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ХҒТАР 10.77.21
Б.Т. Абулкаирова 

Халықаралық Қырғызстан Университеті, Бішкек, Қырғызстан
(Е-mail: b.abulkairova@mail.ru) 

Бала ауыстыруды субъективтік жақтың тарапынан саралау
 
 Аңдатпа. Мақалада бала ауыстыруды жүзеге асырған кездегі тұлғалардың кінәлілігінің дең-

гейі, олардың негізгі мақсаттары, ниеттері мен мотивтері қарастырылған.  Ол тұлғаларға баланың 
ата-анасың, медицина қызметкерлерін және өзге де тұлғаларды жатқызуға болады. 

Мақаланың мақсаты аталған қылмыстық құқықбұзушылықтың субъективтік жағын саралау 
мәселелеріне баса назар аудару болып табылады. Сонымен қатар мақалада кінәнің аралас ныса-
нымен жасалуы мүмкін қылмыстық құқыбұзушылықтар туралы кейбір авторлардың пікірлері қара-
стырылған. Аталған қылмыстық құқықбұзушылықтың субъективтік жағын  дұрыс саралау жалпы 
еліміздегі қылмыстылықты ашуға өзінің септігін тигізеді.  

Мақаланың әдістемелік негізін логикалық-заңдық, салыстырмалы, құрылымдық-жүйелі, та-
рихи және нақты-әлеуметтік,  статистикалық сияқты жалпы ғылыми және арнайы білім әдістері 
құрайды.

Ұсынылып отырған тақырып Қазақстанда және жалпы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы 
елдерінде өте аз зерттелген мәселелердің бірі болып табылады. 

Мақаланың тәжірибелік маңыздылығына тоқталатын болсақ, мақалада келтірілген тұжы-
рымдар  бала ауыстырудың субъективтік жағын анықтау бөлігіндегі  қылмыстық заңнаманы жетіл-
діру процесінде ескерілуі мүмкін. Сонымен қатар, қылмыстық құқық пен криминология пәндері 
бойынша оқу курстарын әзірлеу кезінде пайдаланылуы мүмкін. 

Түйін сөздер: нәресте, бала, ата-ана, қылмыс құрамы, ауыстыру, ниет, эмоция, пиғыл.
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Кіріспе. Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 136 - бабында көр-
сетілген норма Қазақстан Республикасымен ратификацияланған «Бала құқықтары тура-
лы конвенция» талаптарына сәйкес келеді [1].  Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 
26 желтоқсандағы Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы Кодексінің 1-бабында  
«бала (балалар) – он сегіз жасқа (кәмелетке) толмаған адам», - деп анық айтылған [2]. Бала 
ретінде тек 18 жасқа толмаған тұлғалар танылатындығы осы норма ережелерінде анық ай-
тылған.  Яғни, бала ауыстыру қылмыстық құқықбұзушылығында көрсетілген ауыстыру тек 
кәмелетке толмағандарға қарсы ғана жүзеге асырылуы қажет. Бала ауыстыру әрдайым мем-
лекетпен жоғары бағалаланатын және қорғалатын баланың заңды мүддесіне ғана нұқсан 
келтіріп қана қоймай, оның негізгі құқықтарын бұзады. Оның ішінде баланың дұрыс қа-
лыптасуы мен  дамуы, отбасында тиісті дәрежеде тәрбиеленуі, елінің елеулі тұлғасы болып 
өсуі жағдайларына теріс әсерін тигізбей қоймайды. «Бала ауыстыру- ата-анасынан туған 
баланың орнына өзге баланы беру түсініледі. Бұл орайда, ол іс-әрекеттер ауыстырылатын 
балалардың ата-анасының немесе бір ата-ананың келісімінсіз жүзеге асырылуы мүмкін. 
Ұл баланы қыз баламен, дені сау баланы ауру баламен, өлі туған баланы тірі туған баламен 
ауыстыру жағдайлары тәжірибеде кездесіп жатады [3, 226 б.].  Сонымен қатар, өлі туған 
баланы басқа өлі туған баламен ауыстыру фактілері де орын алып жатады. Мәселен, 2017 
жылдың 21 тамызында Шымкент қаласында өлі туған баланы басқа өлі туған балаға ауы-
стыру фактісі орын алған [4].  Өлі туған балаларды ауыстырған акушерге қатысты  шара 
қолданылған. Яғни, ол жұмыстан шығарылған. Алайда, жәбірленуші әйел ол акушерді ба-
ласын ауыстырғаны үшін ғана емес, өзінің баласының өліміне де себепті деп есептеген. 
Атап кететін тағы бір жәйт, біреудің баласын өзге біреудің баласымен ауыстырғаны үшін 
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жауаптылық туындайтынын ескерген жөн. Сонымен қатар, баланың бір ата-анасының 
келісімі болмаған кезде оны өз баласымен ауыстырған кезде де  жауаптылықтың бар екен-
дігін ескере кеткен жөн. Егер бала ауыстыру ата-аналардың өзара келісімі болғанда және 
арнайы сыйақы беру бойынша жүзеге асырылса, жауаптылық бала ауыстырғаны үшін емес, 
кәмелетке толмағандарды саудаға салғаны үшін туындайды» [3, 226 б.]. 

Кейбір авторлардың пікірі бойынша, «Жаңа туған нәрестелерді екі жақтың да ата-ана-
ларының өзара келісімі бойынша ауыстыру – қылмыс құрамын түзбейді» [5, 80 б. ].

 Алайда біздің ойымызша, аталған қылмыстық құқықбұзушылық үшін ата-аналардың 
өзара келісімі болған кезде де жауаптылық көзделгені дұрыс деп ойлаймыз.  Өйткені, бұл 
жағдайда,  баланың өз отбасында тәрбиелену мен өмір сүру құқығына нұқсан келеді. Осы 
арқылы ата-аналар өз балаларының тағдырына беймарал қарайтындығын көрсетеді. Ал 
бала ол біздің басты құндылықтарымыздың бірі болып табылады. Бала ауыстыру арқылы 
балаға ғана зиян келіп қоймай, баланың ата-анасына да моральдық зиян келеді. Ол арқылы 
ата-аналар мен бала арасындағы табиғи байланыс үзіледі [6, 120 б.]. 

Осылайша, бір адамның ғана мүддесіне зиян келіп қоймай, тұтас отбасы мен қоғам 
зардап шегеді.  

Зерттелу деңгейі. Субъективтік жақ мәселелері Савельева В.С., Ашитов З.О., Рогов 
И.И., Бекмагамбетов А.Б., Колмакова О. және өзге ғалымдардың еңбектерінде қарасты-
рылғанын атап өту керек. Алайда, Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 136 
–бабында көрсетілген қылмыс құрамының субъективтік жақтарының белгілеріне қатысты 
бөлек зерттеу жүргізілмеді.  

Негізгі бөлім. Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасы бойынша бала 
ауыстырудың субъективтік жағының белгілерін анықтау мақаланың негізгі мақсаты болып 
табылады. Мақала кәмелетке толмағандардың өз ата-анасын білу, отбасылық байланысты 
сақтау, егер заңда өзгеше көзделмесе, ата-анасынан бөлектемеу туралы «Бала құқықтары 
туралы» Конвенцияның (7-9 баптары) ережелерін жүзеге асыруға бағытталған.  Бала ауы-
стыру әрқашан да тікелей қасақаналықпен жүзеге асырылады. Бұл орайда заң шығарушы 
кінәлілердің нақты қандай мақсаттарды басшылыққа алатындығын талап етеді. Бұл орайда 
бала ауыстыру қасақаналықпен, пайдакүнемдік ниетпен жасалады. Қазақстан Республи-
касы Қылмыстық Кодексінің 136 - бабының 2-бөлігінде көрсетілген «өзге де ұждансыз 
пиғылмен жасалған дәл сол іс-әрекеттер» үшін де қылмыстық жауаптылық көрсетілген. 
Бұл жерде «өзге де ұждансыз пиғылға» кек алу, қызғаныш және соған ұқсас өзге де мо-
тивтер жатады және олар іс-әрекетті саралауда қиындық туғызады. Бала ауыстыру нәти-
жесінде материалдық сыйақы алуға мүдделі топтардың іс-әрекетінде міндетті түрде пай-
дакүнемдік  ниет болатындығы анық. Тұлғаның жасалған қоғамға қауіпті іс-әрекетке және 
одан туындаған зардапқа (орын алған немесе орын алмаған) деген психикалық қатынасы 
қылмыс құрамының субъективтік жағын құрайды. Қылмыстың субъективтік жағына тән 
белгілерге кінә, мақсат, мотив, эмоция, өзгеше айтқанда, эмоционалдық жағдайлар жата-
ды. «Бала ауыстырудың субъективтік жағы келесі белгілердің болуын қамтиды: кінәлі бала 
ауыстыру болып жатқанын біледі, сонымен қатар, сол іс-әрекеттердің болуын қалайды. 
Перзентхана үйінде абайсызда бала ауыстырғаны үшін медицина қызметкерлері тәртіптік 
жауапкершілікке тартылуы мүмкін [3, 226 б.]. Алайда, біздің ойымызша, аталған абайсы-
зда жасалған іс-әрекет үшін  тәртіптік жауапкершілікке тарту жеткілісіз болып табыла-
ды. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 136-1 бабы 
ретінде «Абайсызда бала ауыстыру» қосу қажет деп есептейміз. «Бала ауыстыру арқылы 
туыстық қатынастар күштеп бұзылады, ата-аналар мен балалар арасындағы терең мораль-
дық нормалармен толтырылған қатынастарға орны толмас зиян келеді. Бала ауыстыруды 
жүзеге асыру арқылы баланың (балаларды ауыстыру жүзеге асырылса – екі баланың) шығу 
тегіне қатысты мәліметтер бұрмаланады; баланың (немесе екі баланың) нақты жағдайы 
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бұрмаланады; өтіріктің ашылуы мен мәліметтердің бұрмалануы балаға ғана емес, ересек-
терге де  терең және ұзаққа созылған ақыл-ой зардабын тигізіп, моральдық зиянның орын 
алуына әкелуі мүмкін. Осылайша, бала ауыстыру фактісінің ашылуы аталған қылмыстың 
тікелей объектісін құрайтын баланың жан-жақты дамуына, тиісінше оның психикалық ден-
саулығына аса қауіп туғызады» [7, 36 б.].

 Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 136-бабы пайдакүнемдік және 
өзге де ұждансыз пиғылмен жасалған бала ауыстыру қылмысы үшін жауаптылық көздейді.  

Кәмелетке толмағандар мен жасөспірімдерге қарсы жасалатын барлық қылмыстар-
дың субъективтік жағы  қасақаналықпен сипатталады. Ескере кететін бір жәйт, қылмыстар-
дың көбісі  тікелей қасақаналықпен жүзеге асырылады, бірақ,  жанама қасақаналықпен де 
жасалатын кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстар да кездеседі [8].

Бала ауыстырудың субъективтік жағы кінәнің қасақаналық нысанымен және өзін-
дік мотивтардың болуымен сипатталады. Е.Зубкованың пікірінше, бұл жердегі қасақана-
лықтың түрі- тікелей қасақаналық.  Формальдық құрамдағы  қылмыс құрамы негізінен 
жанама қасақаналықпен жасалынбайды, тек қана тікелей қасақаналықпен жүзеге асыры-
лады. Бұған қосатын тағы бір мәселе құқықбұзушылардың  құқықтық салдар туғызбайтын 
қоғамға қауіпті іс-әрекеттерді жүзеге асыруында қылмыстық мотив жатыр.  Сәйкесінше, 
формальды құрамға ие қылмыстың мотивы аталған қылмыстық құқықбұзушылықтың тек 
тікелей қасақаналықпен жүзеге асырылатындығын айқындайды [9, 8 б.].  

Ұждансыз пиғыл – бұл кінәлі өзінің іс-әрекеттері арқылы мораль мен адамгершілік 
нормаларын қатты бұзатын пиғылдар (өшпендік, көре алмаушылық, ұлттық, нәсілдік мо-
тивтар, баланы өзінің жеке мақсатына пайдалануы және т.б.) [10].   

Қылмыс құрамының субъективтік жағы – бұл кінәлінің қасақаналық  немесе абайсы-
здық нысанында көрініс табатын, кейбір жағдайларда тұлғаның іс-әрекет жасау кезінде-
гі психикасын сипаттайтын ерекше эмоционалдық жағдайы мен мақсатында, мотивында  
көрсетілетін қоғамға қауіпті іс-әрекетке  және оның салдарына деген психикалық (сана-
лы-ерікті) қатынасы болып табылады [11, 119 б. ]. 

Бала ауыстырудың субъективтік жағын сипаттай келе, қылмыс құрамының факульта-
тивтік белгісі болып табылатын мотивты қарастырмай кету мүмкін емес.  Бұл құрамда ол 
міндетті белгі болып табылады. Пайдакүнемдік және өзге де ұждансыз пиғылдар мотивты 
құрайды. Ал ол мотив болмаса аталған қылмыстық іс-әрекет үшін жауапкершілік те туын-
дамайды.  

«Ұждансыз пиғылдар» термині қылмыс құрамының белгілерін қалыптастыруда  
тиісті деңгейде пайдаланылмаған. Сонымен қатар, заң әдебиеттерінде жеткілікті деңгейде 
анықталмаған [12]. А.В. Пушкиннің пікірінше, сот тәжірибесі өзге де ұждансыз пиғылға, 
негізінен, адамгершілік пен мораль талаптарына қайшы келетін баланың ата-анасын қызға-
ну, кек алу, бұзақылық секілді қауіпті іс-әрекетке итермелейтін алғышарттарды  жатқызуға 
болады [13].

Материалдық пайда (ақша, сыйлықтар, тұрғын үй алу, көлік және т.б.) алу үшін 
қоғамға қауіпті іс-әрекеттерді жасауы пайдакүнемдік болып табылады. Ал кінәлі өзінің 
қоғамға қауіпті іс-әрекеті арқылы өзінің ренішін, кегін жүзеге асыруға тырысуы  өзге де 
ұждансыз пиғылды құрайды. Қоғамға қауіпті бұл іс-әрекет ата-ананың бақытын көреалма-
ушылықтан, қызғаныштан жасалуы мүмкін [14, 99 б.].  

Бұл жерде назар аударатын бір мәселе: бала ауыстырудың мотивы әртүрлі болуында.  
«Бала ауыстырудың субъективтік жағы тек тікелей қасақаналықпен жүзеге асырады. Бала 
ауыстыру кезінде кінәлі өзінің іс-әрекетінің мәнін түсініп, оны жүзеге асыруды қалайды. 
Сол себептен де, тиісті лауазымды тұлғалардың перзентхана үйлерінде  абайсызда бала 
ауыстыруы салақтық  үшін немесе тәртіптік  жауаптылыққа тартуға негіз болуы мүмкін» 
[15, 155 б.].  
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Біздің ойымызша, аталған абайсызда жасалған іс-әрекет үшін лауазымды тұлғаларды 
тәртіптік жауапкершілікке тартуға байланысты авторлардың пікірмен келісе алмаймыз де-
сек болады. Өйткені, олардың құқыққа қайшы  іс-әрекеті баланың дамуы мен дұрыс қалып-
тасуына қауіп туғызады. Кез келген бала, әсіресе нәрестелер, құқықтары мен заңды мүд-
делерінің бұзылуы жағдайында Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасымен 
қорғалуы қажет. 

Кінәлі тұлға бала ауыстыруды тікелей қасақаналықпен жасай келе, өзінің іс-әре-
кетінің жүзеге асуын тілейді.  Заңнамада бала ауыстырудың тек тікелей қасақаналықпен 
жүзеге асырылатындығы және абайсызда жасалған іс-әрекет бұл бап бойынша сараланбай-
тындығы туралы айтылған. 

И.И. Рогов және С.М. Рахметов «кінәлінің нәрестені ауыстыру нәтижесінде мүдделі 
тұлғалардан сыйақы түріндегі материалдық пайда алу ниеті пайдакүнемдікті құрайды» деп 
атап көрсетеді [16]. Осылайша, авторлар бала ауыстырудың негізінен сәбилерге қарсы жү-
зеге асатынын куәландырады. «Нәресте ретінде біз бір жасқа дейінгі сәбиді қарастырамыз. 
Бұл кезең де келесідей бөлінеді: жаңадан туылған кезең (туылғаннан кейінгі алғашқы төрт 
апта) және емізуге арналған кезең (4 аптадан 1 жасқа дейін)» [17]. Қазақстан Республика-
сында бала ауыстыру негізінен жаңа туған нәрестелерге қатысты жүзеге асырылады. Өйт-
кені, нәрестелерді бір-бірінен ажырату өте қиын, яғни, оларды идентификациялау мүмкін 
емес десе де болады.  Сондықтан да Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 
136 бабын «Нәрестелерді қасақана ауыстыру» деп өзгерткен жөн деп есептейміз. Өйт-
кені, қылмыстық құқықбұзушылықтың құрбандары болып бір емес, екі нәресте табыла-
ды. Біздің ойымызша,  «ауыстырудың мәнін білмейтін балалар ғана аталған қылмыстың 
жәбірленушісі болып табылады», -деген  И.Я. Козаченко, А.Н. Красиковтың ұстанымдары 
дұрысырақ деп есептейміз [18]. 

О. Харченконың ойынша, субъективтік жақтың факультативтік белгілерінің (мотив 
пен мақсат) кейбір талданатын қылмыстар үшін заңдық мәні бар болып табылады. Қоғамға 
қауіпті іс-әрекетті пайдакүнемдік немесе өзге де ұждансыз пиғылмен жүзеге асырған кезде 
ғана бала ауыстыру кезіндегі қылмыс құрамы  бар  болып есептеледі [19].

Адамды қылмыс жасауға итермелейтін күш мотив деп аталады. Мотив адамды не 
итермеледі деген сұраққа жауап берсе, ал мақсат ол мінез-құлықтың бағытын көрсетеді. 
Мотив –ол негіз болып табылса, ал мақсат – ол адамның неге ұмтылатындығын көрсе-
тетін бағыт болып саналады. Қылмыстық мінез-құлықтың мотивы ең алдымен қылмыскер 
тұлғасымен байланысты екендігін ескерген жөн. Мотивтерді баланы алмастырумен қатар 
жүретін жағдайларға қарай да бағалауға болады: жәбірленушінің жеке басын сипаттайтын 
талаптар, орын, уақыт және т.б.  Сонымен қатар, айта кететін бір жайт, егер қылмыс топпен 
жасалса, ол топ мүшелерінің мотивтары да сәйкес келмеуі мүмкін.  

Егер топ ұйымдастырушысы мүліктік талаптарды алғышарт ретінде қарастырса, ал 
топтың басқа мүшелерінде  пайдакүнемдікке қатысы жоқ бұзақылық мотивтар кездесуі 
мүмкін.   

Қазақстан Республикасында бала ауыстыру фактілері кездеседі, бірақ өте сирек. Мы-
салы, 2010 жылы Атырау облысының перзентхана үйінің қызметкерлері ерлі-зайыпты Б. 
және Н. – ға олардың тірі туылған қыздарының орнына өлі туған баланың денесін ұсынған.    
Бұл фактіні сот экспертизасы дәлелдеді. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық Кодексінің 134 бабы «Бала ауыстыру бойынша» қылмыстық іс қозғалды [20].  
Аталған қылмыстық құқықбұзушылық өте сирек кездесетін және ауыр болғандықтан бұл 
орайда оның субъективтік жағына ерекше назар аудару керек деп есептейміз. Бұл орайда 
қоғамға қауіпті іс-әрекеттің жасалу мақсаты мен негізгі мотивын ескерген дұрыс. Қазіргі 
таңда осындай қоғамға қауіпті іс-әрекет үшін Қазақстан Республикасының Қымыстық Ко-
дексінің 136-бабы бойынша жауаптылық көзделген.  
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А.А. Пионтковский ойынша, қылмыстың мақсаты мен мотив секілді категорияларды 
тек қасақана қылмыстарға қатысты қолдану керек [21, 291 б.].  

Белгілі болғандай, кінәліде саналы түрде қылмыс жасауға деген ниеттің болуы мо-
тив болып табылады. А.В. Савченконың пікірі бойынша, мотив – бұл адамды қоғамға қа-
уіпті іс-әрекетті жасауға итермелейтін негізгі бағыт болып табылады [22, 79 б.], ал қоғамға 
қауіпті іс-әрекетті жасау арқылы нақты қоғамдық салдарды жүзеге асыру ниетінің болуы 
қылмыстың мақсаты болып табылады. Б.С. Волков атап өткендей, тұлғаның өзінің іс-әре-
кетінің және одан туындайтын салдардың мәнін түсінуі және оны қандай факторлар туғы-
зғанын, қылмыс жасауға не итермелегенін, қандай мотивтар негіз болып табылғанын білуі 
бала ауыстыруды жүзеге асырған кездегі мотивты анықтауға мүмкіндік туғызады [23, 15б.]. 
Б.С. Волков пікірінше, мотив пен мақсат – тұлғаның қылмыс жасау кезіндегі психикалық 
жай-күйін анықтауға, құқыққа қайшы мінез-құлықтың себептерін анықтауға, сонымен қа-
тар, кінәнің нысанын анықтауға, кінәлі тұлғасының қоғамға қауіптілік деңгейін анықтауға 
мүмкіндік береді. Мотивтың жауаптылықты белгілеудегі рөлін де бағаламай кетуге болмай-
ды [23, 54-55 бб. ].   

Аталған қылмысты жасау мотивтары да алуан түрлі болуы мүмкін: қылмыстық жа-
уаптылықтан  қашу, өзін қинағысы келмеу, жақын адамының тағддырына бей-жай қарау, 
эгоистік көзқараста болу, уақыттың жетіспеуі салдарынан қол ұшын бермеу, жәбірленушіні 
ұнатпау, қызғаныш, кек алу және т.б.

Алайда,  мотив  тек саралауға қатысты мәселелерді ғана қамтымайды, сонымен қатар,  
қылмыс құрамының мазмұнын анықтау мен заңды бағасын дұрыс беру сұрақтарын қамти-
ды.

Пайдакүнемдік ниетпен бала ауыстыруды жүзеге асырудың келесідей себептерін атап 
кетуге болады: 

 - өзінің материалды талаптарын қанағаттандыруға тырысу;
 - өзінің азаматтық немесе шаруашылық міндеттемелерін орындамау;
 - әлеуметтік әділеттілік мәнін түсінбеу және ол жағдайдың орнын толтыруға тырысу;
 - кез келген жолмен баюды көздеу.
Тұлғаның қасақана бала ауыстыруды жүзеге асырған кезде өзінің қоғамға қауіпті 

іс-әрекеті мен одан туындайтын зардаптың мәнін түсінуі оның іс-әрекетінің  интелектуал-
дық белгісін құрайды. Бала ауыстыруды жүзеге асырған кезде  тұлға өзінің іс-әрекетінің 
қоғамға қауіптілігі мен құқыққа қайшылығын түсінбесе,  онда оның іс-әрекетін саралау 
өзге жолмен жүзеге асырылады. Қасақана нысанда жасалған құқыққа қайшы іс-әрекеттің 
ерекше белгісі, нақты сипаты болады. Бала ауыстырудың субъектісі өзінің қоғамға қауіпті 
іс-әрекетінің өлімге,  ауыр дене жарақатына, өзге де қоғамдық қауіпті салдарға әкеп соқты-
ратындығын сезінеді. 

Бала ауыстырудағы қасақана кінә нысанын қарастырған кезде кейбір авторлар аталған 
қылмыстың интеллектуалдық және еріктілік сипатын көрсетеді. Осылайша, бала ауыстыру 
субъектісінің өзінің іс-әрекетінің мәнін түсініп, сезінуі интеллектуалды белгіні құрайды. 
Ал балаларды ауыстыру ниетінің болуы еріктілік белгісінің көрінісі болып табылады [24, 
168 б.].  

Баланың жағдайын, қылмыстық құқықбұзушылық орын алған орынды (жыл мезгілі, 
тәулік аралығы), ауыр салдардың орын алуын ескере отырып, бала ауыстыру абайсызда ма 
әлде  қасақаналықпен жүзеге асырылғанын анықтауға болады.  

Қылмыстық кодекс бала ауыстырудың екі мотивацияда жүзеге асырылуы мүмкін 
екендігін көрсетеді. Ол пайдакүнемдікпен жүзеге асырылуы мүмкін: яғни, нәрестелерді 
белгілі бір ақша сомасы үшін ауыстыру. Сонымен қатар, бала ауыстыру келесідей өзге де 
ұждансыз пиғылдармен жүзеге асырылуы мүмкін:   

- ауру баланың орнына дені сау бала алу мақсатында; 
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- кек алу (себептері сан-қырлы болуы мүмкін); 
- экстремистік, ұлттық пиғылдарды жүзеге асыру;
- қызғаныштан;
- өзге де сезімдерден туындауы мүмкін. 
Өзге де ұждансыз пиғылдар – бұл жалпы адами  құндылықтамен сәйкес келмейтін 

ниет. Мәселен, баланың ата-анасынан кек алу мақсатында, баланың тінін, оның органда-
рын трансплантациялау мақсатында пайдалану және т.б. [25]. 

Ю.В. Ускова дұрыс атап өткендей, бала ауыстырудың субъективтік жағы тікелей қа-
сақаналықпен жүзеге асырылады. Баланы ауыстыратын тұлға әдейі отбасына зиян келтіру 
мақсатында өзінің қасақана іс-әрекетін жүзеге асырады. Абайсызда жасалған бала ауысты-
ру қылмыс құрамын түзбейді.  Алайда, осындай теріс қылықтардың қауіптілігін ескере 
отырып, дәл осы секілді медицина қызметкерлеріне әкімшілік жаза қолдану керек деп есеп-
тейміз [26, 80 б.].  

«Әдетте, өзінің жасына орай өзін отбасымен идентификациялау қабілетінің болмауы-
на сәйкес, балалар ауыстырылады. Қылмыс субъектісі өзінің іс-әрекетінің қажетсіз нәти-
жеге алып келгенін түсініп жатады. Мәселен, дені сау деп ауыстырған баланың кейін сы-
рқатқа ұшырауы. Осындай жағдайлардың негізінде  дер кезінде емделмеген баланың өлімі 
туындауы мүмкін» [26, 81 б.].  

Сол себептен де Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 136 бабы ке-
лесідей саралаушы құрамды кұрау қажет: «баланың денсаулығына орташа ауырлықтағы 
немесе ауыр зиян келтірген немесе баланың өліміне алып келген іс-әрекеттер» - деген.  
Қоғамға қауіпті, заңсыз іс-әрекетті жүзеге асырған  қылмыстық құқықбұзушылық субъек-
тісі қатаң жазалануы қажет. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің 136-бабы тәжірибеде кездесетін  
және жасалатын қылмыстық құқықбұзушылықтардың барлық варианттарын толық қамты-
майды.  Бұқаралық ақпарат құралдарындағы әртүрлі жарияланымдарды бағалай келе,  от-
басы мен кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқықбұзушылықтардың  тәжірибе-
де көп кездесетіндігін аңғаруға болады, алайда, олардың көбісі құқыққорғау органдарының 
назарынан тыс қалып жатады.  

Тұлғаның қоғамға қауіпті іс-әрекет пен оның  салдарына психикалық қатынасын 
дұрыс анықтау мәселелерін қарастыру тәжірибе тұрғысынан қарағанда аса маңызды болып 
табылады [27, 9 б.].  

Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 136 - бабының субъективтік 
жағы пайдакүнемдік және өзге де ұждансыз пиғылмен жасалады. Материалды пайда табу 
мен материалды шығындардан құтылу үшін пайдакүнемдік ниетпен жасалады. Ал ұждан-
сыз пиғылға кек алу, басқа жыныстағы балаға ауыстыру, баланың сырт бейнесі үшін ауы-
стыру жатады.  

Бала ауыстыру қылмысы, әдетте, кінәнің тікелей қасақаналық нысанымен  жасалатын-
дығы, алайда, кей кездері негізгі әрекет, яғни, бала ауыстыру қасақана жасалса, ал кінәлінің 
туындайтын зардапқа (бала өліміне) психикалық қатынасы абайсыздық нысанынан тұра-
тын қосарланған (аралас) кінә нысаны  бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. 

Бала ауыстырудың субъективтік жағының міндетті белгісі ретінде, бірінші кезекте 
кінәні жатқызамыз. Бұл сұраққа қатысты кейбір ғалым-заңгерлердің дифференттік ой-пікір-
лері қалыптасқан. Кейбір авторлардың пікірінше, бала ауыстыру кезіндегі кінә нысаны қа-
сақаналықпен немесе абайсыздықпен жүзеге асырылуы мүмкін дейді.  Алайда, Таганцев 
М.С. кінәнің аралас (қосарланған) нысанымен, яғни, абайсыздық немесе қасақаналықтың 
екі немесе одан да көп түрімен жасалатын қылмыстардың кездесетіндігін ескертеді. Сон-
дықтан, тәжірибеде кінәнің ек нысанымен жасалатын қылмыстардың орын алып жатқан 
кездері кездеседі [28, 490 б. ]. 
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Мәселен, М.И. Хавронюк өзінің еңбектерінде «аралас кінә» анықтамасын қосуды 
ұсынады. Ол дегеніміз қылмыс құрамында кінәнің абайсыздық және қасақаналық нысан-
дарының қамтылуын айтады. Қылмыс субъектісінің жасалған іс-әрекет пен оның салдары-
на психикалық қатынасын анықтайтын  қосарланған кінә нысанының бар екендігі туралы 
тұжырымның жақтаушылары да, қарсыластары да бар болып табылады.  

Қоғамға қауіпті іс-әрекеттерді жүзеге асыру кезіндегі кінә нысанына қатысты көзқа-
растарды қарастыра келе, С.А. Горбаченко қосарланған кінә нысанын сынға алады. А.И. 
Рарогтың өз еңбегінде бір қылмыстың ішінде қасақаналық пен абайсыздықтың болуы мүм-
кін емес, ол ресейлік заңнамаға қарсы келетіндігін, бұл жерде ешқандай да кінәнің үшінші 
нысаны болуы мүмкін емес екендігін айтады [30, 162 б.]. Қазақстанда абайсызда бала ауы-
стыру жағдайлары кездесіп жатады. Алайда қылмыстық заңнамада бұл жағдай қарасты-
рылмаған. Біздің ойымызша, бұл қылмыстық құқықбұзушылық немесе медициналық оқиға 
абайсызда болса да жауаптылыққа тартылуы керек. 

Осылайша, Қазақстан Республикасының Қылмыстық  Кодексінің  21-бабының 1-бөлі-
гінде менмендiкпен немесе немқұрайлылықпен жасалған іс-әрекет абайсызда жасалған 
қылмыстық құқық бұзушылық деп танылатындығы айтылған [31]. Абайсыздықтың көр-
сетілген түрлерінен интеллектуалдық және еріктілік белгілерін көруге болады.

Субъектінің қоғамдық-қауіпті салдарға деген қатынасы қылмыстық менмендіктің ин-
теллектуалды белгісі болып табылады.  

Менмендікте субъект онымен жасалған іс-әрекеттер қоғамдық-қауіпті салдарға алып 
келетіндігін болжай алады, алайда, ол зардаптар болмайтынына сенімділікпен қарайды. 
Еріктілік белгісінде субъект қоғамдық-қауіпті зардаптарды алдын алам деп жеңілтектікпен 
қарайды. Оларды алдын алам деп есептейді, алайда оның үміті ақталмайды. Бұл қателік 
бала ауыстырудың субъектісі жағдай мен өзінің мүмкіндіктерін асыра бағалап қойған-
дығынан болып тұр. 

Қылмыстық-құқық доктринасында қылмыстық жауаптылық тұлғаның саналы-ерік-
ті  мінез-құлқымен байланысты екендігі туралы пікірлер көп таралған. Тек сондай мі-
нез-құлықтар ғана құқық нормаларымен реттеледі [32, 36 б.].  Бала ауыстыру кезіндегі сал-
дарға қатысты қылмыстық салақтықтың интеллектуалдық және еріктілік белгілерін талдау 
зерттеуіміздің келесі этапын құрайды.  Тұлғаның өзімен жасалатын іс-әрекеттің қоғамға 
қауіптілігін сезінуі, алайда іс-әрекетінің нәтижесінде туындайтын салдарды болжамауы  
интеллектуалды белгіні құрайды. Егер тұлғаның іс-әрекетінде қылмыстық салақтықтың 
белгілері болса, онда субъектінің борышының барлығын және ауыр салдар мен өлімнің 
болуын болжай алу мүмкіндігінің болуын бекіту қажет.  

Қажетті сақтық пен алдын алу  болғанда салдарды тоқтата алу мүмкіндігінің болуы 
арқылы қылмыстық салақтықтың еріктілік белгісі анықталады. 

         Қорытынды. Жоғарыда көрсетілгендерді қорытындылай келгенде бала ауыстыру 
кінәнің қасақана (тікелей және жанама) және абайсызда (салақтық және менмендік) ны-
санымен жасалуы мүмкін екендігін атап кеткен жөн. Қасақаналықтың  бағыты мен мәнін, 
қылмыстық құқық бұзушылықты жасау себептерін, оның ауырлылық дәрежесін, аталған 
қылмыстық құқық бұзушылық үшін тағайындалатын жаза мөлшері мен түрлерін анықтау 
үшін мотив пен мақсатты  айқындау аса маңызды болы табылады. 
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Б.Т. Абулкаирова 
Международный университет Кыргызстана, Бишкек, Кыргызстан

Квалификация подмены ребенка по субъективной  стороне

Аннотация. В данной статье рассматриваются мотивы и основные  цели, намерения и сте-
пень вины лиц, совершающих подмену ребенка. К этим лицам можно отнести медицинских работ-
ников, родителей ребенка и иных лиц. 

Цель настоящей статьи - уделить особое внимание проблемам квалификации субъективной 
стороны данного уголовного правонарушения.  Также в  статье рассмотрены мнения некоторых ав-
торов о смешанных формах уголовных правонарушениях. Правильная квалификация данного уго-
ловного правонарушения  приводит к раскрытию преступности в целом. 

Методологическую основу образуют логико-правовой, сравнительный, структурно–систем-
ный, исторические и конкретно-социальные, статистические общенаучные методы.

Предлагаемая тема является одним из наименее изученных проблем в Казахстане и СНГ.
Практическая значимость работы состоит в том, что сформулированные в ней выводы мо-

гут быть учтены в процессе совершенствования уголовного законодательства в части определения 
субъективной стороны подмены ребенка. Также данная статья может быть использована   в учебном 
процессе при чтении курсов по уголовному праву и криминологии. 

Ключевые слова: младенец,  ребенок, родители, состав преступления, замена, намерение, 
эмоции, побуждения.

Abulkairova  B.T.
International University of Kyrgyzstan, Bishkek, Kyrgyzstan

Qualification of substitution of the child by the mens rea

Abstract: This article examines the motives and the main goals, intentions and degree of guilt of 
the persons committing to replace the child. These individuals include medical professionals, parents of 
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the child and others.
The purpose of this article is to pay special attention to the problems of qualifying the subjective 

side of this criminal offense. Also in this article were considered the opinions of some authors on criminal 
offenses that can be committed by a mixed form of guilt. Proper qualification of this criminal offense leads 
to the disclosure of crime in general.

The methodological basis is formed by logical-legal, comparative, structural – systemic, historical 
and concrete social, statistical general scientific methods.

The proposed topic is one of the least studied problems in Kazakhstan and the CIS.
The practical significance of the work lies in the fact that the conclusions formulated in it can be 

taken into account in the process of improving the criminal law in terms of determining the subjective 
side of replacing a child. Also, this article can be used in the educational process when reading courses in 
criminal law and criminology.
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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-
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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].
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