсенова С.Н.  к.юр.н., доцент (Казахстан)
Тлепина Ш.В. д.юр.н., проф. (Казахстан)
Томас Давулис д.юр.н., проф. (Литва)
Рейн Мюллерсон д.юр.н., проф. (Эстония)
Трунк А. д.юр.н., проф. (Германия)
Хасенов М.Х. PhD (Казахстан)
Турлуковский Я. к.юр.н., проф. (Польша)

Ответственный редактор, компьютерная верстка: К.Ж. Жумабекова

Адрес редакции: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. К.Сатпаева, 2, каб. 402
Тел.: +7(7172) 709-500 (вн. 31-357)

E-mail: vest_law@enu.kz

Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева. Серия: Право
Собственник: РГП на ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» МОН РК
Зарегистрирован Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан. 
Регистрационное свидетельство №  16992-Ж от  27.03.18 г.
Периодичность: 4 раза в год
Тираж: 20 экземпляров
Адрес типографии: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кажымукана, 13/1, 
тел.: +7 (7172) 709-500 (вн.31-357)



Мазмұны  

Мемлекет және құқық теориясы, конституциялық құқық
Аничкин Е.С. Ресей Федерациясы мен Орта Азия елдерінің конституциялық құқығының 
ортақтығы

8

Ибрагимов Ж.И., Жексекин А.К. Қазақстан Республикасындағы заң шығару процесін 
жетілдірудің мәселелері

14

Қапсәлямов Қ.Ж., Қапсәлямова С.С., Аккулов Р.Т. Орталық Азия мен Қазақстанның ба-
лалар құқығын қорғау саласындағы аймақтық ынтымақтастығы және даму перспектива-
лары

23

Құсайынов А.А. Жоғары білім берудегі сыбайлас жемқорлық тәуекелі 31
Нұрмағамбетов А.М., Нұрмағамбетова С.Б. Қазақстан Республикасының құқықтық 
жүйесінде сот прецедентін қолданудың құқықтық мәселелері

42

Қылмыстық және қылмыстық-процессуалдық құқық
Абдраманова Н.Қ. 2010-2018 жылдарындағы Қазақстан Республикасы аумағындағы 
қылмыстың және латентті қылмыстың статистикалық көрсеткіштерін талдау

54

Абулкаирова Б.Т. Бала ауыстыруды субъективтік жақ бойынша саралау 64
Баймолдина С.М. Сыбайлас жемқорлық теріс әлеуметтік құбылыс ретінде 76
Бапанова Т.Т. Қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлататын және жеңілдететін 
мән-жайлар жөніндегі нормалар бәсекелестігінің мәселелері

85

Орсаева Р.А., Сулейменов А. С. Педофилия: алдын-алу  және  жазалау  мәселелері (жас 
балаларға қарсы жасалатын  зорлық-зомбылықтарды қылмыстық-құқықтық  саралау)

92

Сембекова Б.Р., Шайхаденов Р.Н. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру сатысында Қазақстан 
Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасын жетілдіру мәселелері (практика-
лық қызметкерлерге жүргізілген сауалнама негізінде)

105

Азаматтық құқық
Уткельбаева З.И. Ислам құқығындағы мұрагерлік құқық және оның басқа құқық жүйе-
лерінен айырмашылығы

114

Еңбек құқығы
Есиркепова М.М., Анарова Р.М. Қазақстан Республикасындағы еңбек кемсітушілі-
гін құқықтық реттеу

127

Қаржы құқығы 
Кусаинова Л.И., Ахметова Г.И.  Қазақстан Республикасында венчурлік қаржыландыру 
нарығы дамуының құқықтық негіздері

137

Халықаралық құқық
Тлепина Ш.В. Адамның азаматтық және саяси құқықтары мен бостандықтары сала-
сындағы халықаралық-құқықтық нормаларды Қазақстан Республикасында заңнамалық 
қамтамасыз ету

145



Contents  

The theory of the state and the law, the constitutional law
Anichkin E.S. Commonality of constitutional law of the Russian Federation and Central Asian 
countries

8

IbragimovZh.I., Zheksekin A.K. Problems of improving the law – makingprocess in the 
Republic of Kazakhstan

14

Каpsalyamov K.Zh., Каpsalyamovа S.S., Аkkulov R.T. Regional cooperation and prospects 
for the development of Central Asia and Kazakhstan in the field of children’s rights

23

Kussainov A. A. Corruption risks in higher education 31
Nurmagambetov A.M., Nurmagambetova S.B. Legal problems of application of judicial 
precedent in the legal system of the Republic of Kazakhstan

42

Criminal and criminal procedural law

Abdramanova N.K. Analysis of statistical crime indicators in the territory of the Republic of 
Kazakhstan for the period from 2010 to 2018. and latent crime

54

Abulkairova  B.T. Qualification of substitution of the child by the mens rea 64

Baimoldina S. M. Corruption as a negative social phenomenon 76
Bapanova T.T. Issues of competition rules on aggravating and mitigating circumstances of 
criminal liability and punishment

85

Orsaeva R. A., Suleimenov A. S. Domestic criminal rejection of man: the problem of pedophilia
and punishment for them (criminal law qualification of violence against young child)

92

Sembekova B.R., Shaikhadenov R.N. Issues of improvement of the Criminal procedure 
legislation of the Republic of Kazakhstan at the stage of pre-trial investigation (based on the 
analysis of the survey of existing practitioners)

105

Civil law
Utkelbayeva Z.I. Inheritance law in Islamic law and its difference from other legal systems 114

Labor law
Yessirkepova M.M., Anarova R.M. Legal regulation of labor discrimination in the Republic of 
Kazakhstan

127

Financial law
Kussainova L.I., Akhmetova G.I. Legal basis of development of the market of venture financing 
in the Republic of Kazakhstan

137

International  law
Tlepina Sh.V. Legislative support of international legal norms in the field of civil and political 
human rights and freedoms in the Republic of Kazakhstan

145



Содержание  

Теория государства и права, конституционное право
Аничкин Е.С. Общность конституционного права Российской Федерации и стран 
Центральной Азии

8

ИбрагимовЖ.И., Жексекин А.К. Проблемы совершенствования законодательного про-
цесса  в Республике Казахстан

14

Капсалямов К.Ж., Капсалямова С.С., Аккулов Р.Т. Региональное сотрудничество и пер-
спективы развития Центральной Азии и Казахстана в области защиты прав детей

23

Кусаинов А.А. Коррупционные риски в сфере высшего образования 31
Нурмагамбетов А.М., Нурмагамбетова С.Б. Правовые проблемы применения судебно-
го прецедента в правовой  системе Республики Казахстан

42

Уголовное и уголовно-процессуальное право
Абдраманова Н.К. Анализ статистических показателей преступности на территории 
Республики Казахстан за период с 2010 по 2018 гг. и латентная преступность

54

Абулкаирова Б.Т. Квалификация подмены ребенка по субъективной  стороне 64
Баймолдина С.М. Коррупция как негативное социальное явление 76
Бапанова Т.Т. Вопросы конкуренции норм об отягчающих и смягчающих обстоятель-
ствах уголовной ответственности и наказания

85

Орсаева Р.А., Сулейменов А.С. Педофилия: предупреждение и проблемы наказания (уго-
ловно-правовая квалификация насилия против  малолетних детей)

92

Сембекова Б.Р., Шайхаденов Р.Н. Вопросы совершенствования Уголовно-процессуаль-
ного законодательства  Республики Казахстан в стадии досудебного расследования    (на 
основе анализа опроса действующих практических работников)

105

Гражданское право
Уткельбаева З.И. Наследственное право в исламском законодательстве и его отличие от 
других правовых систем

114

Трудовое право
Есиркепова,М.М., Анарова Р.М. Правовое регулирование трудовой дискриминации в 
Республике Казахстан

127

Финансовое право
Кусаинова Л.И., Ахметова Г.И. Правовые основы развития рынка венчурного финанси-
рования в Республике Казахстан

137

Международное право
Тлепина Ш.В. Законодательное обеспечение международно-правовых норм в области 
гражданских и политических прав и свобод человека 
в Республике Казахстан

145



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

14

МРНТИ 10.15.35
Ж.И. Ибрагимов1, А.К. Жексекин2

1Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан
2Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, 

Қарағанды, Қазақстан
 (E-mail: zhamaladen@mail.ru, almaz.k.j@mail.ru)

Қазақстан Республикасындағы заң шығару процесін жетілдірудің мәселелері

Аңдатпа: Ғылыми мақалада бүгінгі таңдағы мемлекетіміздегі ең басты мәселелердің бірі заң 
шығару үрдісі қарастырылған. Қазақстан Республикасы Президентінің халыққа жолдауында заң 
шығару, қолданыстағы заңнамаларға сараптама жасау туралы атқарушы билікке көптеген тапсыр-
малар берілген. Аталған мәселелерді заңгер - ғалымдар, тәжірибелі мамандардың еңбектеріне сүйе-
не отырып зерттеу заң ғылымындағы өзекті міселе болып табылады. Мақала авторлары заң шығару 
үдерістерін зерттеу отырып, кейбір заң жобаларын талқылау процестеріне өздері қатысып тәжіри-
беге байланысты өз пікірлерін білдіреді. Ғылыми мақала заң шығару заң шығару қызметінде еңбек 
атқарып жүрген лауазымды адамдар үшін өте қажетті құқықтық әдістемелік тұрғыда өз тиімділігін 
көрсете алады. Мақаланың авторлары өдерінің ғылыми тұжырымдарын ұсына отырып, заңгер - ға-
лымдарды осы мәселені біріге зерттеуге шақырады.
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Жаһандық үдерістерге төтеп беру үшін мемлекеттің құқықтық дамуында өте жоға-
ры деңгейдегі заңнамалық процесстер жүргізілуі тиіс.Өйткені елдің азаматтарының әл-а-
уқатының көтерілуі, олардың тұрақыты өмір сүруі қолданыстағы заңдардың тұрақты әрі 
тиімді болуымен байланысты.

Заң шығару процесіне, заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу ең қажетті та-
лаптар.Осы басымыдықтарды ең жоғары деңгейде жүргізу үшін мәселені кешенді тұрғыда 
заңгер-ғалымдардың зерттеуі қажет.Заңнамалық процесс тірі процесс, ал оны құқықтық 
тұрғыдан талдау,ғылыми көзқарас арқылы жан-жақты талдау жасау заң ғылымындағы ең 
өзекті мәселелердің бірі.

Заң шығару процесі мемлекеттердің құқықтық сипатқа ие болу кезеңіен бастап ең 
маңызды мәселелер қатарында. Өйткені заң шығару арқылы мемлекет өзінің құқықтық са-
ясатын түзейді. Заңнамалық актілер арқылы қоғамдағы ең өткір, ең  маңызды, әсіресе әле-
уметтік мәселелерді шешуге мүмкіндік алады.

Осы тұрғыда заң шығару процесі, заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар 
енгізуді кешенді түрде зерттеу қажет. Біздің мемлекетімізде 1998, 2007, 2010, 2017 жыл-
дары конституциялық жаңғыртулар жүргізілді.Соның негізінде заңнамалық актілер сәй-
кестендеріліп дайындалуы қажет. Заң актілерін дайындау, оны әзірлеу кезіндегі кезең-ке-
зеңімен жүргізілетін процесстерді заңгер-ғалымдар, тәжірибелі мамандар талдауы қажет.
Сондықтан заң шығару процесін жан-жақты зерттеу, оны жан-жақты талдау мәселесі зерт-
теушілердің алдына ең маңызыд мәселе ретінде қойылып отыр. Осы аталған мәселелерді 
теориялық-әдістемелік тұрғыдан зерттеу ғалымдардың алдына мәселе ретінде қойылып 
отыр.

Қазақстан Республикасындағы заң шығару процесін әлі де жетілдіру, дамыту күн 
тәртібінен түсу керек.Тәуелсіздікті жаңғырту жылдары қабылданған заң актілерінің саны 
он төрт мыңға жуықтады. 

Қазақ еліндегі заңнамалық процесстер көптеген күрделі мәселелерге қарамастан қа-
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рыштап дамып келеді. Шет елдердің тәжірибелері ескеріледі, бірақ жергілікті жерлерде 
заңға тәуелді актілердің тиісті түрде уақытында қабылданып, қолданылмауы кейбір қолай-
сыздықтарды тудырады.

Қазіргі таңдағы заң ғылымының басты бағыттарының бірі заң шығару үрдісін жетіл-
діру,оған қатысты әр түрлі заңдық техникалық әдіс-тәсілдерді қолдану.

Жалпы бұл мәселені зерттеуде кешенді түрде тәсілдер қолданып, заң шығару үрдісін 
жетелдіру, оны одан әрі дамыту, әсіресе цифрлы технологияны қолдануды жиі пайдалануға 
қатысты мәселелерді талдау осы ғылыми мақаланы әзірлеудегі басты мақсаттардың бірі 
болып табылады.

Мақаланың мақсаты заң шығару үрдісінің жетіспеушіліктерін ашып көрсету ғана 
емес,заңгер –ғалымдардың осы мәселеге қатысты ғылыми еңбектеріне талдау жасап, са-
рапшы мамандардың пікірін ескеріп ғылыми зерттеу жұмыстарын жалғастыруымыз қажет.

Құқықтық ғылым қазірдің өзінде де, өткен кезеңде де «тиімділік» ұғымы арқылы 
заңды, құқықты іске асыруды бағалауға, талдауға үлкен көңіл бөлген. Құқықтық реттеудің 
тиімділігіне, қабылданған заңдардың сапасының маңыздылығына қатысты көптеген зерт-
теулер КСРОда, кейінірек Ресей Федерациясында және Қазақстан Республикасында жүр-
гізілді. Зерттеушілердің назарын көбінесе заң нормалары [1,2б], нормативтік құқықтық ак-
тілердің тиімділігі немесе белгілі бір салалардағы құқықтық нормаларды қолдану тиімділігі 
аударып отырған [5,1б].

Зерттеулер тұрғысында біз «тиімділік» ұғымын Қазақстан Республикасындағы заң 
шығару процесіне қатысты қолданғымыз келеді. Бұған дейін ресейлік және қазақстандық 
зерттеушілер заң шығару процесін оның тиімділігі тұрғысынан зерттеуге тырысқанын айта 
кетуіміз керек. Алайда, бұл мәселе заң шығармашылық қызметінің басқа да сұрақтарымен 
бірге кешенді түрде қарастырылды [8, 90 б.] немесе авторлар әртүрлі заң шығарушы субъ-
ектілер қызметінің тиімділігін қарауға ден қойған [10, 11].   Еліміздегі заң шығарушылық 
қызметтегі артықшылықтар оларға қатысты көрсеткіштер талдауды қажет етеді. 

Айта кетейік, «тиімділік» термині латынның «эффект» деп аталатын сөзінен шығады 
және қазіргі философиялық сөздікте «тепе-тең емес жүйенің бастауынан шығысы кезіндегі 
маңызды өзгеріс қатынасы» деп анықталған [12,3б]. 

Экономикалық көзқарас тұрғысынан алғанда тиімділік қатысушылардың мүдделері-
не қолданылатын шығындар мен нәтижелердің қатынасын көрсететін көрсеткіштер жүй-
есі деп анықталады. Елде болып жатқан процестер қатысушылардың тікелей қаржылық 
мүдделерінің шегінен тыс шығатын шығыстар мен нәтижелерді ескеретін экономикалық 
көрсеткіштермен сипатталады [13,2б].

Заң әдебиеттерінде құқықтық нормалардың әрекет етуінің тиімділігі көбінесе «олар-
дың әрекеттерінің нақты нәтижесі мен осы нормалар қабылданған әлеуметтік мақсаттар 
арасындағы арақатынасты» білдіреді [3, 87-88 б].

Жалпы құжатта талдау нәтижесінде көптеген ескертулер мен сараптамаларды ескеріп, 
жұмыс барысында назарға алып пайдаланамыз. Тиімді заң шығару процесі ақылға қоным-
ды және ғылыми негізделген мақсаттар мен құралдарды қамтиды. Және, керісінше, егер 
заң жобасын әзірлеушілер мақсаттарды дұрыс анықтамаған болса, қаражатты таңдауда дәл-
сіздіктер жасаған жағдайда заң шығару күтілген нәтижеге әкелмейді. Мұндай жағдайларда 
құқықтық реттеудің тиімділігі өте төмен.

Мемлекеттегі заң шығармашылық қызметі жетілдіруге қатысты заңдарды толықтыру, 
өзгертулерге қатысты сарпашылардың, мамандардың тұжырымдарын ескере отырып мы-
надай ғалымдардың пікірлерін ескеруміз керек.

Барлық деңгейдегі нормативтік-құқықтық актілер бір уақытта әзірленіп жататын 
«бума қағидасындай» заңнан бастап нұсқаулыққа дейін заң жобаларының барлығын әзір-
леуді тәжірибеге енгізу қажет, бұл заңның әрекетсіз уақытын қысқартуға, заң нормасының 
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алмасуына жол бермейді.Осы қағиданы заң шығару тәжірибесіне енгізу қажеттілігін Р.Т. 
Окушева атап өтеді [14,4б].

Заң жобаларына сараптамалық бағалау жүйесін жетілдіру қажет.
Заң шығару қағидаларының заң шығару процесі тәжірибесінде нақты көрініс табуына 

ықпал ету және т.б.
Заңгер ғалым, Д.А. Керимов өзінің «Заң шығару техникасы» атты зерттеуінде 

«... заң шығармашылыққа оның нәтижелерінің сыртынан талдау жасаудың өзіндік 
кемшіліктері бар, ол белгілі бір нәтижеге жетудің міндетті шарты болып табылатын заң 
шығармашылығының құрамдас бөліктерін ескермеуден көрінеді. Мұның барлығы нәтиже-
де көрінбей қалады» [15, 19б].

Жалпы бағалау әдіснамасын қолданудың қиындықтары заң шығару процесінің маңы-
зды ерекшеліктерімен байланысты болатындығын есте сақтау керек, оның ерекшелік-
тері табиғи монополия және қабылданған шешімдердің жоғары әлеуметтік-саяси маңыз-
дылығында.

Заң шығару процесінің тиімділігіне Парламент пен Үкіметтің, заңнамалық процестің 
басқа субъектілердің заң шығару қызметінің тәжірибесі ықпал етіп қана қоймайды, со-
нымен қатар заңдарды қабылдау үдерісінің нәтижелілігін төмендететін түрлі факторлар да 
оған әсер етеді.

Соңғы кездері күнделікті өмірде және қоғамның әр саласына қатысты заңдарды аза-
маттар сынға алады.Әрине осы сындарды еске алып заң шығарудағы жетіспеушіліктерді 
ескеруіміз қажет.Осы саладағы кемшіліктердің себептері кешенді. Өйткені қоғам дамуда, 
әлемдегі құқықтық өзгерістер, жаңа цифрлы өркениеттің талаптарын ескеруіміз қажет.

Заңнамалық реттеу жоғарыдан қойылған мақсаттарға қол жеткізуде ғана емес, қоғам-
дық қатынастарды қалыпты, еркін дамытуға үлес қосатын әлеуметтік мүдделердің келісуі 
мен үйлесім табуынан көрінеді. Демек, заңнама тиімділігі теориясының ережелерін тиісін-
ше қайта қарау керек дейді «Заңның тиімділігі» атты еңбегінің авторы [1,31б].

Қазіргі таңда заң ғылымының алдында ең жоғарғы заң шығарушы органның қызметі-
не ықпал жасайтын себеп-салдарлардың барлығын одан әрі жетілдіруге қатысты шет елдік 
тәжірибені жан-жақты зерделеу,талдау заң ғылымындағы міндеттердің басты басымдығы.

Заң шығару процесіне қатысты мәселелерді зертеген ғалымдардың  бірі О.А. Гав-
риловтың, қазіргі уақытта заң шығарудың саяси мазмұнын анықтайтын факторлар, саяси 
процестердің жиынтығы – заң шығармашылығының саяси тетігі сияқты құбылыстың қа-
лыптасуы жүруде деген пікірімен келісуге болады [16,7 б].

Қазақстандағы заң шығару процесінің тиімділігін артуына лоббизм туралы заңның 
қабылдануы ықпал етеді, ол азаматтардың, әр түрлі қоғамдық бірлестіктерінің мүдделерін 
заңды негізде лоббилауға мүмкіндік береді. Лоббилау нәтижелерінің бірі баламалы заң жо-
басын ұсыну болып табылады. Әдетте, оларда алғашқы берілген заң жобасымен салысты-
рғанда жаңа заң тұжырымдамасы беріледі. Мұндай заң жобалары көп жағдайда тиімдірек 
болады, олар мүдделі әлеуметтік топтардың мүдделері мен қажеттіліктерін тереңірек көр-
сетеді. Өкінішке орай, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық тәжіри-
бесінде баламалы заң жобасын ұсыну ерекшелік болып табылады.

Саяси бағытта болуы мүмкін өзгерістердің заңшығармашылыққа ықпал ету факторын 
да ескеру қажет. Бұл жерде еліміздің саяси бағыты қалай өзгерсе де оның Қазақстан Респу-
бликасының Конституциясына және оның іргелі қағидаттарына қайшы келмеуі керектігін 
есте ұстау керек.

Заң шығару процесінің тиімді моделін қалыптастыруда саяси фактормен қатар, 
мемлекеттің құқықтық жүйесін дамытуға ықпал ететін барлық экономикалық процестер 
жиынтығы, экономикалық факторларды есепке алу және талдау жүргізудің маңызы зор. 
Қазақстан Республикасындағы ірі экономикалық өзгерістер кезеңінде олардың заңнамалық 
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ресімделуінің рөлі артады; көбінесе бұл процесс тәжірибеде қалыптасқан экономикалық 
институттардың заңдық ресімделу нысанында болады.

Экономикалық фактор қоғамдағы экономикалық қатынастарды тікелей реттейтін 
құқықтық нормалар мен институттарға белсенді түрде әсер етеді; жеке тұлғаның эконо-
микалық құқықтарына да байланысты заңдарға да терең талдау жасау қажет. Мысалы, ше-
тел инвестициялары туралы заңнаманың пайда болуы (түрлі жеңілдіктер беру, белгілі бір 
уақытқа салықтан босату және т.б.) Қазақстан экономикасын жылдам көтеру және оған 
қаражат тарту қажеттілігінен туындады. Бастапқы кезеңде Қазақстанда отандық инвестор-
лар болмады. 

Заң шыруға әсер ететін әр түрлі ықпалдарды ескере отырып басқа тетіктерді де пай-
далануымыз қажет.

Сонымен қатар зайырлы, демократиялық жеткілікті тәжірибенің, мәдениеттің және 
дәстүрдің болмауынан туындайтын факторлар кіреді. 

Міндетті түрде Ата заңға өзгерістер енгізбей ақ басқарушылық ықпал етуге қол 
жетімді екенін айта кету керек. Үкіметтің заң шығару қызметіндегі соңғы кезде рухани 
жаңғыруға қатысты мәселелерді де ескеруі қажет.

Мұнда ең басқаруға келетіні – ол адами фактор. Ғалымдар заң шығару қызметінде 
қоғамдық бірлестіктер, азаматтардың қатысуын жүйелі түрде ұсынады.

Заң жобаларына ғылыми сараптауды ұйымдастыру қазіргі уақытта заңнаманы жаңар-
ту бойынша жұмыс көлеміне сәйкес келмейді. Сараптаманың ұсыныстық сипатта болуы 
елеулі кемшіліктер болып табылады және сараптама қорытындыларын есепке алу меха-
низмі жасалмаған.

Сондықтан, мемлекеттік органдардың жетекші мамандарының заң жобаларын талқы-
лауда тұрғындардың талап-ескертулерін талдап,құқықтық сананың жоғарғы деңгейіне сәй-
кес дайындауы тиісті.

Заң шығару қызметінің қарқынының азайуы, қолданысқа енетін құқықтық актілердің 
көптігіне емес, азаматтық қоғам мүшелерінің пікіріне назар қойып, жариялылық, кәсібилік 
жағдайында орын алуы тиіс заң жобасын жан-жақты дайындауды назарға ала отырып, заң 
жобасын қабылдаудың ықтималды салдарын және оның ықтимал тиімділігін алдын-а-
ла есептеу керек. Аталған мәселе С.З. Зимановтың «Қазақстандағы парламентаризм: күй 
жайы және мәселелер» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда жасаған 
баяндамасында аталып өтеді [17].

Қазақстандық заңнаманың негізгі проблемаларының бірі қазіргі уақытта заңнаманы 
кей жағдайларды түсініксіз мүдделерге сәйкес жасалуы.

Кейбір құқықтық актілерге  қатысты  принциптердің орнына жекелеген топтардың 
мүдделерін көздеген «Сауда-өнеркәсіптік палаталар туралы», «Лицензиялау туралы», 
«Заңды тұлғаларды тіркеу туралы», «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» заңдарға толықтырулар енгізуге бірнеше мәрте жасалған тырысулар мы-
сал бола алады [20]. 

Мысал ретінде «Бұқаралық ақпараттық құралдар туралы» заң жобасы дайындалған 
уақытта негізгі жұмысшы топқа бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері тартылмаған-
дықтан наразылықтар туындатқанын айтуға болады; олар заң жобасымен таныс болмаған, 
сәйкесінше заң жобасына ұсыныстар мен өзгерістер енгізу мүмкіндігінен айырылған.

Екіншіден, лоббилауды реттейтін заңнамалық актінің болмауы жекелеген министр-
ліктер мен депутаттардың тарапынан көлеңкелі лоббилау әрекеттерінің болуына алып кел-
ді. Бұл жағдайдан құтылудың ықтимал жолы, біріншіден, Үкімет Регламентінің Үкіметтің 
заң шығарушылық қызметі деген 6-тарауда келесідей мазмұндағы тыйым салушы норманы 
нормативтік бекіту қажет.

Әділет министрінің айтуынша, Республиканың барлық заңдарына сәйкес әрбір онын-
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шы нормативтік акті ғана қабылданады, үштен бір бөлігіне тіркеуден бас тартылады, со-
нымен қатар екі мыңға жуық нормативтік актілер мүлдем тіркелмеген [18,1б].

Сондай-ақ заң шығару саласында нақты тұжырымдалған мемлекеттік бағдарлама 
жоқ. Атап айтқанда, Б. Жүсіпов оның шеңберінде оның іске асырылуынан және Қазақстан 
Республикасы Президентінің бекітуіндегі басымдығынан көрінетін ерекше мәртебесі бар 
заң шығару өызметіне қатысты іс-шараларды ұсынады.

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының құқықтық саясат тұжырымдамасын 
құру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Осылайша, Қазақстан Республикасы Премьер-Ми-
нистрінің тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасындағы құқықтық саясат тұжы-
рымдамасының жобасын толықтыру үшін жұмыс тобы құрылды [19]. Жұмыс тобында 
ғылыми қауымдастықтың өкілдерінің жоғын айта кету керек, ол болашақта осы жобаның 
сапасына теріс әсер етуі мүмкін.

Егер біз жоғарыда аталған барлық факторларды біріктіретін болсақ, онда біз заң 
шығару процесінің қаншалықты күрделі екенін түсінеміз.

Ал екінші топ ұйымдастыруды және заң шығару процесін қамтамасыз етуді қамтиды. 
Бұл жерде тұжырымдамалық сипаттағы мәселелер және оларды жүзеге асырудың ұйымда-
стыру аспектілері айқындалады.

Қолданыстағы заң шығару процесінің тұжырымдамасының басты кемшіліктеріне заң 
шығарудың нәтижелерін бағалауға және оның тиімділігін арттыру бойынша шараларды 
әзірлеуге негіз болатын негізгі ережелердің жоқтығы болып табылады.

Осы ережелердің ішінде «құқықтық нормалардың сапасы», «заңның сапасы», «заңна-
малық реттеудің тиімділігі», «заң шығару процесінің тиімділігі», «заң шығарудағы жауап-
кершілік» сияқты ұғымдарды атап көрсетуге болады. Заң шығару процесі субъектілерінің 
осы ұғымдарды қабылдауы заңнамалық қызметтің түпкілікті және аралық нәтижелерін 
қамтитын құжаттардың құрылымы мен ресімделуіне қойылатын ресми талаптардың нақты 
жиынтығын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Ұсынылған заң жобасының бастамашысы мен қарсыласының, яғни мүдделі тарап-
тардың бәсекелестік қабілеттілігі мен тәуелсіздігі қағидасы заң шығарушы органның 
тәжірибесінде толығымен пайдаланылмайды – көп жағдайларда депутаттар тар көзқарас 
мүдделерін көздейтін үкіметтік заң жобаларының нұсқаларымен ғана шектелуге мәжбүр.

Министрлік қызметкерлері мен парламент депутаттарының кәсіпқойлық деңгейін 
арттыру мақсатында арнайы тренингтер өткізу және заң шығару жұмысының ережелері 
мен заң техникасының әдістемелері бойынша арнайы курстарды ұйымдастыру ұсынылады.

Заң шығарушы жаңа технологияны пайдалана отырып шет елдердің тәжірибесін қол-
дануы орынды болмақ. 

Алайда мұндағы көрсетілген заң шығару саласының тиімділігін төмендететін негізгі 
субъективті және объективті себептер Қазақстан Республикасындағы заң шығармашылық 
пен барлық заңдарға қатысты айтылып отырған жоқ. Дегенмен Қазақстанда қысқа мерзім 
ішінде біздің еліміздегі парламенттік тәжірибенің болмауына қарамастан, экономикамыз-
дың өтпелі кезеңінде көптеген құқықтық актілер қабылданды.

Құқықтық актілерді қабылдауды тиімділігін бағалау үшін:
- заң жобасын қабылдаудың мақсаты мен оның нақты іс-әрекетінің нәтижелерін са-

лыстыру қажет.
Жалпы бүінгі таңда жаһандық серпілістерге қарсы тұру үшін құқықтық дамудың 

жоғарғы деңгейіне мән беруіміз қажет.Әсіресе заң шығару қызметіне ең басты басымдық 
берілуі керек.Бұл орайда заң шығарушы, атқарушы билік бірігіп өзара қимыл жасауы тиімді 
болады. Заң жобаларын әзірлеушілер шет елдің озық тәжірибесін зерделеп,олардың біздің 
еліміздің, халқымыздың болмысын ескеретін тұстарын алуы міндетін орындау керек. 
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Проблемы совершенствования законодательного процесса  
в Республике Казахстан

Аннотация: В настоящей статье анализируются причины снижения качества зако-
нов, а также причины неэффективности, вызванной нарушениями правил их подготовки 
и разработки. В связи с тем, что законодательная деятельность осуществляется людьми, 
основные причины ее эффективности зависят от действий законодательной власти. К 
числу наиболее важных факторов можно отнести экономические и политические фак-
торы, конституционную стабильность, система сдержек и противовесов, строгое соблю-
дение процедуры принятия законов, правовая грамотность законодательных органов, их 
сотрудничество и внедрение в законотворческую деятельность теоретических принципов 
законодательного процесса. Человеческий фактор, связанный с поведением субъектов за-
конотворческого процесса, является управляемым и изменяющимся фактором. Эффектив-
ность законодательного процесса в Республике Казахстан в основном зависит от того, на-
сколько быстро меняется отношение представителей исполнительной и законодательной 
власти к законотворчеству.

 Ключевые слова: Конституция, право, закон, правовые акты, законотворчество, 
Правительство, Парламент, решение.
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Abstract: The following article analyzes the reasons for the decline in the quality of laws, as well 
as the reasons for inefficiency caused by violations of the rules for their preparation and development. Due 
to the fact that legislative activity is carried out by people, the main reasons for its effectiveness depend 
on the actions of the legislative branch representatives. The most important factors include economic 
and political factors, constitutional stability, the system of checks and balances, strict adherence to the 
law adoption process, legal competence of legislative bodies, their cooperation and the introduction of 
theoretical principles of the legislative process into lawmaking process. The human factor associated 
with the behavior of the subjects of the legislative process is a controllable and changing factor. The 
effectiveness of the legislative process in the Republic of Kazakhstan mainly depends on how quickly the 
attitude of representatives of the executive and legislative branches to lawmaking is changing.
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Совершенствование сферы государственной регистрации прав
на недвижимое имущество
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Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу саласын жетілдіру

Аңдатпа. Екі мемлекеттің - Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының
жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы құқықтық актілерін салы-
стыру негізінде қазақстандық заңнаманың өзекті мәселелерін анықтау бойынша әрекет жа-
салды. Мақалаға кіріспеде жылжымайтын мүліктің азаматтық айналымда маңызы анықта-
лып, жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеудің қажеттілігі негізделді
[100-200 сөз].

Түйін сөздер: Азаматтық заңнама, азаматтық құқықтардың объектілері, жылжымай-
тын мүлік, мемлекеттік тіркеу, мүлiк алушының меншiк құқығы пайда болатын кез,
тіркеу процедурасы, өтінішпен жүгіну мерзімдері мен нысандары [5-7 сөз / сөз тіркесі].
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Improvement of the sphere of state registration rights to real estate

Abstract. Based on a comparative analysis of legal acts on state registration of rights to
immovable property of two countries, the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation, an
attempt to identify problematic aspects of Kazakhstan’s legislation was made. In the introduction
of the article, the value of real estate in public circulation is disclosed, the need for mandatory
state registration of rights to real estate is substantiated [100-200 words].

Key words: Civil law, civil rights objects, real estate, state registration, the moment of
occurrence of the right of ownership of the acquirer, registration procedure, terms and forms of
appeal [5-7 keywords].

References

1 Ugolovno-processual’noe pravo Rossijskoj Federacii: uchebnik / otv. red. P.A. Lupinskaja. –
2-e izd., pererab. i dop. [Criminal Procedure Law of the Russian Federation: textbook / resp. ed.
P.A. Lupinskaya. - 2nd ed., Pererab. and add.]. (Norma, Moscow, 2009, 1072 р.). [in Russian]
2 Barabanov P.K. Ugolovnyj process v Velikobritanii [Criminal procedure in the UK]. (Izdatel’stvo
«Sputnik +», Moscow, 2015, 702 р.). [in Russian].
3 Ugolovno-protsessual’noye pravo [Criminal Procedure Law]. [Electronic resource]. 
Available at:https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/other/05_irrc_857_zayas_rus.pdf(Аccessed 
12.01.2019) [in Russian]
4 O nauke: zakon Respubliki Kazahstan ot 18 fevralja 2011 goda № 407-IV (s izmenenijami i
dopolnenijami po sostojaniju na 10.04.2019 g.) [On Science: Law of the Republic of Kazakhstan
dated February 18, 2011 No. 407-IV (with changes and additions as of April 10, 2019)]. [Electronic
resource]. Available at: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30938581 (Accessed:
15.05.2019). [in Russian]
5 Walker C.J. Inside Agency Statutory Interpretation, Stanford Law Review, 67(5), 999-
1079(2015). [in English] 



Авторлар туралы мәлімет:
Жаркенова С.Б. – Заң ғылымдарының кандидаты, профессор м.а., азаматтық және
экологиялық құқық кафедрасының профессоры, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті, Қ.Сәтбаев көш. 2, Астана, Қазақстан.
Филиппова Т.А. – Заң ғылымдарының кандидаты, профессор м.а., азаматтық құқық
кафедрасының меңгерушісі, Алтай мемлекеттік университеті, Социалистический пр., 68,
Барнаул, Ресей.

Zharkenova S.B. – Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Professor of the
Department of Civil and Environmental Law, L.N.Gumilyov Eurasian National University,
К.Satpayev str., 2, Nur-Sultan, Kazakhstan.
Filippova T.A. – Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of
Civil Law, Altai State University, Sotsialisticheskiy avenue, 68, Barnaul, Russia.

Жаркенова С.Б. - кандидат юридических наук, и.о.профессора кафедры гражданского и
экологического права; Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,
ул. К. Сатпаева 2, Нур-Султан, Казахстан.
Филиппова Т.А. - кандидат юридических наук, профессор, заведующий кафедрой
гражданского права, Алтайский государственный университет, пр. Социалистическая, 68,
Барнаул, Россия.



Бас редактор: Ж.И.Ибрагимов

Шығарушы редактор: Қ.Ж. Жұмабекова

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің
ХАБАРШЫСЫ. Құқық сериясы.

- 2019. - 3 (128). - Нұр-Сұлтан: ЕҰУ. 171 б.
Шартты б.т. - 9.5 Таралымы - 20 дана

Мәтін мазмұнына типография жауап бермейді.

Редакция мекенжайы: 010008, Қазақстан Республикасы,
Нұр-Сұлтан қаласы, Қ. Сәтбаев көшесі, 2.

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Tел.: +7(7172) 709-500 (ішкі 31-357)

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің
баспасында басылды


