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біЛіМДіГЕ ДүниЕ 
жАРЫҚ…

а. ж. Наурызбай, 
құқықтық саясат және конституциялық заңнама Ғзи бас 
ғылыми қызметкері, мемлекет және құқық теориясы мен
тарихы кафедрасының меңгерушісі з.ғ.к., доцент

Заң ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының 
Ұлттық ғылым академиясының академигі, Қазақ Гуманитарлық-Заң 
Университетінің ғылыми сараптама және талдау ғылыми-зерттеу 

институтының директоры Мұрат Тәжі-Мұратұлы Баймахановтың сан 
қырлы ғылыми және педагогикалық қызметі елдің ерекше бағасына 
ие, ұрпаққа үлгі.

Ғалымның заңгерлер мен басқа да мамандар арасында танымалдылығы 
соншалық, оның ғылыми жетістіктерін еске түсіріп жатудың қажеті жоқ, 
сондай-ақ соны идеяларын да санап тауыса алмайсыз. Олардың қатарына 
«Противоречия в развитии правовой надстройки социалистического 
общества и пути их преодоления» тақырыбындағы докторлық диссер-
тациясы, заманауи қазақстандық конституционализм реформасына 
және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын сотта қорғауға  
байланысты проблемаларды ашуы, Қазақстанда құқықтық мемлекет 
құруы, құқықты түсінудің өзекті мәселелерін зерттеуі, азаматтардың 
санасы мен мінез-құлқына және құқықтанудың басқа да көкейкесті 
проблемаларына құқықтық ықпал етуі анықтау жатады. 

1933 жылы Алматы қаласында туылған М. Т. Баймаханов орта мектепті 
облысқа қарасты Текелі қаласында бітіріп, М. В. Ломоносов атындағы 
Мәскеу мемлекеттік университетінің заң факультетіне (мамандығы: 
«Құқықтану») оқуға түседі. Оқуды 1957 жылы үздік аяқтайды. Жоғары 
оқу орнында 4 курстан бастап Д. И. Курский атындағы шәкіртақыға 
ие болады. Диплом жұмысының ғылыми жетекшісі доцент Н. С. Про-
зорова болған.

Диплом алған соң, 1959 жылы ҚазКСР ҒА философия және құқық 
Институтының аспирантурасына түседі (мамандығы 12.00.01 – мем-
лекет пен құқық теориясы және тарихы; саяси және құқықтық ілімдер 
тарихы), ал 1963 жылы з.ғ.д., профессор В. Ф. Котоктың жетекшілігімен 
«Опыт осуществления некоторых государственных функций обще-

ственными организациями трудящихся» тақырыбында кандидаттық 
диссертациясын қорғайды, ресми оппоненттері з.ғ.д.‚ профессор Ц. А. 
Ямпольская және з.ғ.к.‚ доцент Ю. М. Козлов болды1. 

1973 жылы з.ғ.д., профессор В. Ф. Котоктың жетекшілігімен «Проти-
воречия в развитии правовой надстройки социалистического об-
щества и пути их преодоления» тақырыбында докторлық диссерта-
циясын қорғады. Ресми оппоненттері з.ғ.д., профессор, ТәжікССР ҒА 
академигі С. А. Раджабов; з.ғ.д., профессор А. Ф. Шебанов; з.ғ.д., про-
фессор К. Ф. Котов болды.

Мақала белгілі ғалым-заңгер, заң ғылымдарының докторы, про-
фессор, ҚР ҰҒА академигі Мұрат Тәжі-Мұратұлы Баймахановтың 
заң ғылымына қосқан үлесіне арналған.

Түйінді сөздер: М. Т. Баймаханов, ҚазГЗУ, мемлекет және құқық 
теориясы, ғалым, заңгер, ҚазКСР ҒА философия және құқық ин-
ституты, ҚР Конституциялық Соты, Қазақ КСР-нің Жоғарғы Кеңесі, 
құқықтық реттеу теориясы,ғылыми сараптама және талдау ғылыми-
зерттеу институты.

© А. Ж. Наурызбай, 2013

М. Т. Баймаханов – 400-ден аса ғылыми, оқу және оқу-әдістемелік 
әдебиеттердің авторы. Оның ішінде ерекше атап өтетін еңбектерінің 
қатарында: «Қазақстан Республикасының егемендігінің орнауы 
(мемлекеттік-құқықтық проблемалар)» (1994 ж.); «Құқықтық сананың 
өтпелі кезең қоғамындағы мораль және адамгершілікпен өзара 
әрекеттесуі» (1995 ж.); «Құқықтық мемлекеттің орнауы және Қазақстан 
Республикасындағы конституциялық процесс» (2001 ж.); «Кәсіби 
мемлекеттің функциялары» (2003 ж.); «Адам мен азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету мен қорғаудың 
халықаралық-құқықтық және мемлекетішілік формаларының 
үйлесімдігі» (2007ж.); «Книги скорби» (2012 ж.) және т.б. бар.

Профессор заңжобасы қызметіне белсенді араласады. Ірі мемлекеттік 
шешімдерді – конституциялық жобаларды, әкімшілік реформалар-
ды, елді әлеуметтік-экономикалық дамыту стратегиясын құқықтық 
қамтамасыз етуді дайындаушылардың бірі болған. Ол көптеген заң 
жобаларының жұмысына, оның ішінде «Жаппай саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын ақтау туралы» (1993 ж.), «ҚР мемлекеттік тілі туралы» 
(2006 ж.) заң жобаларына, ҚР мемлекеттік құқықтық саясатының 
Тұжырымдамасына (2002 ж.) және т.б. қатысқан. Оның терең білімі 
мен жоғары кәсібилігі 1978 жылғы Қазақ КСР Конституциясымен 
1993 жылғы Қазақстан Республикасы Конституциясының  жоба-
ларын жасаумен байланысты құжаттардың жобасын дайындау 
кезінде аса қажет болды. 

Профессор М. Т. Баймахановтың ғылыми қызығушылық 
ауқымы өте кең: оны құқықтық ғылымдағы қарама-қайшылық 
категорияларының әдіснамалық рөлі, қоғамдық ұйымдардың 
өздеріне берілген мемлекеттік функцияларды орындау процесіндегі 
нормошығармашылық қызметтері мәселелері, конституциялық заң 
тұрғысынан тұлғаның санасына құқықтық ықпал ету проблемала-
ры, Қазақстан Конституциясында құқықтық мемлекет принциптерін 
іске асыру проблемалары және т. б. құрайды.

М. Т. Баймахановтың ғылыми қызметін қоғам мойындаған: 1975 жылы 
ол ҚазКСР ҒА-ның мүше-корреспонденті, ал 1983 жылы ҚазКСР ҒА-
ның академигі болды, 1993 жылы оған профессор атағы берілді, 1996 
жылы – ҚР ЖҒА академигі атағына ие болды, ал 2000 жылы Венгрия 
АЕП құрамына кірді. 

М. Т. Баймаханов заң ғылымына үлкен үлес қосты. Оның ғылыми 
зерттеуінің үш жаңа ғылыми бағытын атап көрсетуге бола-
ды. Біріншіден, ол социалистік қоғамның құқықтық санасы мен 
социалистік құқықтың қалыптасуы, дамуы және қызмет етуіндегі 

қайшылықтарды, социалистік құқықты жүзеге асыру процесінде пай-
да болатын қайшылықтарды және социалистік қоғамның құқықтық 
қондырмасының құрамдас бөліктері арасындағы қайшылықтарды 
бірінші болып зерттеді. Бұл зерттеу ғылыми жұртшылыққа кеңінен 
танымал болды. Екіншіден, құқықтық реттеу теориясы проблема-
ларын зерттеу циклі жүргізілді, бұл өз кезегінде заң жүзінде бол-
жау мен модельдеудің механизмдерін, құқықтық актілер жүйесінің 
негізін, құқықты қолдану мен құқықты мониторингтеудің әдіснамасын, 
заңның тиімділігін бағалаудың базалық критерийін, мемлекет 
пен құқық теориясының, конституционализмнің, халықаралық 
құқық мәселелерін дайындауға мүмкіндік берді. Қазіргі кезеңдегі 
конституциялық құқық теориясы мәселелері зерттелді. Зерт-
теу нәтижелеріне сәйкес жасалынған ұсыныстарды мемлекеттік 
құрылымдар пайдалануда. Үшіншіден, профессор көп жылдар бойы 
басқаруды құқықтық қамтамасыз ету тұжырымдамасын,оған қоса, 
реттеудің мемлекеттік-егемендік және халықаралық бастамасын 
құқықтық реттеудің, адам құқықтарын қамтамасыз ету мен жүзеге 
асыру механизмдерін жетілдіру үстінде.

Ғалымның құқықтық реттеу теориясы, көпшілік институттары және 
басқаруды құқықтық қамтамасыз ету салалары бойынша ғылыми 
жұртшылықтың мақұлдауына ие болған еңбектерінде жаңа ғылыми 
шешімдер негізделген. Бүгінгі күні профессор ғылыми тұрғыда заң 
ұғымдарының  арақатынасы және олардың заңда қолданылуы ту-
ралы маңызды практикалық мәні бар күрделі теориялық-құқықтық 
проблеманы зерттеуде. Оның жүргізген зерттеу жұмыстары маңызды 
ғылыми және қолданбалы мәнге ие.

М. Т. Баймаханов ҚР басқару аясы мен әлеуметтік-экономикалық даму 
салаларындағы көкейкесті мемлекеттік-құқықтық проблемаларға ірі 
ғылыми-зерттеулерді ұйымдастырады. Мемлекеттік органдар үшін 
ғылыми-практикалық ұсыныстар мен талдамалы материалдарды дай-
ындайды. Профессор М. Т. Баймаханов – ұлағатты Ұстаз. Оның50-ден 
аса шәкірті кандидаттық, ал 9 шәкірті докторлық диссертация қорғаған. 
Олардың ішінде алғашқылары – А. К. Котов, А. А. Матюхин, Р. А. По-
допригора, В. А. Малиновский, Е. М. Абайдельдинов, Ж. Д. Бусурма-
нов және т.б.

Оның есімі Қазақстаннан тыс жерлерге де мәлім. М. Т. Баймаха-
нов Алжирде өткен (1975 ж.) заңгер-демократтардың Халықаралық 
қауымдастығының Х конгресінде, Мәскеуде, Рио-де-Жанейрода, 
Парижде, Вашингтонда өткен саяси ғылымдардың Халықаралық 
қауымдастығының ХI-ХIV конгрестерінде баяндама жасаған және 

1 Ғаламтор. http://online.zakon.kz. Ученый, педагог, государственный и обществен-
ный деятель (К 70-летию академика М. Т. Баймаханова) (Ударцев С. Ф., з.ғ.д., проф., 
«Әдiлет» академиясының оқу-әдістемелік жұмысы бойынша проректоры).
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ҚР ҰҒА академигі М. Т. Баймаханов

М. Т. Баймахановтың 75 жылдық  мерейтойында. 2008 ж.
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А. Ж. Наурызбай: Ученому мир освещен...
Статья посвящена вкладу в юридическую науку известного ученого-

юриста, доктора юридических наук, профессора, академика НАН РК 
Мурата Таджи-Муратовича Баймаханова.

Ключевые слова: М. Т. Баймаханов, КазГЮУ, теория государства и 
права, ученый, юрист, Министерство юстиции КазССР, Институт фи-
лософии и права АН КазССР, Конституционный Суд РК, теория пра-
вового регулирования, институт научной экспертизы и анализа.

A. Nauryzbay: Academic world lits for... 
The article is devoted to the contribution of wellknown legal scholar, 

Doctor of Law, Professor, Academician of National Academy of Sciense 
of Republic Kazakhstan Murat Tadji-Muratovich Baymakhanov for 
development of legal studies.

Keywords: M. T. Baimakhanov, Kazakh Humanities and Law University, 
Theory of State and Law, scientist, lawyer, Ministry of Justice of the Kazakh 
Soviet Socialistic Republic, the Institute of Philosophy and Law of the 
Academy of Sciences of the Kazakh Soviet Socialistic Republic, the 
Constitutional Court of the Republic of Kazakhstan, the theory of legal 
regulation, the institution of scientific expertise and analysis.

көптеген басқа да ғылыми форумдардың жұмысына қатысқан. 
Әсіресе, Мұрат Тәжі-Мұратұлының құқықты түсіну, тұлғаны 

әлеуметтендіруде құқықтың рөлін анықтау, құқықтық нормалардың 
мораль және адамгершілік нормаларымен өзара әрекеттесу пробле-
маларын шешуде заманауи тәсілдерді дамытуға қосқан үлесі біз үшін 
өте қымбат әрі өте маңызды. Ол «Құқықтың жалпы теориясының қазіргі 
проблемалары» пәнін жоғары заң оқу орындарының бағдарламасына 
енгізуге, оны оқытудың сапасын арттыруға айтарлықтай ықпал етті, жас 
зерттеушілерді теориялық-құқықтық ғылыми ізденістерге баулыды. 

Ол − өз Отанының патриоты, ел тағдыры оны азамат ретінде де, 
ғалым ретінде де толғандырады. Өзінің еңбектерінде ол құқықтық 
және көп этникалық мемлекет ретінде Қазақстанның дамуындағы 
өткір проблемаларға назар аудартады және оларды шешудің жол-
дарын ұсынады. М. Т. Баймаханов – қазақстандық құқықтың ең ірі 
теоретиктерінің бірі. 

Жемісті және адал ғылыми-педагогикалық қызметі үшін ол бірнеше 
рет ҚазКСР Жоғары Кеңесінің Құрмет грамотасына ие болған (1974 ж., 
1976 ж., 1983 ж.)2, «Тың жерлерді игергені үшін»(1970 ж.), «Еңбек ардагері» 
(1992 ж.), «ҚР Конституциясына 10 жыл» (2005 ж.), «10 жыл Астана» 
(2008 ж.) медальдерімен ҚР жоғары оқу орындары қауымдастығының 
«Саңлақ автор» номинациясы бойынша А. Байтұрсынов атындағы күміс 
медальмен (2006 ж.)3 марапатталған. М. Т. Баймаханов – ҚазКСРҒА 
Ш. Уәлиханов атындағы сыйлығының иегері («Противоречия в раз-
витии правовой надстройки при социализме» монографиясы үшін 
(1973 ж.).

Осылайша, заңгер ғалымның кәсіби қызметі өзінің мазмұндылығымен, 
әртүрлілігімен және нәтижелілігімен ерекшеленеді. 

Мұрат Тәжі-Мұратұлы – онымен араласатын, оның пікірін маңызды 
және қымбат деп санайтын адамдарды зиялылығымен, терең ғылыми 

және өмірлік танымымен өзіне тартып тұратын аңғарымпаз  және сер-
гек жан. Сонау бір алыс және өздеріне бейтаныс дәуірдің аңыз-адамы 
іспеттес,оны студенттер де жақсы көреді. Оның ғылыми ойларының 
тізбегіне ілесе отырып, магистранттар да мұқият тыңдайды, ғалымның 
білімі мен білімпаздығын, мiнезінiң тамаша қасиеттерiн бағалай оты-
рып, әріптес-оқытушылары да аса құрметтеп, қадірлейді. Ғалымның ізгі 
ниеттілігі, ашықтығы, аса кең білімдарлығы және өзінің тәжірибесімен, 
білімімен бөлісуге әрқашан дайын екендігі академикпен араласуға 
мүмкіндігі болған барлық адамның жүрегінен орын табады.

Бізге, Мұрат Тәжі-Мұратұлының шәкірттері үшін оның өмірлік жолы, 
жұмысына ерекше берілгендігі, елге сіңірген еңбегі отандық ғылым 
мен білім беруге қызмет етудің үлгісі болып табылады. 

2Ғаламтор. http://www.biografia.kz/famous/2972.
3Ғаламтор. http://kazguu.kz/page/biografii-yuristov/baymakhanov-murat-tazhdimu-
ratovich.html.

М. Т. Баймаханов әрiптестермен және шәкірттерімен. 2014 ж.

ОРГАнизАция 
УчЕбнОГО ПРОцЕССА
в аКадеМии фбр

К. К. СейтеНов, 
директор института судебной экспертизы КазгЮу, д.ю.н., 
профессор

Федеральное бюро расследований (ФБР) – подразделение Ми-
нистерства юстиции США, подчиняющееся непосредствен-
но главе этого ведомства, являющимся одновременно гене-

ральным прокурором США. Оно сочетает в себе функции контрраз-
ведки, политической полиции и уголовного розыска. В этом отноше-
нии ФБР занимает уникальное место среди спецслужб мира.

В соответствии с данными функциями ФБР осуществляет деятель-
ность в трех направлениях:

обеспечение национальной безопасности;• 
обеспечение внутренней безопасности;• 
борьба с уголовной преступностью.• 

Поскольку компетенция американских полицейских структур огра-
ничена пределами штатов, ФБР фактически выполняет роль обще-
федеральной полиции, расследуя преступления, совершенные на 
территории нескольких штатов, а также около 250 видов престу-
плений, отнесенных к категории «федеральных» (ограбления бан-
ков, похищение людей, использование взрывных устройств, поку-
шения на Президента и высшие должностные лица США, наркобиз-
нес и т. д.).

Академия Федерального бюро расследований является одним из 
самых крупных и известных центров подготовки сотрудников право-
охранительных органов не только в США, но и во всем мире. Матери-
альная база, богатый опыт и высококвалифицированный препода-
вательский состав позволяют обеспечивать эффективную подготов-

ку всех сотрудников ФБР, а также сотрудников других правоохрани-
тельных органов США и их зарубежных партнеров. Академия служит 
центром передового опыта обучения и научно-исследовательских 
работ в области уголовного правосудия в масштабах всего мирового 
сообщества и способствует развитию прочного партнерства между 
специалистами правоохранительных органов во всем мире.

Учебное управление расположено в Куантико (штат Вирджиния), 
где размещена Академия ФБР. Помимо самой Академии оно руково-
дит всеми учебными и тренировочными программами Бюро.

В качестве учебного центра для подготовки своих кадров ФБР име-
ет Академию в городе Куантико (штат Вирджиния). Академия ФБР 
была открыта в 1972 г.  До ее создания подготовка сотрудников ФБР 
велась на курсах, располагавшихся вблизи Вашингтона.

Срок обучения в Академии составляет 11 недель, принимаемые 
в нее слушатели уже должны иметь высшее образование. В Акаде-
мии проходят обучение начинающие сотрудники в возрасте от 30 
лет (юристы, педагоги, инженеры и др.). Организованы курсы пе-
реподготовки и повышения квалификации сотрудников со стажем 
работы в правоохранительных органах (срок обучения – 20 дней), 
а также имеются программы обучения кадров сотрудников поли-
ции. Также обучение проходят сотрудники правоохранительных ор-
ганов из разных стран мира по 250 человек на одном учебном по-
токе. За год через Академию проходит четыре потока слушателей. 
Ежегодно выпускниками Академии становятся около 1000 сотруд-
ников ФБР и до 120 слушателей из других (прежде всего латиноаме-
риканских) государств, обучение которых ведется в рамках между-
народного сотрудничества ФБР. Также на ее базе организована под-
готовка кадров для полицейских служб США.

Программа обучения специальных агентов весьма интенсивна и 
включает в себя примерно 700 учебных часов, посвященных как 
теоретическим дисциплинам, так и занятиям по огневой и физи-
ческой подготовке. С учащимися Академии ведется и идеологиче-
ская работа. С 2000 г. в программу подготовки введен обязательный 
курс истории Холокоста, включающий в себя посещение Американ-
ского мемориального музея Холокоста. По мнению руководства, 
это поможет будущим агентам ФБР «оценить моральную сторону 
их профессии».

На территории Академии располагается и знаменитая лаборатория 
ФБР, в структуре которой действует Центр криминалистических и ан-
титеррористических исследований и обучения. Сотрудники данно-
го центра совместно с преподавательским составом Академии пре-

В статье рассматривается деятельность Академии Федерального 
бюро расследований (ФБР) как одного из самых крупных и извест-
ных центров подготовки сотрудников правоохранительных орга-
нов. Изложены основные подходы, направленные на повышение 
эффективности организации подготовки и переподготовки специ-
альных агентов, сотрудников ФБР и полицейских. Освещены воз-
можности использования опыта работы учебного центра Академии 
ФБР на базе Института судебной экспертизы КазГЮУ для улучше-
ния и повышения качества обучения студентов, слушателей кур-
сов переподготовки и повышения квалификации.

Ключевые слова: судебная экспертиза, эксперт, практика, повы-
шение квалификации, подготовка, переподготовка, институт, ква-
лификация, курсы.
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