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ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИЧИНЫ ВЛИЯНИЯ ТУРКОВ НА ВИЗАНТИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ 

Усманова Г. 
Казахский Национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан 

 

Ключевые слова: Византия, Осман, индукция, дедукция, экономика. 

Аннотация. В данной статье были исследованы такие проблемы, как причины раскола и распада Византийской 

империи. А также такая негативная сторона развитии империи стала результатом подданства Османской империи. Автор 

в статье выявляет ошибочные и волюнтаристскую введения политику главы данной империи. В исследовании с 

помощью дедукции и индукции, бинарного, бифуркационного метода автор анализировал политику, социально-

экономическую модель государства. Также описываются внутренние и внешние положения страны и руководства 

которые ввели отличную, и в то же время плоxую политику. 
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Abstract.  In this article the role of legal stimulation is examined from the point of view of legislator. A legal 

stimulus is studied as a legal institute, presenting totality of legal norms, aim of introduction of that - to cause 

additional motivation in behalf on good behavior, exceeding the requirements usually produced to him.  

 

ҚҦҚЫҚТЫҚ ЫНТАЛАНДЫРУ ҚҦРАЛДАРЫНЫҢ СИПАТЫ МЕН  ҚҦРЫЛЫМЫ 
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Негізгі сӛздер: қҧқық, қҧқықтық ынталандыру, қҧқық бҧзушылық, заң нормалары, ынталандыратын 

қҧқықтық қатынастар, заңдылық, қҧзыреттілік, заң қолдану актілері, заң техникасы.  



Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан  

  

   
192  

Аннотация Қҧқықтық ынталандырудың қҧқықтық кешенді институтын, қҧқықтық қҧралдардың сипаты 

мен қҧрылымын және қҧқықтық ынталандыру қҧралдарын тәжірибеде игеру мәселелеріне тоқталу. 

Қҧқықтық ынталандырудың қҧралдарын - қҧқық қҧралдарының бір бӛлігі ретінде қарастыру.  

 

Қҧқықтық ынталандыру арқылы, қҧқық, әр тҥрлі қҧралдар арқылы қоғамдағы тәртіпті 

нығайтуға, тҧлғаның еркіне және санасына әсер етеді. Субъектінің заңдылық әрекетін кҥшейтудегі 

заң шығарушы институтымен бекітілген қҧқық ынталандыру нысаны деп те айтуға болады. Заң-

қҧқықтық қатынастын қатысушыларының заңдық уәжіне қҧқықтық ынталандыру арқылы ғана әсер 

етпейді, сонымен қатар қҧқықтық шектеумен де. Мысалы, қҧқық бҧзушылық - қҧқыққа қайшы 

әрекеттерді жасауға итермелейтін уәждемесін басу ҥшін, қолданылатын тыйым салу немесе 

бҧзғаны ҥшін жауапкершілікке тарту сияқты заң шығарушы институттары болып табылады. 

Қҧқыққа сай әрекеттердің нәтижесінде субъектінің қызығушылығын туғызатын ынталандыру 

мақсатқа ие ғана заң институттары жатады. Қҧқықтық ынталандырудың жалпы шеңберіне, 

кӛтермелеу және марапат, жеңілдіктер және артықшылықтар, сыйлықақы және әр тҥрлі 

сыйақылар, қҧрметті атақ, деңгей және дәреже, иммунитеттер және т.б.с.с. Әдетте, ынталандыру 

субъектінің қҧқыққа сай әрекеттерді жасауға ҥйретеді, бірақ мҧндай бағыт ынталандырумен ғана 

орнатылмайды, сонымен қатар қҧқыққа сай әрекет жасау субъектінің әдетіне айналып кетсе немесе 

қҧқық бҧзушылық нәтижесінде жазаға тартылуына қорықса, адамның моральдік қасиеттеріне 

байланысты, шындық, ҧят. 

Қҧқықтық ынталандырудың қҧралдары – бҧл қолданылатын қҧқық қҧралдарының бір бӛлігі.  

С.С. Алексеевтің пікірі бойынша, қҧқық қҧралдарын «қҧқықтың кҥшін кӛрсетіп, жҥзеге 

асыратын, нақты бекітілген қҧрамы бар, қҧқықтық қҧбылыстар»[1, 155]. Ол заң мәселесін 

қарастыру кезеңдеріне қарай  қҧқық қҧралдарын ҥшке бӛледі. 

Бірінші – бастапқы қҧқық қҧралдарының кезеңі (заң нормасы, субъективті қҧқықтары мен 

міндеттері). 

Екінші – әр тҥрлі заң институттарымен берілеген қҧқық білімімен байланысатын, қҧқық 

режиміне сай кешендер кезеңі. 

Ҥшінші – қҧқық қытынастың субъектісі пайдаланатын, белгілі бір заң қҧралдарына ҧқсас 

кезеңі (мысалы, шарт). 

Қҧқықтағы ынталандырудың қҧралы заңның әлеуметтік қҧндылығын кӛрсетеді. Олар 

субъектінің кҥткен нәтижесінің жетуіне кӛмектесетін, әлеуетті мҥмкіндіктерді қамтыған. 

Сондықтан, кез келген оқиғаны қҧқықтың қҧралы ретінде тану ҥшін, ең алдымен функционалдық 

бағытталуына сҥйенуіміз керек. Қҧқық қҧралдардың оқиғасы ретінде, мемлекет пен қоғам алдына 

қойған мақсат пен міндеттерді тиімді шешу жолдары ғана бола алады. 

Қҧқықтағы ынталандырудың қҧралдары қажетті объективтік сипатқа ие. Белгілі бір уақыт 

аралығында қҧқықтық ынталандырудың барлық кҥш – қуатын пайдалана отырып, мемлекет пен 

қоғамның алдында тҧрған міндеттерді сапалы және тез орындауға кӛмектеседі. Қҧқықтағы 

ынталандырудың қҧралдары әр тҥрлі. Оларға келесілерді жатқызуға болады: заң нормалары, 

ынталандыратын қҧқықтық қатынастар, заңдылық, қҧзыреттілік, субъективті қҧқықтары мен 

міндеттері, заң қолдану актілері, заң техникасы. 

Бҥгінгі таңда заң ғылымдарының маңызы ӛсіп жатыр. Мемлекетте жҥргізіліп жатқан 

реформалардың жетістікке жетуі, тікелей қазақстан азаматтарының белсенді қатысу әрекеттеріне 

тәуелді. Сондықтан, жалпы қоғам мен жеке тҧлғаның мҥдделерін қанағаттандыру ҥшін, қҧқықтағы 

ынталандыру қҧралдарын анықтау мен бекіту мәселелері ӛте ӛткір.  

Қҧқықтық ынталандыру тиімділігі, сондай – ақ жалпы қҧқықтық реттеу тиімділігі қҧқықтық 

қҧралдарды таңдау мәселесіне тәуелді.  

Сондықтан, қоғам мен мемлекетте ҥш элемент болуы тиіс:  

- адам ӛзін - ӛзі жҥзіге асыру ҥшін, қҧқықты жалпы – қҧқықтық мҥмкіншілік ретінде 

қарастыруы тиіс; 

- қҧқықтық талаптар мен мҥмкіндіктерді бекітетін, нормативті – қҧқықтық актілер мен басқа 

да қайнар кӛздерде кӛрсетілген, белсенді әрекет етуші заңнамалар;  

- белсенді заңнамаларды орындаудың қҧқықтық қҧралдары. 

Аталған элементтер қҧқық пен қҧқықтық ынталандырудың пайда болуы мен дамуына қажетті. 
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Қҧқықтағы ынталандырудың қҧралдары қҧқықтық ынталандырудың қызметтік сапасын 

анықтайды. Қҧқықтық ынталандырудың қҧқықтық кешенді институты ретінде ерекшеленуі, 

қҧқықтық қҧралдардың сипаты мен қҧрылымына тәуелді. Қҧқықтық ынталандырудың нормативтік 

негізіне алынған ынталандыру қҧралдары қате таңдалса, онда қҧқықтық тиімділігінің тӛмендеуіне 

әкеледі. 

Қҧқықтағы ынталандыру қҧралдарының методологиялық маңызы келесіде: 

1. Қҧқықтағы ынталандыру қҧралдарының тҥсінігіне, қҧқықтық ынталандыру мақсатына 

жетуге бағытталған барлық қҧқықтық оқиғаларды жинақтауға болады.  

2. Қҧқықтағы ынталандыру қҧралдарының тҥсінігіне, қҧқықтық ынталандырудың қолданбалы 

аспектісі мен бірге функционалды қҧқықтық жағын кӛрсетуге мҥмкіндік береді. 

Қҧқықтағы ынталандыру қҧралдары қҧқықтық реттеу механизіміндегі қҧқықтық ынтаның 

орны мен рӛлін анықтауға кӛмектеседі. 

Қҧқықтық ынталандыру қҧралдарын тәжірибеде игеруге тҧлғаның қҧқықтық санасы мен 

қҧқықтық мәдениетінің деңгейі әсер етеді, себебі қоғамдық қатынастардың белсенді қатысушысы 

болу ҥшін тҧлғаның дайындығы олардан тәуелді болады.  

Қҧқықтағы ынталандыру қҧралдары міндетті тҥрде нормативті анықталған болуы тиіс. Басқа 

сӛзбен айтқанда, нормативтік – қҧқықтық актіде бекітілген тәртіп пен кӛрсетілген оқиғада 

субъектілер оларды қолдана алады. 

Барлық қҧқықтық ынталандыру қҧралдары арасында байланыстары бар. Бір жағынан, 

қҧқықтық ынталандырудың әр бір қҧралы – қҧқықтық ақиқаттың бӛлек элементі болса, басқа 

жағынан олардың жиынтығы қҧқықтық ынталндырудың ерекше механизмін қҧрайды.  

Қҧқықтағы ынталандыру қҧралдарын әр тҥрлі негіздері бойынша жіктеуге болады: 

1. Бір топ адамдардың әрекеттеріне қҧқықтық ынталандырудың әсері бойынша:  

- жалпы қҧқықтық қҧралдар (олар әмбебап мінезді, барлық субъектілер қолдана алады; оларға 

келесілерді жатқыза аламыз: заң нормаларын, қҧқық қатынастарын, субъективті қҧқықтары мен 

заң міндеттерін); 

- арнайы қҧқықтық қҧралдар (нақты бір тҧлғаның әрекеттерімен байланысты, оған қҧқық 

қолдану актісі жатады). 

2. Қҧқық қҧралдарын қолданған қҧрамның саны бойынша: 

- қарапайым (нақты бір мәселені шешу ҥшін бір ғана қҧқықтық қҧралды пайдалануы, мысалы, 

кәсіпкер жеңілдік қҧқығын жҥзеге асырады); 

- қиын (ерекше қҧқықтық режимді қҧруға кӛмектесетін, бірнеше қҧқықтық қҧралдарының 

жиынтығы, мысалы, бос экономикалық аймақтар режимы). 

3. Қызметтің сипаты бойынша: 

- ынталандырушы субъектілерімен қолданатын қҧқықтық қҧралдар (заң шығару 

бастамашылық қҧқығы, заң қҧрылысы, заң терминдері негізінде нормативті – қҧқықтық актілерде 

қҧқықтық ынталандыруды бекітуін қамтамасыз ететін қҧқықтық қҧралдар); 

- ынталандыратын субъектілерімен пайдаланатын қҧқықтық қҧралдар (субъектілердің 

қҧқықтары мен мҥмкіндіктері негізінде із жҥзіне асатын заң нормалары). 

Қҧқықтағы ынталандыру процессінде қолданылатын қҧқық қҧралдарды екі топқа бӛлуге 

болады: анықтау қҧралдары және әрекет қҧралдары. Қҧқықтық қҧралдарды мҧндай екі топқа 

бӛлудің себебі, ол «мінсіз ҥзінді (қҧралдар, субъективті қҧқықтарын анықтайтын қҧралдар, 

міндеттер, жеңілдіктер, тыйым салу, сыйлық, жаза және т.б.) және нақты ҥзінді (ең алдымен 

қҧқықты жҥзеге асыру мен міндеттердің актісі, технологиясы, қызметті орындауға бағытталған 

әрекеттің қҧралдары) қҧралған»[2, 13]. 

Ынталандыруда қолданып жатқан қҧралдарын келесідей сипаттауға болады:  

- олар қҧқықтық ынталадыруды белсенді қолданумен байланысты; 

- олар ӛзгеріп тҧрады; 

- олар қҧзыретті мемлекеттік органдардың шешімімен, сондай – ақ басқа да ынталандырушы 

субъектілердің шешімдерімен ҧсынылған (мысалы, мемлекеттік қызметшісіне сый беру бҧйрығы, 

ғылыми зерттеу жҧмысын жҥргізу ҥшін грантты бӛлу туралы шешімі), қҧқықты ынталандыру 

актілерін орындау негізінде кӛрсетіледі. Аталған шешімдер субъектінің әрекеттері әлеуметтік 
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белсенді деп танылып, белгілі бір марапатқа ие деп танылады (тҧлғаның еңбегі заңмен мақҧлдану 

этапы). 

Қҧқықтық ынталандыру қҧралдарын ерекше қҧбылыс ретінде қарастырмауымыз керек. 

«Бағытталған нәтижеге ерекше қҧбылыстың негізінде жетуі мҥмкін емес, себебі автоматты тҥрде 

керекті әрекетке әкелмиді. Заңда ҧсынылған аспаптарды қолдануымен байланысты, оған әрекет, 

белсенділік, кҥш жатады»[3, 363]. 

Сонымен, қҧқықтағы ынталандырулардың қҧралдары – ол қҧқықтық оқиғалар, осы әрекеттің 

нәтижесінде ынталандыратын субъектінің мҥдделері мен мҧқтаждықтарын қанағаттандыру ҥшін, 

әлеуметтік және қҧқықтық белсенді әрекеттері қалыптасады.  
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