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М.К. БАЙМАМЫРОВ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТАҒЫ ҚЫЛМЫСҚА ҚАТЫСУ МЕН СЕБЕПТІ БАЙЛАНЫС 
ИНСТИТУТЫНЫҢ АРАҚАТЫНАСЫН АНЫҚТАУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

The causal connections in criminal law play an important role in accomplice institute. The causal con-
nections exert a great influence on the establishment of accomplice institute and faces, objects of accom-
plices to a crime. 

Қазақстан Республикасында қылмысқа қатысу ұғымы Қылмыстық кодекстің 27-бабында «Екі 
немесе одан да көп адамның қасақана қылмыс жасауға қасақана бірлесіп қатысуы қылмысқа қатысу 
деп табылады»-делінген.

Екі немесе одан да көп адамның бірлесіп қасақана қылмыс істеуінің қоғамға қауіптілік дәрежесі 
өте үлкен, одан туындайтын зиянның мөлшері де дара адамның істеген қылмысына қарағанда 
біршама өзгереді деуге болады. Өйткені көп жағдайда жеке адамның қолынан келмейтін немесе 
белгілі бір себептерге байланысты аяғына дейін жеткізе алмайтын қылмыстарды екі немесе одан да 
көп адамның бел байлап, күш біріктіріп жасауы ойлап қойған жоспарды әлдеқайда жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді. Осы орайда профессор А.Н. Ағыбаев: «Бірнеше адамның күш біріктіріп бір немесе 
бірнеше қылмысты істеуі олардың - қатысушылардың - өзара бірін-бірі қолдауы, қылмыс істеуді 
жеңілдетіп қана қоймайды, сонымен бірге қылмыстық заң қорғайтын қоғамдық қатынастарға үлкен 
қауіп келтіреді немесе соны келтіру қаупін туғызады» деп дұрыс көрсеткен [1, 154].

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 28-бабын негізге алатын болсақ қылмысқа 
қатысушылар дегеніміз: ұйымдастырушы, айдап салушы, көмектесуші және орындаушы. Қылмыстық 
кодексте көрсетілген қылмысқа қатысушылардың әрқайсысына түсінік берілген.

Әрбір қылмысқа қатысушы пайда болған қылмыс зардабымен себепті байланыста болуы қажет. 
Сонымен қатар, себепті байланыс қылмысқа қатысушылардың әрбір жеке түрін ажыратуға негіз 
болып табылады. Бірақ бұл ереже эквиваленттілік теорияның жақтаушыларымен жоққа шығарылады. 
Эквиваленттілік теорияның негізін салушы М. Бури былай анықтаған: «Орындаушы өзінің жеке 
еркімен әрекет етсе, көмектесуші өз еркінсіз әрекет етіп, орындаушыға тәуелді болып табылады. 
Қылмысқа қатысушылардың біреуінің іс-әрекеті өзінің жеке мақсатын көздеуге бағытталса, екінші 
қатысушы өз мақсатын біріншіге тәуелді етеді» [2, 401]. Сонымен қатар, ғалым өз еңбегінде қылмысқа 
қатысатын көмектесуші қылмыс нәтижесін орыдаушы қасақана тілегесін қалайды, егер де орындаушы 
өз мақсатын өзгертетін болса, көмектесуші де қылмыс зардабын тілемейді деп санайды. М.Бури 
қылмысқа қатысатын көмектесушінің жеке мүддесі болмайды деген қорытындыға келеді.

Қылмысқа қатысушылардың жеке түрін бөліп қарастырғанда да субъективтік теорияның келесі 
түрін жарамды деп санауға болмайды. Субъективтік теория «қылмыс құрамының орындаушысы» деген 
ұғымды «субъективтік мазмұнның ұғымымен» алмастыруға әрекет жасайды. Субъективтік мазмұнның 
ұғымы: іс-әрекетті өзінің жеке мақсатындай тілейтін адамды орындаушы ретінде бағалайды, яғни 
адам тікелей қылмыс жасауға қатыспаса да, сол іс-әрекетті өзінің жеке мақсатындай тілесе, ол қылмыс 
орындаушысы есебінде жауап беруі керек. Сонымен қатар, кылмысқа қатысуды субъективтік түсіну, 
азғырушы деген ұғымды, қылмысқа қатысушылардың бір түрі ретінде жоққа шығарады. Бұл теория 
бойынша кез келген азғырушы іс-әрекетnі өзінің мақсатындай тілегендіктен қылмыс орындаушысы 
ретінде қарастырылу қажет.

Революцияға дейінгі криминалистердің бірі И.Я.Фойницкий: «Қылмысқа қатысу туралы ілім, 
біреудің кінәсін басқаға тағады, сондықтан да бұл ілімді қылмыстық құқықтан алып тастау керек. 
Қанша қылмыс болса, сонша қылмыскер бар, демек әрбір адам өз қылмысына жауап беруі қажет. 
Мәселен, қылмыскерді немесе қылмыстың ізін жасыруға алдын ала уәде берген адамды, қылмыс 
жасауға көмектесуші деп санауға болмайды. Өйткені оның іс-әрекеті белгілі бір қылмыс құрамы 
аяқталғасын орын алады» ден санайды [3, 20].

Әрине, ғалымның бұл пікіріне қосылу қате тұжырымдарға алып келеді. Өйткені, қылмысқа қатысу 
туралы ілім «барлығы бірі үшін, бірі барлығы үшін» деген ұранды ұстамайды. Қылмысқа қатысуда 
әрбір қатысушының өз орны бар, өзінің атқаратын іс-әрекеті бар. Қылмысқа қатысатын әрбір жеке 
тұлға өзінің жасаған қоғамға қауіпті іс-әрекетіне ғана жауап береді. Сондықтан да біреудің кінәсі басқа 
адамға тағылады деген көзқараспен келісуге болмайды. Ал келесі мәселе, яғни қылмыскерді немесе 
қылмыстың ізін жасыруға алдын ала уәде берген адам тікелей сол қылмысты жасауға қатыспағанмен 
орындаушының қылмыс жасауына психикалық көмек беріп, оны жігерлендіреді.

Мысалы, Д., Т. және А. 14 желтоқсан 2006 жылы алдын ала сөз байласып жәбірленуші Қ.-ның 
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барлығы 280 мың теңге көлемін құраған 3 бас ірі қара малын ұрлағаны анықталды. Соның ішінде Д. 
олардың қылмыс жасайтынын біліп алдын ала өз үйінің қорасын беремін деп уәде еткен. Сол жерде 
барлығы ұрланған малды сойып, оның етін сатып, түскен ақшаны өзара бөлісіп алған. Луговской 
аудандық сотының үкімімен 17 сәуір 2007 жылы Д., Т. және А. қылмыстық жауаптылыққа тартылған. 
[4, 13].

Бұл мысалда Д.-ң бөтен мүлікті жасырын ұрлаудағы көмектесуші екенін көріп отырмыз. Қылмысқа 
қатысу кезінде, бірнеше адамның қатысуымен бір қылмыс істелінеді. Қылмысқа қатысушылардың 
әрқайсысы қоғамға қауіпті зардаппен себепті байланыста тұрады және олардың іс-әрекеті қылмыс 
құрамын жасауға қажетті болып табылады. Бұл жерде бірінің әрекетіне екіншісі жауап бермейді. 
Жоғарыда көрсетілген мысалдағы Д. мал ұрлағаны үшін емес, оның әрекеті пайда болған зардаппен 
себепті байланыста тұрғандықтан ол мал ұрлауға қатысқаны үшін, яғни қылмысқа көмектесуші 
ретінде жауап береді.

Байқап қарасақ, шарттар теңдігі теориясы қылмысқа қатысушылардың түрлерін ажыратуды не 
объективтік, не субъективтік ауқымынан таба алмады. Сондықтан да Г.Колоколов, Ф.Лист, Гетц, 
И.Я.Фойницкий, Николдани, Макаревич сияқты ғалымдар қылмысқа қатысу ұғымын жоққа шығарып, 
барлық қатысушылар тең болғандықтан, олардың арасында айырмашылық жасауға болмайды деген 
тұжырымга келеді.

Криминалистердің бір тобы шарттар теңдігі теориясына сай қылмысқа қатысу ұғымын жоққа 
шығарса, екінші анағұрлым көп бөлігі өз теориясының  негізгі ережелерін, қылмысқа қатысу 
ұғымымен байланыстыруға тырысты. Солардың бірі орыс профессоры Н.Д.Сергеевский болды. Ол 
қылмысқа қатысушылардың түрлерін нақтылы ажырату үшін шек қою мүмкін емес деп, бұл мәселені 
соттың қарауына береді. Н.Д.Сергеевский қылмысқа қатысушыларды сипаттағанда олардың бірі 
- негізгі, қалғандары қосымша орында тұратынын көрсетті [5, 315-316]. Көріп отырғанымыздай 
Н.Д.Сергеевскийдің өзі қылмысқа қатысушылардың арасындағы айырмашылықты көрсетіп отыр.

Қылмысқа қатысушы әрбір жеке адам, қылмыс нәтижесінде яғни қоғамға қауіпті зардапқа 
байланысты әр түрлі қатынаста болады. Екі адамның жасайтын іс-әрекеті бірдей тең болмайды. 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық құқығының мақсаты қылмысқа қатысушылардың жеке түрлерін 
ажыратып, оларды заң жүзінде бекіту болып табылады.

Себепті байланыс туралы ілім қылмысқа қатысқандық үшін жауаптылықты негіздегенде ерекше 
маңызды рөл атқарады. Демек, себепті байланыс ұғымын алдын ала анықтамай қылмысқа қатысу 
туралы зерттеулерді және қылмысқа қатысушылардың түрлерін белгілеуді жүргізуге болмайды.

Қылмыстық құқық теориясында қылмыс істеудің ерекше нысаны болып табылатын қылмысқа 
қатысудың өзіндік объективтік және субъективтік белгілері бар. Соның ішінде қылмысқа 
қатысудың объективтік жағының бір белгісі әрбір қылмысқа қатысушының әрекеті мен қылмыс 
зардабының арасындағы себепті байланыстың болуы. Себепті байланыс қылмысқа қатысушылардың 
жауаптылығын белгілеудегі объективтік шекара болып табылады. Бұл шекарадан тыс жауаптылық 
ауқымы аса алмайды. Әрбір қатысушының әрекеттерінің өзара себепті байланысы мен шарттарының 
болуы қылмысқа қатысушылардың бірлескен қылмысты іс-әрекеттерінің салдары екендігін дәлелдейді 
және барлық қатысушылардың бірдей жағдайда жауаптылыққа тартылуының алғышарты екендігін 
көрсетеді.

Қылмысқа қатысуда іс-әрекет пен қылмыс зардабының өзара байланысы жеке адамның істеген 
қылмысына қарағанда өз ерекшелігі бар. Қылмысқа қатысушылардың ішінде, ерекше орынды алатын 
- ұйымдастырушы. Қылмыс жасауды ұйымдастырған немесе оның орындалуына басшылық еткен 
адам, сол сияқты ұйымдасқан қылмыстық топ немесе кылмыстық қауымдастық (қылмыстық ұйым) 
құрған не оларға басшылық еткен адам ұйымдастырушы деп танылады (ҚРҚК-нің 28-бабы, 3-бөлігі). 
Ұйымдастырушы қылмысқа қатысушылардың ішіндегі ең қауіптісі болып табылады. Ол басқа 
қатысушыларға үлкен психикалық әсер етеді. Объективтік жағынан алғанда ұйымдастырушының 
қызметі қылмысқа қатысушыларды табу, жоспар жасау, қатысушылардың арасында тәртіп орнатып, 
міндеттерді бөлу және қылмысты істеу барысында оған тікелей басшылық жасау болып табылады. 
Кейде ұйымдастырушының өзі тікелей қылмыс істеуге қатысады, яғни ұйымдастырушылықпен қоса 
орындаушылық қызметті де атқарады. Ұйымдастырушының әрекеті Қылмыстық кодекстің 29-бабына 
сілтеме жасала отырып сараланады.

Қылмысқа қатысуда Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімінің баптарындағы диспозицияда 
сипатталған әрекеттерді тікелей орындаушы жүзеге асырады. Орындаушы дегеніміз Қылмыстық 
кодекстің 28-бабының 2-бөлігіне сәйкес: «қылмысты тікелей жасаған немесе оны жасауға басқа 
адамдармен (қоса орындаушылармен) бірге тікелей қатысқан адам, сондай-ақ жасына, есінің дұрыс 
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еместігіне немесе осы Кодексте көзделген басқа да мән-жайларға байланысты қылмыстық жауапқа 
тартуға болмайтын басқа адамдарды пайдалану арқылы, сол сияқты әрекетті абайсызда жасаған 
адамдарды пайдалану жолымен қылмыс жасаған адам орындаушы деп танылады».

Орындаушыға жағдай жасаған басқа қатысушылардың әрекеттері, орындаушыға қылмысты жасау 
үшін, қажетті шарт есебінде орын алып, соған байланысты онымен себепті байланыста тұрады. 
Қылмысқа қатысуда қылмыстың зардабы мен орындаушылардың немесе бірге орындаушылардың 
іс-әрекеттері ғана байланыста болады. Айдап салушы, көмектесуші, кейде ұйымдастырушы тікелей 
зиян келтірмейді. Олар тек қана қылмыстың зардабының тууына себепші болады. Мұндай себепші 
болу қылмысты тікелей орындаушыға оның қылмыс істеуге деген шешімін қоздыру арқылы жүзеге 
асырылады.

Жоғарыда көрсетілген тұжырымға Е.Р.Брилинг сияқты заңгерлер қарсы шығады. Е.Р.Брилингтің 
көзқарасы бойынша, қылмысқа қатысушылардың ішіндегі көмектесушінің әрекеті пайда болған 
қылмыс зардабымен себепті байланыста тұрмаса да, көмектесуші тарапынан қылмысқа қатысу орын 
алған деп санайды. Сонымен қатар, қандай адам болмасын қылмыс зардабының пайда болуына нақты 
жағдай жасамастан оны жай ғана болжауы қылмысқа қатысқандық үшін жауаптылықты негіздейді [6, 
342-344]. Е.Р. Брилинг қылмысқа қатысқандық үшін жауаптылықты толығымен субъективтік ауқымға 
ауыстырады, ал оның объективтік жағы мүлде қарастырылмайды. Е.Р. Брилингпен келісу қылмыстық 
құқықтағы қылмысқа қатысу ұғымына қарама-қайшы келеді. Сонымен қатар, бұл ереже кім көрінгенді 
жауапқа тартуға негіз болады.

Қылмысқа қатысуды шартты түрде екіге бөлуге болады: заттай және психикалық. Қылмысқа 
қатысу заттай (материалдық) болса, онда қылмысқа қатысушылардың әрекеті мен пайда болған 
қоғамға қауіпті зардаптың арасында себепті байланысты анықтау қиынға соқпайды. Оған қылмысқа 
қатысушылардың ішіндегі көмектесушінің (заттай көмектесу) әрекетін жатқызамыз.

Қылмыстық кодекс қылмысқа көмектесудің үш түрін ажыратып көрсетеді: қылмысқа тікелей 
көмектесу, жасырамын деп алдын ала уәде беріп көмектесу, қылмыстық жолмен алынған заттарды 
иемденуге немесе өткізуге алдын ала уәде беріп көмектесу (ҚРҚК-ң 28-бап, 5-бөлігі). Заттай 
(материалдық) көмектесу, әдетте, белгілі бір белсенді іс-әрекеттер - құрал беру, кедергілерді жою, 
қылмыс істеуге пайдаланатын құралдар мен аспаптар беру арқылы жүзеге асырылады. Кейбір 
жағдайларда заттай көмектесу әрекетсіздік арқылы да жүзеге асырылуы мүмкін.

Психикалық жағынан қылмысқа қатысу мен пайда болған қоғамға қауіпті зардаптың арасында 
себепті байланысты анықтау әлдеқайда қиын. Психикалық жағынан қылмысқа қатысуға 
интеллектуалдық көмектесу және қылмыс жасауға айдап салушы адамның  әрекетін  жатқызамыз.  
Психикалық жағынан қылмысқа қатысушылар қылмыстың істелуіне не оның дайындалуына заттай 
қатыспайды.

Интеллектуалдык көмектесу әдетте орындаушының қылмыс істеуге деген шешімін, жігерін 
нығайтуға байланысты болады. Интеллектуалдық көмектесу қылмысты істеуге кеңестермен, 
нүсқаулармен ақыл беру, сондай-ақ қылмыс істеуге пайдаланатын құралдар мен қару-аспаптарды, 
қылмыскердің өзін, қылмыстың ізін, қылмысты жолмен табылған заттарды жасыруға, сондай-ақ 
қылмыстық жолмен табылған заттарды алуға немесе сатуға күні бұрын уәде беру әрекеттері жатады. 
Интеллектуалды көмек беруді қылмысқа айдап салудан ажырата білу қажет. Интеллектуалды көмек 
беруде адам қылмысты орындаушының ниетін құптайды, ал айдап салуда қылмыс істеуге біреуді 
белсенді түрде көндіреді. ҚРҚК-ң 28-бабының 4-бөлігіне сәйкес: басқа адамды азғыру, сатып алу, 
қорқыту жолымен немесе өзге де жолмен қылмыс жасауға көндірген адам айдап салушы деп танылады. 

Алайда қылмысқа қатысушылардың іс-әрекеті кылмыс зардабымен себепті байланыста 
тұратынын көптеген ғалымдар мойындайды. Солардың ішінде П.И.Гришаев, Г.А.Кригер сияқты 
ғалымдар қылмысқа қатысудың объективтік жағына үлкен талаптар қояды. Қылмысқа қатысу 
үшін, қатысушылардың әрекетімен пайда болған зардаптың арасында себепті байланыстың болуы 
жеткіліксіз, оған қылмыс нәтижесіне елеулі түрде әсер ететін, үлкен мәні бар кылмысқа қатысушының 
әрекеті қажет деп көрсетеді [7, 13]. Бірақ бұл талап Қазақстан Республикасының Қылмыстық 
кодексіне сай келмейді және онымен реттелмеген. Сот тәжірибесінде «елеулі түрде әсер ететін 
әрекет» емес, қылмысқа қатысушылардың әрекеті қылмыс нәтижесімен себепті байланыста болып, 
ең бастысы қоғамға қауіпті болуы қажеттілігі көрініс табады. Сонымен катар, қатысушылардың 
сипаты мен дәрежесі жаза мөлшерін анықтағанда ескерілуі кажет. ҚРҚК-ң 29-бабының 1-бөлігінде: 
«Қатысушылардың қылмыстық жауаптылылығы олардың әркайсысының қылмыстың жасалуына 
қатысуының сипатымен және дәрежесімен айқындалады» делінген.

Қылмысқа қатысушылардың жауаптылығына байланысты А.Я. Вышинский басқа көзқараста 
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болды. Қылмысқа қатысушылардың әрекеті мен пайда болған зардаптың арасындағы себепті 
байланыс қылмысқа қатысушылардың жауаптылығын тағайындауға қажеті жоқ, ал қылмысқа 
қатысудың ұғымы үшін нақты себепті байланыс емес, кінәлі мен істелген қылмыс арасындағы жалпы 
байланыс қажет деп көрсеткен. А.Я.Вышинский заңгерлерді ағылшын құқындағы қылмысқа қатысу 
ұғымы туралы көзкарастарға қосылуға шақырды. Ағылшын қылмыстық құқығы бойынша, қылмысқа 
қатысушы деп қылмыс нәтижесінің пайда болуына нақты іс-әрекет жасаған адам ғана емес, қылмыс 
аяқталған соң да әрекет еткен адамды санауға болады. Сонымен қатар А.Я.Вышинский қылмысқа 
қосымша қатысушыны ажыратып көрсетеді. Ол былай деп жазады: «Ағылшын құқығы бойынша 
шпионаж жасаған қылмыскерді жасырған немесе оған болысып басқа да көмек көрсеткен адам, сол 
қылмыстың қосымша қатысушысы болып табылады; қосымша қатысушы ретінде шпионаж жасаған 
адам, қылмыстық жауапқа тартылмас үшін куә ретінде жауап беруден жалтарған адам және сотталған 
адамға абақтының темірін немесе құлпын бұзып, одан қашуға құрал тауып беруші, я болмаса абақтыны 
күзетушіге пара беру үшін қаражат тауып берген адам сол қылмыстың қосымша қатысушысы болып 
табылады».

Көрсетілген мысалда А.Я.Вышинский себепті байланыстан бас тартып, оның орнына «қылмыспен 
жалпы байланыс» деген ұғымды қолданып отырғаны айқын. «Жалпы байланыс» ұғымының ауқымы өте 
кең және ол А.Я.Вышинскиймен анықталмаған. Сонымен қатар, аталған ұғымды «себепті байланыс» 
ұғымының орнына қолдану негізделмеген қылмыстық жауапты-лықтың орын алуынатүрткі болады 
[8, 131]. Әрине, А.Я.Вышинскийдің көзқарасымен келісуге болмайды, өйткені бұл көзқарас қылмысқа 
жанасушылықты (қылмысты жанасушылық, қылмысты хабарламау және қылмысқа жол берушілік) 
қылмысқа қатысумен теңестіреді. Сөйтіп біреудің кінәсін басқа адамға тағады. А.Я.Вышинскийдің 
қылмысқа қатысушылардың жауаптылығына қатысты себепті байланысты мойындамау қателігі, 
қылмыстық ұйымдасқан топ мүшелерін жауапқа тартудан орын алған. Оның айтуы бойынша: 
«Бірнеше қылмыс жасау үшін құрылған топқа мүше болған адам, ұйымдасқан топ істеген қылмысқа 
(біле ме, білмей ме маңызды емес) қатыспаса да және оған келісім бермесе де істелген қылмыс 
үшін қылмыстық жауапқа тартылады». А.Я.Вышинскийдің пікірі қылмысқа қатысушылардың жеке 
жауаптылық қағидасына қайшы келеді. «Тәжірибеде бұл ереже негізсіз жауаптылыққа, кінәсі елеусіз 
адамдарды әділетсіз жазаға тартуға алып келеді», - деп А.А. Пионтковский дұрыс көрсеткен [9, 581-
582].

Бұрынғы Қазақ ССР-нің территориясында әрекет еткен 1926 жылғы РСФСР-дың Қылмыстық 
кодкексінің 17-бабына сай кылмысқа көмектесуші дегеніміз, «Кеңестермен, нұсқаулармен, құрал 
беріп я кедергілерді жойып, сондай-ақ қылмыскерді немесе қылмыстың ізін жасыруға көмектескен 
адам танылады» делінген.

Байқап қарасақ бұрынғы Қылмыстық кодекс барлық жасырушыларды, яғни белгілі бір қоғамға 
қауіпті іс-әрекет аяқталған соң әрекет ететін адамдарды қылмыс істеуге қатысушы деп санады. Бұл 
норма бұрынғы 15 Одақтас Республикалардың Қылмыстық кодексінде 1960 жылдарға дейін орын алды. 
Тек Өзбекстан (1926 ж.), Украина (1927 ж.) және Грузия (1928 ж.) Республикалары-ның Қылмыстық 
кодексінде бұл нормадан ауытқулар болды. Онда қылмыстық жасырушылық екіге бөлінді: күні бұрын 
уәде беріп жасыру және күні бұрын уәде бермей жасыру. Біріншісі қылмысқа қатысушылық есебінде 
реттелген болса; екіншісі жеке қылмыс құрамы ретінде ажыратылды. Бұл норма Қазақ ССР-нің 
Қылмыстық кодексінен де орын алды. 17-баптың 4-бөлігіне сай: «Қылмысты істеуге кеңестермен, 
нұсқаулармен, құрал беріп я кедергілерді жойып, көмектескен адам, сондай-ақ қылмыстыны, 
қылмыс істеуге пайдаланылатын құралдар мен қару - аспаптарды, қылмыстының ізін немесе 
қылмыстық жолмен табылған заттарды жасыруға күні бұрын уәде беріп қатысқан адам - қылмысқа 
көмектесуші деп танылады». Демек, алдын ала уәде бермей жасыру қылмысқа көмектесушілік болып 
табылмағандықтан қылмысқа қатысушылық есебіне де қарастырылмайды. Ол аталған Қылмыстық 
кодекстің 18-бабында жасырушылық есебінде бекітілген: «Қылмыстыны, сондай-ақ қылмыс істеуге 
пайдаланатын құралдар мен қару-аспаптарды, қылмыстың ізін немесе қылмыстық жолмен табылған 
заттарды күні бұрын уәде бермей жасырғандық үшін тек осы Кодекстің 75-1 және 195-баптарында 
көрсетілген ретінде ғана жауапқа тартылады» делінген.

Күні бұрын уәде беріп жасыру мен күні бұрын уәду бермей жасырудың арасында үлкен 
айырмашылық бар. Күні бұрын уәде беру яғни қылмысқа көмектесушілік пайда болған қылмыстық 
зардаппен себепті байланыста тұрады. Көмектесуші өз уәдесімен, қылмысты орындаушының қылмыс 
жасауға деген ниетін арттырады, оны жігерлендіреді. бір сөзбен айтқанда уәде беру орындаушыға дем 
береді. Ол психикалық көмек есебінде сараланады.

Сонымен қатар, күні бұрын уәде беріп жасыру мен күні бұрын уәде бермей жасырудың бағытталатын 
объектілері әр түрлі. Күні бұрын уәде беріп жасыруда, көмектесуші мен қылмыс орындаушының 
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әрекеттері бір объектіге қол сұғады. Мәселен: адамның өмірі, денсаулығы, жеке меншігі тағы басқа 
да. Екіншісінде, қылмысты жасырушының әрекеті, орындаушының қандай қылмыс жасағанына 
қарамастан бір объектіге. яғни сот әділдігінің дұрыс қалыпты қызметіне бағытталады.

Қылмысқа көмектесушілік пен қылмысқа жанасушылық өзінің субъективтік жағынан да 
ерекшеленеді. Бірінші жағдайда уәде беру, яғни қылмыскерді, қаруды немесе қылмыс жасаудың 
өзге құралдарын, қылмыстың ізін не қылмыстық жолмен табылған заттарды жасыруға, сол сияқты 
осындай заттарды сатып алуға немесе өткізуге күні бұрын уәде берген адам нақтылы қылмыстық 
әрекеттің орындалуына жәрдемдеседі. Яғни кінәлі сол қылмыстың орындалуын жеңілдету қоғамға 
қауіпті екенін ұғынады, оның қоғамға қауіпті зардаптары болуының мүмкін екенін немесе болмай 
қоймайтынын алдын ала біледі және осы зардаптардың болуын тілейді. Ал қылмысқа жанасушы 
дайындалып жатқан қылмыстарға тойтарыс беруге, қылмыстарды ашуға, кінәлі адамдарды әшкерелеуге 
кедергі жасайтынын ұғынады, оның қоғамға  қауіпті екенін алдын ала біледі және қоғамға қауіпті 
зардаптардың болуын тілейді.

Азғырушы мен көмектесушінің әрекеттері іске аспай қалған жағдайда, қоғамға қауіпті зардап та, 
себепті байланыс та орын алмайды. Іске аспаған айдап салушылық деп, азғырушының қылмысты 
орындауға азғырылған адамның қылмысты істеуге көнбеуі немесе алғаш көнгенімен қылмысты 
нақты іске асыру кезінде оны істеуден бас тартуы болып табылады. Яғни, мұндай жағдайда айдап 
салушы қылмыс істеуге барынша жағдай жасағанымен, бірақ оның ойы өз ырқына байланысты емес 
себептермен жүзеге аспай қалады. Кейбір ғалымдардың, мәселен, А.А.Жижиленконың пікірінше: 
«Іске аспай қалған айдап салушының әрекетінде жай қасақаналық бар. Оның қылмыстық сипаты 
болмағандықтан қылмыстық жауаптылық туралы мәселе де көтерілмеуі қажет» деп саналады [10, 26]. 
Бірақ бұл пікірдің қарсыластары да болды. «Іске аспай қалған айдап салушылықта жай қасақаналық 
емес, қылмысқа дайындалу орын алады» деп көрсетеді профессор Н.Д. Дурманов [11, 76]. Ал 
профессор А.Н. Ағыбаев болса: «Айдап салушының мұндай әрекетінде қылмыс құрамы болса, онда ол 
Қылмыстық кодекстің 24-бабында көрсетілген қылмысқа дайындалғандық үшін жауапқа тартылады» 
деп дұрыс көрсеткен [1, 171].

Іске аспаған көмектесушілікке қылмысты орындауға алдын ала келіскен адамға қателесіп жарамды 
құралдың орнына жарамсыз құралдар беріп көмектесу немесе қылмыс істеуден өз еркімен бас 
тартқан адамға, сондай-ақ қылмысты істеп, бітірген адамға көмек көрсетулер жатады. Іске аспаған 
көмектесушілік қылмысқа дайындалғандық деп саналады.

Қылмысқа бірге қатысуда да, жеке адамның істеген қылмысында да қылмыстық жауаптылықтың 
негізі болып қылмыстық заңда көрсетілген қылмыс құрамының барлық белгілері бар іс-әрекетті 
істеу болып табылады. Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімінің баптарында жеке адамның қылмыс 
істегені үшін жауаптылығы белгіленген. Ал Қылмыстық кодекстің жалпы бөлімі (28-бап) кез келген 
касақана қылмыстарда қылмысқа бірге қатысушылықтың орын алатындығының заңдылық көрінісін 
бейнелеген, сондықтан Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімінде көрсетілген жекелеген қылмыс 
құрамдарында көрсетілген қылмысты немесе қылмыстарды бірнеше адам бірге жасау арқылы істесе, 
онда мәселе Жалпы бөлімде көрсетілген қылмысқа бірге қатысу туралы баптың (28-бап) ережелері 
басшылыққа алына отырып шешіледі. Қылмысқа бірге қатысуда әрбір қатысушы өздерінің бірлескен 
әрекеттері арқылы қылмыс істеуге нақты үлестерін қосады. Бұл үлес одан туындайтын зардаппен 
тікелей байланыста болады. Осы орайда профессор А.Н.Трайнин былай деп көрсетеді: «Қылмыстық 
заң, қылмысқа қатысушылардың жауаптылығын белгілегенде, олардың қылмыстың жасалуына 
қатысуының дәрежесін яғни қылмыс жасау барысында әрқайсысының аткарған үлесін ескеруді талап 
етеді» [12, 168].

Сондықтан да қылмыстық құқық нормасы бойынша қылмысқа коса қатысқандардың барлығы 
да бірдей негізде және Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімінде көрсетілген баптың санкциясы 
шеңберінде жауапқа тартылады. Бұл туралы қылмыстық кодекстің 29-бабының екінші бөлігінде: 
«Қоса орындаушылар өздерінің бірлесіп жасаған қылмысы үшін осы Кодекстің 28-бабына сілтеме 
жасамай, осы Кодекстің нақ бір бабы бойынша жауап береді» деп тура көрсетілген. Бұл ереже 
сот тәжірибесінен айқын көрініс тапқан. Мысалы: Жамбыл облыстық сотының 1999 жылғы 28 
қыркүйектегі үкімімен Б., Қ., К. және Ж. қарақшылық шабуыл жасауға қатысқаны үшін сотталды. 
Б. және Қ. 1998 жылдың желтоқсан айында жолаушылар таситын жеке автокөлік иелеріне шабуыл 
жасап, тонау үшін ұйымдаскан қылмыстық топ құрып, екеуі соны басқарған және Қ. мен Ж.-ны осы 
топқа тартқан. Аталмыш қылмыстарды жасау алдында, олар әрдайым Б.-ның үйіне жиналып, оның 
бастамасымен қылмыстардың жоспарын құрған. Қару-жарақтар дайындап, шабуыл жасаған кезде 
әрқайсысының қандай іс-әрекет жасайтынын алдын ала белгілеген яки жоспармен қылмыс жасаған. 
(Төртеуі бірдей қылмыстарды орындауға қатысқан) [13, 3-4].
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Көрсетілген мысалда төртеуінің әрекеті қоса орындаушылықка жатады және жаза тағайындау 
ҚРҚК-ң 29-бабының 2-бөлігіне сілтеме жасала отырып белгіленеді. Сот жаза тағайындағанда бірге 
қатысушылардың, қылмыстың жасалуына қатысудың сипаты және дәрежесін ғана анықтап қоймай, 
сонымен қатар, қылмыстық қол сұғатын объектінің құндылығын және тұлғаның субъективтік 
қасиеттерін де (шын өкіну, ұрланған заттарды қайтару, наградалар т.б.) ескерген жөн.

Сонымен қатар, қазіргі Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі қылмысқа қатысушылардың 
жауаптылығын белгілеуге қатысты жаңа норма енгізген. Ол - қылмысқа қатысушының шектен 
шығушылығы. Оған мысал ретінде сот тәжірибесінде орын алған келесі оқиғаны келтіруге болады. Б. 
және Р. жәбірленуші К.-ң мүлкін ашық ұрлауға алдын ала сөз байласқан. Олар К.-ң Б. деген әйелдің 
үйінде, бір бөлме жалдап тұрғанын білген. Келісім бойынша Б. далада тұрған, ал Р. есік ашқан үй иесі 
Б. деген әйелге қарақшылық шабуыл жасап, оны өлтірген. Сөйтіп Р. қылмысқа қатысушының шектен 
шығушылығын жасаған. Бірінші инстанция соты далада тұрған Б.-ң әрекетін қаракшылық шабуыл 
жасауға қоса орындаушы деп қате саралаған. Б.-ң әрекеті көмектесу жолымен тонауға қатысу болып 
саралануға жатады деп әскери сот алқасы дұрыс көрсеткен [14, 27].

Қылмысқа қатысушының шектен шығушылығы ҚРҚК-ң 30-бабында былай деп көрсетілген: 
«Қылмысқа қатысушының басқа қатысушылардың ойында болмаған қылмысты жасауы оның шектен 
шығушылығы деп танылады. Шектен шығушылық үшін басқа қатысушылар қылмыстық жауапқа 
тартылмайды». Сонда Б. өліміне Р. ғана жауап береді. Жәбірленуші өлімі мен оның үйінің жанына 
келген Б.-ң әрекеті арасында себепті байланыс жоқ.

Себепті байланыс қылмысқа қатысу институтында ерекше орын алады. Себепті байланыс 
туралы ілім, қылмысқа кдтысу үғымының қалыптасуына және қылмысқа қатысушылардың түрлерін 
белгілеуде орасан зор ықпалын тигізеді. Бірақ бүл ережені мойындамай, оған қарсылығын білдірген 
заңгерлер де бар (М.Бури, Е.Бирлинг). Олардың ойынша, қылмысқа қатысушылардың түрлерін бөліп 
қарастыруға болмайды. Өйткені, қылмысқа қатысушылардың әрекеті орындаушыға тәуелді болып 
табылады. Сонымен қатар, қылмысқа қатысу ілімі кінәсіз адамды заңсыз қылмыстық жауаптылыққа 
тартатын болғандыктан оны қылмыстық қүқықтан алып тастау керек деген кейбір ғалымдардың 
(И.Я.Фойницкий) көзқарасымен келісуге болмайды.

Сонымен қорытындылай келе қылмыстық құқықта қылмысқа қатысудың өзіндік объективтік және 
субъективтік белгілерін ажырата білу қажеттігін айтуға болады. Олардың ішіндегі объективтік белгінің 
бірі, әрбір қылмысқа қатысушылардың әрекеті мен қылмыс зардабының арасында себепті байланыстың 
болуы. Қылмысты ұйымдастырушының, айдап салушының, көмектесушінің әр түрдегі және әр түрлі 
дәрежедегі  қылмыстың  істелуіне  мүмкіндік туғызуымен  бірге  уақыты жағынан істелген қылмысты 
орындаушының әрекетінің алдын алуы немесе сонымен тұспа-тұс келуі және олардың барлығының 
осы қылмысты әрекетті істеумен себепті байланыста болуы шарт. Әрбір қатысушының әрекеттерінің 
өзара себепті байланысы мен шарттарының болуы істелген қылмыстық қатысушыларының бірлескен 
қылмысты іс-әрекеттерінің салдары екендігін дәлелдейді, барлық қатысушылардың бірдей жағдайда 
жауаптылыққа тартылуының алғышарты екендігін көрсетеді.

Қылмысқа қатысушы әрбір жеке адам, қылмыс нәтижесіне яғни қоғамға қауіпті зардапқа 
байланысты әртүрлі қатынаста болады. Екі немесе бірнеше адамның жасайтын іс-әрекеті тең болмайды. 
Қылмыстық құқықтың негізгі мақсаты, қылмысқа қатысушылардың жеке түрлерін ажыратып, оларды 
заң жүзінде бекіту болып табылады. Себепті байланыс қылмысқа қатысушылардың жеке түрлері 
- ұйымдастырушы, айдап салушы, көмектесуші және орындаушыны ажыратуда және олардың 
әрқайсысына қылмыстық жауаптылық тағайындағанда орасан зор қызмет атқарады.

Қылмыстық құқықтағы себепті байланыс қылмысқа қатысу институтында ерекше маңызды қызмет 
атқарады. Себепті байланыс қылмысқа қатысушылардың түрлерін, нысандарын және қылмысқа 
қатысу институтының пайда болуына үлкен әсерін тигізеді.
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