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Зерттеу тақырыбын таңдаудың өзектілігі: «Омбудсмен институтының 

даму тарихы және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде 

оны жүзеге асыру перспективалары»: 

біріншіден, қазіргі қоғамда омбудсменнің саяси-құқықтық институтын 

қамтитын азаматтың құқықтарын қорғаудың соттан тыс тетіктерін енгізудің 

теориялық және практикалық мәселелерінің маңыздылығының артуы; 

екіншіден, омбудсмен институтына ерекше көңіл бөлуді талап ететін 

Қазақстан Республикасындағы саяси-құқықтық жаңғыртуды одан әрі 

жүргізу, оның еліміздің саяси-құқықтық жүйесіндегі рөлін күшейту; 

үшіншіден, қоғамдық-саяси өмірдің әртүрлі секторлары мен 

салаларында мамандандырылған омбудсмендерді пайдаланудың өсу 

тенденциясы; 

төртіншіден, әскери адам ресурстарын басқару органдарын тиісінше 

басқару мәселелерін шешу және Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері 

жеке құрамы және азаматтық персоналының барлық санаттарының 

конституциялық құқықтарының сақталуына қол жеткізу; 

бесіншіден, ҚР әскери қауіпсіздік саласындағы халықаралық деңгейдегі 

міндеттемелері, атап айтқанда, «Қауіпсіздіктің әскери-саяси аспектілері 

жөніндегі Әдеп кодексін» қабылдау және ҚР ҚК өкілдерінің БҰҰ 

қамқорлығымен бітімгершілік операцияларына қатысуы. 

Қазақстандағы омбудсмен институтының қызметін жетілдіру және оны 

ҚР ҚК енгізу мүмкіндігі осы мәселе бойынша ғылыми зерттеулерді қажет 

етеді. Жалпы омбудсмен институтының дамуының әлемдік және отандық 

тарихына, адам құқықтарын қорғау саласындағы жалпы қабылданған 

халықаралық стандарттарға зерттеу жүргізу қажет. Ең өзектісі – жалпы 

құзыретті ұлттық омбудсмендердің, жаһандық және отандық деңгейдегі 

мамандандырылған омбудсмен институттары жұмысының тиімділігін тарихи 

және салыстырмалы кешенді зерттеу. Осының негізінде қазақстандық әскери 

омбудсмен моделін құрудың ғылыми негізделген, теңгерілген, теңгерілген 

тәсілін жүзеге асыру. 

ҚР ҚК омбудсмені туралы ережесінде бекітілген әскери омбудсмен 

институтының нысандары мен жұмыс әдістері, іргелі принциптері,  шетелдік 

және отандық тарихи және басқа да қоғамдық-гуманитарлық ғылымдардың 

заманауи жетістіктері негізінде әзірлеудің өзекті қажеттілігі туындады. ҚР 

саяси-құқықтық жүйесі жағдайында тиімді жұмыс істеуін, спецификасын, 

құру салдарын ұсынылып отырған жаңашылдықтың мақсаттарын болжамды 

анықтау арқылы жүзеге асыруға болады.  

Осылайша, мемлекеттердің қазіргі заманғы әскери дамуының 

тенденцияларының бірі әскери басқару мен бақылауды ресми теріс 

пайдаланудың жолын кесу және армияға демократиялық азаматтық 

бақылауды жүзеге асыру мақсатында әскери омбудсмен институтын енгізу 

болып табылады. Айта кету керек, қазіргі уақытта омбудсменнің қызметі 

туралы жоғарыда айтылған өзекті мәселелер отандық ғылымда толық және 

жан-жақты қарастырылмаған. Ал әскери омбудсмен институты осы 



диссертация аясында алғаш рет зерттелуде. Осыған байланысты аталған 

факторлар мен жағдайлардың болуы мен үйлесуі тақырыпты таңдауды және 

осы зерттеудің өзектілігін айқындайтыны айтылады. 

Зерттеудің мақсаты – омбудсмен институтының қалыптасуы мен 

дамуы тәжірибесін тарихи және салыстырмалы талдау негізінде 

қазақстандық әскери омбудсмен моделінің ғылыми негізделген нұсқасын 

жасау. 

Зерттеудің міндеттері: 

1. Омбудсмен институтының дамуын тарихи-салыстырмалы талдау 

негізінде қазіргі заманғы омбудсмен үлгілерінің ерекшеліктерін ашып, 

әлемдегі мамандандырылған омбудсмен институттарына тән белгілерді 

анықтау. 

2. ҚР омбудсмен институтының қалыптасу тарихын аша отырып, жалпы 

құзыретті отандық омбудсмен институтының және мамандандырылған 

омбудсмендердің қызметіне талдау жасай отырып, проблемаларды анықтау 

және қазақстандық ұлттық омбудсменнің даму перспективаларын анықтау.  

3.Әлемнің әртүрлі елдерінде әскери омбудсмен институтының пайда 

болу себептерін ашу арқылы, ҚР ҚК әскери омбудсмен институтын енгізу 

жолдарын айқындау және омбудсмен институтының заманауи үлгілерін 

анықтау. 

Зерттеу объектісі - омбудсмен институты болып табылады. 

Зерттеу пәні - әскери омбудсмен институты және оны Қазақстан 

армиясында жүзеге асыру жолдары. 

Зерттеудің хронологиялық шеңбері, XVIII ғасырдың екінші 

жартысынан Швецияда омбудсмен институтының дүниеге келуінен 2021 

жылғы 29 желтоқсанға дейінгі кезеңді қамтиды («Адам құқықтары жөніндегі 

уәкіл туралы» заңға ҚР Президентінің қол қоюы).  

Әдістемелік негіздері және зерттеу әдістері. 

Зерттеу жұмысының теориялық-әдіснамалық негізі болып қоғам дамуы 

туралы білімдерді диалектикалық тарихи талдау, ғылымның классикалық 

принциптері, тарихшылдық пен объективтілік пайда болуымен, 

қалыптасуымен байланысты әртүрлі процестер мен құбылыстардың өзара 

байланысын көрсетуге мүмкіндік береді және омбудсмен институтын 

мемлекеттік саяси жүйеге енгізу. 

Омбудсменнің феномені мен бірегейлігі оның қазақстандық қоғамдық-

саяси жүйені жаңғырту аясында қарқынды дамуды талап ететін саяси-

құқықтық және әлеуметтік институты ретінде бірдей қарастыруға болатын 

ажырамас құбылыс екендігімен айқындалады. 

Тиісінше, бұл құбылысты қарастыру және оны тиісті әдіснамалық 

тұрғыдан зерттеу үшін әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың барлық 

спектріне тән бірнеше іргелі әмбебап парадигмалар мен ғылыми 

көзқарастарға негізделу қажет, олар: ұлттық-мемлекеттік, өркениеттік, 

ақпараттық және идеологиялық парадигмалар, әскери-стратегиялық, 

әлеуметтік белсенділік, динамикалық және елдік тәсілдер. 



Біз таңдаған парадигмалар мен тәсілдердің әдіснамалық құндылығы 

олардың негіздік концептуалды базаны анықтауында, оның негізінде барлық 

әлеуметтік-саяси факторлар жиынтығын, соның ішінде әскери факторларды 

талдауға болады. Бұл парадигмалар мен тәсілдер әскери тарихты зерттеу 

саласына толығымен әсер етеді, сондықтан, ең алдымен, әскери омбудсмен 

институтының даму мәселелерін зерттеу үшін әскери тарих ғылымының 

әдістемелік арсеналын пайдалану өте орынды болып көрінеді. 

Осы көзқарасқа сүйене отырып, жүргізіліп жатқан зерттеудің 

әдіснамалық негізі тарихшылдық, объективизм, нақтылық және рационализм 

принциптерін қатаң сақтауға негізделген тарихи және әскери-тарихи 

процестердің көп өлшемділігі мен әртүрлілігі идеясына негізделген. . 

Сонымен бірге тарихшылдық қағидаты омбудсмен институтының пайда 

болу, қалыптасу және даму процесін жаһандық және ішкі деңгейде 

динамикалық түрде қадағалап отыруға мүмкіндік береді. Осының арқасында 

әскери омбудсмен институтын әскери-тарихи процестің маңызды назар 

аударуға тұрарлық элементі ретінде көрсетуге мүмкіндік туды. 

Зерттеудің тұжырымдамалық негізін қазақстандық қоғам мен ҚК жаңа, 

жоғары деңгейге көшіруге бағытталған өзара тәуелді үдерістер ретіндегі 

тарихи, саяси, құқықтық, әлеуметтік, әскери және әкімшілік қайта құруларды 

кешенді талдауды қамтитын модернизация теориясы құрайды.  

Таңдалған тақырып бойынша ғылыми-зерттеу жұмысында тарихи, 

салыстырмалы және институционалдық әдіснамалық тәсілдер негізі ретінде 

пайдаланылды, олардың негізінде омбудсмен институтының дамуының 

негізгі заңдылықтары анықталды және салыстырылды. Диссертациялық 

жұмыста омбудсмендік мәселелерінің әртүрлі аспектілеріне байланысты 

пәнаралық тәсілді қолдану үлкен орын алды. 

Диссертацияның әдістемелік негізі жалпы ғылыми, тарихи әдістерді, 

сонымен қатар әскери тарих және басқа да әскери және гуманитарлық 

ғылымдардың әдістерін біріктіру болып табылады. Тарихи әдіс омбудсмен 

институтының дамуында оларды жүзеге асырудың заңдылықтары мен 

нысандарын анықтауға мүмкіндік берді. Оның негізінде тарихи оқиғалар мен 

фактілерді талдау арқылы қажетті дәлелдер табылды. Жалпы жүйелер 

теориясының принциптеріне негізделген жүйелі көзқарас омбудсмен 

мәселелеріне қатысты әртүрлі ғылыми білімдердің аспектілерін синтездеуге 

мүмкіндік берді: тарих, саясаттану, әлеуметтану, әскери істер және т.б. 

Әлеуметтану әдістемесі әртүрлі әлеуметтік және этностардың мемлекет 

жүргізіп отырған саясатқа қатынасын, мемлекеттік құрылымдардың, 

азаматтық қоғамның, халықтың омбудсмен институтына қатысты ұстанымын 

көрсетуге мүмкіндік берді. Институционалдық әдіс адам құқықтары мен 

бостандықтарын қорғау саласындағы ұлттық және халықаралық құқықтың 

белгілі бір құқықтық нормаларын анықтауға мүмкіндік берді. Зерттеу 

процесінде ғылыми-логикалық жүйелілікті сақтау үшін әлеуметтік-

философиялық талдауға, танымның логикалық әдістеріне (дедукция, 

индукция, аналогия, статистика, диалектикалық жүйелік талдау) көрнекті рөл 

беріледі. 



Бірақ қолданбалы әдістер мен зерттеу әдістерінің өзегі әскери-тарихи 

әдістер болып табылады. Жалпы омбудсмен институтының және әскери 

омбудсменнің тарихын қарастыру кезінде елге тән көзқарасты қолдану 

әртүрлі тарихи, әскери-саяси құбылыстарды, процестер мен құқықтық 

актілерді салыстыру арқылы жүзеге асырылатын тарихи-салыстырмалы 

әдістің жетекші рөлін алдын ала анықтады, әртүрлі тарихи дәуірлерде және 

әртүрлі елдерде қабылданған. Тарихи-генетикалық әдіс омбудсмен 

институтының тарихи қалыптасу процесінде оның қасиеттерін, 

функцияларын және өзгерістерін дәйекті түрде қарастыруға мүмкіндік берді.  

Тарихи-типологиялық әдісті қолдану арқылы омбудсмен институттарының 

эволюциялық даму процесін классификациялау жүргізілді. Тарихи-жүйелік 

әдіс зерттелетін объектінің жұмыс істеуі мен дамуының ішкі механизмдерін 

ашуға көмектесті. Идеографиялық әдіс негізінде омбудсмен институтының 

пайда болуына байланысты тарихи оқиғалар мен құбылыстарды сипаттауға, 

оның қалыптасуына әскери аспектіге әсер ететін тарихи жағдайлар мен 

факторларды жаңғыртуға мүмкіндік туды. Проблемалық-хронологиялық әдіс 

омбудсмен институтының пайда болу және таралу динамикасын қатаң уақыт 

ретімен көрсетуге мүмкіндік берді.Дәл осы әдісті ұстану арқылы омбудсмен 

институтының феноменін тұтастай зерттеуге және омбудсмен институтының 

әртүрлі типтері мен үлгілерінің қызмет етуінің тарихи тәжірибесін 

жалпылауға мүмкіндік туды. Диссертацияның әрбір бөлімінде омбудсмен 

институттарының әлемдік деңгейдегі – 1-бөлім, отандық деңгейде – 2-бөлім 

және Қарулы Күштер деңгейінде – үшінші бөлімдегі тарихи-хронологиялық 

кезеңдік дамуының жиынтық кестесі берілген. 

Мұның бәрі алға қойылған ғылыми мәселелерді теориялық деңгейде 

шешуге және қажетті нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Зерттеудің өзіндік ерекшелігі мен айырмашылықтары – тарихи бағыт 

аясында тек теориялық ережелер мен тұжырымдар ажыратылып қана қоймай, 

оның практикалық маңыздылығын қамтамасыз ететін болжамдық тапсырма 

да жүзеге асырылады. Зерттеу барысында болжам экстраполяция, ұқсастық 

моделі және т.б. сияқты объектінің динамикалық сипаттамаларын талдауға 

негізделген статистикалық әдістерді пайдалана отырып, аралас болжауды 

қолдану арқылы жасалды. 

Бұл зерттеудегі модельдеу әдісі омбудсмен институтының әртүрлі 

үлгілерінің тарихи және заманауи тәжірибесін зерттеу негізінде жүзеге 

асырылды. Модельдеу объективті болмыстан теориялық бейнеге, одан 

танылатын объектінің динамикалық бейнесін жасауға көшу арқылы 

зерттелетін объектінің моделін әзірлеуді білдіретін негіз ретінде алынады. 

Бұл жағдайда модель нақты әлеуметтік-саяси объектінің аналогы ретінде 

әрекет етеді, ұлттық және халықаралық деңгейдегі омбудсмен институтының 

даму эволюциясын талдауға негізделген. 

Ғылыми жаңалық.  РК әскери-тарихи ғылымында алғаш рет 

омбудсмен институты зерттеу объектісі ретінде әрекет етеді, ал отандық 

қоғамдық-гуманитарлық ғылымда әскери омбудсмен институты мазмұнды 

түрде қарастырылады. 



Зерттеу нәтижелерінің ғылыми жаңалығы Қазақстан армиясының 

кадрлық ресурстарын дұрыс басқару бойынша мемлекеттік, әскери 

органдардың қызметін жетілдіру, әскери қызметкерлердің, азаматтық 

персоналдың заңды құқықтары мен бостандықтарын жаңа талаптарды енгізу 

арқылы қамтамасыз ету, әскери омбудсменнің әлеуметтік-құқықтық 

институты және ҚР ҚК қазақстандық әскери омбудсменнің ғылыми 

негізделген моделін әзірлеу болып табылады. 

Зерттеу жұмысының барысында омбудсмен институтының дамуына 

тарихи-салыстырмалы талдау жүргізілді; оның заманауи үлгілері ашылды; 

мамандандырылған омбудсмен институттарының ерекшеліктері мен 

айырмашылықтары айқындалды. 

Ол бүкіл омбудсмен институтының анықтамасының өзіндік нұсқасын 

береді. ҚР омбудсмен институтының қалыптасуының тарихи кезеңдері 

нақтыланып, отандық омбудсменнің даму кезеңдерінің жаңа 

классификациясы ұсынылды. Сондай-ақ, АҚУ институттары мен 

мамандандырылған бизнес-омбудсменнің артықшылықтары мен 

кемшіліктері салыстырмалы түрде көрсетілген. Осымен қатар проблемалық 

мәселелер айқындалып, отандық омбудсмен институтының қызметіндегі 

негізгі қайшылықтар айқындалып, ұлттық омбудсмен институтының даму 

перспективалары айқындалады. 

Диссертацияда әскери аспектінің тарихи маңызы және омбудсмен 

институтының дамуымен байланысты процестерге әскери фактордың әсері 

ашылады. Әскери құрылыстың қазіргі кезеңінде әскери омбудсмендердің 

пайда болуы, өсіп келе жатқан үрдіс және нақты тарихи процесс ретінде 

әрекет етеді. Әлемнің әртүрлі елдерінде әскери омбудсмен институтының 

пайда болу себептеріне талдау жүргізілді, қарулы күштер омбудсмені 

институттарының заманауи түрлері мен үлгілері анықталды. 

Халықаралық тәжірибені және қазақстандық қоғамды жаңғыртудың 

бағдарламалық құжаттарын зерделеу негізінде ҚР жағдайында әскери 

омбудсмен институтын енгізудің тарихи қажеттілігі негізделеді. 

Зерттеу жұмысының негізгі нәтижесі «Қазақстан Республикасының 

Қарулы Күштерінің әділетті сақтаушысы (әскери омбудсмен)» 

перспективалық үлгісін әзірлеу болды, осы ұғымның анықтамасы, 

мәртебесін, өкілеттіктерін, тағайындау тәртібін, принциптерін, бағыттарын, 

жұмыс формалары мен әдістерін анықтады. 

Осы үлгіні іс жүзінде нақты жүзеге асыру үшін «Әскери әділет 

сақтаушы» ұйымының практикалық қызметі мен орнын айқындайтын «ҚР 

ҚК әскери омбудсмені туралы ереже» Қазақстан Республикасының саяси-

құқықтық жүйесінде іргелі құжат әзірленді. ҚР ҚК омбудсмен институтын 

жеделдетіп енгізу бойынша ұсынымдар әзірленді. 

Зерттеу нәтижесінде алға қойылған мақсатқа жету және нақты 

міндеттерді шешу аясында келесі ғылыми нәтижелерге қол жеткізілді: 

Бірінші ғылыми нәтиже – мәселенің тарихнамасы мен тақырыптың 

даму дәрежесін зерттеу негізінде әлемдік тәжірибедегі омбудсмен 



институтына тарихи-салыстырмалы талдау жасап, оң тәжірибені анықтауға 

омбудсменді шетелде пайдалану туралы мүмкіндік туды. 

Екінші ғылыми нәтиже тарихи талдау негізінде Қазақстан 

Республикасындағы омбудсмен институтының қалыптасуы мен дамуы 

зерттеліп, ұлттық омбудсмен институтының проблемалары және оның  

келешектегі дамуы анықталды.   

Үшінші ғылыми нәтиже – әртүрлі елдердегі әскери омбудсменнің 

тарихы мен себептерін зерттеу негізінде олардың заманауи үлгілері 

қарастырылып, ҚР ҚК әскери омбудсмен институтын енгізу бойынша 

ұсыныстар әзірленді.  

Диссертацияның негізгі қорытындылары мен ережелері үш 

позицияда (зерттеу жұмысының бөлімдеріне сәйкес) жасалған. 

Бірінші позиция бойынша: 

1. Зерттеу омбудсмен институты болып табылатын қазіргі мемлекеттік-

қоғамдық құрылымның саяси-құқықтық жүйесі құбылысының тарихи 

мақсатын, айрықша белгілері мен ерекшеліктерін түсінуге мүмкіндік берді. 

Омбудсмен институтының ерекше белгілері жалпы адамзаттық 

ауқымдағы тарихи, өркениеттік, мәдени, саяси және құқықтық процестермен 

де, белгілі бір ұлттық мемлекеттік субъектінің даму ерекшеліктерімен де 

түсіндіріледі. Тиісті басқару мен басқаруды қамтамасыз ету функциясын 

жүзеге асырумен қатар құқық қорғау қызметінің тиімділігінің жоғары 

болғаны соншалық, омбудсмен институтының дамуы қайтымсыз, 

жеделдетілген тарихи сипатқа ие болды. 

2. Швецияда пайда болған, ХІХ ғасырдың басында елеулі саяси және 

әлеуметтік-экономикалық қайта құрулар нәтижесінде омбудсмен институты 

өзінің тарихи дамуының келесі кезеңдерін шартты түрде басынан өткерді: 

1) Солтүстік Еуропаның көршілес екі елінде, Швецияда және 

Финляндияда омбудсменнің тағайындалуы мен қызметі омбудсмен 

институтының қызмет етуіндегі алғашқы тарихи кезең болып табылады, ол 

ХХ ғасырдың ортасына дейін созылып, шартты түрде «Нордтық» болып 

саналды. 

2) Омбудсменнің 1954 жылы Данияда, одан кейін англосаксон елдерінде 

және басқа да Еуропа елдерінде, ХХ ғасырдың 90-жылдарына дейін барлық 

континенттерде құрылуынан бастап тұрақты демократиялық жүйесі бар 

елдерде таралуы, екінші омбудсмен институтының даму тарихындағы 

кезеңінің белгісі. Дамудың осы сатысына тән омбудсмендік моделі шартты 

түрде «классикалық» деп аталады. 

3) Әлемнің әртүрлі елдерінде омбудсменнің «классикалық» моделінің 

таралуымен қатар екінші процесс – халықаралық және ұлттық заңнамада 

адам құқықтары құндылықтарын бекіту процесі дами бастады. 

Постсоциалистік мемлекеттерде омбудсмен институты қалыптаса бастады. 

Бұл омбудсмен институтының дамуындағы үшінші, «ең жаңа» («құқық 

қорғау») кезеңінің басталуы болды. 

Швецияны қоспағанда, барлық елдер үшін омбудсмен институты шеттен 

алынған мекеме екені анықталды. Оның үстіне, дамыған демократиялық 



елдерде омбудсмен институтының таралу үдерісін инновациялардың таралуы 

ретінде, Шығыс Еуропа мен Латын Америкасы елдерінде – инновациялардың 

импорты ретінде, ал бұрынғы КСРО-ның кейбір елдері үшін – дәлірек 

айтқанда, инновацияларды трансплантациялау ретінде қарастыруға болады; 

3. Тарихи-салыстырмалы әдісті қолдану және неоинституционалдық 

тәсілді қолдану негізінде омбудсмен институтының негізгі заманауи үлгілері 

анықталды: 

1) омбудсмен институты үлгісінің қолданылу аясына сәйкес жалпы 

құзыреттілік және мамандандырылған құзыреттер бөлінеді; 

2) құзыреті, өкілеттігі және қызмет аясы бойынша үш негізгі үлгі 

анықталды: бақылау-императивті, бақылау-ұсынымдық және адам 

құқықтары. 

3) тиісті билік тармағына жататындығы бойынша омбудсмен 

институтының парламенттік, атқарушы және тәуелсіз үлгілері ажыратылады; 

4) саяси жүйенің түріне және азаматтық қоғамның қалыптасу 

процестерінің даму дәрежесіне қарай «нордтық», «классикалық», 

«авторитарлық», «поставторитарлық» үлгілері бар. 

Осы үлгілердің әрқайсысы үшін жұмыс олардың нақты сипаттамаларын, 

бағыттары мен қызмет формаларын көрсетеді. Бұл ҚР омбудсмен 

институтын дамыту мен жетілдіру мәселелерін терең және тиянақты зерттеу 

үшін қажетті іргелі материалды береді. Халықаралық стандарттарға сай 

болуы тиіс үлгі, сол арқылы қазақстандықтардың құқықтары мен 

бостандықтарының сапасына да, мемлекеттік қызметкерлердің қызметтің 

барлық салаларында, соның ішінде әскери салада да дұрыс басқаруына ықпал 

етеді. 

4. Уәкіл институтын тігінен кеңейту арқылы одан әрі жетілдіру 

тенденциясы анықталды - мемлекеттік басқарудың барлық деңгейінде пайда 

болады, ал көлденеңінен - мамандандыру жолымен жүреді. 

Омбудсмен институтының қазіргі заманғы дамуының негізгі бағыты 

мамандандырылған омбудсмендердің жаңа түрлерінің пайда болуы болып 

табылады, бұл осы институттың неғұрлым тиімді жұмыс істеуіне әкеледі 

және азаматтардың бұзылған құқықтары мен бостандықтарын уақтылы 

қорғау мен қалпына келтірудің қосымша және халықтың әртүрлі топтары, 

адам қызметінің әртүрлі салаларында кепілі болып табылады. 

5. Диссертация әртүрлі тарихы, географиясы, әкімшілік-саяси құрылымы 

бар елдерде сәтті қолдану негізінде омбудсмен идеясының өзектілігі мен 

икемділігін көрсетеді. Функционалдық қызметтің тарихи тәжірибесін және 

әртүрлі елдердің заңнамасын жалпылау негізінде омбудсмендер қызметінің 

(функцияларының) негізгі бағыттарын анықтауға мүмкіндік туды. 

Зерттеу барысында алынған бірінші бөлім бойынша қорытындылар 

кейіннен отандық омбудсмен институтының ағымдағы жағдайына объективті 

баға беруге және оны жетілдіру перспективаларын анықтауға мүмкіндік 

берді. Мұның бәрі сайып келгенде, мемлекеттік басқару құрылымын одан әрі 

жетілдіру, оның азаматтар үшін қолжетімділігін қамтамасыз ету жолдарын 

әзірлеу үдерісіне ықпал етеді. 



Екінші позиция бойынша ҚР омбудсмен институты негізінде 

азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың соттан тыс 

механизмінің жұмыс істеуінің ерекше маңыздылығын көрсететін бірқатар 

ғылыми нәтижелерге қол жеткізілді. 

6. ҚР омбудсмен институтының саяси-құқықтық негіздерінің пайда 

болуының объективті тарихи алғы шарттары ашылған. ҚР қоғамдық-саяси 

болмысына омбудсмен институтының идеяларын дәйекті түрде енгізу 

көрсетілген. Адам құқықтары жөніндегі халықаралық институттардың, 

мемлекеттік органдардың, отандық және шетелдік көрнекті қайраткерлердің 

қазақстандық ұлттық омбудсмен институтын дамытудағы рөлі мен үлесі 

айқындалды. 

7. ҚР адам құқықтары жөніндегі уәкіл институтын қалыптастыру мен 

құрудың бірінші кезеңінің бес кезеңі және омбудсмен институтының ҚР 

заңнамасына сәйкестігін заңнамалық түрде ресімдейтін екінші кезеңге өту 

процесінің басталуы Париж қағидаттары мен әлемдік стандарттарға сай 

болады. Жоғары халықаралық талаптарға сай омбудсмен институтының 

жұмыс істеуі үшін заңнамалық базаны одан әрі жетілдіру, оның саяси 

мәртебесін жақсарту, өкілеттіктерін кеңейту қажет деген қорытынды 

жасалды. 

Негізгі қайшылық – адам құқықтарын сақтау туралы Конституцияда 

жарияланған ережелердің нақты жағдайға қайшы келетіндігі анықталды. Ал 

бұл адам құқықтарын қорғау тетіктерінің жалпы танылған халықаралық 

стандарттарға толық сәйкес келмеуімен байланысты. Ең бастысы – құқық 

қорғау қызметінің барлық субъектілерінің омбудсмен институтының 

маңыздылығын және оның қосалқы сипатын қабылдауы; 

8. Жалпы құзыретті ұлттық омбудсменнің және ҚР мамандандырылған 

бизнес-омбудсменінің қызметін ұйымдастыруды және жұмыс істеу 

ерекшеліктерін талдауға ерекше назар аударылады. Нәтижесінде, кәсіпкерлер 

құқықтары жөніндегі уәкілдің қызметін қамтамасыз етуде айтарлықтай 

ұйымдастырушылық, кадрлық, материалдық және қаржылық 

артықшылықтарды және оның ҚР адам құқықтары жөніндегі уәкіл 

аппаратымен салыстырғанда неғұрлым тиімді және өнімді қызметін, 

ақпаратқа қолжетімділігін байқауға болады. Нәтижесінде, егер халықаралық 

жіктеу бойынша ҚР жалпы құзырет жөніндегі уәкіліне 2012 жылы үлкен 

ілгерілеушілікпен қазіргі уақытқа дейін сақталып келе жатқан «В мәртебесі» 

(байқаушы) берілсе, онда ҚР бизнес-омбудсменің сарапшылары ТМД 

елдеріндегі ең озық тұлға ретінде атап өтеді және әлемдік деңгейде жоғары 

бағаға ие. 

9. Омбудсмен институтының келешегі және одан әрі тиімді қолданылуы 

мыналарды ұсынады: 

1) Конституцияның мәтініне ҚР саяси-құқықтық жүйесіндегі омбудсмен 

институтының ұстанымын нақты белгілейтін бапты енгізу; 

2) ҚР АҚУ заңына ұқсас Қазақстан Республикасының 

мамандандырылған омбудсмендері туралы нормативтік құқықтық актілерді 

қабылдау; 



3) омбудсмендерге ҚР КС тiкелей шағымдану және ҚР азаматтарының 

конституциялық бақылау органына тiкелей шағымдану мүмкiндiгiнiң 

жоқтығын өтейтiн заң шығаруға бастамашылық ету құқығын беру; 

10. Әскери қызметшілердің құқықтарын қорғау бойынша әскери 

құрылымдарды институционалдық құру ҚР ҚМ ОВУ әскери білім беру 

жүйесінде орталықтандырылған жүйенің жоқтығы анықталды. Қазақстан, 

демек, әлеуметтік-құқықтық мәселелердің бүкіл кешенін тиімді шешу толық 

қамтамасыз етілмейді. Бұл жеке құрамның құқықтарын қорғау жөніндегі 

мамандандырылған органдарды енгізудің маңыздылығын білдіреді, бұған 

әскери омбудсмен институтын енгізу барынша ықпал етеді. 

Үшінші бөлімде жүргізілген әлемнің әртүрлі елдеріндегі білім беру 

тарихы мен әскери омбудсменнің даму деңгейін талдау бізді қарулы күштер 

омбудсменінің қазіргі заманғы институттарының үш негізгі түрін ашуға 

әкелді. 

11. Бірінші түрі – мемлекеттің әскери ұйымының құрамында құрылған 

омбудсмен институттары (біріктірілген үлгі). Екінші түрі қарулы күштерді 

қадағалау өкілеттігі берілген жалпы юрисдикциядағы омбудсменнің әмбебап 

институттарынан тұрады. Үшінші үлгіні ведомстволық ҚК Күштерге ғана 

таралады. 

12. Зерттеу барысында әскери омбудсменнің ұлттық институттарының 

принциптерін, әдістерін, ерекшеліктерін, олардың тиімді жұмыс істеуіне 

ықпал ететін жағдайларды ашуға мүмкіндік туды. 

Әскери қызметкерлердің құқықтары мен бостандықтарын қорғауға 

байланысты демократиялық үдерістерді дамытуға ықпал ететін тиісті 

халықаралық институттардың рөлі мен үлесі көрсетілген. Сондай-ақ 

халықаралық ұйымдар әскери омбудсменнің ұлттық институттарын дамытуға 

көңіл бөлуде. 

Осының барлығы әскери қызметшілердің құқықтары мен 

бостандықтарын қорғаудың, әскери басқару мен басқару жүйесін 

оңтайландырудың және қарулы күштермен кері байланысты қамтамасыз 

етудің маңызды көмекші тетігі қызметін атқаратын, азаматтық қоғам, ел 

тұрғындары және нақты азаматтармен мемлекеттік орган осы институттың 

қарулы күштер үшін маңызын анықтауға мүмкіндік берді. 

13. Зерттеу барысында қазіргі кезеңдегі еліміздің қоғамдық-саяси 

өмірінің шындығына негізделген әскери омбудсмен институтын енгізудің 

маңыздылығын, осы процеске бастамашылық етудің өзектілігін ерекше атап 

өткен жөн, ел басшылығының саяси-құқықтық жүйені реформалау 

бағытымен байланысы, тарау талаптарын ескере отырып, «азаматтардың 

құқықтарын уақтылы қорғауды қамтамасыз ететін және жоғары халықаралық 

стандарттарға сәйкес келетін» үлгіні құру. 

14. Жүргізілген зерттеулер жоспарланған нәтижелерге қол жеткізуге 

және мақсатқа жетуге мүмкіндік берді. Қорытынды бөлімшеде ҚР саяси-

құқықтық жүйесі үшін неғұрлым қолайлы тәуелсіз мамандандырылған 

әскери омбудсмен үлгісін таңдау негізделген. 



Зерттеу барысында әскери омбудсмен институтын енгізу үдерісінің 

бастамашылдығын насихаттаудың өзектілігі негізделеді. Сондай-ақ 

«Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің әділет сақтаушысы 

(әскери омбудсмен)» атауының таңдалуы тарихи және ұтымды көзқарас 

тұрғысынан дәлелденген. . 

Ұсынылған модель саяси-құқықтық мәртебені, құзыреті мен 

өкілеттіктерін, қызметтің негізгі қағидаттарын, әдістері мен нысандарын, 

ұсынылатын штаттық және ұйымдық құрылымын, оның қаржылық және 

бюджеттік негіздемесін, әскери омбудсменнің тұлғасына қойылатын 

талаптарды көрсетеді. Диссертант ғылыми-зерттеу жұмысының негізінде 

«ҚР ҚК әскери омбудсмені туралы ережені» әзірледі, мемлекеттік және 

әскери басқарудың жоғары органдарына ҚР ҚК омбудсмен әскери 

институттың енгізуді жүзеге асыру бойынша ұсыныстар енгізді. 

Зерттеу жұмысының нәтижелері бойынша төрт іске асыру актісі 

бекітілген: 

- 2022 ж.18.02. Бас штаб бастығының орынбасары – ҚР ҚК БШ Тәрбие 

және идеологиялық жұмыс департаменті бастығының; 

- 2022 ж.27.01. ҚР ҚМ Әскери білім және ғылым департаментінің 

бастығының; 

- 2022 ж.04.03 ҚР ҚМ Заң департаментінің; 

- 2022 ж. 09.10 Ұлттық қорғаныс университетінің әлеуметтік пәндер 

және педагогика кафедрасының меңгерушісі. 

Өтінім берушінің «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Әскери 

омбудсменінің үлгісі» ғылыми еңбегіне (2021 жылғы 23 сәуірдегі № 16918 

куәлік, РММ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» авторлық құқығы бар.  

Қорғауға мыналар ұсынылады: 

1. ҚР ҚК омбудсмен моделі әзірленген. Модель мемлекеттік-құқықтық 

жүйеге әскери саладағы жаңа институтты енгізуге мүмкіндік береді, ол ҚР 

ҚК қолбасшылық құрамының персоналды басқарудағы қызметін жетілдіруді, 

азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етеді, әскери 

қызметшілер саны және ел Президенті – ҚК Жоғарғы Бас Қолбасшысының 

армиясындағы адамның конституциялық құқықтарын қамтамасыз ету 

мәселесі бойынша ағымдағы істердің жай-күйі туралы жедел ақпарат алуы. 

2. «ҚР ҚК әдiлеттi сақтаушы (әскери омбудсмен)» институтының 

практикалық қызметiн жүзеге асыру және және жүзеге асырудың 

нормативтiк-құқықтық қажетті әскери омбудсмен туралы ереже жасады. 

3. ҚР ҚК омбудсмен институтын енгізуді жеделдету мақсатында іс-

шаралар кешенін іске асыру бойынша мемлекеттік және әскери билік 

органдарына ұсынымдар. 

Зерттеудің теориялық және практикалық маңызы. 

Омбудсмен институтының мәселелерін зерттеу бірінші рет әскери 

құрылыстың теориялық және практикалық мәселелерін шешу, мемлекеттік 

және әскери басқару органдарының қызметін жетілдіру мақсатында, ҚР ҚК 

адам факторы бастапқылық негізінде әскери тарих ғылымы позициясынан 

жүзеге асырылды. Бұл әскери-гуманитарлық ғылымдардың, сондай-ақ 



мемлекеттік және әскери басқару тарихы, мемлекет және құқық тарихы, 

саясаттану және әлеуметтану сияқты басқа да бірқатар білім салаларының 

одан әрі дамуына белгілі бір үлес қосады. 

Диссертациялық жұмыстың материалдары жалпы омбудсмен 

институтының, атап айтқанда, әскери омбудсменнің мәселелерін одан әрі 

тереңдетіп зерттеу үшін мемлекет тарихы бойынша оқулықтар, арнайы 

курстар мен семинарлар, Қазақстан құқығы, әскери құрылыс тарихы, әскери 

басқару социологиясы және т.б.гуманитарлық пәндерге дайындық үшін 

пайдаланылуы мүмкін. 

Практикалық тұрғыдан алғанда, ғылыми-зерттеу жұмысының 

нәтижесінде ҚР ҚК әскери омбудсмен институтын енгізудің ғылыми 

негізделген негізі жасалды.  Оң шешім қабылданған жағдайда диссертацияда 

ұсынылған «Әскери әділетті сақтаушы» үлгісі және Әскери омбудсмен 

туралы ереже ҚР тәуелсіз мамандандырылған әскери омбудсменді енгізуге 

негіз болады. Ал жоғары мемлекеттік органдар мен ҚР Қорғаныс министрлігі 

деңгейінде ұсынылған ұсынымдарды іске асыру еліміздің қорғаныс қабілетін 

нығайту жөніндегі стратегиялық маңызды шешімді қабылдау үдерісін 

жеделдетуге мүмкіндік береді. 

Жалпы: жүргізілген талдау жұмыстары омбудсмен институтын саяси, 

құқықтық, әлеуметтік құбылыс және қарқынды дамып келе жатқан тарихи 

процесс ретінде анықтауға мүмкіндік берді. Жүргізілген ғылыми-зерттеу 

жұмысының барысында әскери омбудсмен институтын әскери тарихи 

процестің маңызды назар аударуға тұрарлық элементі ретінде көрсетуге 

мүмкіндік туды. 

Мемлекеттердің қазіргі заманғы әскери дамуындағы тенденциялардың 

бірі ҚК жеке құрамының құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың 

қосымша тетігі ретінде әскери омбудсмен институтын енгізу болып 

табылатынын ғылыми тұрғыда, әскерді басқару мен әскери басқаруды ресми 

түрде теріс пайдаланудың жолын кесу құралын көрсетуге мүмкін болды. 

Сондықтан диссертацияда ҚР ҚК әскери омбудсменінің 

мамандандырылған тәуелсіз институтын құру туралы ұстаным дәйекті түрде 

қорғалады. Бұл ҚР ҚК стратегиялық тежеуінің моральдық-психологиялық 

факторының параметрлерін жақсартуға, азаматтық қоғамның, ел 

тұрғындарының әскери басқару мен басқару қызметіне сенімін нығайтуға 

ықпал ететіні сөзсіз армиялық ортадағы адам құқықтары мен бостандықтары 

мәселелерін шешудің және қорғаныс саласындағы мемлекеттік басқаруды 

оңтайландырудың маңызды факторы. 

Диссертацияның тұжырымдары мен ережелері нақты ғылыми-

қолданбалы нәтижесі бар тұтас және толық зерттеу жұмысы ретінде 

Қазақстанның әскери-тарихи ғылымының мемлекеттік және әскери басқару 

тарихы сияқты маңызды бағытын дамыту үшін маңызды, сондай-ақ әскери 

саланы одан әрі дамыту шеңберінде адами капиталды дамыту. 

Талапкердің диссертация тақырыбы бойынша ғылыми 

жарияланымдарын талдау. 



Ғылыми-зерттеу жұмысының аясында тікелей диссертация тақырыбы 

бойынша докторанттың 16 ғылыми жұмысы жарияланды: 15 мақала, оның 8-і 

ҚР БҒМ ОКҚ Комитеті ұсынған басылымдарда және 3-і РФ ЖОО-да 

жарияланған. Ресей Федерациясының комиссиясы. Жарық көрген 

монография: Р.Н.Лұқманов, Б.Н.Жексенбинов «Қазақстан Республикасы 

Қарулы Күштеріндегі идеологиялық жұмысты дамытудың тұжырымдамалық 

ережелері», онда ҚР ҚК идеологиялық жұмыс тұжырымдамасының авторлық 

жобасы ұсынылып, оның шеңберінде әскери омбудсмен институттың енгізу 

ұсынылады. Талапкердің ғылыми-зерттеу жұмысының мәселелері мен 

мәселелері бойынша ғылыми жұмыстарының жалпы көлемі 17,88 баспа 

парағын құрайды. 

Келесі жарияланымдарды докторант толық көлемде өз бетінше 

орындады: 

1) «Қазақстан Республикасындағы омбудсмен институтының қалыптасу 

тарихы» - Әскери-теориялық «Бағдар» журналы («Бағдар») №1, – Нұр-

Сұлтан, 2020. –83-87 б. (0,3 б.л) 

2) «Омбудсмен институтының заманауи үлгілері» - «Хабаршы» ғылыми-

танымдық журналы («Хабаршы») №1, - Нұр-Сұлтан, 2020. -. 174-179 б. (0,4 

п.л) 

3) «ҚР ҚК Әскери комиссарының (омбудсменінің) үлгісі» – «Хабаршы» 

ғылыми-танымдық журналы («Хабаршы») № 2, – Нұр-Сұлтан, 2021. – 202- 

205 б. (0,25 п.л) 

4) Тәуелсіз мамандандырылған әскери омбудсмендер институты: шет 

елдердің тәжірибесі – «Бағдар» әскери-теориялық журналы («Бағдар») № 2, – 

Нұр-Сұлтан, 2021. –49-53 б. (0,3 п.л) 

5) Омбудсмен институтын зерттеуде әскери-тарихи ғылымның 

әдіснамалық негіздерін қолдану – «Білім әлемі – әлемдегі білім» ғылыми-

әдістемелік журналы. - М: 2022. - № 1(85) (0,3 п.л). 

6) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінде идеологиялық жұмысты 

ұйымдастыру және жүргізу мәселелері бойынша тұжырымдамалық 

көзқарастар – «Қазіргі заманғы ақпараттық-психологиялық қарсыласу (күрес) 

ерекшеліктерін ескере отырып, идеологиялық (тәрбие) жұмысының даму 

перспективалары» / НҚКМ материалдар жинағы. - Нұр - Сұлтан, 2019 - 17-21 

б. (0,3 п.л). 

7) ҚР ҚК әскери омбудсмен институтын енгізудің тарихи маңызы – 

«МПО: тарих және қазіргі заман, проблемалық мәселелері мен жетілдіру 

жолдары» / НҚКМ материалдар жинағы.– Нұр – Сұлтан, 2020 – ҚБПҮ – 91-

93. Б. (0,25 б.л). 

8) Әскери омбудсмен институтын қалыптастырудың негізгі қағидаттары 

мен тәсілдері – «МПО: тарих және қазіргі заман, проблемалық мәселелер 

және жетілдіру жолдары» / НҚКМ материалдар жинағы.– Нұр - Сұлтан, 2020 

- ҚБПҮ - 94-96 б. (0,25 п.л). 

Өздігінен шығарылған басылымдардың жалпы көлемі 2,35 баспа 

парағын құрайды. 



Бірлескен авторлықта докторант монография түріндегі 8 ғылыми мақала 

және бір ғылыми жарияланым жариялады, оның ішінде: 

- жетекші С.Ш.Мұхамеджановамен бірлесіп 2 жарияланым: 

1. Омбудсмен институтының даму тарихы – «Хабаршы» ғылыми-

танымдық журналы («Хабаршы») №1, – Нұр-Сұлтан, 2020. – 132-136 б. (0,3 

п.л). Бұл ретте докторанттың жұмысқа қосқан жеке үлесі 70% немесе 0,21 

п.л. 

2. Қазақ ұлттық омбудсмен институтының мәселелері мен даму 

болашағы. – «Хабаршы» ғылыми-танымдық журналы («Хабаршы») №2, – 

Нұр-Сұлтан, 2021. – 213-216 б. (0,25 б.л). Докторанттың жұмысқа қосқан 

жеке үлесі 70% немесе 0,18 п.л. 

- ғылыми жетекшісі А.А.Мартыновпен авторлық бірлестікте  2 

жарияланым: 

1. Әскери омбудсмен институтының даму тарихы және оны Қазақстан 

Республикасының Қарулы Күштерінде жүзеге асыру перспективалары – 

«Бағдар» әскери-теориялық журналы («Бағдар») №1, – Нұр-Сұлтан, 2020 ж. - 

77-83 б. (0,44 б. л). Докторанттың жұмысқа қосқан жеке үлесі 70% немесе 

0,31 п.л. 

2. Әскери қызметкерлердің құқықтарын қорғау саласындағы 

халықаралық стандарттар және оларды қамтамасыз етудегі әскери 

омбудсменнің рөлі - «Бағдар» әскери-теориялық журналы («Бағдар») № 2, - 

Нұр-Сұлтан, 2021. - 17-21 б. (0,3 п.л). Докторанттың жұмысқа қосқан жеке 

үлесі 70% немесе 0,21 п.л. 

Бірлескен авторлықта Б.М.Иманғожинмен бірлесіп жарияланған мақала: 

1. Омбудсмен институты Қазақстан Республикасы Президентінің 

«Тыңдаушы мемлекет» құрылысын салу жөніндегі инсталляциясын іске 

асыру тетігі ретінде – «Білім әлемі – әлемдегі білім» ғылыми-әдістемелік 

журналы. - М: 2022. - № 4 (84). 129-134 б. (0,44 б.л). Докторанттың жұмысқа 

қосқан жеке үлесі 80% немесе 0,35 п.л. 

Бірлескен авторлықта магистр Е.А.Абуовпен бірлесіп жарияланған 

мақала: 

1. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштеріндегі тәрбие және 

идеологиялық жұмыстың әскери-құқықтық аспектісі – «Интернаука»: 

ғылыми журнал – №21 (197). 2-бөлім. - М.: Ред. Интернаука, 2021. - 66 -69 б. 

(0,3 б.л). Докторанттың жұмысқа қосқан жеке үлесі 80% немесе 0,24 п.л. 

Доктор (PhD) Жексенбиновпен бірлескен авторлықта диссертация 

тақырыбы бойынша 2 ғылыми мақала және монография жарық көрді: 

1. «Омбудсмен институтының пайда болу және даму үдерісіндегі әскери 

аспект» - «Білім әлемі – әлемдегі білім» ғылыми-әдістемелік журнал. - М: 

2022. - № 1 (85) (0,3 б.л). Докторанттың жұмысқа қосқан жеке үлесі 60% 

немесе 0,18 п.л. 

2. «ҚР ҚК идеологиялық жұмыстың тұжырымдамалық негіздерінің 

әлеуметтік-құқықтық аспектілері» - «МПО: тарих және қазіргі заман, 

проблемалық мәселелер және жетілдіру жолдары» / НҚКМ материалдар 



жинағы.- Нұр - Сұлтан, 2020 - ҚБПҮ - 97-100 б. (0,3 б.). Докторанттың 

жұмысқа қосқан жеке үлесі 60% немесе 0,18 п.л. 

Бірлескен мақалаларды жариялауға докторанттың жеке үлесі барлығы 

1,86 п.л. 

Талапкердің монографияны жазудағы жеке үлесі: «Қазақстан 

Республикасының Қарулы Күштерінде идеологиялық жұмысты дамытудың 

тұжырымдамалық ережелері» – Нұр-Сұлтан: ҰҚУ, 2021. – 207 б. 50%-дан 

астам немесе 6,7 п.л. 

Сонымен, ізденуші диссертациялық жұмыстың тақырыбы бойынша 

жалпы ғылыми жұмыстарының көлемі 17,88 п.л., оның ішінде оның жеке 

үлесі 10,91 п.л., ғылыми мақалаларды жариялауда – 4,21, монография 

жариялауда – 6,7. 
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