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Дипломдық жобаға 

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА 

 

«Бала асырап алудан кейінгі жетілдірілген бақылау механизмінің қазіргі  

жағдайдағы тұжырымдамасы»  

 I. Жобаның жаңалығы, өзектілігі  

 Бала құқықтарына қатысты мәселелер ХХ ғасырдың аяғынан бастап 

қарастырылғаны бұл мәселеге БҰҰ-ның арнайы зейін қойып, оларды халықаралық реттеу 

құралдарын, механизмдерін іздестіруге алып келді. Алайда, БҰҰ-ның Еуропалық Одақ 

органдарының белсенді заңшығарушылық әрекеттерінің белең алуына қарамастан, 

көптеген сұрақтар тек баланы асырап алуға, қарулы қақтығыстар кезіндегі бала 

құқықтарына, балаларға қатысты зорлық-зомбылықты тыюға қатысты сұрақтарға 

арналған. Өкінішке орай, ата-ананың қарауынсыз қалған балалардың асырап алынғаннан 

кейін өз туған ата-анасымен байланысы мәселелері және асырап алудан кейінгібаланың 

өмірін, денсаулығын, жалпы тұрмыс-тіршілігін бақылауға байланысты реттеу 

механизмдері қарастырылмаған. Мәселенің күрделігігі бірнеше алғышарттармен 

сипатталады. Біріншіден, бала құқықтарына қатысты жасалған халықаралық шарттарда 

бала асырап алудан кейін баланы асырап алушы мемлекет және баланы жіберуші 

мемлекеттің ара-қатынасын реттейтін нормалар тиісті сұрақтарды қажетті деңгейде 

реттемейді. Екіншіден, бала асырап алудан кейінгі баланың тұрмыс-жағдайын бақылауға 

қатысты мемлекеттердің ынтымақтастығы жеткілікті деңгейде дамымаған. Ал баланы 

асырап алуға қатысты екіжақты халықаралық шарттардың мәтіні баланы асырап алудан 

кейінгі бақылау сұрақтарын түпкілікті қамтымайды. Үшіншіден, Қазақстан 

Республикасының бала асырап алуға қатысты тиісті нормативтік құқықтық актілерінде 

«бала асырап алудан кейінгі бақылау»(«post adoption control») түсінігіне анықтама да, 

түсіндірме де жоқ. Төртіншіден, бала асырап алудан кейінгі бақылау сұрақтарын реттейтін 

мемлекеттік органдардың әрекеттерінде өзара ынтымақтастық, өзара есеп беру және 

ақпарат алмасу әрекеттері толық реттелмеген. Бұл, өз  кезегінде, мемлекеттік органдардың 

әрқайсысының өз бетімен әрекет етуінеалып келеді, нәтижесінде, әр органның өз 

функцияларын жүзеге асырудың тиімділігін және нәтижелілігін төмендетеді.   

II. Жобаның мақсаты.  

Жобаның атауы: «Бала асырап алудан кейінгі жетілдірілген бақылау механизмінің қазіргі 

жағдайдағы тұжырымдамасы». Жобаның мақсаты: бала шетел азаматтарымен асырап 

алынғаннан кейін жүргізілетін бақылау механизмінің концепциясын ұсыну. Бұл жүйе 

келесі бөлімдерден тұруы қажет: а) халықаралық бала асырап алудан кейінгі бақылау 

туралы халықаралық шарттың мәтіні; ә) бала асырап алудан кейінгі бақылау 

мәселелерімен айналысатын мемлекеттік органдар мен халықаралық органдардың 

міндеттерін (жауапкершіліктерін) қамтитын өзара әрекеттесу механизмі; б) бала асырап 

алғаннан кейнгі бақылауды қамтитын мониторинг жүйесі бойынша ережелер жүйесі  

III. Орындалатын жұмыстың көлемі, тәртібі және мерзімдері. 

Кезең 1. Бала асырап алудан кейінгі бақылау ұғымына анықтама беру. Шетел 

азаматтарымен бала асырап алу туралы халықаралық шарттарға салыстырмалы сараптама 

жүргізу (атап айтқанда, Бала құқықтары туралы БҰҰ 1989 жылғы конвенциясы (ҚР 

Жоғарғы Кеңесінің 1994 жылғы 8 маусымдағы қаулысымен ратификацияланған), 1993 

жылғы Балаларды қорғау және баланы шетелдік асырап алуға қатысты ынтымақтастық 



туралы Гаага конвенциясы (Конвенцияны ратификациялау туралы 2010 жылғы 12 

наурыздағы ҚР-ның Заңы (№ 253-IV), БҰҰ Бас Ассамблеясының Балалардың қорғанысы 

мен амандығына қатысты, әсіресе олардың ұлттық және халықаралық  деңгейде асырап 

алуы кезіндегі әлеуметтік және құқықтық қағидалар туралы 1986 жылғы декларация тб.); 

Кезең 2.  Бала асырап алудан кейінгі бақылау жүргізу бойынша қалыптасқан жағымды 

шетелдік тәжірибені саралау (best practice).  

Кезең 3.Бала асырап алудан кейінгі бақылау жүргізумен айналысатын халықаралық 

органдардың қызметінің тиімділігін саралау; 

Кезең 4. Ата-ананың қарауынсыз қалған балаларды асырап алу туралы Қазақстан 

Республикасының заңамасына шолу жасау ( 2011 ж. ҚР Неке және отбасы туралы заңы, 

2015 ж. ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексі, Қазақстан Республикасының азаматтары болып 

табылатын балаларды асырап алуға беру қағидаларын бекіту туралы ҚР Үкіметінің 2012 

ж. қаулысы); 

Кезең 5. Бала асырап алудан кейінгі бақылаудың тиімділігін анықтайтын сапа 

индикаторларын жасау; Мемлекеттік органдардың өзара әрекеттестігін күшейту  

механизмін ұсыну; 

Кезең 6.Бала шетел азаматтарымен асырап алынғаннан кейін жүргізілетін бақылау 

механизмінің тұжырымдамасын дайындау. Басқа елдің азаматтарымен бала асырап алуға 

қатысты екіжақты халықаралық шартқа бала асырап алудан кейінгі бақылауды тиімді 

жүргізуді қамтамасыз ететін клаузуланы дайындау.  

IV. Жобаның сапа индикаторлары.  

Жобаның сапа индикаторлары: а) жоба тұжырымдамасы бала асырап алуға қатысты 

халықаралық нормаларға сай болуы қажет; ә) жоба тұжырымдамасы асырап алынған 

балаларға қатысты құқықбұзушылықтардың болу қаупін азайтуға бағытталуы тиіс; б) 

жоба тұжырымдамасында бала асырап алғаннан кейінгі бақылауға қатысты кешенді 

ұсыныстар беруі қажет; в) ұсыныстар қолжетімді болуы керек; г) жоба тұжырымдамасы 

асырап алынған балаларға деген құқықбұзушылықтарға қатысты жазалау шараларын 

реттеуге бағытталуы тиіс. 

V. Scrum-команда.  

Тұрақты мүшелер: Мусахан Айшабиби (ғылыми жетекші), Баймахамбетов А., Нұрғат Т., 

Қайратұлы Е. (студенттер), ФИО (работодателя). 

Тұрақсыз мүшелер: Тастанова М. М., Тастанова М.М. 

Біз төменде қол қоюшылар осы техникалық тапсырманы Scrum-команда және 

Университет КазГЮУ арасында жасалған ғылым туындысын жасау мен қолдану 

туралы шарт ретінде қолдануға келісім береміз. Осы шартқа сәйкес, Scrum-команданың 

мүшелері жасалған ғылым туындысына, сонымен қатар, туындыны өз қалаған кез келген 

нысанда және кез келген атаумен, кез келген елде қолдануға, соның  ішінде туындыны 

қайта шығаруға құқықты; туындының түпнұсқасы мен даналарын сату немесе меншік 

құқығын өзге жолдармен беру арқылы тарату; туынды даналарын импорттау; 

түпнұсқаны немесе дананы жария көрсету; жалпы ақпарат үшін туындыны басқаша 

хабарлау;  туындыны басқа тілге аудару; туындыны және қолданудың кез-келген басқа 

түрін Қазақстан Республикасы заңнамасымен тыйым салынбаған қайта өңдеу 

және/немесе өзге қайта түзетуге айрықша мүліктік құқықты Университет КазГЮУ-ға 

беруге міндеттенеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Scrum-команданың жауаптылық матрицасы.  
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Кезең 1. Бала асырап 

алудан кейінгі 

бақылау ұғымына 

анықтама беру. 

Шетел 

азаматтарымен 

бала асырап алу 

туралы халықаралық 

шарттарға 

салыстырмалы 

сараптама жүргізу 

Ж О N/A N/A К К N/A К 

Кезең 2.  Бала асырап 

алудан кейінгі 

бақылау жүргізу 

бойынша 

қалыптасқан 

жағымды шетелдік 

тәжірибені саралау 

(best practice).  

 

Ж 

N/A N/A О К N/A К К 

Кезең 3. Бала асырап 

алудан кейінгі 

бақылау жүргізумен 

айналысатын 

халықаралық 

органдардың 

қызметінің 

тиімділігін саралау; 

Ж 

О N/A N/A     

Кезең 4. Ата-ананың 

қарауынсыз қалған 

балаларды асырап 

алу туралы 

Қазақстан 

Республикасының 

заңамасына шолу 

жасау ( 2011 ж. ҚР 

Неке және отбасы 

туралы заңы, 2015 

ж. ҚР Азаматтық іс 

жүргізу кодексі, 

Қазақстан 

Республикасының 

азаматтары болып 

табылатын 

балаларды асырап 

алуға беру 

қағидаларын бекіту 

туралы ҚР 

Ж 

N/A N/A О К К N/A К 



Үкіметінің 2012 ж. 

қаулысы);  

Кезең 5. Бала асырап 

алудан кейінгі 

бақылаудың 

тиімділігін 

анықтайтын сапа 

индикаторларын 

жасау; Мемлекеттік 

органдардың өзара 

әрекеттестігін 

күшейту  механизмін 

ұсыну; 

Ж 

N/A О N/A К К N/A К 

Кезең 6. Бала шетел 

азаматтарымен 

асырап алынғаннан 

кейін жүргізілетін 

бақылау механизмінің 

тұжырымдамасын 

дайындау 

Ж 

О О О К К N/A К 

Қысқартуларға түсіндірме:  

Ж-Жетекші 

О-Орындаушы 

К- Консультант 

N/A - NotApplicable (қолданылмайды) 

 

VII. Жобаны аяқтау нысаны.  

Жобаны аяқтау нысаны: Бала асырап алудан кейінгі жетілдірілген бақылау механизмінің 

қазіргі жағдайдағы тұжырымдамасы. 
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