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АЛҒЫ СӨЗ

Құқық философиясы құқықтың мəнi, оның мағынасы мен

ұғымы, оның əлемдегi орны, оның құндылықтары мен маңызы, оның

адам, қоғам жəне мемлекет өмiрiндегi жəне халық пен адамзат

тағдырындағы рөлiн зерттеумен айналысады. Өзiнiң саналы

жаратылысы бойынша адам белгiлi дəрежеде пайымдалған жəне

зерделенген (сана арқылы) əлемде өмiр сүредi əрi əрекет етедi жəне

бұл адам болмысының фундаментальды (iргелi) қасиеттерiнiң,

əлемдегi бағдары мен əрекетiнiң қатарына жатады. Болмыстың

адамзаттық тəсiлi өз құрамына зерделеудi, пайымдауды, бұл

болмысты, өзiңдi жəне бүкiл əлемдi, əлемдегi өзiңдi, өзiңдегi əлемдi

түсiнудi енгiзедi. Мұндай принцип адамның құқық əлемiмен өзара

қатынастарында да орын алады. Ол құқықтық мəлiметтердi өз ақыл-

ойының теориялық, кəдуiлгi, философиялық ақыл-ойының

тұрғысында бағалайды, сынайды, тексередi, күмəн келтiредi. Бұл

позитивтi құқықты ақылдылық, əдiлеттiлiк, шынайылық,

ақиқаттылық жəне т.б.  тұрғысынан сынауды бiлдiредi  жəне де ол

позитивтi  құқыққа қатынасында өзге өлшемге де ие болады.  Бұл

өлшем билiктiң немесе оның өкiмдерiмен емес, адамның қоғамдық

болмысының iргелi қасиеттерi мен мəселелерi, табиғат пен құқықтың

мəнiн тану қажеттiлiгi, оның адамның бiрлескен өмiрдегi алатын

орны мен маңызы сияқты нəрселер арқылы анықталады. Ақыл-ойдың

мақсаты – ақиқат жəне құқық философиясы да құқық туралы

ақиқатты iздеумен айналысады. Құқық философиясының пəндiк

аймағы – құқық пен заңның айырмашылығы жəне арақатынасы

мəселесi. Құқық философиясының тарихы ертеден басталғанымен,
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“құқық философиясы’’ терминiнiң өзi XVIII ғасырдың соңында пайда

нболды. Бұған дейiн ерте заманнан бастап, философиялық-құқықтық

саланың проблематикасы бастапқыда жалпы тақырыптың бiр үзiндiсi

жəне қыры ретiнде қойылып, ал кейiнiрек зерттеудiң дербес пəнi

ретiнде дамыды.

Бастапқыда “құқық философиясы’’ терминi (сонымен бiрге

құқық философиясының концепциясы да) заңгерлiк ғылым да пайда

болды. Оның авторы, құқықтың тарихи мектебiнiң негiзiн қалаушы,

немiс заңгерi Г. Гуго болып табылады. Гугоның пайымдауынша

юриспруденция (заңгерлiк) үш бөлiктен тұрады: заңгерлiк догматика,

құқық философиясы жəне тарихы. Бұл жағдайда құқық тарихы

құқықтың заң шығарушылық нəтижесiнде емес, тарихилықтың

нəтижесiнде қалыптасуы туралы тұжырымды ұстанады.

“Құқық философиясы’’ терминiнiң кеңiнен таралуы Гегельдiң

“құқық философиясымен’’ (1820) байланыстырылады. Гугомен

салыстырғанда Гегельдiң ойынша құқық философиясы заңгерлiк

емес, философиялық пəн. Оның үстiне философия ғылымын ол

тарихи ғылым ретiнде қарастырады. Гегель бойынша құқық туралы

нағыз ғылым құқық философиясында көрiнедi. Құқық философиясы

пəнiн Гегель былайша сипаттайды: құқық туралы философиялық

ғылым өзiнiң пəнi ретiнде құқық идеясын - құқық ұғымы мен оның

iске асуын қарастырады’’. Құқық философиясының мақсаты

құқықтың негiзiнде жатқан ойларды игеру. Ал бұл дұрыс ойлаудың,

құқықты философиялық танудың арқасында мүмкiн болады. Құқық

философиясы пəнiнiң гегельдiк түсiндiрмесiнiң алғышарттарына оны
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ойлау мен болмыстың, ақылдылық пен нақтылықтың бiрегейлiлiгi

туралы философиялық идеялар жатады.

Философияның, оның iшiнде құқық философиясының да

мiндеттерi осыдан туындайды, “бар нəрсенi игеру, өйткенi бар нəрсе -

ақыл’’. Құқық философиясы пəнi мен мiндетiнiң гегельдiк

түсiндiрiлуi құқық пен заңның бұрынғы табиғи-құқықтық

концепцияларына да, табиғи құқықтың антирационалистiк

сыналуына да (Гуго жəне құқықтық тарихи мектебiнiң өкiлдерi) жəне

құқықтық рационалистiк тəртiбiне де қарсы шықты.

Құқық философиясының пəндiк сипатын заңгерлiк жəне

философиялық ғылымдарда анықтау мəселелерiн қойған Гуго мен

Гегельдiң XIX-XX ғасырлардың философиялық-құқықтық

зерттеулерiнде онан əрi дамыды. Философиялық iлiмдердiң өздерiмен

қатар, құқықтың философиялық түсiндiрмелерi де бүкiл заң

ғылымына, ондағы философиялық-құқықтық тəсiлдер мен

концепцияларға əлi күнге дейiн ықпалын тигiзiп келедi. Сонымен

қатар, юриспруденцияның өзi, құқық туралы, оның қалыптасу, жетiлу

жəне дамуының мəселелерi туралы заңгерлiк - теориялық

концепциялар да құқықтық тақырыптың философиялық зерттелуiне

үлкен əсерiн тигiздi. Философия немесе заң ғылымдарының

жүйесiнде болсын құқыққа деген барлық философиялық тəсiлдерде

осындай өзара ықпал жəне өзара əрекет байқалады. XIX ғасырдың

екiншi жартысынан бастап жəне ХХ ғасырда құқық философиясы

заңгерлiк пəн ретiнде негiзiнен заң факультеттерінде оқытылғанымен

оның дамуы үнемі философиялық оймен байланыста қала береді.

Ерекше философиялық пəн ретiндегi құқық философиясында (табиғат
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философиясы, дiн философиясы, мораль философиясы жəне т.б.

сияқты) танымдық мүдде мен зерттеушiлiк назар құқық саласындағы

белгiлi бiр философиялық концепцияның танымдық мүмкiндiктерi

мен потенциалдық мүмкiндiктерiн ашып көрсетуге бағытталады.

Мұнда белгiлi бiр концепцияны берiлген объектінiң ерекшелiктерiне,

методологиялық жəне аксиологиялық тұрғыда бұл концепцияның

тiлiнде объектiнi пайымдауға, түсiндiруге жəне игеруге сəйкес

қолдана отырып, оның мазмұндық нақтылануына үлкен көңiл

бөлінедi. Ал заңгерлiк тұрғыда дайындалған құқық философиясының

концепцияларында жоғарыдағы саламен салыстырғанда əдетте,

зерттеудiң құқықтық мотивтерi, бағыттары мен бағдарлары басым

болады. Жəне бұл жағдайда философиялық талдаудың аймағына

көбiне дəстүрлi юриспруденцияның нақты сұрақтары кiредi. Алайда

ең бастысы, əрине, тақырыптар мен мəселелердiң қайсысын таңдау

емес, қазiргi философиялық жəне құқықтық ойдың жалпы

контекстiнде нақтыландыру ағымында оларды құқық философиясы

тұрғысынан түсiндiру мен пайымдау болып табылады.
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АЛҒЫ ФИЛОСОФИЯ ЖƏНЕ ОНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ

Алғы философия жəне оның қалыптасуы

Анарыс
(Анахарсис)

(VІ б.ғ.д.)
Ел билеу

жолдарын
айтқан ғұлама,

реформа
жасаған

Тоныкөк
(VІІ ғ.)

Шығыс-түрік
мемлекетінде

гі
реформатор

Қорқыт
Тіршілік

жəне
мəңгілік

мəселесін
қарастырған

Күлтегін
(VІІ ғ.)

Елдік,
халықтық

қасиеттерді
аңсаған
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ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ

Ортағасырлық Қазақстан философиясы

Жүсіп Баласағұн
(1015-1016 ж.ж.)

Елді əділетті басқару
мəселелерін қозғаған

Махмуд Қашқари
(1029-1101 ж.ж.)

Түрік халқының салт-дəстүрін,
менталитетін, тілін зерттеген

Мухаммед Хайдар Дулати
(1499-1551)

Тарих философиясы
мəселелерін қойып
қарастырған, дін

философиясын дамытқан

Қожа Ахмет Яссауи
(1166 ж.қ.б.)

Ақиқатты танып-білу жолдарын
қарастырып, сопылық (суфизм)

философиясын дамытқан
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ƏЛ-ФАРАБИ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ КӨЗҚАРАСЫ

Əл-Фараби философиялық көзқарасы

Болмыс туралы ілім Қайырымды қала
сипаты

Бақыт теориясы
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АҚЫН-ЖЫРАУЛАР ФИЛОСОФИЯСЫ

Ақын-жыраулар философиясы

Шалкиіз
(1465-1560)

Қазақ
поэзиясындағы
философиялық

бағыттың негізін
салды. Шалкиіз
толғауларының

рухы - батырлық
ерлік, өз Отанын
сүю, оған қызмет

ету

Қазтуған
(ХV ғ)

Ол өз артына
өмір хақында,

атамекен, туған
ел жайлы жəне

əскери
тақырыптардағы

сан алуан мол
мұра қалдырған

Асан Қайғы
(ХV ғ.т.ж., ə.ж.

белгісіз)

Өзінің
философиялық

жыр-
толғауларында

хандық үкіметті
нығайту, елдің

қорғаныс қабілетін
арттыру қажеттігін

насихаттады

Бұқар-жырау (ХVІІ-ХVІІІ ғ.ғ.)
Философиялық көзқарас-білімнің толықтырылған,
қорытылған күнделікті өмірді байқаудан, өткенді

талдаудан, келешекті болжаудан туындайды
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БІРЛІК ФИЛОСОФИЯСЫ

Бірлік философиясы

Төле би (1663-1756)
Елдің бірлігі,

ынтымақтастығы
мəселесін қарастырған

Əйтеке би (1666-1722)
Бейбітшілік,
адамгершілік

мəселелерін қарастырған

Қазыбек би (1667-1764)
Мемлекеттік, құқық мəселелерін

қарастырған (Жеті жарғы)
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ҚАЗАҚ АҒАРТУШЫЛЫҚ ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ
НЕГІЗГІ ИДЕЯЛАРЫ

Ақыл-ойды
дəріптеу

Білім, ғылымды қоғам дамуының
қорғаушы күші ретінде түсіну

Дінді философиялық талдау.
Дінге сын

Адам мəселесі

Адам бақыты

Əлеуметтік прогресс мəселесі

Адам
болмысы
ерекше-
ліктерін
қарас-
тыру

Онтоло-
гиялық
аспект

Иман-
дылық,
ізгілік,

адамгер-
шілік

категория-
ларын

негіздеу

Этикалық
аспект

Адам
табиға-

тына сай
келмейтін
қоғамды
өзгерту
қажет

Əлеу-
меттік
аспект

Иман-
дылық-

тың
нығай-
тылуы -
прогресс
түрткісі

Этика-
лық

аспект

Білімді
басшы
идеалы

Саяси
аспект

Шаруа-
шылық-

тың
жаңа

түрлері-
нің

қажет-
тілігі

Эконо-
микалы

қ
аспект
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АБАЙ ҚҰНАНБАЕВ ФИЛОСОФИЯСЫ

Абайдың ағартушылық философиясы

Имандылық
(этикалық)
философиясы
Бақыт жолы -
білім, ғылым жəне
имандылық.
Этикалық
категорияларды
негіздеу

Əлеуметтік
философия
Білім, ғылым
жəне имандылық
қоғам дамуының
қозғаушы күші.
Алғашқы басшы
идеалын негіздеу

Дін философиясы
Ислам дінін талдау,
оның негізгі
қағидаларына сын.
Дейстік тұрғы.
Өнегелік дінін
ұстану
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ШƏКƏРІМ ҚҰДАЙБЕРДИЕВ ФИЛОСОФИЯСЫ

9 кесте

«Үш анық» еңбегінің идеялары

Сенім ақиқаты,
жаратушы
болмысын
мойындау, жан
мəңгілігі туралы
идея

Ғылым ақиқаты,
сезімдік қабылдау
нəтижелері жəне
рационалды-
логикалық
ойлаумен
негізделген

Ар-ождан жан
ақиқатының
субстанционалдық
негізі болып
табылады
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РУХАНИ РЕНЕССАНС ФИЛОСОФИЯСЫ

Рухани Ренессанс философиясы

Ахмет
Байтұрсынов

(1873-1937)

Көрнекті қазақ
ақыны, ағартушы-

демократы, əдебиет
зерттеушісі,

аудармашы, қазақ
эстетикасының
негізін қалаушы

Сұлтанмахмұд
Торайғыров
(1893-1920)

Əлеуметтік
философия

көзқарасының
бастауы - құдай,

табиғат жəне адам
арақатынастары
туралы мəселені

қарастырды

Əлихан
Бөкейханов
(1866-1937)

Ұлттық-
мемлекеттік

егемендік
мəселесін

қарастырды

Мұстафа Шоқай
(1890-1940)

Түркі елдерінің
отандығы

Мұхтар Əуезов
(1897-1961)

Қазақ өркениеті əлем
өркениетінің құрамдас бөлшегі
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МОРАЛЬ ЖƏНЕ ҚҰҚЫҚ

Мораль мен құқықтағы жалпылық

Қоғамдық сананың формасы

Мораль мен құқық бірегей жалпыадамзаттық негізде дамиды

Моральдық жəне құқықтық қатынастар аумақтарының сəйкес
келуі

Моральдық жəне құқықтық қатынастардың бірдей мақсаттары
жəне талаптары

Қоғамдағы басты қызмет - адамзаттық қатынастарды реттеу

Қоғамдық қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы

Мораль жəне құқық нормалары мен қағидаларын бұлжытпай
орындау
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Мораль жəне құқықтағы ерекшелік

Мораль Құқық

Нормалары əдет-ғұрып жəне
салт-дəстүрлерде

белгіленген

Нормалары формальды
түрде белгіленген жəне

ресми құжаттарда
бекітілген

Нормалары стихиялы түрде
қалыптасады

Нормалары мемлекетпен
тағайындалады

Қамтамасыз ету механизмі -
қоғамдық пікір

Қамтамасыз ету механизмі
– үкіметтің билік

санкциялары

КЕҢ ТАҢДАУ БОСТАНДЫҒЫ
ҚАРАСТЫРЫЛАДЫ

Таңдау бостандығы
нормативтік құжаттармен

шектелген
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ҚҰҚЫҚ МІНЕЗДЕМЕЛЕРІ

Үкіметтен туындайды да онымен қорғалады
(мемлекетпен байланыс)

Мемлекетпен белгіленген формальды анықталған
жүріс-тұрыс ережелері

ҚҰҚЫҚ

Заңдастырылған
мемлекет еркі

(мемлекеттік-еріктік
мінездеме)

Нормативтік

Арнайы мемлекеттік
құжаттарда көрсетілген

құқық нормалары

Жалпыға
міндеттілік

Формальды
анықталғандық

Жүйелілік

Биліктік-
реттеушілік

табиғат
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ҚҰҚЫҚ

Өзіңнің құқықтарыңды жəне міндеттеріңді
түсіну

Демократияның дамуындағы құқықтық
сананың рөлі

Құқықтық сана – қоғамдық сананың формасы

Күнделікті сана

Əлеуметтік əділеттілік
жайлы ұсынымдар

Құқықтық идеология

Əлеуметтік топтар
құқықтық сананы жүйелі

түрде ұсыну
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Құқық нормасы
(заңдар)

Əрекет етуге құқық жəне мүмкіндік

Белгілі мінез-құлықтың міндеті, қажеттілігі

Көпшіліктілік

Нақтылық

Нақты қолданбалылық
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ҚҰҚЫҚ И. КАНТ ТҰРҒЫСЫНАН

ҚҰҚЫҚ

Табиғи – өзінің пайда
болуы бойынша априорлы.
кез келген тəжірибеге дейін
тіршілік етеді жəне ақыл-ой
талаптарына негізделеді.
Бұл құқық тəжірибелік
ақыл-ой талаптарына сəйкес

Оңжақты – тарихи
тұрғыдағы құқық, табиғи
құқықтың талаптарына
сəйкес құрылуы қажет

Кең мағынадағы құқық –
міндет пен мəжбүрлеу
заңмен белгіленбеген
жағдайда орын алады

Тар мағынадағы құқық –
құқықты жүзеге асыру
міндеттілігі заңға
негізделген кезде орын
алады
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ҚҰҚЫҚ ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖƏНЕ
ҚЫЗМЕТТЕРІ

Құқық
филосо-
фиясы

Қ
Ұ
Р
Ы
Л
Ы
М
Ы

Қ
Ы
З
М
Е
Т
Т
Е
Р

Құқық
онтологиясы

Құқық
антропологиясы

Құқық
гносеоло-

гиясы

Құқық
аксиологиясы

Қолданбалы
бөлім

Көзқарастық

Методологиялық

Ақпарат-
тық

Аксиологиялық

Тəрбиелік
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ҚҰҚЫҚ ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ ПƏНІ

Құқық
философия-
сының пəні

Құқықтың мəні идея ретінде (мұрат тұту)

Категориялар жəне
анықтамалар

жүйесіндегі құқық

Құқықтың мəні
оның құрылымдық-

қызметтік
мінездемелерінің

бірлігі ретінде

Құқықтың мəні оның
жеткілігі (жеке) жəне
ерекше (өзгешелік)
белгілерінің бірлігі

ретінде

Құқықтың мəні
феноменалды жəне

ноуменалдының
бірлігі ретінде

Құқықтың мəні
ішкінің (табиғат)
жəне сыртқының
(қайнар) бірлігі

ретінде

Құқықтың мəні оның
өзгерістерінің

заңдылығы жүйесі
ретінде
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ҚҰҚЫҚ ТАБИҒАТЫ

Ф. Ницше
Билікке деген жігер.

Құқық - адамдар
арасындағы
теңсіздіктің
мемлекетпен

бекітілуі

А. Шопенгауэр
Өмірге деген жігер.

Құқық - адамның ішкі
агрессивтілігінің
шыдамдылығы,

əділетсіздікке қарсы
тұруы

О. Шпенглер
Мəдениет

морфологиясы.
Құқық – мəдениеттің
тіршілік ету формасы.
Күш «құқыққа құқық»

ретінде

Экзистенциализм
Экзистенция

Құқық –қоғамдық өмірге
адамның мəнінің

иррационалды
«олқылығының» нəтижесі

Фрейдизм
Санасыздық

Құқық психиканың
санасыздық

құбылыстарының
қоғамдық-мемлекеттік

бекіту формасы

Құқық
табиғаты
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Материалдық өндіріс тəсілі қоғам қызметінің негізі, қоғамдық-
экономикалық формацияның ауысуы ретінде

Таптық күрес қоғамдық дамудың қозғаушы күші ретінде

Қоғам өміріне метериализм жəне диалектиканың таралуы

Құқық саяси негіздің элементі ретінде.
«Билік басындағылардың заңдастырылған еркі»

«Буржуазиялық» құқықты пролетариаттың революциялық
құқықтық сананың негізінде құлату

«Пролетарлық құқық» көшпелі кезең жағдайындағы пролетариат
диктатурасының (күштеуге сүйенген, шектелмеген үкімет) құралы

ретінде

Социализм кезіндегі құқықтың гуманистік жəне демократиялық
эволюциясы

Коммунизм кезіндегі мемлекеттің, демократияның, құқықтың
«құлдырауы»
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Космизм құқықтың философиялық рефлексиясының түрі ретінде

Философиялық-құқықтық антропоцентризм

Құқықтың рационалды-гуманистік рефлексиясы

Құқық философиясындағы субъект-объектілік талдау

Құқықтың философиялық-идеологиялық рефлексиясы

Құқық философиясындағы позитивистік-
сциентистік тип

Құқық философиясындағы
иррационализм

Құқық герменевтикасы

Құқықтың феноменологиялық
рефлексиясы

Постмодерн
Модерн

Философиялық
плюрализм
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АВГУСТИН (354-430)
Мемлекет сенім мен келісімге негізделіп, барлығы игілікке
ұмтылған жағдайда құрылып, сақталады.
Жоғарғы игілік – ол Құдай.

ФОМА АКВИНСКИЙ (1226-1274)
Құдайлыққа бағынғанның барлығы мəңгілік заңмен өлшенеді.
Табиғи заңдылық дегеніміз ақылды сананың мəңгілік заңға
қатысуы.
Адамзаттық ақыл-ой табиғи заңдылық талаптарынан туындау
керек.
Адам ақыл-ойына сəйкес ерекше жеке шешімдер адамзаттық
заңдар болып табылады.

РИМ ПАПАСЫ ИОАНН ПАВЕЛ ІІ (1920-2005)
Өзінің заңдарымен Құдай адам баласын шектеуге емес, керісінше,
мемлекетке төніп тұрған қауіптен сақтауға көмектеседі.
Құдайдың ұсынып отырған бостандық туралы сөзі, ол адамның
бойындағы бостандық, ол махаббат арқылы ашылады.

ВЫШЕСЛАВЦЕВ Б.И. (1877-1954)
Иса пайғамбардың антты бекітуі осыдан белгілі болды.
Барлығы заң жəне киелі кітаптарға негізделеді, сондықтан шарт
жəне келісімдік қатынастардан бас тарту керек.

ƏЛЕУМЕТТІК ҚАҒИДА НЕГІЗДЕРІ ОПШ (2004)
«ЕКІ СЕМСЕР» доктринасы – шіркеу билігі жəне мемлекеттік билік.
Біреуі тікелей, екіншісі жанама түрдегі. Масайраған Августин.
«О граде Божьем»
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ЭКОНОМИКАНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЖОСПАРЛАУЫ
БАСҚАРУДЫҢ ГУМАНИЗАЦИЯСЫ

ГУМАНИЗАЦИЯЛАНҒАН ТҰТЫНЫС

АДАМ ГУМАНИЗАЦИЯСЫ
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС

АШЫҚТЫҚ
ӨЗІНДІК ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

Қоғам
Əлеуметтік санасыздық

Əлеуметтік мінездеме

Безген демократия
Басқарудың бұйрық беру мінездемесі

Бюрократиялық машинаның билігі

Тұлғааралық қатынастар тобы
«Ар ұждан дауысы» кеңесінің жүйесі

- Ұлттық кеңес
- Жергілікті кеңестер

САНАЛЫҚ
САНАСЫЗДЫҚ

АДАМ

Махаббат
Қарым-қатынас
Ағайындық
Тəуелсіздік
Өзін жетілдіру

Нəркестік
Иннестуальды құмарлық

Садомазохизм
Іріткі салу

Конформизм
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достық агрессивтік

Эрос
Махаббат сезімі,

ұрпақтың
жалғасуы

Танатос

Өлім, құлдырау
инстинкті

Құштарлықтың
бейсаналық

инстинкттері

МЕН (ЭГО)

ТҰЛҒАНЫҢ САНА СЕЗІМІ

ҚҰҚЫҚТЫҚ ӨЗІНДІК САНА

ЦЕНЗУРА

Жоғарғы МЕН (Жоғарғы ЭГО)

ƏЛЕУМЕТТІК ЖҮЙЕГЕ КІРУ

ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ
МƏДЕНИЕТІНІҢ ТАЛАПТАРЫН

МОЙЫНДАУ

Қоғамның құқықтық мəдениеті

Құқықтық мəдениеттің
жазалану тенденциялары

Құқықтық мəдениеттің
либералды тендециялары
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ФИЛОСОФТАР ҚҰҚЫҚ ФИЛОСОФИЯСЫ ЖАЙЛЫ

И. ИЛЬИН
(1882-1954)

Құқық философиясы саласындағы ғалым зерттеу негізінде
ақиқатты тəжірибелік шешім қабылдай білу керек, оны жүйелей
білу керек...
Құқық философиясы пəндік құқықтық тəжірибесіз мүмкін емес

С. ФРАНК
(1877-1950)

Құқық философиясы қоғамдық үлгі жайлы философиялық ілім,
əлеуметтік философияның бөлігі.

П. НОВГОРОДЦЕВ
(1866-1924)

Құқық философиясында теократиялық жəне зиялылық бастаулар
ежелден бар...
Философиялық кестелер тарихи жағдаймен байланысқан.

Г. ГЕГЕЛЬ
(1770-1831)

Философия, бір жағынан, нақтылық туралы ғылым емес жəне
құқықты анықтай алмайды.
Философия өз түсінігін ақыл-ойдан, ішкі ұғымнан табады.
Құқық философиясы позитивті ғылым.



32

ФИЛОСОФИЯЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ПƏНДЕР

ЖАЛПЫҚҰҚЫҚТЫҚ ПƏНДЕР

АРНАЙЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ ПƏНДЕР

САЛАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ПƏНДЕР

ФИЛОСОФИЯ

Құқық этикасы

Құқық антропологиясы Құқық əлеуметтануы

Құқық эстетикасы

Құқық философиясы

Мемлекет жəне
құқықтың жалпы

теориясы

Салыстырмалы құқықтану

Мемлекет жəне
құқық тарихы

Саяси жəне құқықтық
ілімдердің тарихы

Табиғи-құқықтық

Техникалық-құқықтық

Əлеуметтік-құқықтық

Гуманитарлық-құқықтық

Азаматтық құқық Қылмыстық құқық

Əкімшілік құқық Мемлекеттік құқық
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МƏДЕНИЕТ – адам еңбегінің жемісі. Қоғамның өмірлік іс-
əрекетіне тəн адамзаттық құндылықтар

ҚҰНДЫЛЫҚТАР – əлемге жəне оның алуан түрлі
элементтеріне адам жəне қоғам үшін қолайлы тұрғыдағы
жүйенің мінездемесі

РЕФЛЕКСИЯ – күрделі əлеуметтік-гуманитарлық
жүйелерде өзіндік тану, өзіне баға беру, өзін реттеу
үрдістерінің жиынтығы

КӨЗҚАРАС – объективтік дүниеге, болмысқа, адамға
жəне тіршілікке деген неғұрлым жинақталған, қорытылған
біртұтас қағидалар

ФИЛОСОФИЯ – қоғамдық сананың ерекше формасы,
дүниеге көзқарастың ғылыми-теориялық түрі, болмыс пен
сананың жалпы принциптері, адамның адамға, дүниеге
қатынасы туралы əмбебап ілім, ойлау туралы ойлау.

ҚҰҚЫҚ ФИЛОСОФИЯСЫ –  құқықтың пайда болу
жалпы заңдылықтарын, мəнін, қызмет ету жəне дамуын
қарастыратын философиялық білімнің бөлімі

ҚҰҚЫҚ – қоғамда тарихи жағдайда қалыптасқан
нормативті-биліктік реттеу бойынша  əлеуметтік
субъектілер арасындағы қатынастарды реттеу

ҚҰҚЫҚ ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ
НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАРЫ
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