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Бұл мақалада жастардың құқықтық санасының қалыптасу про
цесінің элементтері, құқықтық мәдениетімізге деген талаптар, сана
лылық көзқарастар жүйесі, қоғамдағы қарым-қатынастарды реттеу
дің құралы ретіндегі құқықтық сананың маңызы, құқықтық сана мен
саяси сананың тығыз байланысы қаралады. Біздің елімізді дамыған
30 мемлекеттер қатарына енгізу бойынша Ұлттық Жоспарды жүзе
ге асыруға бағытталған Президент Н.А. Назарбаевтың Бес институ
ционалдық жоспарын орындауда қазақстандық қоғамдағы құқықтық
сана мен құқықтық мәдениетті заңның үстемдігі бойынша қалыптас
тыру өте маңызды болып келеді.
Түйін сөздер: құқықтық сана, құқықтық мәдениет, сана көзқа
растарының жүйесі, саяси сана, құқықтық актілердегі дәсүрлер, дәс
түрлер және заманауилық.
The article reviewed the elements of the process of formation of legal
consciousness of youth, claims against the legal culture, system of philoso
phy of consciousness, the role of legal consciousness as a tool to regulate
relations in society, the legal consciousness of close relationship with a po
litical consciousness. During the period of realization of five institutional
reforms of President N.A. Nazarbayev that are intended for realization of
Nation Plan of entering of our country into the line of 30 developed coun
tries, becomes very important the formation of legal awareness and the
legal culture in providing of supremacy of law in Kazakhstani.
Key words: Legal consciousness, legal culture, the system of worldconsciousness, political consciousness, traditions in regulations, tradition
and modernity.
В статье рассмотрены элементы процесса формирования пра
вового сознания молодежи, требования, предъявляемые к правовой
культуре, система мировоззрений сознаний, роль правового созна
ния как инструмента регулироваия отношений в обществе, тесная
связь правового сознания с политическим сознанием. Становится
очень важным формирование в казахстанском обществе правового
сознания и правовой культуры по обеспечению верховенства зако
на в ходе реализации пяти институциональных реформ Президента
Н.А. Назарбаева, направленных на осуществление Плана Нации по
вхождению нашей страны в ряды 30-ти развитых государств.
Ключевые слова: правовое сознание, правовая культура, система
мировоззрений сознаний, политическое сознание, традиции в нор
мативных актах, традиции и современность.
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Құқықтық сана дегеніміз қоғамда кең етек жайған адамдар
дың құқықтық құбылыстарға қатысты сезімдерін, көзқараста
рын, ой-пікірлерін білдіретін қоғамдық сананың бір түрі болып
саналады. Құқықтық сананы ғалымдар Ғ.С. Сапарғалиев пен
А.С. Ибраева былай деп тұжырымдайды: «Құқықтық сана – Қа
зақстан Республикасы азаматтарының жүзеге асырылып жүр
ген заңдарға, оларды қолдануға азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарына және қалаулы құқыққа, басқа да құқықтық
құбылыстарға, құқықтық сезімдердің, әсерлерінің, көзқараста
рының, пікірлерінің, бағаларының жүйесі» [1].
Біз, бірінші кезекте жастардың құқытық санасының қалып
тасу ерекшеліктері мен олардың қоғам дамуына тигізетін әсе
рін қарастыруымыз керек. Оған себеп біздің елде «Мемлекеттік
жастар саясаты туралы» 09.02.2015 ж. ҚР заңында көрсетілген
14 пен 29 арасындағы жастар саны 40 пайыз деңгейіне жақын.
Сондықтан қоғамда жастардың құқықтық санасы заң шығару
үрдісіне, құқық қорғау органдарының қызметіне және т.б. жағ
дайларға әсер етпей қоймайды.
Жастардың құқықтық санасының қалыптасуына және дам
уына бірінші кезекте өте күрделі факторлар жүйесі әсер етеді.
Ол факторларға, біздің ойымызша, келесі қатынастар жатады:
әлеуметтік экономикалық жағдай, қоғамдық саяси құбылыс,
идеологиялық әрекеттер, қоршаған орта, жастардың әлеумет
тік іспен қамтылуы, идеялық тәрбиелік жұмыстар. Көрсетілген
факторлар мен қатар жастардың құқықтық санасының қалып
тасу процесіне келесі элементтердің тікелей қатысы бар, олар:
құқықтық білім, құқық туралы түсінік, қолданыстағы құқыққа
қатысты көзқарас, құқыққа қойылатын шарт, құқықтық талап
ты орындауға қатысты ой-пікір. Сондықтан да жастардың құ
қықтық білімін көтеру үшін оларды әртүрлі қайнар көздермен,
құқықтық ақпараттармен қамтамасыз етіп отыру қажет. Бүгін
де адам санасына ерекше ықпал ететін құрал-телеарна болып
отыр. Қазақстан телеарналарында арнайы жастарға қатысты
оларды ынталандыратын, олардың құқықтары мен бостандық
тарын сөз ететін қызықты бағдарлама қажет. Мысалы, «Жастар
құқық әлемінде» айдарында жас заңгерлер мен үлкен ғалымдар
бас қосып, заңнамаларды салыстырмалы түрде қарастырып, те
ледебат жүргізіліп отырса дұрыс болар еді дейміз.
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Жастардың құқықтық санасының қалыптас
уына әсер ететін әртүрлі факторлар ішінде ерек
ше тоқталып өтуді қажет ететіндері, біздің ойы
мызша, жастардың қазіргі еліміздегі саясатқа,
реформаға, билік басындағыларға сенімі қандай
және діни ұстамдары қандай деген мәселелер.
Себебі, аталған факторлар жалпы құқықтық са
наның дұрыс қалыптасуына, оның жоғарғы құ
қықтық мәдениетпен ұштасуына үлкен ықпал
етеді. Елін, жерін, оның басқарушы тұлғалар
дың іс әрекетінің заңдылығына деген құрмет жас
тұлғаның бойында тұрақты ой-тұжырым сезімін
орнатады.
Қазіргі кездегі жағдайлар құқықтық мемле
кеттіліктің негіздерін орнықтыру, қоғам ішінде
қажетті шеңберде қоғамдық тәртіпті нығайту,
құқықтық мәдениетті жаңғырту және жандан
дыру, моральдық құндылықтарды күшейту, заң
дарымыз бен қоғамдық тәртібіміз жұртты қор
қытып – үркітпейтін, күштемейтін, қайта қоғам
мүшелері өздері түсіне отырып, ол заңдылық
тарды қолдап- қуаттап отыруынқамтамасыз ету
болып табылады.
Халықтың, өркениеттің кең болашағы және
оның өміршеңдігі рухани құндылықтарды қадір
леумен, оларды дамытумен байланысты. Рухани
даму – ол күнделікті өмірлік асулардан адам де
ген құрметті түрде өте білуі. Сондықтан қоғам
үнемі үздіксіз дамуда болуы керек. Құқық талап
тарын бұзуға бейім адам рухани жұтаң, өзімшіл,
өркөкірек, билік құмар болып келеді.
Енді мәдени дамудың түпкі негіздеріне үңі
ле қарасақ, оның әртүрлі күрделі өзара байла
ныстардан тұратынын аңғарамыз. Мәдениетті
лік – адамның рухани жетілуі. Мәдениет адамда
біртұтастықты, намыс, ұят, ізгілік, турашылдық,
өзін-өзі сыйлау сияқты жоғары адами қасиеттер
діқалыптастырады [2].
Рухани мәдениеттің құрамдас бөлігі құқық
тық мәлениет болып табылады. Құқықтық мә
дениет – бұл қоғам қол жеткізген әлеуметтік
қатынастардың құқықтық реттелуінің, тұлғаның
еркіндігі мен құқықтарының сақталуының, тәр
тіптің орнауының деңгейі.
Қазақстанда құқықтық мемлекеттіліктің не
гізі қаланып, қалыптасу процесі жүріп жатқанда
құқықтық мәдениетімізге де талап арта түседі.
Мәдениетіміз деп халқымыздың үзақ ғасырлар
бойындағы сұрапталып жинақталған, ұрпақтар
дініне, қанына сіңірілген рухани игілігі, салтдәстүрі, әдет-ғұрпы, таным-сенімі, әлеуметтік
топтың, халықтың, ұлттың өмірдегі бет-бейнесі,
зиялылығы, біліктілігі, басқа халықтан, нәсілден
ерекшеленіп көрінетін, айырып ажырататын ты
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ныс-тіршілігінің, өмірде саналылық танытатын
көзқарастар жүйесін айтамыз.
Бұл құқықтық мәдениет ұлтымыздың негізгі
өзегі, құрамдас бөлігі, маңызды саласы. Сондық
тан оны игеру заңгерлердің де азаматтық пары
зы, қасиетті борышы, өмір талабы. Осы жол
да заң ғылымында жаңа талаптар, оның ішінде
дәстүрлі ұлтымыздың құқықтық мәдениетін
қайта қарау, зерттеуде жаңа көзқарастар туын
дап отыр. Бұл көзқарастар ұлттық, құқықтық
мәдениетімізді көтеруге басымдық беруде. Бұл
ұлттық құқықтық болмысымызды терең ұғыну,
мемлекеттік органдар мен халықтың ара қаты
насын жақындату, тәлім-тәрбие өзегін күшейту
дегенді білдіреді. Себебі, мемлекеттік құрылым,
құқық, сот жүйелерінде дәстүр, тарих сабақ
тастығы үлкен рөл ойнайды. Бұл сабақтастық
имандылық, ар-намыс, ұят, өнегелілік, әдептілік
ұғымдарымен сипатталады.
Құқықтық мәдениет – рухани мәдениеттің
маңызды саласы. Ол материалдық мәдениетпен
тығыз байланысты. Мысалы, заң қорғау орган
дарының жұмыс істеу стилі мен қызметкерлері
нің деңгейі, олардың кәсіптік және адамгершілік
қасиеттері осы елдегі құқықтық мәдениеттің қа
лыптасып, дамуына ықпал етіп отыратын ма
ңызды факторлар. Сот, тергеу және прокурор
лық органдардың материалдық базасы құқықтық
мәдениетті бағалауға еске алынып отырады.
Қылмыстық процесс мемлекеттік іс-әрекеттің
формасы ретінде заңмен реттеліп отыратын бол
ғандықтан, ол әр уақытта құқықтық мәдениет
тұрғысынан бағаланып отырады. Заң шығару
мен қолдану іс-әрекеті құқықтық мәдениетті да
мытуға ықпал жасап отыруы қажет. Құқықтық
мәдениет адамгершілікпен тығыз байланысты.
Адамгершілік жоғары болған сайын құқықтық
мәдениет те жоғары бола беретіні сөзсіз.
Құқықтық мәдениет (кең мағынада) дегені
міз нақты іс қимыл, әрекет жасау үстіндегі заң
қондырғысы компоненттерінің жиынтығы және
құқық жөнінде және оның жүзеге асырылуы ту
ралы, мемлекет отрандарының, лауазым иеле
рінің іс-әрекеттері жөнінде адамдардың жалпы
түсінігі мен пайымдаулары.
Құқықтық мәдениет (тар мағынада) дегені
міз тұлғаның құқық туралы ой-пікірлері, сезім
дері мен пайымдаулары және де саналы түрде
гі қажеттіліктері. Осы қажеттіліктер тұлғаның
құқыққа сай мінездерінен, жүріс-тұрыстарынан
көрініс табады [3].
Қоғамдағы қарым-қатынастарды реттеудің
негізгі құралы ретінде құқықтық сана құқықтық
мәдениеттің маңызының арта түсуіне жол ашты.
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Қоғамдық шындықтың объективті нысыны тек
зиялы, білімді қоғамда ғана демократиялық бар
лық мүмкіншіліктердің жан-жақты ашыла түсе
тінін дәлелдеп отыр[1].
Демократияның кеңінен көркеюінің басты
кепілі – құқықтық мәдениеттің жан-жақты дами
түсуі. Демократия дегеніміз шетсіз де шексіз ке
ңістік немесе әркімнің ойына келгенін істеушілік
емес.Ол белгілі дәрежеде заңмен, тәртіппен рет
теліп отыратын қоғамдық қатынастар. Заңның
үстемдігі мен демократия қатар жүретін құбы
лыстар. Заң алдында бар азаматтар тең болған
да ғана мемлекетте заң бәрінен жоғары тұрады.
Ұлы Абай мемлекеттік өкімет, билік жүргізу ту
ралы ойларында ел басқару саясатында заңның
үстемдігі қоғамның барлық саласында жоғары
тұруын негіздеген еді. Абай заң арқылы демок
ратияны іске асыруды ұсынған. Жалпы халық
алдында мемлекет органдары міндетті түрде жа
уапты болуға тиіс деп есептеген [4].
Қазақстанда азаматтардың құқықтық мә
дениетін көтеру мақсатында Қазақстан Рес
публикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың
«Қазақстан Республикасында жалпыға бірдей
құқықтық білім беруді ұйымдастыру жөніндегі
шаралар туралы» қаулысы жарияланды. Осында
көрсетілгендей, жалпыға бірдей құқықтық білім
берудің міндеттері:
– өндірістік ұйымдардың , мемлекеттік аппарат
қызметкерлерінің құқықтық мәдениетін көтеру;
– қоғамдық қатынастардың барлық саласын
да тәртібі мен құқықты ретті сақтаудың қажетті
лігін халықтың барлық қабаттарына түсіндіру;
– қоғамдық аппараттың құралдары: теледи
дар мен радионы, жазба басылымдарды тиімді
пайдаланудың мүмкіндіктерін қарастыру;
– құқықтық тәрбие жұмысын ұйымдасты
руда мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйым
дардың іс-әрекеттерін бір-бірімен үйлестіру,
үйлестіру-әдістемелік кеңестердің жұмысын
жандандыру [5].
Қазақстан Республикасында жалпыға құқық
тық білім беру жұмысын үкімет басқарады, ал
оны әдістемелік жағынан Юстиция басқармасы
қамтамасыз етеді. Республикалық министрлік
тердің, мемлекеттік органдардың басшылары
өзінің қарамағындағы қызметкерлерінің құ
қықтық білімін көтеруге жағдай жасайды, оны
ұйымдастырады.
Жалпыға бірдей құқықтық білім беру – бүл
қысқа мерзімге арналған жұмыс емес, көп уа
қытқа созылатын, жоспарлы, болашаққа иек ар
татын кешенді жұмыс екенін ұмытпаған жөн.
Жалпыға бірдей құқықтық білім беруді енгізу
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дің негізі жергілікті әкімдердің қаулылары, ми
нистрлік басшыларының бұйрықтары сияқты
директивалық құжаттар болып қабылады. Жал
пыға бірдей құқықтық білім берудің бастапқы
ерекшелігі – оның нақты салаларға, жүйелерге
бағытталуы. Әрбір саланың, жүйенің басында
тұрған ұйымдастырушы субъектілер өзіндік жол
тауып, өзіндік жоспар құрып, өзіндік бағдарлама
арқылы білім беруді ұйымдастыра алады.
Қазіргі жағдайда адамдардың құқықтық бі
лімінің нашарлығын пайдаланып, өзінің қара
басының қамын ойлайтын алаяқ заңгерлерге
бірден-бір тосқауыл – адамдардың құқықтық бі
лімінің болуы. Адамдардың құқықтық білімін
арттыру әлі күнге дейін құқық қорғау ұжымда
рында кездесіп қалатын құқық талаптарын бұ
зуға бейім өзімшіл өркөкіректерді айықтыруға
үлкен әсер етуі сөзсіз.
Сонымен, құқықтық сана дегеніміз адамдар
дың, әлеуметтік бірліктердің қоғамда бар және
олардың тілек-ықыластарына сай келетін құқық
қа қатыстылықтарын білдіретін көзқарастары
ның, идеяларының, түсініктері мен сана –сезім
дерінің жиынтығы.
Құқықтық сана – Қазақстан Республикасы
азаматтарының жүзеге асырылып жүрген заң
дарға, оларды қолдануға, азаматтардың құқық
тары мен бостандықтарына және қалаулы құ
қыққа, басқа да құқықтық құбылыстарға құқық
сезімдерінің, көзқарастарының, пікірлерінің ба
ғаларының жүйесі. Құқықтық сана – қоғамдық
сананың бір түрі. Құқықтық сананың деңгейін
жүйелендіретін факторлар арқылы анықтауға
болады. Ал ғылыми құқықтық сана – құқықтық
теорияларды игеру процесінде қалыптасады.
Құқықтық сана мемлекетте ресми қолданыста
жүргізіліп отырған құқық идеологиясымен тіке
лей өзара байланыста болып отырады.
Құқықтық сана саяси санамен де тығыз бай
ланыста дамып отырады. Билікке келген және
саяси лидерлікке ұмтылған қоғамдық топтар құ
қықтық жағынан өз идеяларын, ойларын тиімді
құқықтық жүйе түрінде бейнелеуге тырысады.
Сондықтан дүниежүзілік практикада саяси топ
тар өздерінің мүддесіне жақын етіп Конститу
цияның, заңдардың өз варианттары үшін күре
сіп отырады. Қай кезде болсын, кез келген саяси
партиялар мен біріккен саяси топтардың өзіне
тән, өздерінің болашаққа деген көзқарасына сәй
кес идеологиясы болады. Кеңес үкіметі дәуірін
де коммунистік идеология үстемдік еткені бар
шаға айқын.
Қай салада болсын идеология адамдарды
белгілі бір мақсатқа жұмылдыру үшін алдын-ала
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дайындалған бағдарлама бойынша өз рөлін ат
қарады. Құқық идеологиясының мазмұны – бұл
адамдар арасындағы құқықтық қатынастардың
мәні, мағынасы жөніндегі ұғымдар, қағидаттар,
сенімдер, құқықтық және мемлекеттік құбы
лыстар жөніндегі көзқарастар болып табылады.
Құқық идеологиясының құрылуына құқықтық
білім, міндетті мінез-құлық жөнінде қоғамдық
және құқықтық идеялардың ақпараттық қанық
тылығы маңызды рөл атқарады. Қоғамдық қаты

настардың өзара үйлесімділігі құқықтық, саяси,
адамгершілік мәдениеттерінің өзара сәйкес
болуынан туындайды.
Әр адам өзінің әлеуметтік және құқықтық
мәртебесін жаңғырта отырып, кез келген құқық
тық жағдайларда, құқықтық қатынаста мәселені
дұрыс түсініп, бағалап, нақты шаралар қолдана
алуы керек, әйтпесе теңділік және әділеттілік, құ
қықтық мемлекет және азаматтық қоғам идеясы
толығымен де-факто болмай қалуы мүмкін.
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