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«Қазақстан Республикасындағы балалардың сот төрелігіне әділ және тиімді қол 

жеткізудің жоспары: он қадам» 

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА 

 

 I. Жобаның өзектілігі, түпнұсқалығы және жаңалылығының негіздемесі.  

 Қазіргі заманның бала құқықтарын қорғау және қамтамасыз ету, әсіресе кәмелетке 

толмаған балаларға қатысты сот төрелігінің әділ әрі тиімді жүйесін іске асыру мәселесі 

ерекше орын алады. Аталған дипломдық жобасының мақсаты балалар құқықтарын қорғау 

аясындағы кәмелетке толмаған тұлғалардың істері бойынша сот төрелігін жетілдіру 

бағытында Қазақстан Республикасындағы құқықтық базасын,шетел мемлекеттерінің 

ювеналды әділет жүйесін енгізудегі озық тәжірибесін талдап, бағдарланған ұсыныстарды 

жоспар нысанында құрастыру. Сондай-ақ ювеналды әділет рөлінің маңыздылығы меноның 

ұлттық заңнамаға біртіндеп енгізу артықшылықтарын ескере отырып, сот төрелігінің 

реформалау үдерісін іске асыру,құқық бұзушылық жасаған жас жеткіншекті қоғамға 

қайтару, оңалту және қалпына келтіру бойынша арнайы мамандандарылған органдарының 

үйлестіру және ұйымдастыру қызметін бағалау. Бұл жобаны іске асырудағы әдістер мен 

тәсілдер, кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың себебін анықтау және алдын 

алу, ұлттық заңнаманың халықаралық стандарттарға сәйкестігін сараптау арқылы ішкі 

заңнамадағы олқылықтарды анықтап, сот төрелігі жүйесінің тиімді жетілдіру механизмін 

қалыптастыру. 

 Қазақстанда кәмелетке толмағандарға қатысты сот төрелігін жүзеге асырудың 

барлық кезеңдерінде оның тиімділігі мен сапасын арттыруға мүмкіндік беретін ювеналды 

әділет элементтерін кезең-кезеңмен енгізу және дамыту, оның ішінде кәмелетке 

толмағандардың  істері жөніндегі  мамандандырылған ауданаралық  соттардың, 

«Кәмелетке толмағандарға қатысты альтернативтік сот төрелігі: медиация»ЮНИСЕФ 

моделді бағдарламасы аясында әлеуметтік-педагогикалық, адаптация орталықтарының 

қызметін жетілдіру мақсатында түпнұсқалы шешімдерді ұсыну. 

 II. Жобаның мақсаты. 
 Қазақстан Республикасындағы балалардың сот төрелігіне әділ және тиімді қол 

жеткізудің жоспарын дайындау келесіні қамтиды: 

а)Қазақстан Республикасындағы балалардың әділ және тиімдісот төрелігінің жүйесі іс 

жүзінде халықаралық стандарттарды қаншалықты деңгеде қолданатының анықтау; 

б)әділет, ішкі істер және құқық қорғау, сот органдары, кәмелетке толмағандармен жұмыс 

жөніндегі мамандандырылған бөлімшелердің және халықаралық үкіметаралық емес 

ұйымдарының ара қатынасы сот төрелігі жүйесінің прогресімен тиімділігінің артуына 

себепкер болатын түйінді қимыл күштері және тежеуші факторларының әсерін айқындау;  

в)кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының  

баланы қоғамнан айыру емес, оның жеке басының одан әрi қылмыс жасауға жол берместен 

әлеуметтiк оңалуына жәрдемдесу. Сонымен қатар, оларға байланысты қылмыстық 

жазалау жағдайларын қолдануды азайту. 

г)шетел мемлекеттерініңювеналды әділетті жетілдіру жолындағы озық  тәжірибесімен 

БҰҰ комитетінің ұсыныстарын ескере отырып, құқықбұзушылық жасаған балаларға  

қатысты істерді қарастыру және  үйлестірубойынша арнайы шаралар, тегін заң көмегіне 
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қолжетімділігі,куә және құрбан болған кәмелетке толмаған балаларды қорғау және оңалту 

жұмыстары бойынша ұсыныстар жасау. 

 

 III. Жұмыстың көлемі, орындау тәртібі және мерзімдері.  

 Қазақстан Республикасындағы балалардың сот төрелігіне әділ және тиімді қол 

жеткізудің жоспарын қалыптастырудың негізгі сатылары: 

1 сатысы:Эмпирикалық материалды жинақтау, жинақталған ақпараттарды түрлі 

әдістерді қолдана отырып өңдеу; 

2 сатысы:Норвегия, Швецария, Германия, АҚШ мемлекеттерінің ювеналды әділет 

тәжірибесінжәне БҰҰ комитетінің ұсыныстарын негізге ала отырып Қазақстан 

Республикасындағы бала құқықтары туралы заңнамасын саралау; 

3 сатысы:Кәмелетке толмағандарға қатысты сот төрелігін атқарудың тиімділігі мен 

сапасын арттыруға мүмкіндік беретін ювеналды әділет элементтерін Қазақстан 

Республикасының заңнамасына біртіндеп енгізу мен дамыту мақсатында әділет, ішкі істер 

және құқық қорғау, сот органдарын, кәмелетке толмағандармен жұмыс жөніндегі 

мамандандырылған бөлімшелердің және халықаралық үкіметаралық емес ұйымдардың 

арасындағы арақатынасын саралау; 

4 сатысы:Кәмелетке толмағандарды босатқаннан кейін әлеуметтік қоғамға бейімдеу,  

және оңалту орталықтарын дамыту бойынша ұсыныстар жасау; 

5 сатысы:Қазақстан Республикасындағы балалардың сот төрелігіне әділ және тиімді қол 

жеткізудің жоспарын дайындау. 

 

 IV. Жоба сапасының индикаторлары.  

а) Балалардың әділ және тиімді сот төрелігінің жүйесі балалардың амандық-саулығына 

барынша әрекеттесетін және ең алдымен баланың жеке ерекшеліктерін ескерте алатын 

халықаралық стандарттарға сай жүйе болуы тиіс; 

ә)баланың даму үдерісін ескере отырып, оның жеке мүдделеріне қарай ең жақсы жолмен 

және әділ қарау,  балалардың құқықбұзушылықтарды жасауға әкеп соғатын себептерді 

азайтуға бағытталуы шарт; 

б)баланың құқық бұзушылықтарды жасағаннан кейін оңалту және қалпына келтіру 

үдерісін реттейтін механизмін қалыптастыру; 

в)заңды бұзған балалармен төрелік жүйесі, басқарушы органдар мен заң билігінің 

өкілдерінің жағымды әрі тиімді әрекеттесуіүшін ұсыныстар жасау;  

г)балалардың құқықбұзушылықтарына қатысты жазалау шараларын реттеу. 

 

 V. Scrum-команда.  

Тұрақты мүшелері:  

Халықаралық құқық кафедрасының аға оқытушысы Мухамеджанова Д.У. 

Халықаралық құқық мамандығының 4 курс студенттері: 

1.Әлі Ж. 

2.Солтанов А. 

3.Тұрғанбаев Б. 

Тапсырыс берушінің өкілі:  

Тұрақты емес мүшелері: 

Халықаралық құқық кафедрасының аға оқытушысы Мусахан А. 

Халықаралық құқық кафедрасының аға оқытушысы Тастанова М.А. 
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VI. Scrum-команда мүшелерінің жауапкершілік матрицасы 
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1 сатысы: Эмпирикалық 

материалды жинақтау, 

жинақталған ақпараттарды 

түрлі әдістерді қолдана отырып 

өңдеу 

Ж N/A О О К К К К 

2 сатысы: Норвегия, Швецария, 

Германия, АҚШ мемлекеттерінің 

ювеналды әділет тәжірибесін 

және БҰҰ комитетінің 

ұсыныстарын негізге ала отырып 

Қазақстан Республикасындағы 

құқықтық базасын саралау 

Ж О N/A О К К К К 

3 сатысы: Кәмелетке 

толмағандарды босатқаннан 

кейін әлеуметтік қоғамға 

бейімдеу және оңалту 

орталықтарын дамыту бойынша 

ұсыныстар жасау; 

Ж О О N/A К К К К 

4 сатысы: Кәмелетке 

толмағандарға қатысты сот 

төрелігін атқарудың тиімділігі 

мен сапасын арттыруға 

мүмкіндік беретін ювеналды 

әділет элементтерін Қазақстан 

Республикасының заңнамасына 

біртіндеп енгізу мен дамыту 

мақсатында әділет, ішкі істер, 

сот органдарын, 

прокуратураларда кәмелетке 

толмағандармен жұмыс 

жөніндегі мамандандырылған 

бөлімшелердің және халықаралық 

үкіметаралық емес ұйымдардың 

арасындағы арақатынасын 

саралау 

Ж О О О К К К К 

5 сатысы: Қазақстан 

Республикасындағы балалардың 

сот төрелігіне әділ және тиімді 

қол жеткізудің жоспарын 

дайындау. 

Ж О О О К К К К 

 
Қысқартылған сөздердің анықтамасы:  

Ж- Жетекші 

О- Орындаушы 

К- Консультант 

N/A - NotApplicable (қолданбайды) 
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 VII. Жобаны бітіру нысаны 

 Аяқталған 1-4 сатылары бойынша кешенді есеп және Қазақстан Республикасындағы 

балалардың сот төрелігіне әділ және тиімді қол жеткізудің жоспары. 

  

 «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». 

 

Кафедра жетекшісі      Оралова Е.Д. 

Ғылыми жетекші      Мухамеджанова Д.У. 

Студенттер      Әлі Жаңыл 

      Солтанов Азамат 

      Тұрғанбаев Бағылан 

 

Тапсырыс берушінің өкілі       

Аға оқытушы      Мусахан А. 

Аға оқытушы      Тастанова М.М. 

Рецензент 


