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Демократиялық дамудың басты 
қағидаларының бірі – заң үстем-
дігі. Ал оны қамтамасыз ететін 

негізгі құжат – Конс титуция екені сөз-
сіз. Сондықтан тәуелсіздіктің алғашқы 

КОНСТИТУЦИЯ КОНСТИТУЦИЯ –– ДАМУ  ДАМУ 
МЕН ТҰРАҚТЫЛЫҚ КЕПІЛІМЕН ТҰРАҚТЫЛЫҚ КЕПІЛІ

күнінен бастап демократиялық, зайыр-
лы, әлеуметтік және құқықтық мемле-
кет орнатуға ұмтылған Қазақстан осы са-
лаға баса мән берді. Соның нәтижесінде 
еліміздің Ата Заңы қабылданды.

1
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Мәулен 
ӘШІМБАЕВ 

Қазақстан Республикасы
Парламенті Сенатының 
Төрағасы

Биыл басты құқықтық құжаттың қабылданғанына тура 
25 жыл толып отыр. Осы жылдар ішінде Конституция-
мыз адам мен азаматтардың құқығы мен бостандығын 
қорғаудың, мемлекеттік құрылымның мызғымастығын, 
билік және қоғамдық институттардың қыз меті мен  
тепе-теңдігін қамтамасыз етудің кепілі болып келеді. 
Шын мәнінде, Ата Заңымыз ширек ғасырда елімізде қа-
лыптасқан қоғамдық татулықтың, саяси тұрақтылықтың, 
экономикалық дамудың және демократиялық қағида-
лардың берік негізіне айналды.

Тәуелсіз Қазақстан тарихының ең бір қиын әрі 
шешуші кезеңдерінде еліміз өзінің жаңа Консти-
туциясын қабылдауға бел буған еді. Бұл бастаманы 
Тұңғыш Президентіміз – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев көтерді. Себебі, дәл сол кезде уақыт тала-
бына жауап бере алатын, елді күрделі экономикалық 
әрі әлеуметтік дағдарыстан шығаруға көмектесетін, 
мемлекеттік билікті жетілдіріп, нығайтып, елді  

1. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев 
Қазақстан Республикасының Парламенті Сенатының пленарлық отырысына қатысты. 
Нұр-Сұлтан, 6 маусым 2019 жыл
2. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев Парламент палаталарының 
бірлескен отырысында «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа 
мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауын жария етті. Астана, 29 қаңтар 2010 жыл

2
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ортақ мақсатқа жұмылдыратын заңды 
құжат ауадай қажет еді. Мұны халық 
та ұғынды. Сондықтан республикалық 
референдумда жаңа Конституцияның 
қабылдануын сайлаушылардың басым 
көпшілігі, нақты айтқанда, 90%-і қол-
дап дауыс берді.

меген ауқымда оның саяси жүйесін 
демократия принциптеріне бейімдеу, 
экономикасын либералдандырып, на-
рыққа ыңғайлау, жаңа құқықтық не-
гіздерін бекіту және мемлекеттің әлеу-
меттік жауапкершілігін бекемдеу аса 
күрделі міндетке айналды.

Экономиканың құлдырауы тоқса-
ныншы жылдардың орта шеніне тап 
келді. Әсіресе, 1994 жылы бұл көрсет-
кіш өзінің тарихи шегіне жетіп, ішкі 
жалпы өнім 12,6%-ке дейін төмендеді. 
Дәл сол кездегі жағдай өте шиеленісті 
болды. Сондықтан елді тез арада ауыр 
күйзелістен алып шығу үшін билік тар-
мақтарының үйлесімді жұмысын жолға 
қойып, ел дамуына серпін беретін 
заңнамалар топтамасын қабылдап, 
экономикалық реформаларды дереу 
бастап кету керек еді. Сол үшін жаңа 
Конституция қабылдаудың қажеттілігі 
аса маңызды болды.

Жаңа Конституция негізгі әрі тү-
бегейлі өзгерістерді қамтыды. Олар-
дың ең бастысы ретінде Президент  
институтының әлеуеті едәуір күшей-
тілгенін айтуға болады. Халқымыздың 
танымында ғасырлар бойы берік ор-
наған мемлекеттік басқарудың тари-
хи тәжірибесін және елде қалыптас-
қан ауыр дағдарысты ескерсек, бұл 
аса маңызды шешім екенін аңғару 
қиын емес. Өйткені Қазақстан мемле-
кеттілігінің қалыптасуының ең күр-
делі кезеңінде биліктің бір орталыққа 
шоғыр лануы дәйекті, мақсатты әрі 
нәтижелі қадам еді. Соның арқасында 
кейінгі жылдары Президент институты 
тәуел сіздігіміз бекіп, мемлекетіміздің 
аяққа тұруының, жүйелі түрде саяси,  
экономикалық және әлеуметтік ре-
формалардың сәтті іске асуының не-
гізгі қозғаушы күші әрі кепілі бола  
білді.

Кез келген ел дамудың келесі ке-
зеңіне қадам басқанда оған тың талап-
тар қойылады және жаңа сын-қатерлер 
кездесіп отырады. Осыған орай негізгі 
құқықтық құжатқа да бірқатар маңыз-
ды өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
қажеттілігі туындайтыны белгілі. Соған 
сәйкес Конституциямыз әр жылдары 
президенттік билікті жетілдіру, билік-
тің әрбір тармағын түзіп, дамыту, олар-
дың арасындағы тепе-теңдікті бекіту, 
татулық пен қауіпсіздікті нығайту 
бағытында іргелі өзгерістермен бекем-
деліп отырды.

Міне, осының арқасында Ата Заңы-
мыз заман талаптарына жауап беріп 
қана қоймай, елдің демократиялық  
дамуының, халықтың берекелі 
өмірінің, татулық пен тұрақтылықтың, 
экономикалық және әлеуметтік ре-
формалардың, сондай-ақ, мемлекеттік 
институттардың мүлтіксіз қызметінің 
құқықтық алғышартына айналды.

Жаңа Конституция –  
дамудың жаңа бағдары

Қазақстан үшін тәуелсіздіктің 
алғашқы онжылдығы оңай болмағаны 
белгілі. Іргелі кәсіпорындардың жа-
былуы, жаппай жұмыссыздық, тұра-
лаған экономика, көші-қон мәселесі. 
Осындай қиындықтардың тұсында 
жаңа мемлекет құрып, бұрын көз көр-

КҮН ТӘРТІБІ
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Бұл, ең бірінші кезекте, Тұңғыш Пре-
зидент – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы-
ның саяси көрегендігінің, қайраткерлік 
ерік-жігерінің және тарихи тәуекелінің 
жемісі екені сөзсіз.

Осындай түбегейлі әрі нәтижелі 
құқықтық өзгерістердің бастамашы-
сы Тұңғыш Президентіміз болды. Со-
ның арқасында демократиялық қоғам, 
құқықтық мемлекет пен нарықтық эко-
номика қалыптастыра алдық. Елбасы-
ның дана саясатымен еліміз тәуелсізді-
гін нығайтып, мемлекет ретінде берік 
орнығу кезеңінен сенімді әрі абыройы-
мен өте білді.

Жағдайдың күрделілігіне байла-
нысты ел Президентінің қолында заң 
шығару және атқару билігі де шоғыр-
ланған кездер болды. Осы тұста тәуел-
сіз Қазақстан тарихындағы ең көп әрі 
фундаменталды заңдық күші бар Пре-
зидент Жарлықтары шықты. Соның 
нәтижесінде «Қазақстан Республика-
сындағы сайлау туралы», «Қазақстан 
Республикасының Парламенті және 
оның депутаттарының мәртебесі ту-
ралы», «Қазақстан Республикасының 
Үкіметі туралы» және тағы да басқа аса 
маңызды Конституциялық заңдардың 
қабылданғанын білеміз. Осындай же-
дел, қажетті әрі батыл саяси қадамдар 
билік тармақтарының жұмыстарын бір 
жүйеге келтіруге және тұрақты дамуға 
жол ашты.

Жаңа Конституцияның қабылдануы 
ел экономикасына да айтарлықтай тың 
серпін берді. Себебі, келесі 1996 жылы 
экономикамыз тәуелсіздік тарихында 
алғаш рет дағдарысты еңсеріп, 0,5% 
өсімге жетті. Бұл өсім Азиядағы қаржы 
дағдарысына байланысты 1998 жылы 
сәл төмендегеніне қарамастан, эконо-
микалық көрсеткіш кейінгі жылдары 
қарқынды өсіп отырды.

Сонымен қатар жаңа Конституция-
ға сәйкес елімізде қос палаталы кәсіби 
Парламент пайда болды. Қазіргі таңда 
Сенат пен Мәжіліс өзінің қызметін 
тиімді жүргізіп келеді. Сондай-ақ, Пре-
зидент, Парламент және Үкімет инсти-
туттары ел игілігі жолында табысты 
қызмет етуі үшін құқықтық негіз қа-
лыптасты.

Қалыптасқан Қазақстан  
және уақыт талабы

Шын мәнінде, Қазақстан аз ғана 
жылдың ішінде экономикасы тұрақты 
даму траекториясына түскен, халқы-
ның әл-ауқаты көтерілген мемлекет-
ке айналды. Елімізде этносаралық 
және конфессияаралық келісім орнады.  
Қазақ елі әлемдік деңгейдегі бейбітші  лік 
бастамаларымен халықаралық қауым-
дастықтың белсенді мүшесіне және 
қарқынды дамушы мемлекет ретінде 
жаһандық экономиканың беделді қаты-
сушысы ретінде мойын далды.

Даму сатылары кез келген елдің ал-
дына жаңа саяси, экономикалық және 
әлеуметтік талаптарды шығарып оты-
рады. Осы тұрғыдан алғанда, Қазақстан 
сияқты қарқынды дамушы елдер-
дің туындаған өзгерістерге уақтылы  
жауап беруі аса маңызды. Бұл тұста  
згерістерден құқықтық құжаттар, оның 
ішінде Ата Заңымыз да қалыс қала  
алмайтыны түсінікті.

Жиырма бес жылдың ішінде Консти-
туцияға үш рет іргелі өзгеріс енгізілді. 
Олардың негізінде басқару тетіктерін 
бөліп, билік тармақтарының ықпалын 
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тілігінен бас тартқанын да айта кеткен 
жөн.

Бүгінде мұндай саяси шешімдердің 
дұрыстығын әрі дер кезінде қабыл-
данғанын көріп отырмыз. Президент 
мемлекеттің ішкі және сыртқы саяса-
тының негізгі бағыттарын айқында-
са, кәсіби Парламент саяси бағдарды 
заңнамалық тұрғыда қамтамасыз етіп, 
қоғамдық қатынастардың құқықтық 
реттелуіне мүмкіндік туғызады. Мұ-
ның барлығы Парламенттің, оның 
ішінде Сенаттың да жұмысына тың 
серпін беріп, мемлекеттік билікті жү-
зеге асырудағы рөлін нығайта түсетіні  
сөзсіз.

Осы ретте Сенаттың ел дамуындағы 
маңызына тоқталып өтсем деймін. 
Жалпы, заң шығару жұмысында асығыс 
шешім қабылдамау және осы үдерістің 
ашық әрі жария түрде жүргізілуі үшін 
Сенаттың орны ерекше. Оған іс жүзінде 
талай мәрте куә болдық. Мысалы, өткен 
сессияның соңында ғана қабылданған, 
қоғамда қызу талқыланған «Бейбіт жи-
налыстар туралы» Заң мен «Халық ден-
саулығы және денсаулық сақтау жүйе-
сі туралы» Заң Сенаттың қарауынан 
кейін Мәжіліске кейін қайтарылғаны 
 белгілі.

Екіншіден, Сенат Конституцияның 
негізгі ережелерінің мызғымастығын 
қамтамасыз етеді. Егер тұтас саяси 
жүйенің қызметін алып қарайтын бол-
сақ, Сенаттың тұрақтандырушы рөлін 
атқарып отырған аса маңызды орган 
екенін көреміз.

Үшіншіден, заң шығарушы билік 
жүйесіне сәйкес Сенат еліміздің бар-
лық өңірінің Парламенттегі өкілді-
гін, Мәжіліс құрамы жаңарған кезде 
заңнамалық саясаттың сабақтастығын 
және заң жобаларының сапалы қа-
ралуын қамтамасыз етеді. Мәжіліс  
депутаттарының партиялық тізімдер 

және тепе-теңдігін арттыру қағидасы 
жатыр. Бұл – ұзақмерзімді демократия-
лық дамуды көздеген мемлекет үшін  
аса маңызды қадам.

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA

Осы жылдар ішінде Парламенттің 
рөлі тұрақты күшейіп келе жатқанын 
атап өткен жөн. 1998 жылғы конститу-
циялық реформаның өзінде өкілді ор-
ганның өкілетін нығайтуға басымдық 
берілген болатын. 2007 жылы Прези-
денттің кейбір өкілеттілігі Парламент-
ке жүктелді. Парламенттің көпшілік 
дауысымен Премьер-Министрді бекіту 
нормасы енгізілді. Депутаттар Консти-
туциялық кеңесті, Орталық сайлау ко-
миссиясын, Есеп комитетін жасақтауға 
қатысу мүмкіндігіне ие болды. Қоғам-
ның барлық топтарының мүддесін 
қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан 
халқы Ассамблеясы өз өкілдерін Пар-
ламентке белгіленген квота арқылы өт-
кізу құқығын алды.

2017 жылғы соңғы өзгерістерге сәй-
кес Үкіметтің Парламент алдындағы 
есептілігі күшейді. Депутаттар Үкімет-
тің құрамын бекітуге қатысады. Үкімет 
мүшелерінің есептерін тыңдап, Респуб-
лика заңдарын орындамаған жағдайда 
оларды қызметінен босату туралы Пре-
зидентке өтініш жасауға құқылы.

Сонымен қатар, Парламент – Қа-
зақстан Республикасының заң шығару 
билігiн жүзеге асыратын Республика-
ның ең жоғары өкiлдi органы болып 
белгіленді. Бұл норма Парламенттің 
заңнамалық жұмыс жүргізудегі дер-
бестігін арттыра түсетіні сөзсіз. Оның 
дәлелі ретінде қазіргі таңда депутат-
тардың бастамасымен әзірленген заң 
жобаларының саны айтарлықтай көп 
екенін айтсақ жеткілікті. Осы рет-
те конституциялық реформа аясында 
Президент өзінің заңнамалық өкілет-
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Былтыр Конституцияға сәйкес 
биліктің ауыспалылық қағидаты 
сақталып, ел тізгінін Қасым-Жомарт  
Кемелұлы Тоқаев алды. Бүгінде саяси 
сабақтастық сақталып, еліміз күр-
делі кезеңдерден нақты шешімдер 
қабылдап, жұдырықтай жұмылып, 
береке-бірлікпен өтіп келеді. Бұл 
жағдайда негізгі құқықтық құжат-
пен қамтамасыз етілген мемлекеттік 
билік қызметінің үйлесімділігі, ха-
лықтың сенімі мен жұмылу қасиеті 
біздің еліміздің артықшылығы болып  
отыр.

бойынша және Қазақстан халқы Ас-
самблеясынан сайланатынын ескерсек,  
Сенатта өңірлер мүдделерінің біл-
дірілуі аса маңызды.

Әр қабылданған заңның ондаған 
мың отбасы мен нақты адамдардың 
тыныс-тіршілігіне тікелей әсері бар. 
Сондықтан Сенаттың еліміздің өсіп- 
өркендеуі жолында атқарып отырған 
қызметі аса маңызды. Осыны ескер-
ген Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт  
Кемелұлы Тоқаев «Сенаттың рөлі – 
әрбір заңнаманы жіті пысықтау,  
сондай-ақ, заңдарды қабылдау кезін-
де мемлекеттің басты ұстанымда-
рын және жалпы ұлттық мүдделерді 
қолдау», – деп нақты атап өткен  
еді.

Жоғарыда аталған байыпты конс-
титуциялық өзгерістердің негізінде 
еліміздегі мемлекеттік билік кезекті 
жаңғыру кезеңінен өтті деп айта ала-
мыз. Бүгінде елімізде мықты Прези-
дент институты сақталып, Парламент 
пәрменді бола түсті, ал Үкіметтің 
олардың алдында есеп беру міндеті 
ұлғайды. Бұл өзгерістердің барлығы 
еліміздің заң үстемдігін мойындап, 
демократиялық құндылықтарға арқа 
сүйеп, табысты экономика мен әлеует-
ті қоғам негіздерін берік етуіне ықпал 
ететіні сөзсіз. 

Біздің бүгінгі Ата Заңымыз тарихы-
мызда «Қасым ханның қасқа жолы», 
«Есім ханның ескі жолы» және Әз- 
Тәукенің «Жеті жарғысы» деген атпен 
белгілі заңдар жинағының лайықты 
жалғасы. Елбасымыз Конституция тура-
лы «Азаттығымыздың айшықты айғағы 
болған Ата Заң – тәуелсіздіктің теңдес-
сіз тартуы. Сан буын ұрпақ алмасса да 
ескірмейтін, жыл өткен сайын жаңғыра 
беретін құндылықтар жинағы», – де-
ген болатын. Шын мәнінде, Конститу-
ция елдіктің іргесін берік, еңсесін биік 
ететін тұрақтылық пен татулықтың 
алтын тұғыры. Сондықтан жетістік-
теріміздің кілті болған Ата Заңымыз-
ды ардақтау, оның принциптеріне адал 
болу әр қазақстандықтың абыройлы 
міндеті, азаматтық борышы болуға  
тиіс.

Елімізде жаңа Конституциямен ор-
наған мықты президенттік басқару 
жүйесі экономикалық және саяси ре-
формалардың табысты іске асуының, 
ішкі саяси тұрақтылықтың сақталуы-
ның кепіліне айналғаны белгілі. Бұл оң 
өзгерістер Тұңғыш Президент – Елба-
сы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
тікелей жетекшілігімен іске асқаны  
ақиқат.

Тәуелсіздігіміздің алтын тұмарын-
дай болған Ата Заңымыз даму мен 
тұрақтылық жолындағы табысты қыз-
метін жалғастыра берсін! Тәуелсіз Қа-
зақ елі жасай берсін! 
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Присяга Президента Казахской ССР 
Н. А. Назарбаева на первой сессии 
Верховного Совета Казахской ССР. 
Алматы, 24 апреля 1990 года

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA
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РОЛЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН – ЕЛБАСЫ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА
В ФОРМИРОВАНИИ КАЗАХСТАНСКОЙ МОДЕЛИ 
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Нурлан 
НИГМАТУЛИН 

Председатель 
Мажилиса 
Парламента 
Республики 
Казахстан

В нынешнем году наша страна отмечает 25-летие 
Конституции. Этот государственный праздник символи-
зирует становление независимого Казахстана как демо-
кратического государства, приверженного принципам 
верховенства закона и прав человека. 

Народ Казахстана, преодолев все трудности и испы-
тания, сумел построить сильное, процветающее госу-
дарство, пользующееся заслуженным уважением во всём 
мире. И итоги почти трёх десятилетий развития незави-
симого Казахстана: полномасштабные реформы во всех 
сферах жизни, устойчивый рост экономики, справедливая 
социальная политика, неуклонная демократизация обще-
ства – все эти достижения стали возможными благодаря 
фундаментальным принципам независимости, заложен-
ным в Конституции страны.

Эволюция казахстанской модели конституционализма, 
закрепляя главные устои общества в переходный период, 
является своего рода отражением всех изменений в обще-
ственно-политической ситуации и свидетельствует о по-
степенном продвижении нашей страны к современному 
состоянию независимого государства.

За эти годы впервые в истории Казахстана создавались 
новые государственные институты, закладывались их 
правовые основы, компетенции и полномочия. Прежде 
всего это касается норм Конституции, а также конститу-
ционных законов. И стоит сказать, что этот непрерывный 
процесс совершенствования национального законода-
тельства находил своё оформление в стенах главного за-
конодательного органа страны. 

Так, одним из первых законодательных актов стал За-
кон Казахской ССР «Об учреждении поста Президента Ка-
захской ССР и внесении изменений и дополнений в Кон-
ституцию (Основной Закон) Казахской ССР» от 24 апреля 
1990 года, которым, собственно, и был учреждён пост 
Президента Казахской ССР. 
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Вторым важнейшим законодатель-
ным актом стал Закон Казахской ССР 
«О совершенствовании структуры го-
сударственной власти и управления 
в Казахской ССР и внесении изме-
нений и дополнений в Конституцию 
(Основной Закон) Казахской ССР» от 
20 ноября 1990 года. Был установлен 
статус Президента Казахской ССР, 
в частности указано, что он являет-
ся главой высшей исполнительной  
и распорядительной власти Казах-
ской ССР. 

И на основании этого закона 1 де-
кабря 1990 года Первым Президен-
том страны был всенародно избран  
Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Краеугольным камнем казахстан-
ской системы права стал принятый 
Верховным Советом Казахстана по 
предложению Первого Президента  
Н. А. Назарбаева Конституционный за-
кон Республики Казахстан «О государ-
ственной независимости Республики 
Казахстан» от 16 декабря 1991 года, 
который послужил основой для нового 
витка развития нашего законодатель-
ства, регулирующего общественные 
отношения в сфере государственного 
строительства и права, утверждение 
Казахстана как субъекта международ-
ных отношений и другие основы для 
полноценного развития общества и че-
ловека.

28 января 1993 года после двухлет-
них поисков компромиссов Верховный 
Совет двенадцатого созыва принял 
первую постсоветскую Конституцию 
Казахстана. Тем самым в республике 
было положено начало переходу на ка-
чественно новый этап обеспечения на-
циональной независимости, реальных 
гарантий гражданских прав и свобод, 
построения демократичного общества 
и правового государства. 

Именно с принятием нового Основ-
ного Закона восторжествовала идея 
создания компактного по числен ности 
профессионального Парламента, а пре-
зидентская форма правления стала 
ядром политической системы.

По оценке Нурсултана Назарбаева, 
данной им в своей книге «На пороге 
XXI века», эти годы «…были для всех 
нас большой школой начавшейся де-
мократизации общества. Возможно, с 
недостатками, но принимались реше-
ния, законы, заложившие основы го-
сударственности Казахстана. Это была 
школа политического компромисса... 
Самое главное – была принята первая 
Конституция суверенного государства, 
которая была, безусловно, поли тико-
правовым достижением на первом эта-
пе независимости».

Вместе с тем в Основном Законе 
страны 1993 года, как и в прежнем, Вер-
ховный Совет был наделён излишними 
и несвойственными ему полномочия-
ми, что затрудняло осуществление де-
мократического принципа разделения 
власти и создание системы сдержек и 
противовесов. Всё это отрицательным 
образом отражалось на эффективности 
работы всей государственной системы 
и темпах столь необходимых в то вре-
мя масштабных преобразований.

В этих условиях Конституция 1993 
года по различным причинам не смог-
ла преодолеть идеологии советского 
общества. И, как результат, назрела не-
обходимость в принятии новой, ныне 
действующей, Конституции.

Одним из важнейших этапов про-
шедшего периода стало принятие 
Конституции Республики Казахстан 
на республиканском референдуме  
30 августа 1995 года, в котором при-
няли участие 90% избирателей, из ко-
торых 81,9% проголосовали за новый  
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Основной Закон. Это отражало высо-
кую степень доверия к данному доку-
менту со стороны общества. 

ботки и принятия Основного Закона,  
Нурсултан Назарбаев отмечает: «Каж-
дая норма будущего Основного Закона 
отрабатывалась во множестве вариан-
тов и тщательно обсуждалась. В связи 
с тем, что шла подготовка важнейшего 
документа, который определял буду-
щее нашей страны, необходимо было 
учесть все факторы, все точки зрения 
и выбрать единственно правильную.  
Я поощрял членов рабочей группы к 
открытому высказыванию своего мне-
ния, к откровенным спорам, но, есте-
ственно, только до принятия реше-
ния, после чего нужно было быстро всё 
оформлять и двигаться дальше».

На основе действующей Конститу-
ции страна преодолела масштабный 
кризис 90-х годов, построила сильное 
и успешное государство, которое за-
нимает достойное место на мировой  
арене.

Лучшей оценкой принятого в 1995 
году на республиканском референдуме 
Основного Закона стали слова Первого 
Президента Республики Казахстан – 
Елбасы Н. А. Назарбаева, сказанные им 
в мае 2007 года на совместном заседа-
нии палат Парламента Республики Ка-
захстан: «Конституция страны позво-
лила пройти большой путь, связанный 
не только с глубокими экономически-
ми, но и политическими преобразова-
ниями. Об этом свидетельствует но-
вое национальное законодательство 
суверенного Казахстана. Именно с 
его помощью за эти годы мы создали 
прочный фундамент для преобразо-
вания Казахстана в страну, в которой 
действуют реальные демократические 
институты, где гарантируются права и 
свободы граждан».

Конечно же, и впоследствии главный 
закон страны проходил определённые 
этапы эволюции. В общей сложности 

Конституция определила новый этап 
в становлении и развитии казахстан-
ской государственности. Конституция 
закрепила такие основы конституцион-
ного строя, как демократизм, выра-
жающийся в народном суверенитете, 
идеологическое и политическое много-
образие, двухпалатная парламентская 
структура, признание и обеспечение 
местного самоуправления, утвержде-
ние правового государства.

«Я с гордостью могу сказать, что 
принятая в 1995 году Конституция ста-
ла мощным импульсом для проведе-
ния реформ в Казахстане. Во многом 
благодаря её положениям мы в корот-
кие сроки добились огромных поло-
жительных результатов в экономике и 
политике молодого государства, меж-
национальной стабильности», – напи-
сал Нурсултан Назарбаев в своей книге 
«Казахстанский путь».

В результате принятия Основного 
Закона казахстанское общество полу-
чило необходимые условия для ста-
бильного развития государства: пре-
зидентскую форму правления, чётко 
выстроенную систему государственной 
власти, Парламента, Правительства, 
местных органов власти и т.д.

Безусловно, это всё было бы невоз-
можным и неосуществимым, если бы 
Первый Президент Республики Казах-
стан – Елбасы Н. А. Назарбаев не оказал 
особое влияние на фундаментальные 
положения Конституции 1995 года.

Рассказывая в своей книге «Ка-
захстанский путь» о процессе разра-
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в действующую Конституцию после 
её принятия изменения и дополнения 
вносились пять раз: 

1. Законом Республики Казахстан  
«О внесении изменений и дополнений 
в Конституцию Республики Казахстан» 
от 7 октября 1998 года № 284;

2. Законом Республики Казахстан  
«О внесении изменений и дополнений 
в Конституцию Республики Казахстан» 
от 21 мая 2007 года № 254;

3. 3аконом Республики Казахстан  
«О внесении дополнения в Конститу-
цию Республики Казахстан» от 2 фев-
раля 2011 года № 403-IV;

4. Законом Республики Казахстан  
«О внесении изменений и дополнений 
в Конституцию Республики Казахстан» 
от 10 марта 2017 года № 51-VI;

5. Законом Республики Казахстан  
«О внесении изменений в Конститу-
цию Республики Казахстан» от 23 мар-
та 2019 года № 238-VI.

Первым законом от 1998 года исклю-
чались возрастные ограничения для 
государственного служащего, установ-
ленные пунктом 4 статьи 33 Консти-
туции, которые составляли 60 лет. По 
достижении этого возраста гражданин 
лишался права нахождения и доступа 
к государственной службе. Теперь это 
ограничение снято.

Срок полномочий Президента уве-
личился с пяти до семи лет. Изменились 
возрастные пределы кандидатов в Пре-
зиденты, составлявшие соответственно 
35 и 60 лет. Нижний предел стал не мо-
ложе 40 лет, а верхний – исключён.

Ещё ряд полномочий и условий за-
тронули сферы деятельности Прези-
дента, Парламента и Правительства 
Республики Казахстан.

Так, была исключена норма пункта 2 
статьи 49 Конституции по сроку пол-
номочий Парламента, который состав-

лял четыре года. Вместо неё статья  
50 была дополнена новым пунктом  
5, согласно которому срок полномо-
чий Сената продлевался до шести лет,  
а депутатов Мажилиса – до пяти  
лет.

В статью 50 Конституции была вве-
дена норма о расширении числа депу-
татов Мажилиса с 67 до 77. При этом  
66 депутатов избирались по одно-
мандатным территориальным изби-
рательным округам, а десять депута-
тов избирались на основе партийных 
списков по системе пропорциональ-
ного представительства. Очевидно, 
что эта новелла должна была придать 
импульс развитию партийного строи-
тельства, которое к тому времени было 
в зачаточном состоянии. Какое раз-
витие оно получило, на сегодня из-
вестно, все мы являемся свидетелями 
этого процесса. Например, широкое 
представительство на выборах в Пар-
ламент, образование фракций поли-
тических партий в Мажилисе и другие 
важные последствия положительного  
характера. 

Несколько поправок касались дея-
тельности Правительства, судебной 
системы и местного государствен ного 
управления. Всего закон содержал  
19 пунктов дополнений и изменений.

Наиболее обширным изменениям 
Конституция подверглась внесённым 
законопроектом в 2007 году. Закон в 
итоге состоял из двух статей и содер-
жал 40 пунктов изменений и допол-
нений.

В частности, устанавливалось, что 
столицей Казахстана является город 
Астана. Как акт гуманности – смерт-
ная казнь устанавливается законом 
как исключительная мера наказания 
за террористические преступления, со-
пряжённые с гибелью людей, а также за 
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особо тяжкие преступления, совершён-
ные в военное время, с предоставле-
нием приговорённому права ходатай-
ствовать о помиловании.

Как прогрессивная мера была вне-
сена норма о санкционировании аре-
ста и содержания под стражей лишь с 
санкции суда. До этого содержание под 
стражей санкционировалось проку-
рором.

Срок полномочий Президента 
вновь уменьшился с семи до пяти лет. 
По сути, была восстановлена норма  
1995 года. 

Несколько расширены полно мочия 
Президента. Так, для подписания 
закона, представленного Сенатом,  
срок продлевается с пятнадцати дней  
до одного месяца. Назначение на долж-
ности министров иностранных дел, 
обороны, внутренних дел, юстиции 
осуществляется Главой государства. 
Впервые в Конституцию внесена норма 
об образовании Президентом Ассамб-
леи народа Казахстана. Увеличилось 
представительство депутатов Сената, 
назначаемых Президентом, с семи до 
пятнадцати членов. Количество депу-
татов Мажилиса возросло с 77 до 107. 
При этом 98 депутатов избираются на 
основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном го-
лосовании. Девять депутатов Мажили-
са избираются Ассамблеей народа Ка-
захстана.

К этому времени признание об-
ществом заслуг Первого Президен-
та Республики Казахстан – Елбасы  
Н. А. Назарбаева перед государством 
достигает высокого уровня. Норма 
пунк та 5 статьи 42 Конституции о том, 
что одно и то же лицо не может быть 
избрано более двух раз подряд, до-
полняется нормой, в соответствии с 
которой данное ограничение не рас-

пространяется на Первого Президента 
Республики Казахстан.

Принятие этого предложения 
олицетворяет стабильность обще-
ства и его дальнейшего развития. 
Оно было принято, учитывая исто-
рическую роль Первого Президента  
Н. А. Назарбаева как основателя но-
вого независимого Казахстана, а так-
же необходимость завершения нача-
тых политических и экономических  
реформ.

Детализированы и конкретизи-
рованы нормы, регулирующие зако-
нодательный процесс, вопросы на-
значения должностных лиц и иные 
полномочия Парламента (статьи 50–59 
Конституции), основания прекра-
щения полномочий депутата и иные  
вопросы. 

Третьим Законом Республики Ка-
захстан «О внесении дополнения в 
Конституцию Республики Казахстан» 
от 2 февраля 2011 года внесено лишь 
одно дополнение. Статья 41 Конститу-
ции дополнена пунктом 3–1, согласно 
которому внеочередные президент-
ские выборы назначаются решением 
Президента республики и проводятся 
в порядке и сроки, установленные кон-
ституционным законом.

Предысторией данного конститу-
ционного изменения стала предло-
женная в декабре 2010 года иници-
атива ряда общественных деятелей 
Казах стана о продлении полномочий 
Президента страны до 2020 года с 
вынесе нием этого вопроса на республи-
канский референдум. Данное предло-
жение изначально исходило от нашего  
народа, который является единствен-
ным источником государственной 
власти. Больше половины наших изби-
рателей поставили свои подписи в под-
держку этой инициативы.
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Следующим шагом стало принятие 
Парламентом в январе 2011 года Зако-
на Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в Конститу-
цию Республики Казахстан». Однако 
Конституционный Совет Республики 
Казахстан по обращению Главы госу-
дарства признал этот закон не соответ-
ствующим Конституции.

31 января 2011 года Первый Прези-
дент Республики Казахстан – Елбасы  
Н. А. Назарбаев в своём обращении 
к народу Казахстана отметил: «Я как  
Президент и гарант Конституции не 
могу создавать прецедент, который 
задаёт неверные ориентиры для сле-
дующих поколений политиков». Тем са-
мым Елбасы дал понять, что в решении  
вопроса о продлении президентских 
полномочий не должно быть сомнения 
в его конституционности.

Есть хорошее выражение амери-
канского философа Джеймса Фримена 
Кларка: «Политик думает о сле дующих 
выборах, государственный муж – 
о следующем поколении». Эти сло-
ва наиболее точно показывают каче-
ства Первого Президента Республики  
Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаева 
как высшего должностного лица в деле 
созидания и развития правового и де-
мократического государства.

Согласно статье 74 Конституции, за-
коны, признанные несоответствующи-
ми Конституции, не могут быть подпи-
саны и введены в действие. В этой связи 
Глава государства предложил внести 
в статью 41 Конституции дополне-
ние, определяющее конституционные  
основы внеочередных выборов Прези-
дента Республики Казахстан. 

Принятая поправка послужила ос-
новой определения механизма прове-
дения внеочередных президентских 
выборов в конституционных законах 

«О выборах в Республике Казахстан» и 
«О Президенте Республики Казахстан».

Следует отметить, что предлагаемое 
дополнение в Конституцию по своему 
содержанию и объёму небольшое, но 
очень важное. Оно создало правовое 
поле для реализации решения Первого 
Президента Республики Казахстан – 
Елбасы о проведении досрочных выбо-
ров Главы государства. 

Следующим этапом эволюции ка-
захстанского конституционализма ста-
ла конституционная реформа 2017 года. 
Тогда Президентом Республики Казах-
стан 25 января 2017 года за № 141 было 
издано Распоряжение «О всенародном 
обсуждении проекта Закона Республи-
ки Казахстан «О внесении изменений 
и дополнений в Конституцию Респуб-
лики Казахстан». Закон был призван 
перераспределить полномочия между 
ветвями власти, то есть ряд функций 
Президента переходили Парламенту и 
Правительству. По итогам этого обсуж-
дения в марте 2017 года был принят со-
ответствующий закон.

Елбасы в решении судьбоносных 
для страны вопросов всегда опирается 
на мнение казахстанцев. И это сочета-
ние лидерства и доверия к обществу, 
когда каждый гражданин участвует 
в формировании единой воли, даёт  
синергетический эффект, обеспечиваю-
щий во многом устойчивый рост нашей  
страны.

Нурсултан Абишевич Назарбаев 
как политик с особым стратегическим 
мышлением, влияющим на обществен-
ное сознание, предложил значительно 
повысить роль Парламента и Прави-
тельства в целях дальнейшего укрепле-
ния основ демократии в Казахстане.

Ещё в декабре 2016 года, выступая 
на торжественном собрании, посвя-
щённом 25-летию Независимости Ка-
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захстана, Елбасы отметил, что новый 
этап развития государства «объективно 
ставит вопрос об усилении ответствен-
ности Парламента, Правительства за 
социальные дела в стране».

Елбасы чётко определил, что «Ка-
захстан был, есть и будет государством 
с президентской формой правления, 
как это предусмотрено нашей Консти-
туцией. Вместе с тем настало время 
рассмотреть вопрос о перераспределе-
нии полномочий между Президентом, 
Правительством и Парламентом».

Основная суть конституционной ре-
формы 2017 года заключается в пере-
распределении полномочий между 
ветвями государственной власти. При 
этом главная цель реформы – создание 
эффективной, ответственной и опе-
ративной исполнительной ветви вла-
сти, усиление контрольных функций 
Парламента, сохраняя при этом пре-
зидентскую форму правления и верти-
каль президентской власти.

В соответствии с предложенной ре-
формой Президент, как и прежде, оста-
ётся носителем высшей государствен-
ной власти согласно Конституции.  
В его компетенции остаются стратеги-
ческие функции в сфере защиты Конс-
титуции, отношений между ветвями 
власти, обороны и безопасности, внеш-
ней и внутренней политики страны.

Закреплена норма о том, что Парла-
мент осуществляет законодательную 
власть. Законодательная власть – это 
ветвь государственной власти, которая 
занимается разработкой и принятием 
законов, регулирующих обществен-
ную жизнь, принимает и контролирует 
бюджет страны.

Значительная часть установленных 
законом полномочий Главы государ-
ства в социально-экономической сфере 
передана Правительству. 

Таким образом, исходя из демо-
кратических принципов, Нурсултан 
Назарбаев сознательно пошёл на деле-
гирование значительной части своих 
полномочий Парламенту и Прави-
тельству. Другим ветвям власти было  
передано около 40 президентских  
полномочий. И это был беспрецедент-
ный шаг, аналогов которому нет в ми-
ровой практике. Нет примеров, что-
бы действующий Глава государства, 
тем более при президентской форме 
правления, делегировал в таком боль-
шом объёме свои права другим ветвям  
власти.

На конституционном уровне укреп-
ляются гарантии неизменности на-
шей независимости. Поправки в  
статью 91 Конституции закрепили, что 
установленные Конституцией неза-
висимость государства, унитарность 
и территориальная целостность рес-
публики, форма её правления, а также 
основополагающие принципы дея-
тельности республики, заложенные 
основателем независимого Казахста-
на, Первым Президентом Республики 
Казахстан – Елбасы, и его статус явля-
ются неизменными. Любые поправки 
в Конституцию возможны лишь при 
обязательном наличии заключения 
Конституционного Совета Республики 
Казахстан об их соответствии отмечен-
ным требованиям. Президент наделён 
также правом в интересах защиты прав 
и свобод человека и гражданина, обе-
спечения национальной безопасности 
и иных вопросов обращения в Консти-
туционный Совет о даче заключения 
в случае, предусмотренном пунктом 3 
статьи 91 Конституции.

В результате конституционной 
реформы 2017 года создана более  
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эффективная, прочная и современная 
система государственного управления.

как политик мирового масштаба, ко-
торый придерживается идеалов истин-
ной демократии, принял судьбоносное 
решение о сложении с себя президент-
ских полномочий. Главой государства 
был избран Касым-Жомарт Токаев, 
который сегодня воплощает в жизнь 
основные приоритеты, обозначенные 
Первым Президентом Казахстана. Та-
ким образом, казахстанцы подтвер-
дили незыблемость нашей государ-
ственности и демократического пути 
развития, преемственность стратеги-
ческого курса Елбасы.

Одной из первых инициатив Ка-
сым-Жомарта Токаева на посту Гла-
вы государства стало переименование 
столицы в честь Первого Президента 

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA

Несомненно, все вносимые поправ-
ки в Конституцию в рамках масштаб-
ного и кардинального реформирова-
ния системы государственной власти 
отвечают глобальным и региональным 
вызовам современности.

И, наконец, пятый раз изменения 
в Конституцию были внесены Зако-
ном Республики Казахстан от 23 марта  
2019 года № 238–VI. Этим законом 
были изменены пункты 3 и 3–1 статьи 2: 
наименование столицы «Астана» было 
изменено на «Нур-Султан».

19 марта 2019 года Первый Прези-
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
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страны Нурсултана Назарбаева. Сле-
дует отметить, что переименование 
столицы нашей Родины – города Аста-
ны в город Нур-Султан нашло широ-
кую общественную поддержку. И это 
не удивительно, ведь вся новейшая 
история северной столицы нераз-
рывно связана с именем Нурсултана  
Назарбаева. 

Решение о переносе столицы, безус-
ловно, было вызвано стратегическими 
интересами нации, содержавшими и 
геополитический, и социально-эко-
номический, и духовно-исторический 
контекст. Но с учётом сроков и условий 
феномен переноса казахстанской сто-
лицы представляет собой уникальное 
историческое событие, аналог которо-

му в современном мире найти сложно. 
В начале 90-х годов, когда экономи-

ческая ситуация в стране была очень 
сложной, Нурсултан Абишевич принял, 
как всегда, смелое решение о том, что 
больше всего нам нужна вера в соб-
ственные силы. Вера в то, что мы смо-
жем превратить Казахстан в сильное и 
процветающее государство. Для того 
чтобы претворить эту идею в жизнь, 
Елбасы пришлось проделать огромную 
работу. Тогда многие считали, что об-
суждение этого вопроса преждевре-
менно, некоторые вообще говорили о 
его нецелесообразности. 

Летом 1994 года Парламент страны 
принял историческое решение о пере-
носе столицы в Астану. Так началась 

1 2

1. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев выступил на совместном заседании 
палат Парламента Республики Казахстан. Астана, 3 марта 2017 года

2. Заседание рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями 
государственной власти с участием Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева. 
Астана, 1 марта 2017 года
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история новой казахстанской столицы, 
а вместе с ней новая история всей стра-
ны. И время в очередной раз доказало 
дальновидность Елбасы и нашего наро-
да, доверившего Первому Президенту 
судьбу родного Казахстана. 

Сегодня Нур-Султан – это детище 
Первого Президента, это самый яркий 
символ обновлённого, независимого 
Казахстана, символ неиссякаемой со-
зидательной энергии казахстанцев. 

Это символ веры народа в свои 
собственные силы, в своего Елбасы –  
Нурсултана Назарбаева. Нур-Султан – 
это символ надежды и уверенности 
казахстанской нации в своём процве-
тающем будущем, в будущем своих по-
томков. 

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA

И новое имя столицы – это дань ува-
жения Первому Президенту Респуб-

лики Казахстан – Елбасы Нурсултану  
Назарбаеву за то, что он сумел с боль-
шой мудростью и ответственностью 
перед будущими поколениями повес ти 
наш народ за собой для успешного раз-
вития и решения сложных задач.

***
В заключение хотелось бы отметить, 

что значение Конституции для любого 
государства трудно переоценить. Кон-
ституция является юридической базой, 
исходным началом, позволяющим все-
му законодательству сохранять единый 
стержень, быть внутренне согласован-
ным и соответствующим тем главным 
идеям, принципам и положениям, ко-
торые закреплены в Конституции.

Таким образом, Конституция – это 
акт, направленный в будущее и потому 
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формы, оформленные законами, при-
нятыми Парламентом страны, стали 
основой для глубоких экономических 
и политических преобразований, по-
казавших свою состоятельность и  
эффективность. 

являющийся нормативной моделью, 
идеалом, к которому будет стремиться 
народ, принявший её. Именно в этом 
состоит принципиальное отличие Кон-
ституции от других нормативных пра-
вовых актов.

И эволюция казахстанской модели 
конституционализма, несомненно, не 
является законченным процессом, она 
будет продолжена. И главным прин-
ципом всех конституционных преоб-
разований в будущем по-прежнему  
остаётся верховенство демократиче-
ских ценностей. Ведь как точно отме-
тил Первый Президент: «Конституция, 
которую поддержало подавляющее 
большинство граждан, стала Основ-
ным Законом, по которому мы сегод-
ня живём, строим наше государство, 
укрепляем нашу независимость. Конс-
титуция постоянно реформируется 
и совершенствуется в соответствии с 
требованиями времени».

Благодаря принципам, заложенным 
Елбасы Н. А. Назарбаевым в Консти-
туцию, Казахстан сегодня отвечает на 
вызовы современности и развивается 
согласно концепции «слышащего госу-
дарства», предложенной Президентом 
К. К. Токаевым.

И сегодня казахстанская модель 
конституционализма развивается в ус-
ловиях закреплённого принципа раз-
деления властей, верховенства закона, 
обеспечения прав и свобод граждан. 
Весь мировой исторический опыт по-
казывает, что конституционализм и 
парламентаризм – это неотъемлемая 
составная часть демократии. Развитие 
и эволюция Конституции способст-
вуют государственной стабильности и  
преемственности в развитии общества 
и государства. 

Особенностью эволюционного ха-
рактера казахстанской модели кон-
ституционализма является рассмотре-
ние вопросов о внесении изменений и 
дополнений в главный закон страны 
в стенах Парламента страны. Именно 
Парламентом вносились все поправ-
ки в Конституцию, направленные на 
дальнейшую демократизацию обще-
ства и совершенствование системы 
государственного управления. В ко-
нечном итоге конституционные ре-
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Қайрат 
МӘМИ

Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Кеңес 
төрағасы

Қазақ халқында «таудың 
биіктігі алыстаған сайын 
көрінеді» деген нақыл 

бар, тәуелсіз Қазақстан мем-
лекеті құрылған жиырма тоғыз 
жыл мерзімге көз салып, таным 
мен түсінікті жарыс тырғанда 

ТӘУЕЛСІЗ ЕЛДІҢ ТҰҒЫРНАМАСЫТӘУЕЛСІЗ ЕЛДІҢ ТҰҒЫРНАМАСЫ

Қазақстан Республикасының 
Президенті – Қазақстан 
Республикасы Қарулы 
Күштерінің Жоғарғы  
Бас қолбасшысы  
Н. Ә. Назарбаев  
Конституция күнін мере-
келеуге арналған алғашқы 
Әскери парадқа қатысты. 
Астана, 30 тамыз 2009 жыл

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA

қандай жасампаз белестерден 
өткенімізге таң қаласың. Біреу 
айтса сенбейтін құбылыс, бірақ 
өзің соның ішінде болып көп 
тарихи уақиғалардың куәгері 
болған соң осы игіліктің қандай 
еңбекпен, кімнің қажыры мен 
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жасалғанын білесің оны айту, келесі 
буынға жеткізіп, тарих сабақтастығын 
үлгі етіп ұсыну – бізге аға ұрпаққа па-
рыз, ақсақалдық міндет болып сезіледі.

Сонау аласапыран тоқсаныншы жыл-
дары Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
еліміздің егемендік алуына қосқан 
үлесі зор. Ол тарихтың  сындарлы саға-
тында биліктің басында болып, сабыр 
мен саясаткерлігінің арқасында елдің 
тәуелсіз дара жолын қалыптастыра біл-
ді. Қазақстанды әлемге танытуға жа-
саған еңбегі ұшан-теңіз.

Тәуелсіздік тұсында бүкіл әлем бізді 
қатарлы ел деп мойындады, дүниенің 
төрт құбыласымен тең араласамыз. Ше-
карамыз алғаш рет халықаралық шарт-
тармен бекілді. Сайын далада астана 
салынды, оның сәулетшісі де Тұңғыш 
Президент – Елбасы Н. Ә. Назарбаев. 
Бұл ел үшін туған ұлы тұлғаның ұлт бо-
лашағына жасаған тағы бір тарихи ер-
лігі, батыл қадамы.

өзіме жақын Конституцияның оған 
сәйкес құқық қорғау және құқық қол-
дану институттарының қалыптасу та-
рихына, осы саладағы Тұңғыш Прези-
дент – Елбасының теңдессіз тарихи 
қызметіне тоқталайын.

Қазақстан Н. Ә. Назарбаев басқару 
кезеңінде барлық сынақтардан сүрін-
бей өтіп, экономикасы берік, халық-
аралық аренаға танымал, демократия-
лық және зайырлы елге айналды.

Мемлекетіміздің басқару институт-
тарының орнығуы олардың модерни-
зациялау кезеңдері Елбасының конс-
титуциялық идеяларына, құқықтық 
көзқарасына тікелей байланысты 
екені баршаға аян. Республиканың 
барлық жетістіктеріне тоқталмай мен 

Қолданыстағы Конституция 1995 жылы 
30 тамызда бүкілхалықтық референ-
думда қабылданды. Бұл Конституция  
Н. Ә. Назарбаевтың тікелей бас тамасы-
мен, авторлық жетекшілігімен халық-
тық референдумға ұсынылып қабыл-
данды. Оның архитектоникасы Тұңғыш 
Президенттің мемлекетшілдік идеясы-
ның, құқықтық позициясының жүзеге 
асқан айқын көрінісі екенін, міне ши-
рек ғасыр әлем жұртшылығы мойында-
ды. Елбасы Конституция нормаларын 
жетік білумен қатар, оның әр нормасын 
озық елдердің конституциясымен салы-
стырып, сараптап артықшылығы мен 
ерекшелігін жатқа айтып отыратынына 
кім де болса таң қалады. Оның әр бабы 
Тұңғыш Президенттің жүрегінен, ел тағ-
дырына күйзелген толғанысынан туып 
ұлт мүддесіне негізделгені уақытпен 
дәлелденген ақиқат.

Конституцияның ұтымды және 
уақтылы қабылдануы ішкі және сырт-
қы күрделі жағдайларға қарамастан, 
елімізді қысқа мерзімде нарықтық 
экономикаға өтуді қамтамасыз етті, 
басты мемлекеттік басқару инсти-
туттары жасақталды, заңнаманың 
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КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA

1–2. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев 
Конституциялық Кеңестің отырысына қатысты. Нұр-Сұлтан, 21 қаңтар 2020 жыл

негізгі қолданбалы базасы құрыл-
ды, ең бастысы қоғам жаңа форматқа  
икемделді.

Конституция әлемдік озық тәжіри-
беге сүйенген, халқымыздың дәстүр 
әдетіне иек артқан, оның интеллектуал-
дық қуатына бейімделген жаңа үдемелі 
өркениеттік құндылықтарға жетелейтін 
бағдарлы құжат болды. Ғасырлар бойы 
халыққа арман болған аса маңызды 
құқықтық міндеттер өз шешімін тапты.

Жаңа Конституция мемлекеттік 
тұғырдың өркениетті жүйесін, ұлт мүд-
десі мен оның тарихи дәстүріне негіз-
делген басқарудың заманауи форма-
сын қалыптастырды.

Конституция мемлекеттік құрылым-
ды бекітуші, адам мен азаматтың 
құқықтарын жария етуші және қорғау-
шы басты құралы есебінде бірінші рет 
конституциялық деңгейде адамдар-

дың құқығы мен бостандығы нақты 
уақытпен кеңістікте айқындалған,  
абстракциядан алшақ көлемде жария 
етілді, құқықтық шектеулер Ата Заң  
аясында бекітіліп, барлық азамат 
конс титуциялық еркіндікте өмір сүру  
бостандығына жетті.

Конституция меншік формасы 
оның құндылық есебінде бекуі және 
қорғалуы, сот жүйесі, конституциялық  
бақылау институты, жергілікті ау-
мақтық басқару механизмі, билік-
тің тұтастығы мен оны тежеу сал-
мақтылығы қалай болуы керек деген 
концептуалды мәселелер түбегейлі 
анықталып оған ең жоғарғы норма-
тивтік қуат берді.

Қазақстан Республикасының Тұң-
ғыш Президенті – Елбасының тікелей 
басшылығымен жаңа құқық қорғау 
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және құқық қолдану институттары қалыптас-
ты. Көптеген заңдар, кодекстер ратифика-
цияланған жүздеген халықаралық шарттар, 
уақтылы қабылданып, нәтижесінде жүйелен-
ген құқықтық нормативтік базаны құрады.

Жергілікті соттардың судья-
ларын мемлекет басшысының 
тағайындауы және Жоғарғы Сот 
судьяларын Парламент Сенаты-
ның сайлау тәртібі енгізілді.

Судьяларды іріктеу және 
олардың тәуелсіздігін қамтама-
сыз ету жөніндегі орган ретінде 
Жоғары Сот Кеңесін құру көз-
делді, судьялардың мәртебесі 
мен адамның құқығын және бо-
стандығын қорғау жүйесіндегі 
рөлін нығайта отырып, оларға 
тиіспеушілік кепілдігі күшей-
тілді.

Осылайша, тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарында жаңа 
Конституция негізінде жаңа сот 
жүйесінің іргесі қаланып, оның 
қызметінің қағидатты мәселе-
лері реттелді. Биліктің бөлінуі 
жағдайында сот мемлекеттік 
биліктің дербес тармағы ретін-
де сот әділдігін іске асырудың 
тәуелсіз органы болып қалып -
тасты.

Мемлекеттің басты атрибуттарының бірі 
ретінде тәуелсіз сот жүйесі мен құқық қорғау 
институттарының демократия лық принцип-
теріне сай қалып тасты.

Конституция нормаларына сәйкес Тұңғыш 
Президент жаңа сот билігі жүйесінің моделін 
ұсынды, соттардың мемлекеттік билікті жү-
зеге асыруының тікелей нысаны және сот 
органдарының заң шығару және атқарушы 
құрылымдардан тәуелсіздігі, сот төрелігі ту-
ралы қағидатты жаңа ережелер енгізілді. Ар-
битражды соттардың функцияларын жал-
пы юрисдикциядағы соттарға бере отырып, 
біртұтас сот жүйесінің бірлігі бекітілді.

Мемлекетіміздің саяси әлеу-
меттік және экономикалық жет-
кен табыстары мен шыққан биігі 
Н. Ә. Назарбаевтың кемеңгерлік 
іскерлігі мен әлемдік беделінің 
жемісі деп толық айта аламыз. 
Тәуелсіз Қазақстанның мемле-
кеттік механизмін қалыптасты-
рудағы тарихи ұшан-теңіз қыз-
меті тек біз көрген бір қыры ғана.

Елбасының дара жолы тарих 
толқынында талай рет жазылып, 
сан қырынан ашылып болашақ 
ұрпақтарымыз саралар таусыл-
мас ғылым болары ақиқат. 
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Процесс разработки и принятия 
Основного Закона нашей стра-
ны, 25 лет назад развернув-

шийся в непростых условиях первых 

КОНСТИТУЦИЯ – ДЕТИЩЕ ЕЛБАСЫ

лет обретения государственного су-
веренитета, потребовал колоссальной 
мобилизации интеллектуальных и ду-
ховных сил. И он по праву увенчался  

КҮН ТӘРТІБІ
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Махмуд 
КАСЫМБЕКОВ

Руководитель  
Канцелярии Первого 
Президента Республики 
Казахстан – Елбасы 

трудной, но заслуженной победой 
сторонников демократических 
преобразований, сплотившихся 
вокруг Первого Президента Рес-
публики Казахстан Нурсултана  
Назарбаева.

На фоне экономического кри-
зиса, стагнации производства, 
разгула преступности, безрабо-
тицы, митинговой демократии, 
межэтнической напряжённости и 
политического радикализма од-
ной из наиболее острых проблем 
стала слабость и разбалансиро-
ванность государственной вла-
сти. Во многом это было обуслов-
лено, с одной стороны, явным 
несовершенством Конституции 
1993 года, принятой как проме-
жуточный «документ уступок» 
ретроградскому большинству во 
властных структурах, а с другой – 
деструктивным поведением кон-
сервативных сил во главе с «крас-
ным» Верховным Советом, что 
в совокупности создало заслон 
на пути объявленных в стране 
демократических преобразова-
ний и рыночных реформ. Здесь 
нелишне будет вспомнить ситуа-
цию, предшествовавшую консти-
туцион ной реформе 1995 года.

Принятая 28 января 1993 года 
первая Конституция суверенного 
Казахстана сыграла определён-
ную роль в укреплении независи-
мости, создании новых органов 
государственного управления, 
развитии демократии и гумани-

зации общественно-правовых 
отношений. Вместе с тем Ос-
новной Закон, во многом вос-
производивший Конституцию 
Казахской ССР 1978 года, но-
сил компромиссный характер. 
Сохранив ключевой механизм 
прежней системы в лице вер-
тикали Советов, новая Консти-
туция фактически заложила 
мину замедленного действия 
под всю вновь обретённую го-
сударственность Казахстана. 
В стране, по сути, сложилось 
двоевластие, которое практи-
чески парализовало её разви-
тие и требовало своего скорей-
шего разрешения.

В условиях дальнейшего 
ухудшения социально-эконо-
мического положения в стране 
сложившаяся система двоевла-
стия закономерно вылилась в 
парламентский кризис, завер-
шившийся распадом системы 
Советов и самороспуском Вер-
ховного Совета XII созыва.

Судьба избранного 7 марта 
1994 года Верховного Совета 
XIII созыва – первого профес-
сионального Парламента Ка-
захстана – также оказалась 
весьма противоречивой. Он 
вступил в свои права в наибо-
лее сложный период государ-
ственного строительства, когда 
не был доведён до логического 
завершения принцип разде-
ления властей, не наполнена  

Присяга Президента Республики Казахстан  
Н. А. Назарбаева. Астана, 20 января 1999 года
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реальным содержанием система сдер-
жек и противовесов, до конца не опре-
делён статус Парламента, Президента 
и Правительства.

Проработав немногим меньше года, 
он был признан решением Конститу-
ционного суда нелегитимным ввиду 
грубых нарушений закона, допущен-
ных в ходе выборов. В этой связи Вер-
ховный Совет XIII созыва сложил свои 
полномочия.

ного обсуждения. В ходе дискуссий 
наиболее существенные замечания и 
предложения были учтены. По итогам 
всенародного референдума 30 августа 
1995 года принята новая Конституция 
Республики Казахстан, которая провоз-
гласила страну с президентской фор-
мой правления.

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев выступил на республиканском совещании  
глав администраций и председателей местных Советов народных депутатов с докладом  
«О проекте Конституции Республики Казахстан». Алматы, 10 ноября 1992 года

В данных обстоятельствах Первый 
Президент вынужден был взять на себя 
всю полноту власти и самое главное – 
инициировал подготовку проекта но-
вой Конституции на основе всенарод-

Впоследствии, выступая на пер-
вой сессии Парламента 30 января 
1996 года, Н. А. Назарбаев так оха-
рактеризовал прошедший период: 
«По сути, мы переживали кризис всей 
государственной системы, не сумев-
шей последовательно и полностью 
отрешиться от советской идеологии  

КҮН ТӘРТІБІ
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Выступление Президента 
Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаева на церемонии 
представления новой Конституции 
Республики Казахстан. Алматы, 
6 сентября 1995 года. Из фонда 
личного архива Библиотеки Первого 
Президента Республики Казахстан – 
Елбасы
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и практики. Кризис этот достиг своего 
пика к 1995 году и требовал безотлага-
тельного конституционного разреше-
ния, ибо государственные структуры 
уже не могли действовать эффектив-
но и без сбоев. В результате принято 
политическое решение о конститу-
ционной реформации всей системы 
государственной власти, в том числе  
и законодательной её ветви.

Когда возник вакуум законодатель-
ной власти, Президенту пришлось 
взять на себя всю полноту ответствен-
ности за состояние дел в государстве. 
И время показало, что не произошло 

свёртывания демократии, и тем более 
не наступила диктатура, как некоторые 
говорили. Наоборот, в то непростое для 
страны время именно народ, как источ-
ник и носитель государственной власти 
в Казахстане, сказал свое решающее 
слово, приняв на референдуме новую 
Конституцию страны, чтобы продвига-
лись реформы, сохранялась обществен-
но-политическая стабильность. Наше 
неизменное стремление к демократии 
засвидетельствовали выборы в новый 
Парламент, которым, вопреки некото-
рым прогнозам, сопутствовала высокая 
гражданская активность казахстанцев.

КҮН ТӘРТІБІ
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1

1. Президент Республики  
Казахстан Н. А. Назарбаев  
провёл пресс-конференцию, 
посвящённую публикации  
нового проекта Конституции  
в СМИ. Алматы, 4 июля  
1995 года

2. Рабочие записи Президента 
Республики Казахстан  
Н. А. Назарбаева по проекту 
новой Конституции Республики 
Казахстан. Анталья, июнь-июль 
1995 года. Из фонда личного 
архива Библиотеки Первого 
Президента Республики  
Казахстан – Елбасы

В этот период указами, имеющими 
силу законов, удалось закрыть брешь 
в правовом регулировании, создать 
внушительную законодательную базу, 
которая заложила хорошие предпо-
сылки для бесконфликтного развития 
государства, проведения необходимых 
экономических, социальных и поли-
тических преобразований. Кроме того, 
чтобы как можно быстрее запустить 
в действие конституционные нормы, 
президентскими указами принята ос-
новная масса конституционных за-
конов. Всего за это время мною изда-
но 134 указа, имеющих силу закона, и 
более 60 указов о ратификации наших 
международных договоров».

Вот в такой обстановке Первым Пре-
зидентом страны принято и реализова-
но его политическое решение о консти-
туционном реформировании системы 
государственной власти в Казахстане.

***
О том, что у нас будет новая Консти-

туция, узкий круг руководящих работ-
ников узнал в конце 1994 года из уст 
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самого Нурсултана Абишевича: «Я на-
мерен сформировать рабочую группу 
из учёных-правоведов. Требуется со-
здать все необходимые и достаточные 
условия для её плодотворной деятель-
ности. Нам нужна новая Конституция, 
и если мы не получим её сейчас, то 
можем попросту потерять страну. Ис-
пугаться трудностей, пойти на чужом 
поводу означает свернуть с пути, чего 
история и потомки нам не простят.  
В ближайшие месяцы нам надо бу-
дет поднапрячься, опереться на 
профессио налов и привлечь к этому 
делу самых толковых, добросовестных 
и преданных людей…».

По содержанию и тональности слов 
Первого Президента все сразу по-
чувствовали сверхважность и неот-
ложность предстоящей работы. Это 
значило только одно: режим работы 
станет ещё более напряжённым, хотя 
в последние два года, когда страну ли-
хорадило парламентскими кризиса-
ми, Президент и так уже работал, что 
называется, на износ, по 18–20 часов  
в сутки. 

Возглавить комиссию по подготовке 
документа было поручено Н. А. Шай-
кенову. Затем Президент сформировал 
экспертно-консультативный совет, в 
который вошли Ю. Г. Басин, В. А. Ким, 
К. А. Колпаков, А. К. Котов, Б. А. Муха-
меджанов, Е. К. Нурпеисов, Г. С. Сапар-
галиев, М. К. Сулейменов, а из числа 
иностранных экспертов – С. С. Алек-
сеев, Ж. Аттали, Р. Дюма.

Одно перечисление этих фамилий 
указывает на такую замечательную 
сторону организаторского таланта 
Нурсултана Абишевича, как обязатель-
ный учёт мнения учёных-юристов, 
многоопытных знатоков и подлин-
ных носителей передовой обществен-
ной мысли при принятии решений  

по жизненно важным для государства 
вопросам. Хотя о контингенте участни-
ков проекта следует заметить, что он 
не ограничивался этим официальным 
списком. По мере приближения к фи-
нишу в него вовлекались специалисты 
других профилей: историки, полито-
логи, этнологи, филологи, журналисты  
и другие.

Разработке законодательной про-
граммы Казахстана предшествова-
ли изучение и анализ конституций 
десятков стран, а лично Нурсултан 
Абишевич, насколько мне известно, 
тщательно проанализировал и за-
конспектировал наиболее выигрыш-
ные положения конституций более  
20 государств и творчески использовал 
их в своей работе над проектом Ос-
новного Закона. Но и на этом вопрос 
закрывать было рано: всенародное 
обсуждение проекта Конституции и 
плебисцит по ней были ещё впереди, а 
они могли потребовать внесения суще-
ственных коррективов как в содержа-
ние, так и в структуру документа, как 
оно и произошло впоследствии.

Выкраивая время в своём и без того 
плотном рабочем графике, Первый 
Президент старался как можно чаще 
встречаться с разработчиками проекта. 
Он энергично поторапливал и 
приобод  рял их, хотя, может быть, и не  
посвящал в известные ему одному  
первопричины, мотивы, обстоятель-
ства, планы и программы тех или иных 
политических действий и решений…

Всестороннему критическому ана-
лизу подвергались буквально каждая 
статья, параграф, словосочетание,  
слово. 

Отмечу, что в Музее Первого Пре-
зидента на архивном хранении бо-
лее десятка блокнотов и отдельных  

КҮН ТӘРТІБІ
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разноформатных листов, испещрён-
ных рабочими записями Нурсултана 
Абишевича, которые, несомненно, яв-
ляются уникальными свидетельствами 
его кропотливой и напряжённой рабо-
ты над созданием Основного Закона  
страны. 

земле…», человек, не бравший в руки 
книг по истории казахов, не придаст 
значения тому, что во фразе «на искон-
ной казахской земле» – «байырғы қазақ 
жерінде» Нурсултан Абишевич реани-
мировал и наделил статусом правового 
понятия древнейший культурный тер-
мин байырғы, что значит «исконный, 
коренной, прирождённый, первород-
ный, изначальный».

В предварительных набросках тек-
ста Конституции данная позиция бази-
ровалась на ключевых словах ежелгі – 
«древний, давний, старый; существую-
щий испокон веков; доисторический» 
и көне – «древний, старинный, ветхий; 
устаревший, поношенный, подержан-
ный (о вещах)». Однако, остро ощущая 
неточность, недостаточность и непол-
ноту этих определений, Президент 
настоял на байырғы как единственно 
правильном варианте. Сакральная для 
казахов семантика этого слова под-
держивается и его ближайшим этимо-
логическим родством и окружением:  
байыр – «прочный, устойчивый, на-
дёжный, добротный», байрақ – «знамя, 
флаг, штандарт» и т. д.

Что касается вопроса о глубинно- 
историческом фоне и философско- 
идеологическом наполнении слова 
байырғы, то ответ на него дают памят-
ники орхоно-енисейской письменно-
сти древних тюрков, в эпоху которых 
это слово регулярно встречается в со-
ставе выражения йер байырқы – «род-
ное место от начала времён; исконная 
земля; священная Отчизна; обетован-
ная, завещанная, заповедная обитель; 
ойкумена; место, где впервые был под-
нят собственный флаг».

Много споров вызвало и понятие 
«унитарный» в пункте 1 статьи 2, где 
утверждается, что «Республика Казах-
стан является унитарным государством 

***
Ещё в самом начале работы над 

проек том Конституции Первый Пре-
зидент чётко сформулировал перед 
разработчиками свое видение сути  
Основного Закона: «Нам не нужно ко-
пировать чью-то конституцию. Наш 
Основной Закон должен иметь казах-
ский почерк, включать древние казах-
ские традиции и казахское видение  
будущего, к которому мы стремимся».

Таким образом, рабочей группе 
предстояло нащупать золотую сере-
дину, при которой будущий текст не 
должен был походить ни на поспеш-
но скроенный зарубежный аналог, ни 
на самодовлеющее нагромождение 
историко-этнографической архаики. 
Предостерегал Первый Президент и от 
слепого догматизма, чтобы схоласти-
ческое следование процедурным кано-
нам и традициям не стало путами на 
ногах творческого процесса.

В связи с этим разработчиками уде-
лено самое пристальное внимание не 
только формально-юридической сто-
роне вопроса, но и лексико-граммати-
ческим аспектам работы над текстом 
Конституции, в том числе строгой 
аутен тичности вариантов на казахском 
и русском языках.

Так, в преамбуле Конституции, 
начинающейся словами «Мы, народ 
Казахстана, объединённый общей 
исторической судьбой, созидая госу-
дарственность на исконной казахской 
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с президентской формой правления». 
Одни призывали не создавать голо-
воломок и методом простого заим-
ствования принять определение уни-
тарлы, другие предлагали варианты, 
исполненные с опорой на родные лек-
сико-грамматические формы: бөлінбей-
тін, біркелкі, бірлікті, дара, дербес и т. п.

Выслушав обе стороны, Президент 
сказал: «Если унитарный от латинско-
го unitas «единство» означает «объеди-
нённый, единый, составляющий одно 
целое и стремящийся к единству», то 
по-казахски это называется біртұтас – 
«единый, целостный, неделимый». 
По-моему, предельно ясно, ёмко и 
удобно».

Одним из примеров удачной лекси-
ческой находки стал подбор эквивален-
та дефиниции «светское (государство)» 
в пункте 1 статьи 1 Конституции. Кол-
лизия вопроса заключается в том, что 
вплоть до 1994 года наши лексикогра-
фические источники рекомендовали 
переводить русское слово светский как 
зиялы. И, например, один из словарей 
толковал это так: «1. Зиялы; светское 
общество – зиялы қауым; (ауыс. ақ-
сүйектер); светская среда – ақсүйектер 
ортасы (қауымы)».

В контексте Конституции получа-
лось не точно и даже абсурдно. Это 
явное смысловое противоречие нужно 
было устранить, и тогда новый тер-
мин зайырлы образовали от древнего 
слова зайыр. Пришедшее в наш язык в 
средние века из арабского слово зайыр 
(вариант: заһир) означает: «1. Ясный, 
открытый, отчётливый; 2. Человечный, 
гуманный, цивилизованный; 3. Граж-
данственный, гражданский», а зайыр-
лы сообщает также дополнительные 
значения «добропорядочный, благо-
детельный, милосердный, сочувству-
ющий, сознательный, дальновидный».  

В этих значениях оно хорошо известно 
в казахской фольклорной и книжно- 
литературной традиции.

В результате сознательного нара-
щивания смысла и целевого уточне-
ния значения слова лексема зайырлы 
стала точным эквивалентом латинско-
го saecularis «светский», подчёркивая 
компоненты «мирской, гражданский» 
в противоположность «религиозному, 
клерикальному и теократическому». 
У слова оказалась счастливая судьба, 
оно было принято обществом и быстро 
прижилось в языке, а обретя статус 
полноценного термина, регулярно вос-
производится в официальной, науч-
ной, учебной литературе.

В этих эпизодах, словно в каплях 
воды, проявились любовь и бережное 
отношение Нурсултана Абишевича к 
родному языку, а также вера в его неис-
черпаемый коммуникативный, гносео-
логический и культурный потенциал. 

Такую вот информацию к размыш-
лению дает только одна – лингвистиче-
ская – сторона истории создания Кон-
ституции.

***
Всем нам памятен день 28 июля  

1995 года, когда Нурсултан Абишевич 
передал в свою Администрацию подго-
товленный им от руки набросок и по-
ручил подготовить на его основе Указ 
«О проведении 30 августа 1995 года 
республиканского референдума», в ко-
тором постановлялось:

«1. Провести 30 августа 1995 года 
рес публиканский референдум.

2. Вынести на республиканский ре-
ферендум проект новой Конституции 
Республики Казахстан со следующей 
формулировкой вопроса: «Принимаете 
ли Вы новую Конституцию Республики 
Казахстан, проект которой опублико-
ван 1 августа 1995 года?»

КҮН ТӘРТІБІ
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3. 1 августа 1995 года официально 
опубликовать в средствах массовой 
информации проект Конституции, до-
полненный и изменённый с учётом его 
всенародного обсуждения. Одновре-
менно направить проект Конституции 
в Центральную избирательную комис-
сию Республики Казахстан».

В этот день под председательством 
Первого Президента Н. А. Назарбаева 
прошло заключительное заседание экс-
пертно-консультативного совета. А по-
сле опубликования проекта Нурсултан 
Абишевич собрал пресс-конференцию 
для отечественных и зарубежных жур-
налистов, на которой сообщил о том, 
что подавляющее большинство казах-
станцев одобрило идеи и принципы, 
внесённые в проект Основного Закона 
страны. Идеология и основное содер-
жание проекта поддержано, однако все 
его разделы подверглись определён-
ным изменениям. В частности, в 55 из 
98 статей проекта внесены изменения 
и дополнения.

Стоит заметить, что с момента опуб-
ликования в СМИ проекта новой Кон-
ституции в общественной дискуссии за 
период с 4 по 28 июля приняли участие 
около 3,5 миллиона наших сограждан, 
внёсших около 32 тысяч предложений 
и замечаний. По всей вновь поступав-
шей корреспонденции составлялась 
ежедневная сводка, и по ней оператив-
но готовилась соответствующая экс-
пертиза.

Для нас, сотрудников президент-
ской Администрации, это были горя-
чие денёчки, ведь вся эта работа легла 
непосредственно на наши плечи, не 
считая исполнения повседневных обя-
занностей, которые, естественно, ни-
кто с нас не снимал.

Чтобы понять трудности, с которы-
ми мы столкнулись в тот период, при-

веду лишь один небольшой пример, 
скажем так, организационно-техниче-
ского характера. Сейчас персональным 
компьютером с принтером никого не 
удивишь. Они имеются, наверное, в 
каж дой семье, но тогда эпоха печатных 
машинок ещё не успела завершиться, 
а первые примитивные компьютеры 
только начинали входить в нашу жизнь, 
и, например, одно только налаживание 
оперативной и качественной работы 
специализированного машбюро требо-
вало серьёзного внимания и контроля.

Наконец, спустя месяц, в среду  
30 августа в Казахстане прошёл рефе-
рендум по новой Конституции. На сле-
дующие сутки стали известны предва-
рительные итоги, согласно которым в 
референдуме приняли участие 90,51% 
избирателей, из которых 89,1% прого-
лосовали за Основной Закон. На боль-
шой пресс-конференции, которую со-
звал Первый Президент, он первым 
делом поздравил всех казахстанцев с 
этим историческим событием: «Про-
голосовав за проект новой Консти-
туции, мы сделали важный для стра-
ны и для каждого гражданина выбор.  
В Основном Законе выражены не толь-
ко принципы государства, но и приня-
ты решения, непосредственно связан-
ные с жизнью наших граждан, каждого 
человека. Это вопросы их свобод, прав, 
обязанностей перед обществом, ко-
торые в конечном итоге определяют 
перспективы человека, каждой семьи и 
всей страны. Пожалуй, впервые в исто-
рии Казахстана в руках народа оказа-
лось его будущее, за что он и голосовал.  
Это – народная Конституция».

Напомнил Нурсултан Абишевич и 
о мероприятиях, не терпявщих отла-
гательства: о необходимости в связи 
со вступлением Конституции в силу 
в самое ближайшее время принять  
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новые законодательные акты о выборах, 
о Парламенте и статусе его депутатов.

Для Администрации Главы госу-
дарства в эти дни начались приятные 
хлопоты. По поручению Первого Пре-
зидента готовился Указ «О Конститу-
ции Республики Казахстан» и распе-
чатывались подлежащие подписанию 
Главой государства оригиналы её тек-
ста. Церемония передачи на хранение 
в Центральный государственный архив 
первого оригинала Конституции, при-
нятой 28 января 1993 года, была назна-
чена на 6 сентября…

5 сентября Центральная комиссия 
по проведению референдума опубли-
ковала в СМИ официальное сообщение 
с результатами итогового подсчёта.  
Согласно им, «голосование прошло на 
всех 10 253 участках. Общее количе-
ство граждан республики, внесённых  
в списки для участия в референдуме, со-
ставило 8 933 516 человек. Количество 
граждан, принявших участие в голосо-
вании, – 8 091 715, или 90,58%. Число 
проголосовавших «за» – 7 212 773, или 
89,14%. Число проголосовавших «про-
тив» – 800 839, или 9,91%. Недействи-
тельными признано 78 103 бюллетеня. 
По результатам состоявшегося голосо-
вания Конституция Республики Казах-
стан считается принятой».

кларативно, а всей структурой и тех-
нико-юридической основой, систе-
мой строгих государствоведческих, 
политических и правовых категорий 
создаёт надёжные предпосылки для 
построения и развития современного 
государства и социально ориентиро-
ванной рыночной экономики».

8 сентября новая Конституция была 
опубликована в СМИ.

6 сентября состоялась торжествен-
ная церемония официального пред-
ставления новой Конституции Казах-
стана, открывая которую Нурсултан 
Назарбаев заявил: «По примеру кон-
ституций многих демократических 
государств наша Конституция не де-

Действующий Основной Закон по 
праву является детищем Нурсултана 
Назарбаева. Ровно девять месяцев и де-
вять дней длилась активная фаза раз-
работки проекта Конституции, начиная 
от первых набросков и до официально-
го обнародования на страницах газет 
принятой на референдуме окончатель-
ной редакции текста. 

Конституция 1995 года провозгла-
сила Республику Казахстан демокра-
тическим, светским, правовым и со-
циальным государством, высшими 
ценностями которого являются чело-
век, его жизнь, права и свободы. Про-
грессивный по своему духу и содер-
жанию этот ключевой документ, по 
сути, открыл новую страницу в разви-
тии нашей страны, обозначив завер-
шение начального этапа становления 
независимости Казахстана и задав 
старт системным реформам во всех 
сферах жизни. Конституция закрепи-
ла идею, что государственная власть 
в респуб лике едина и осуществляется 
в соответствии с принципом её чёт-
кого разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную ветви, 
взаимодействующие с использова-
нием «системы сдержек и противо-
весов». Конституция чётко очертила  
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конституционное поле деятельности 
каждой ветви власти. Принципиально 
новый статус обрёл институт прези-
дентства, взяв на себя функции свое-
образного арбитра в структуре ветвей 
власти. Подобное положение обеспе-
чено за счёт эффективных рычагов 
воздействия на все три ветви власти, к 
которым прежде всего относятся пра-
во роспуска Парламента и ответствен-
ность Правительства перед Президен-
том. Была проведена реформа судебной 
системы, создан Конститу ционный со-
вет. Начал функционировать двухпа-
латный Парламент, пришедший на 
смену былой советской системе пред-
ставительных органов.

***
Минуло четверть века с момента 

принятия нашей Конституции. За столь 
короткое по меркам истории время 
Казахстан прошёл огромный путь раз-
вития, став современным и успешным 
государством. Стабильный, устойчиво 

продвигающийся курсом прогресса и 
модернизации Казахстан теперь хоро-
шо знают и уважают во всём мире. И се-
годня осмысливая достигнутое, вновь 
осознаёшь исключительную важность 
Конституции, определившей яркие 
перспективы развития нашей страны 
на многие десятилетия вперёд. 

Однако жизнь не стоит на месте, и 
её властное течение неизбежно вносит 
свои коррективы, в том числе и в сферу 
государственного управления и обще-
ственное устройство. Они нашли своё 
отражение в последующих изменениях 
и дополнениях в Основной Закон, не-
обходимость которых была продикто-
вана непреклонной логикой происхо-
дящих в стране процессов.  Несмотря 
на то, что они отличались по своему ха-
рактеру и содержанию, принципиаль-
ным было и остается одно: при всех 
реформах Конституция сохранила ста-
бильность своих ключевых компонен-
тов, а ориентир на демократизацию, 

Заключительное заседание рабочей группы по вопросам конституционной реформы под председательством 
Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева. Астана, 14 мая 2007 года
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обозначенный Нурсултаном Назарбаевым 
ещё в самом начале независимости, 
получил в ней своё дальнейшее закреп-
ление. 

Так, соображениями совершенство-
вания государственного механизма в 
русле политической либерализации 
были обусловлены изменения, осу-
ществлённые в 1998 году. Внесённые 
в Основной Закон поправки придали 
импульс дальнейшему развитию по-
литических институтов в Казахстане. 
Уже тогда был сделан шаг к внедрению 
пропорционального представитель-
ства, который предусматривал избра-
ние 10 депутатов Мажилиса на основе 
партийных списков по указанной си-
стеме. Таким образом, партии получи-
ли возможность участвовать в борьбе 
за депутатские мандаты, что в свою 
очередь придало импульс дальнейше-
му партийному строительству, а также 
стимулировало развитие политической 
конкуренции в стране.

Кроме того, расширились полномо-
чия Парламента в вопросах изменения 
Конституции и контроля над Прави-
тельством. Важной новеллой явилось 
положение о судопроизводстве с уча-
стием присяжных, что соответствовало 
международной практике в этой сфере. 
Изменились сроки полномочий Прези-
дента, депутатов обеих палат Парла-
мента. Был отменён возрастной ценз 
для государственных служащих и для 
кандидатов в президенты, а также снят 
количественный порог по явке на из-
бирательный участок.

Первое десятилетие XXI века было 
ознаменовано выходом Казахстана на 
новый уровень социально-экономи-
ческого развития. Наметившийся рост 
общественных запросов обусловил не-
обходимость дальнейшего реформиро-
вания политической сферы. Поэтому 

внесённые в 2007 году конституцион-
ные поправки имели более широкий и 
существенный характер. Их принятие 
стало результатом длительного про-
цесса обсуждения актуальных вопросов 
общественной повестки дня, в котором 
приняли активное участие представи-
тели всех ветвей государственной вла-
сти, политических партий, обществен-
ные деятели.

Они предусматривали переход к 
пропорциональной избирательной 
системе, позволивший укрепить ин-
ститут политических партий в стране. 
Теперь за избирателя должны были 
конкурировать не отдельные канди-
даты, а партии как структурирован-
ные политические силы, предлагаю-
щие обществу свои идеи и программы. 
Особенно значимыми стали поправки, 
направленные на перераспределение 
властных полномочий и повышение 
роли Парламента в государстве. В ре-
зультате Парламент получил больше 
возможностей в формировании Пра-
вительства, Конституционного Совета, 
Центральной избирательной комиссии 
и Счётного комитета. Вводилась норма 
об утверждении Премьер-Министра 
парламентским большинством и про-
цедуры консультаций Президента с 
партийными фракциями при назначе-
нии главы правительства. 

Выступающая уникальным меха-
низмом гармонизации межэтнических 
отношений Ассамблея народа Казах-
стана была наделена конституционным 
статусом и получила право делегиро-
вать своих представителей в Парла-
мент согласно установленной квоте.

Все эти годы доверие и поддерж-
ка народом Казахстана курса Первого 
Президента только усиливались. Так, 
общественностью на форуме в декабре 
2010 года в городе Усть-Каменогорске 
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Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений 
и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» от 21 мая 
2007 года. Из фонда личного архива Библиотеки Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы

было инициировано 
предложение о прод-
лении его полно-
мочий до 2020 года. 
Предлагалось прове-
сти для этого общерес-
публиканский рефе-
рендум, в поддержку 
которого было собра-
но более 5 миллионов 
подписей. Однако 
Первый Президент, 
будучи убеждён-
ным сторонником 
д е м о к р а т и ч е с к и х 
выборов, отклонил 
предложения Парла-
мента о референду-
ме. В свою очередь 
Конституционный 
совет признал закон 
о замене выборов на 
референдум, ранее 
принятый Парламен-
том, неконституцион-
ным. Таким образом, 
в феврале 2011 года 
в Конституцию были 
внесены изменения, 
направленные на 
установление конс-
титуционных основ 
назначения и прове-
дения внеочередных 
президентских вы-
боров. 

укрепления стабильности и единства обще-
ства в условиях новых глобальных вызовов 
была продиктована конституционная реформа 
2017 года. Главный её смысл состоял в делегиро-
вании ряда полномочий Президента Парламенту 

Н е о б х о д и м о с т ь ю 
повышения эффек-
тивности государ-
ственной власти для 
решения сложных за-
дач системной модер-
низации Казахстана,
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и Правительству. Приоритетами Пре-
зидента стали регулирование отноше-
ний между ветвями власти в качестве 
верховного арбитра, вопросы внеш-
ней политики, защиты Конституции, 
национальной безопасности и оборо-
носпособности страны. Правитель-
ству передавалась значительная часть 
полномочий Президента в социально- 
экономической сфере.

Внесённые поправки усиливали 
роль Парламента по отношению к Пра-
вительству. Если ранее Правительство 
отчитывалось в своей деятельности 
только перед Президентом, то теперь в 
соответствии с принятыми изменения-
ми отчитывается перед Президентом 
и Парламентом. Кроме того, сложение 
Правительством своих полномочий 
должно происходить не перед вновь из-
бранным Президентом, а перед вновь 
избранным Мажилисом. Упрочились 

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев принял участие в Международной научно-практической 
конференции, посвящённой Дню Конституции Республики Казахстан. Астана, 30 августа 2012 года
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также гарантии незыблемости кон-
ституционного строя, суверенитета 
и независимости нашей страны. 

Таким образом, благодаря этим 
конституционным изменениям по-
литическая система обрела боль-
шую степень демократичности и 
устойчивости при сохранении ста-
билизирующего начала – прези-
дентской формы правления.

Признанием исторической роли 
и заслуг Первого Президента пе-

ред народом Казахстана обусловлено из-
менение названия столицы с Астана на 
Нур-Султан, закреплённое в Конституции 
в 2019 году.

Так, благодаря серьёзному потенциалу, 
который был заложен в Конституции на 
заре суверенитета Казахстана, происходи-
ло её своевременное совершенствование 
и адаптация сообразно меняющимся реа-
лиям и насущным требованиям времени. 
Всемерное укрепление государствен ности, 
независимости страны, обеспечение вну-
триполитической стабильности, мира, 
единства и согласия, продвижение демо-
кратических прав и свобод – в этом со стоит 
концептуальный смысл конститу ционных 
реформ, осуществлённых Первым Прези-
дентом Республики Казахстан – Елбасы 
Н. А. Назарбаевым.

Всенародно избранный новый Прези-
дент Республики Казахстан Касым-Жомарт 
Кемелевич Токаев продолжает активную 
работу по совершенствованию системы 
государственного управления, повыше-
нию его эффективности для улучшения 
качества жизни граждан, обеспечения об-
щественной безопасности, верховенства 
закона и прав человека, решения других 
актуальных вопросов современ ного этапа 
развития. 

Сегодня важным представляется и то, 
что принятый в сложных условиях ста-
новления государства Основной Закон 
обеспечил необходимые правовые усло-
вия для исторического события – транзи-
та власти в рамках современной полити-
ческой модели. Неуклонное следование 
принципу конституционализма позволило 
осуществить в марте 2019 года плавный  
и безболезненный переход президентской 
власти в нашей стране. 
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Бауыржан 
БАЙБЕК

Nur Otan партиясы 
Төрағасының бірінші 
орынбасары

АЗАТ ЕЛДІҢ АРҚАУЫ АЗАТ ЕЛДІҢ АРҚАУЫ ––  
АТА ЗАҢАТА ЗАҢ

Қазақстан Республикасы-
ның Президенті  
Н. Ә. Назарбаев  
Қазақстан Республикасы-
ның жаңа Конституциясын 
таныстырды. Алматы,  
6 қыркүйек 1995 жыл
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Өткенге көз салсақ 

Адамзат тарихында шекарасы шар-
тарапқа жайылған талай империя-
лар ғұмыр кешті. Олардың өмір сүру 
ұзақтығы алуан түрлі. Аталған мем-
лекеттерге ортақ дүние аз емес. Со-
ның бірі – халықтың өмір салтын 
реттеген заңдар жинағы. Ортақ заң, 
ереже әрдайым кез келген қоғамды, 
елді тәртіпке шақырып, әділеттік ор-
натқан. Әді леттілік бағзы заманнан 
адамдарды ұйыстырушы, біріктіруші 
құндылық ретінде қарастырылды. 
Осы себепті Ежелгі грек заңдары мен 
Рим құқығы, көне Түркі қағанаты 
мен дала демо кратиясының жазыл-
маған заңдары бірнеше ғасырға дейін 
өз күшін жоғалт пады. Соңғысы кейі-
нірек қазақтың құқық жүйесінің не-
гізіне айналған «Жеті жарғы» заңда-
рының іргесін қалады. Ал ел арасында 
«Әділ істің арты игі», «Тура биде туған 
жоқ, туғанды биде иман жоқ» дейтін 
нақыл сөздің кең тарауы бекер емес. 
Көшпенділер әділдік болмаған жер-
де көп тұрақ тамаған әрі бір ауыз сөз-
ге тоқтаған халық әділ үкімді жоғары  
бағалаған.

Тәуелсіздік таңы атқан 1991 жыл-
дан соң елімізді талай сындарлы сынақ 
күтіп тұрды. Соның бірі – кеңестік 
құқықтық нормадан демократиялық 
мемлекеттің құқықтық жүйесіне ауы-
сып, жаңа Ата Заңды қабылдау, оның 
нормаларын қоғамға енгізу міндеті 
еді. 1993 жылғы Конституция Парла-
мент рөліне басымдық бергенімен, 
уақыт тезіне, заман талабына сай бол-

май шықты. 1990 жылдардағы дағда-
рыс, жаппай жұмыссыздық, өндірістің 
тұралап қалуы жылдам реформалар 
жүргізуге, шешімдердің тиімді жүзе-
ге асуына, биліктің орталықтануы-
на қолайлы жағдай жасайтын іргелі 
құқықтық құжатқа қажеттік туғызды. 
Унитарлық принциптерді құқықтық 
тұрғыда бекіту керек болды. Жалпы, 
әлем тарихында мұндай тәжірибелер 
аз емес. Францияның 1958 жылы қа-
былданған Конституциясында прези-
денттің өкілеттілігі біршама кеңейді. 
Осыдан кейін өз құқықтарын толық 
пайдаланған Шарль де Голль Фран-
цияны экономикалық дағдарыстан 
алып шықты. 

Партиялар жаңа қалыптасып, 
кеңестік құрылымдар мен ұғымдар 
жойыла қоймаған кезеңде жас мемле-
кеттің жаңа құрылымын айшықтай-
тын Ата Заң аса зәру болды. 1995 жылы 
Конс титуцияның жаңа принциптермен 
жазылуының басы-қасында Тұңғыш 
Президент – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы  
Назарбаев тұрды. Оның көреген сая-
саты, ұзақмерзімді бағдарламалары 
мен идеялары жас мемлекеттің іргесін 
бекітіп, дағдарыста қалған халықтың 
болашаққа деген сенімін арттырды.

Жаңа Конституция бұрынғы құжат-
тың олқылықтарын жойып, сол кезде 
қоғамда қалыптасқан түрлі пробле-
маларды еңсеріп қана қоймай, тұрақ-
ты даму мерзіміндегі азаматтардың 
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мүддесін ескеретіндей етіп жазылды.  
Оған аталған жылдарды басынан өт-
керген халқымыз куә. Жаңа Консти-
туция замана талаптарын тиісінше 
ескергендіктен, 1995 жылы 30 тамызда  
өткен бүкілхалықтық референдумда 
қабылданды. Оны сайлаушылардың  
90%-і қолдады.

Ел сынға түскен сәт

Бүгіннің көзімен қарасақ, Қазақстан-
ның жетістіктері табиғи заңдылық,  
болуы тиіс нәтиже сынды көрінеді. 
Алайда оның артында халқымыздың 
ауыр еңбегі, Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың  
тарихи шешімдері жатқанын ұмыт-
пағанымыз абзал. Тарихи өлшем-
мен қарасақ, 30 жыл ұзақ уақыт емес,  
дегенмен 1990 жылдары республи-
ка басынан ең қиын кезеңді кешірген  
еді.

Біріншіден, экономика құлдыра-
ды. ЖІӨ 61%-ке азайды, істеп тұрған  
130 кәсіпорынның есігіне қара құлып 
ілінді, 2 миллион азамат екі қолға бір 
күрек таппай, жұмыссыз қалды. Ин-
фляция 2000%-ке жетті. Екіншіден, 
этносаралық жанжалдың қаупі күшей-
ді. Себебі ТМД елдерінің басым бөлі-
гінде түрлі деңгейде қақтығыстар кө-
бейді. Мұны көрген теріс ниеттілер 
Қазақстанда да ұлысаралық кикіл-
жіңді қолдан ұйымдастыруы әбден  
мүмкін еді. Үшіншіден, демография 
құлдырады. Түрлі этнос өкілдері өз-
дерінің тарихи Отанына орала баста-
ды. Ал жергілікті халық әрі елдің  
тарихи иесі – қазақтардың  республи-
кадағы үлесі 50%-ке да жетпеді. Төртін-
шіден, технологиялық артта қалу қатты 
сезілді. Себебі елдегі барлық зауыт- 
фабриканың 93%-і Мәскеуден басқа-
рылып келді. Өндіріс орындары көп 

болғанымен, оларды дамыту тәжіри-
бесі жетіспеді. Бесіншіден, көлік марш -
руттары бірізді болмады. Қазақстан 
Еуразияның қақ жүрегінде жайғасса 
да, кеңестік транспорттық маршрут-
тар елден шикізатты алып шығуға ғана 
бағытталды. Алтыншы, экологиялық 
проблемалар шешілмеді. Семей поли-
гоны, Арал апаты – халқымыздың нәу-
бетіне айналды. 

Міне, аталған осы және өзге де 
түйіт кілдерді түбегейлі шешу үшін тек 
ниет, ерік-жігер аздық етті. Ел бас-
шылығы сүйенетін кешенді әрі іргелі  
құқықтық құжат керек еді. Оған қоса, 
Одақ тараған соң көптеген мәселе-
лерді бұрынғы көрші елдермен, ендігі 
тәуел сіз мемлекеттермен бірлесе шешу 
қажет болды. Сәйкесінше, бұл халық-
аралық қатынас, халықаралық құқық, 
дипломатиялық келіссөз саласына 
ауысты. Ол үшін Қазақстанды тәуелсіз 
республика ретінде әлем алпауыттары 
мойындауы қажет болды. Осыншама 
өзара тығыз байланысты түйіткілдер-
дің түйінін тарқатуға жаңа Конститу-
ция жағдай жасады. Құқықтық негіз  
болды. Ширақ қимылдауға мүмкіндік 
берді.

Әлемнің үздік құқықтық тәжіри-
белері ескеріле отырып, Елбасы-
ның тікелей бақылауында әзірленген 
жаңа Конституцияның мұндай ар-
тықшылықтары аз емес еді. Атап айт-
сақ, қоғамның мүддесі, құқығы бас-
шылыққа алынды, жаңа кезеңдегі 
мемлекетшілдіктің құрылымын қа-
лыптастырды, Қазақстан Республика-
сының мәртебесін халықаралық құқық 
субъектісі ретінде айқындады, мем-
лекеттік органдарға заң шығарушы-
лық және құқық қолдану қызметі үшін 
бағдар болып танылды.

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA
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Жаңа кезең. 
Заңды жүзеге асыру

Жалпы, заң жазу мен оны орындату 
екі бөлек. ХХ ғасырда АҚШ Конститу-
циясын көшіріп жазса да, экономика-
сын құлдыратқан әрі демократиялық 
процестен кері шегінген Латын Аме-
рика елдерінің тәжірибесі әлемге бел-
гілі. Сондықтан Конституция талап-
тары мен баптарын жүзеге асыруда  
Нұрсұлтан Әбішұлының зор ерік- 
жігерін айрықша атап өткен жөн. Оның 
бір ғана мысалын келтірейін. Жоға-
рыда айтылған этносаралық кикіл-
жіңдер Ресейде, Таулы Қарабақта,  
Орталық Азияда, Приднестровьеде эт-
носаралық жанжалдар өршіп тұрғанда  
Қазақстан бейбітшілік пен тыныш-
тықтың үлгісіне айналды. Себебі 
Тұңғыш Президенттің сарабдал сая-
сатының арқасында Конституция-
дағы «ең қымбат қазына – адам және 
адамның өмiрi, құқықтары мен бос-
тандықтары», «заң мен сот алдында 
жұрттың бәрі тең», «тегiне, нәсiлiне,  
ұлтына, тiлiне, дiнге.... байланысты ... 
ешкiмдi ешқандай кемсiтуге болмай-
ды» деген басты ұстанымдар бұлжы май 
орындалды және қазақстандықтар-
дың күнделікті өмірінің қағидатына  
айналды.

зақстанның дамушы, демократиялық 
мемлекетке қысқа уақытта айналуына 
жағдай жасады. Себебі қоғамды, мем-
лекеттік органдарды ұйыстыра ала-
тын әрі алға жетелейтін саяси тұлға, 
бөлек институт қажет болды. Бұл шешім  
әлемдік тенденцияға сай деуіміз те-
гін емес. Өйткені Ата Заңымызды жа-
сақтауда француз моделі басшылыққа 
алынған еді.

Жаңа Конституция Тұңғыш Прези-
дент инсититутының қалыптасуына 
да негіз болды. Президент билік тар-
мақтарының үйлесімді қызмет етіп, 
азаматтардың алдындағы жауапкер-
шілігінің артуын қамтамасыз етті. Бұл 
халықаралық әлеуетке сай жасалған 
шешім болды. Биліктің орталықтануы, 
унитарлық принциптің іске асуы Қа-

Реформа – уақыт талабы

Конституция қабылданған ши-
рек ғасырда біршама іргелі өзгеріс-
тер жасалды. Олар замана талабына  
сай, қоғамдық-саяси процестерді ес-
ке ре отырып, құқықтық нормаларды 
жетілді руге, демократиялық үдеріс-
терді жеделдетуге, билік құзыретін 
қайта қарауға бағытталды.

1998 жылғы реформа Парламенттің 
Үкіметті бақылау құзыретін арттыр-
ды. Аралас сайлау жүйесі, Парламент 
де путаттарының сайлану мерзімі мен 
құзыреті бекітілді. Сондай-ақ алғаш 
рет сот процесіне «алқабилер алқа-
сы» ұғымы енгізіліп, әлемдік тәжірибе 
элементтері қолданыла бастады. Ал 
2007 жылғы конституциялық өзгеріс 
Қазақстан тарихында қабылданған ең 
ірі демократиялық шаралардың бірі 
ретінде қарастырылады. Себебі осы 
кезде Президент өз еркімен біршама 
құзыретін Парламент пен Үкіметке 
үлестірді. Өз кезегінде Парламенттің 
құзыретін арттырды. Атап айтқанда, 
маңызды мемлекеттік орган басшы-
ларын тағайындауда Парламенттің 
келісімі талап етілді. Президент тек 
мәслихат келісімінен кейін ғана облыс 
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әкімдерін тағайындай алатын болды. 
Қазақстан халқы Ассамблеясы консти-
туциялық мәртебеге ие болды.

2017 жылғы кезекті реформа он 
жыл бұрынғы бастаманы жалғастырды 
әрі либералды өзгерістерді тереңдете 
түсті. Атап айтсақ, демократиялан-
дыру, Президент құзыретін (40 жуық) 
өзге билік тармақтарына үлестіру 
ұстанымы басшылыққа алынды. Осы-
лайша, Мемлекет басшысы сырт-
қы саясат, қорғаныс, ұлттық қа-
уіпсіздік саласына бет бұрса, Үкімет 
пен атқарушы органдар әлеумет-
тік-экономикалық блокқа жауапты  
болды.

Еуропа Кеңесінің Құқық арқылы де-
мократия үшін Еуропалық комиссиясы 
(Венеция комиссиясы) өзінің 110-шы 
жалпы сессиясында Қазақстандағы 
конституциялық өзгерістерді мемле-
кетті демократияландыру процесінде-
гі маңызды қадам деп атап көрсетті.  
Реформаны елдің одан әрі дамуына 
дұрыс бағыт беретін айқын прогрестің 
айғағы ретінде бағалады.

Аталған конституциялық рефор-
малар Қазақстан Конституциясының 

ел дамуы, әлемдік тенденция, халық 
сұранысына сай жетіліп отыратынын 
дәлелдеді. Бұл жөнінде кезінде Вене-
ция комиссиясының президенті Джан-
ни Букиккио «Қазақстан Конститу-
циясы – қатаң форма емес, ілгерілемелі 
демократиялық даму» деген еді.

Саяси жүйе. Жаңғыру

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA

Nur Otan партиясының кезектен тыс ХІХ съезі. Нұр-Сұлтан, 23 сәуір 2019 жыл

Еліміздің Конституциясы – демо-
кратиялық құндылықтарды ілгерлетіп 
қана қоймайды, сонымен қатар мем-
лекеттің даму бағытын айқындауға, 
жаһандық саясат пен экономикадағы 
құбылыстардан, трендтерден тыс қал-
мауға мүмкіндік беретін құжат. Елбасы  
Н. Ә. Назарбаевтың 2015 жылы жария-
лаған «Бес институционалдық рефор-
ма» бағдарламасы да Конституцияның  
осы мүмкіндіктеріне сәйкес әзірлен-
ді. Елбасы кәсіби мемлекеттік аппарат 
құру, заң үстемдігін қалыптастыру, 
индустрияландыру мен экономикалық 
өсім, қоғамның біртектілігі мен бірлігін 
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метіне араластыруға мүмкіндік беріп  
отыр.

Биыл тамыз айында басталған пар-
тия праймеризіне 11 мыңға жуық аза-
маттың айрықша ықылас танытып, 
қатысуға ынта білдіруі кәсіби мем-
лекеттік аппарат жасақтау мен есеп 
беретін мемлекет қалыптастыруға 
таптырмас мүмкіндік береді. Бұл ша-
ралар Конституцияның 3-бабының 
1-тармағында көрсетілгендей «мем-
лекеттік биліктің бірден-бір бас тауы – 
халық» екенін тағы да айғақтай түсетін 
қадам. Сонымен бірге партияның 
жүйелі жаңғыртылуы Президент Қа-
сым-Жомарт Тоқаевтың «Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» тұжырымда-
масымен де үндеседі.

қамтамасыз ету, есеп беретін мемлекет 
қалыптастыру бастамаларын көтеру 
арқылы еліміздің алға қарай дамуына 
айрықша серпін берген болатын.

Арада өткен жылдар ішінде «Бес 
институционалдық реформаны» жүзе-
ге асыру үшін әзірленген «Ұлт жоспа-
ры – 100 нақты қадам» жоспарының 
басым бөлігі жүзеге асқанын атап өту 
керек. Елімізде кәсіби мемлекеттік ап-
парат құру табысты жүргізіліп жатыр.  
Соның ішінде 20 жылдан астам уақыт 
бойы Елбасы саясатына қолдау жасап, 
ел дамуына өзіндік үлес қосып келе 
жатқан, қоғамдық және саяси өмір-
де бұқараның сүйенеріне айналған  
Nur Otan партиясы да жаңғырып, кәсі-
би мамандармен толығып жатыр.  
Парламент депутаттарының басым 
көпшілігі мен Үкімет мүшелерінің 
түгелдей Nur Otan мүшесі екенін на-
зарға алар болсақ, кәсіби мемлекеттік 
аппарат құрудың  салмағы партияға 
түседі. Сонымен қатар заң үстемдігін 
қалыптастыруда да партияға жүктел-
ген міндет ауыр. Индустрияланды-
руды жалғастырып, экономикалық  
өсімді қамтамасыз ету, қоғамның бір-
тектілігі мен бірлігін сақтау, есеп бе-
ретін мемлекет қалыптастыру ісінде  
партияның атқарып келе жатқан қыз-
меті орасан зор. 

2019 жылдың тамыз айында Ел-
басы Н. Ә. Назарбаев «Сенім. Диа-
лог. Болашаққа нық қадам – Nur Otan  
партиясының 7 серпіні» атты партия 
жұмысын жүйелі жаңғырту бағдар-
ламасын ұсынған болатын. Бұл өз 
кезегінде еліміздегі ең беделді әрі 
қуатты саяси ұйым жұмысын заман та-
лаптарына бейімдеп, партия қызметін  
жетілдіруге, халыққа беделі бар тұлға-
ларды мемлекет және партия қыз-

Азаматтардың құқықтық сауаты 
артқанда ғана қоғамда заң үстемді-
гі орнайтыны мәлім. Сәйкесінше, аза-
маттардың қоғамдық істерге кеңінен 
араласуы, заң шығарушы биліктің қата-
рына қосылып, атқарушы биліктің жұ-
мысын қадағалап, мемлекет сая сатынан 
тыс қалмауға ұмтылуы Конс титуцияда 
белгіленген нормаларды халықтың 
етене сезінгендігін, онда көрсетілген 
өз құқықтарын толық пайдалануға ты-
рысып баққанын аңғарамыз. Бұл өз ке-
зегінде саяси партиялардың да өзара 
бәсекеге ұмтылуына түрткі болары сөз-
сіз. Ал Елбасы төрағалық ететін Nur Otan 
партиясындағы өзгерістер бұл бағытта 
жасалған кешенді әрі аса ықпалды қа-
дамдардың бірі. Заң үстемдігі өз кезе-
гінде біртектілік пен бірлікті сақтауға, 
билік транзитінің кезең-кезеңімен өтуі-
не кепілдік береді.

Қазақстанда билік транзиті 
алғаш рет жүзеге асты. Осы орайда  
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деп ешбір сарапшы айта алмайды. 
Праймеризден соң өңірлердегі  
мәслихаттардың саяси рөлі ар-
тып, жағдай күрт өзгереріне 
сенімдімін.

Ал халықты толғандырған күр-
делі мәселелерді шешуде пар-
тиялық механизм тиімді екені 
белгілі болды. Сондықтан ке-
лесі мәслихат сайлауына депу-
таттар партиялық тізім арқылы 
сайланады. Бұл аймақтарда сая-
си партиялар рөлін арттырып, 
азаматтардың саяси-құқықтық 
мәдениетін өсіреді. Саяси және 
құқықтық сауаты мен мәдениеті 
жоғары азаматтар қатары артқан 
сайын мемлекеттің дамуына кері 
әсер ететін жемқорлық, бюро-
кратия, немқұрайлылық тәрізді  

Конс титуцияда көрсетілген нормалар бұл про-
цестің де бейбіт түрде өтуіне жағдай жасады. Қа-
зақстан Республика сының Тұңғыш Президенті – 
Елба сы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2019 жыл-
дың наурызында өкілеттілігін тоқ тату туралы 
шешім қабылдай отырып, мемлекет басқарушы-
лардың жаңа буынына жол ашты. Әрі посткеңестік 
мемлекеттердің көпшілігінде байқал ған дүрбе-
леңдерге жол берген жоқ. Сонымен қатар Ата 
Заңда көрсетілген басты құндылықтарды, атап 
айтқанда ел тұтастығын, азаматтардың саяси 
құқығы мен таңдауын сақтап қалды. Төнуі мүмкін 
түрлі сипаттағы сын-қатерлердің алдын ала білді.

Жалпыхалықтық сайлау нәтижесінде Прези-
дент сайланған Қасым-Жомарт Тоқаев Елбасының 
саясатын жалғас тырып, сабақтастық үлгісін көр-
сетті. Бүгінде еліміздің саяси жүйесіндегі «Күшті 
Президент – ықпалды Парламент – есеп беретін 
Үкімет» ұстанымы Елбасы саясатының логикалық 
жалғасы, конституциялық реформалардың келесі 
кезеңі екені айқын. Ал Ата Заң ұсынған құқықтық 
мүмкіндіктер аясында әрекет еткен Nur Otan пар-
тиясы билік транзитінің біртұтас күшіне айнала 
білді.

Сапалы Конституция  елдің дамуы мен 
қоғамды демократияландыруға жол ашады. 
Мемлекеттің жаһандық бәсекелестікке қа-
білетті болуы және әлемдік қауымдастықтан 
лайықты орнын алуына қоғамның Конституция 
мүмкіндіктерін пайдалануы айрықша ықпал 
етеді. Саяси биліктің де Ата Заң қалыптастырған 
құқықтық шеңберді орынды қолданып, өзгеріс-
тер мен жаңа үрдістерге бейім болуы – уақыт та-
лабы. Тұрақтылықты көздеген қоғамдағы барлық 
институттардың тізе қоса жұмыс істегені қажет. 
Алайда Конституция ның мүмкіндіктерін билік-
тің барлық тармақтары толық пайдаланып отыр 
дей алмаймыз. Айталық, заң жүзінде жергілікті 
мәслихаттардың нақты саяси ықпалы бар. Оларға 
көпшілік дауыспен Сенат депутаттарын сайлау, 
әкімге сенімсіздік білдіру, жергілікті бюджет пен 
бағдарламаларды бекіту немесе келіспеу, бюджет 
қаражатының тиімді жұмсалуын бақылау тәрізді 
құзыреттер берілген. Бүгінде жергілікті мәсли-
хаттар осы құзыреттерін толық пайдалану үстінде 



53

1–3. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың  
төрағалығымен өткен Nur Otan партиясының кезектен тыс ХІХ съезі. Нұр-Сұлтан, 23 сәуір 2019 жыл

3

тежеуіш факторлар азаяды. Бұл өз кезе-
гінде билік тармақтарының ХХІ ғасыр  
талаптарына бейімделуіне ықпал 
етпек. Демек, Конституция негізінде 
қоғамда жасалып жатқан өзгерістер Ел-
басының «Қазақстан-2050» стратегия-
сында көзделген мақсаттарға жетуге 
тиянақты алғышарт қалыптастыруда. 

Биыл 30 тамызда Қазақстан Ата 
Заңымыздың қабылданғанына 25 жыл 
толу мерейтойын атап өтті. Ширек ға-
сырда басты құқықтық құжатымыз Қа-
зақстанның тұрақтылығы мен дамуы-
ның кепіліне айналды. Азаматтардың 
саяси құқықтары қамтамасыз етіліп, 
саяси ұйымдардың қарым-қатынасы 
толық реттелгендіктен, жаппай толқу-
ларға, заңсыздықтарға жол берілмеді.

Конституция мемлекеттің ең 
жоғары органдарының өзара тиімді 

ықпалдастығын дәл анықтап, саяси 
дағдарыстарға мүмкіндік берген жоқ. 
Президент, Парламент, Үкімет саяси 
жүйенің негізін қалап, 30 жылға жуық 
жалғасып келе жатқан тұрақтылықты 
қамтамасыз етті.

Елбасы, Nur Otan партиясының 
Төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев айтқан-
дай, экономика мен саяси даму бағы-
тында көшбасшы атанған елдердің 
тәжірибесінен сабақ алғанымыз жөн. Ал 
Қазақстан Конституциясы – заманауи 
демократиялық қоғамның негізгі та-
лаптарына жауап беретін және Елбасы 
еліміздің алдына қойған ұзақмерзімді 
стратегиялық мақсаттарымызға қол 
жеткізуге ықпал ететін елдің бас  
құжаты. 
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Присяга Президента Казахской ССР 
Н. А. Назарбаева на первой сессии Верховного 
Совета Казахской ССР. Алматы, 24 апреля 1990 года

КҮН ТӘРТІБІ
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ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА КАК ФАКТОР 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Виктор 
МАЛИНОВСКИЙ

Член Конститу цион  ного 
Совета Республики  
Казахстан, доктор  
юридических наук,  
профессор

Президентская форма 
правления с её несу-
щей конструкцией – 

институтом президентства – 
выступает одной из системообра-
зующих сил, обеспечивающих 
стабильность и устойчивость ка-
захстанского общества в целом, 
его политической системы и го-
сударственности. В начале 90-х 
годов прошлого века переход к 
демократии в Республике Ка-
захстан начался в сложных усло-
виях: страна переживала систем-
ный социально-экономический 
кризис, следствием которого 
стали спад в промышленности, 
гиперинфляция, резкое сниже-
ние уровня жизни населения. От-
сутствовало политическое мно-
гообразие. Не было исторически 
сложившихся демократических 
традиций и опыта функциониро-
вания демократических институ-
тов. На грани развала пребывало 
государство. Неминуемая утра-
та монопольной роли комму-
нистической партии, изнутри и 
извне цементирующей государ-
ственные органы, общественные  
объединения и трудовые коллек-
тивы, повлекла разбалансировку 
политической системы как еди-
ного целого организма с одно-
временным ослаблением всех 
его элементов. В этих условиях 
«Республика Советов» оказалась 
неспособной оперативно влиять 
на развивающуюся негативную 

и опасную ситуацию. Это отно-
сится в первую очередь к выс-
шим структурам государства. 
Требовался новый государ-
ственный орган, облечённый 
народным доверием и необ-
ходимым объёмом властных 
полномочий, ответственный и 
в разумных пределах подкон-
трольный, политически не дис-
кредитировавший себя предше-
ствующим развитием. Таковым 
мог стать только Президент 
рес публики.

Учреждение в Казахстане 
24 апреля 1990 года поста 
Президента явилось прин-
ципиальным событием на 
пути глобального реформи-
рования государственности.

Исторический промежуток 
1990–1995 годов представляет 
собой наиболее драматический 
период борьбы нового со ста-
рым во всех областях жизни, 
апробирования различных ва-
риантов решения сложнейших 
ситуаций, порождённых запро-
сами каждодневной практики. 
Обстановка бурного развития 
казахстанского общества, при-
сутствие кризисных явлений на 
макро- и микроуровнях, чуть 
ли не каждодневное столкно-
вение различных интересов,  
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пребывание в стадии глубокого реформирова-
ния основных государственных институтов по-
рождали необходимость стабильной государ-
ственной деятельности в режиме постоянного 
укреп ления института президентства.

Принятая на всенародном референдуме  
30 августа 1995 года новая Конституция Респуб-
лики Казахстан декларировала базовые начала 

либерализма в качестве ориен-
тира демократической модер-
низации единой государствен-
ной власти, основанной на 
принципе разделения властей 
и механизме сдержек и проти-
вовесов. В условиях пика все-
стороннего кризиса и порож-
дённого им обострения накала 
общественных страстей, поли-
тических и социальных проти-
воречий в новой Конституции 
нашёл отражение «верхний 
предел» максимальной кон-
центрации государственной 
власти с её центром – Прези-
дентом.

После вступления в юриди-
ческую силу Конституции 1995 
года в политической системе 
начался период стабилизации. 
В 1997 году в Послании Прези-
дента страны народу Казахста-
на «Казахстан-2030: Процвета-
ние, безопасность и улучшение 
благосостояния всех казах-
станцев» была определена дол-
госрочная стратегия развития 
Казахстана и впоследствии 
проведена тройная модерни-
зация.

К началу нового столетия в 
силу поступательного развития 
общества постепенно вызрела 
совершенно новая обществен-
но-политическая ситуация. Для 
неё были характерны устойчи-
вая работа госаппарата, эко-
номический рост, реальное  
многообразие форм собствен-
ности, увеличение численно-
сти среднего класса, укрепле-
ние политических партий и 
других общественных объе-
динений, СМИ, повышение  

Выступление Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева  
на Международной конференции, посвящённой 10-летию Стратегии 
«Казахстан-2030». Астана, 12 октября 2007 года

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA
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политического и правового сознания 
населения. В целом возникли несу-
щие конструкции современного граж-
данского общества. Сегодня можно с 
уверенностью утверждать, что на ка-
захстанском пути многовектор ного 
общественного реформирования вве-
дение поста Президента Республики 
Казахстан стало одним из принци-
пиальных институциональных фак-
торов политической устойчивости. 
Эволюция этого института была ор-
ганически связана с процессом демо-
кратизации, внедрением в правовую 
систему и реальную действительность 
многих отрицаемых ранее начал ци-
вилизованной государственности: раз-
деления властей, конс титуционного 
контроля, пропорциональной избира-
тельной системы и других.

Особая миссия в государстве и 
политической системе страны Пре-
зидента республики в качестве сис-

темообразующего государственного 
органа была заложена в Конститу-
ции 1995 года и подтверждена муже-
ственным и самоотверженным трудом  
Н. А. Назарбаева.

Итоги успешного развития страны 
нашли воплощение в учреждённом Кон-
ституционным законом Республики Ка-
захстан от 20 июля 2000 года конститу-
ционно-правовом институте Первого 
Президента Республики Казахстан.

Конституционным законом от  
14 июня 2010 года статус «Первый 
Президент Рес публики Казахстан» 
был дополнен словами «Лидер На-
ции»1. В настоящее время статус объе-
диняет две составляющие «Первый 
Президент Республики Казахстан –  
Елбасы».

Встреча Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева с коллективом Конституционного суда 
Республики Казахстан. Алматы, 5 марта 1993 года
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Особо подчеркнём, что упомянутые 
конституционные законы, определя-
ющие политическое и правовое поло-
жение Первого Президента – Лидера 
Нации как основателя нового незави-
симого государства Казахстан, Лидера 
Нации, обеспечившего его единство, 
защиту Конституции, прав и свобод 
человека и гражданина, были приняты 
в целях обеспечения преемственно-
сти основных направлений внутрен-
ней и внешней политики Казахстана,  
дальнейших социально-экономиче-
ских и демократических преобразова-
ний в стране.

В принятом по обращению Прези-
дента страны постановлении Консти-

туционного Совета Республики Казах-
стан от 3 июля 2000 года отмечается: 
дополнительные полномочия, гаран-
тии неприкосновенности и обеспече-
ния деятельности Первому Президен-
ту Республики Казахстан в отличие 
от действующего Главы государства 
предоставляются «применительно 
к особой роли и вкладу в строитель-
ство нового независимого государства 
Первого Президента Республики Ка-
захстан», «идеолога казахстанского 
патрио тизма и гаранта межнациональ-
ного согласия», «лидера народа»2.

В другом, принятом также по обра-
щению Президента республики, нор-
мативном постановлении Конститу-

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев выступает на торжественном собрании, 
посвящённом 5-летию Конституции Республики Казахстан. Алматы, 29 августа 2000 года

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA
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ционного Совета Республики Казахстан 
от 31 января 2011 года содержится 
следующая правовая позиция: «Исто-
рическая роль и миссия Нурсултана  
Абишевича Назарбаева – основате-
ля нового независимого государства 
Рес публики Казахстан, обеспечивше-
го его единство, защиту Конституции, 
прав и свобод человека и гражданина, 
обусловили необходимость и целесо-
образность конституционно-правового 
закрепления особого статуса Первого 
Президента Республики Казахстан – 
Лидера Нации. ...Введение в пункт 5 ста-
тьи 42 и пункт 4 статьи 46 Конституции 
понятия «Елбасы» логично выте кает 
из конституционно-правового стату-
са Первого Президента Республики – 
Лидера Нации и соответствует поло-
жениям и нормам Основного Закона» 
(пункт 1 описательной части)3.

В докладе на традиционных Ав-
густовских чтениях в 2009 году были 
отмечены такие свойства и качества, 
как приверженность Н. А. Назарбаева 
конституционным ценностям, до-
скональное знание чаяний народа, 
высочайший профессионализм, пол-
ное владение конституционной мате-
рией, которые гарантировали решение 
сложнейших вопросов обретения и 
утверждения государственной незави-
симости, верховенства прав и свобод 
человека и гражданина. Многие поло-
жения из выступлений Елбасы о Кон-
ституции имеют строго научный мето-
дологический характер и способствуют 
обогащению теории конституции, кон-
ституционного права как науки. Имен-
но Первый Президент страны является 
одним из символов государственной 
независимости, что нашло закрепле-
ние в Конституции и Конституционном 
законе о Первом Президенте – Лидере 
Нации. Также было высказано убежде-

ние в том, что наряду с самой дей-
ствующей Конституцией Республики  
Казахстан конституционными цен-
ностями совершенно обоснованно и 
заслуженно являются институт и лич-
ность Первого Президента – Лидера 
Нации4.

В настоящее время данный вывод 
совершенно обоснованно нашёл за-
крепление в Конституции Республики 
Казахстан. В ходе третьей конститу-
ционной реформы законом от 10 марта 
2017 года пункт 2 статьи 91 дополнен и 
изложен в новой редакции: «Установ-
ленные Конституцией независимость 
государства, унитарность и террито-
риальная целостность Республики, 
форма её правления, а также осново-
полагающие принципы деятельности 
Республики, заложенные Основателем 
независимого Казахстана, Первым 
Президентом Республики Казахстан – 
Елбасы, и его статус являются неизмен-
ными».

Как известно, согласно закону об уч-
реждении поста Президента КазССР, 
впервые казахстанский Глава государ-
ства был избран 24 апреля 1990 года 
Верховным Советом КазССР – «социа-
листическим парламентом».

Политический итог прямых выборов 
1 декабря 1991 года заключается в том, 
что легальный и легитимный Прези-
дент страны Н. А. Назарбаев, получив 
98,7% голосов избирателей, стал все-
народным лидером, фактически обрёл 
право аргументировать свои действия 
волей народа и политическую функ-
цию выступать от имени народа. Чуть 
позже это утверждение получило до-
словное закрепление в Конституцион-
ном законе Республики Казахстан от  
16 декабря 1991 года «О государствен-
ной независимости Республики Ка-
захстан» в формуле: «Право выступать  
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от имени народа Республики принадле-
жит Верховному Совету и Президенту 
Республики Казахстан». Аналогичная 
запись присутствовала и в Конститу-
ции Республики Казахстан 1993 года: 
«Право выступать от имени всего на-
рода Казахстана принадлежит только 
Верховному Совету и Президенту Рес-
публики в пределах их конституцион-
ных полномочий»5.

В действующей Конституции Рес-
публики Казахстан 1995 года были 
расставлены окончательные поли-
тико-правовые акценты в диалекти-
ческом сосуществовании народного 
суверенитета и модели организации го-
сударственной власти. При этом совер-
шенно обоснованно выделен особый 
статус Президента страны, являющего-
ся таковым именно в силу выборности 
всем казахстанским народом в своём 
единстве в качестве социально-поли-
тической общности.

Однозначно по этому вопросу вы-
сказался Конституционный Совет Рес-
публики Казахстан в нормативном по-
становлении от 24 февраля 2015 года  
№ 2: «Президент Республики высту пает 
единственным персонифицированным 
высшим представителем народа Казах-
стана, избираемым совершеннолетни-
ми гражданами Республики на основе 
всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосова-
нии. Тем самым выборы Президента 
Республики являются формой наделе-
ния его верховной властью в государ-
стве. По их итогам Глава государства 
получает мандат на руководство Ка-
захстаном, представление народа и его 
интересов внутри страны и в междуна-
родных отношениях».

Максимально полная легитимность 
Первого Президента Республики Ка-
захстан неоднократно проверялась и 

постоянно подтверждалась на всена-
родных выборах и двух республикан-
ских референдумах.

9 июня 2019 года на внеочередных 
конкурентных выборах Президента Ка-
захстана при явке избирателей 77,5% 
победу одержал Касым-Жомарт Токаев 
с результатом 70,96%, или 6 539 715 го-
лосов избирателей, принявших участие 
в голосовании. Помимо К. К. Токаева, в 
выборах нового Главы государства уча-
ствовали шесть претендентов.

Анализ теоретических аспектов, 
многочисленных деталей Конститу-
ции Республики Казахстан, решений 
Конс титуционного Совета и конститу-
ционных законов позволяет отобра-
зить современную конституционную 
концепцию соотношения народного 
и государственного суверенитетов и 
представляющих их субъектов. На вер-
шине властеотношений пребывают 
народ Казахстана и Президент респуб-
лики как полновластные выразители 
двух суверенитетов – народного и го-
сударственного. В Основном Законе 
однозначно закреплены характеристи-
ки Президента республики в качестве 
Главы государства и высшего долж-
ностного лица, наделённого конститу-
ционными функциями. Конституцией 
определён ряд форм прямого общения 
Главы государства с народом – единой 
нацией – именно в качестве субъекта 
конституционно-правовых отноше-
ний. К ним относятся и особые пол-
номочия Главы государства – гаранта 
незыблемости Конституции, прав и 
свобод человека и гражданина.

Следующий уровень – это взаимо-
отношения в триаде народа, Президен-
та республики и Парламента, то есть 
единственного субъекта народного 
суверенитета и двух официальных го-
сударственных выразителей его воли. 
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Они опосредованы функциями Главы 
государства по осуществлению един-
ства государственной власти; полити-
ческой координации и политического 
арбитража в деятельности «политиче-
ских властей» – Парламента и Прави-
тельства.

Третий уровень – это функциони-
рование государственной власти в со-
ответствии с правилами пунктов 3 и 4 
статьи 3 Конституции, то есть то, что 
именуется принципом разделения вла-
стей, механизмом сдержек и противо-
весов.

Соответственно этим трём уров-
ням выстроены и последующие 
институцио нальные и функциональ-
ные конституционные конструкции 
президентской формы правления, 
функций и полномочий Президента, 
Парламента и Правительства.

Статьёй 40 Конституции Республики 
Казахстан регламентированы консти-
туционные функции Главы государства. 
Президент республики осуществляет 
их во всех сферах жизнедеятельности 
страны (например, политике, эконо-
мике, социальных отношениях внутри 
страны и в международных делах) че-
рез конкретные полномочия либо «на-
прямую», исходя из ценностей, духа 
и принципов Конституции страны, с 
использованием различных форм и 
методов деятельности, нередко при 
посредстве органов всех ветвей госу-
дарственной власти и государственно- 
общественных институтов.

Функция 1. Определение основных 
направлений внутренней и внешней 
политики государства и представление 
Республики Казахстан внутри страны  
и в международных отношениях.

Данная функция подразделяется 
на две, которые вытекают из единой 
политико-идеологической основы – 

всеобъемлющего мандата Президента 
страны.

Основные направления развития 
казахстанского общества и государ-
ства закладываются в предвыборную 
программу кандидата в Президенты 
страны. Поэтому окончательное го-
лосование большинства электората за 
конкретного соискателя президент-
ской должности означает не что иное, 
как одобрение проекта будущих маги-
стральных путей движения Казахста-
на. Являясь персональным носителем 
своей предвыборной платформы, из-
бранный Президент республики обязан 
претворить её в действительность. Для 
этого ему предоставляются соответ-
ствующие конституционные рычаги 
воздействия (хотя и не во всём равно-
великого) на законодательную, испол-
нительную и судебную ветви власти.

Представление Казахстана – это 
равноправные инициативы, перегово-
ры, принятие ответственности от име-
ни всего народа перед каким-то казах-
станским общественным институтом, 
населением области либо отдельным 
гражданином, а также зарубежным го-
сударством или международной орга-
низацией.

Данная функция реализуется через 
конкретные полномочия выступать 
с ежегодным Посланием народу Ка-
захстана о положении в стране и ос-
новных направлениях внутренней и 
внешней политики республики, утвер-
ждать наиболее значимые документы 
системы государственного планирова-
ния, вести переговоры и подписывать 
международные договоры, назначать 
дипломатических представителей Ка-
захстана в зарубежных странах и меж-
дународных организациях, регулиро-
вать отношения в сфере личного статуса  
граждан.
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Функция 2. Президент республики – 
символ и гарант единства народа и го-
сударственной власти и обеспечение 
им незыблемости Конституции, прав и 
свобод человека и гражданина.

Республика Казахстан представ ляет 
собой сложное политико-территори-
альное образование. Его основу со-
ставляет население, в первую очередь 
граждане Казахстана многих этносов и 
религиозных конфессий, принадлежа-
щие к различным социальным слоям, 
политическим и идеологическим воз-
зрениям, проживающие в городах, сё-
лах и аулах.

В первые годы государственной неза-
висимости вся политика и деятельность 
Н. А. Назарбаева были направлены на 
консолидацию людей в казахстанское 
общество через обеспечение единства 
народа в главном, не ограничив или 
не ущемив многообразия личностей. 
Верховной властью много внимания 
уделяется возрождению государство-
образующей казахской нации. Ныне 
эта многообразная деятельность пре-
вратилась в первейшую функцию го-
сударства, имеющую многочисленные 
составляющие. Она называется казах-
станской моделью межэтнического со-
гласия и общенационального единства, 
заслуженно носит имя Елбасы.

В своём постоянном и неразрывном 
единстве такие элементы, как народ, 
территория с природным комплексом 
и производственным потенциалом, 
действующие в рамках Конституции 
разнообразные институты граждан-
ского общества, государство как сово-
купность государственных органов и 
различных организаций, и составляют 
страну с именем Казахстан.

Именно это высочайшее и нераз-
рывное социально-политическое един-
ство народа и страны олицетворяет 

Президент республики. Данная консти-
туционная норма означает, что Глава 
государства обеспечивает, во-первых, 
консолидацию народа в качестве еди-
ной нации; во-вторых, единство го-
сударственной власти в совокупности 
всех её ветвей и институтов; в-третьих, 
единство народа и государственной 
власти, то есть народного и государ-
ственного суверенитета, народа и его 
политической самоорганизации.

Как отмечалось ранее, Глава госу-
дарства входит в политическую систе-
му напрямую, в качестве одного из её 
главных и системообразующих эле-
ментов, в полном соответствии с духом 
и буквой Конституции использует все 
правовые и иные возможности для до-
стижения целей национального един-
ства и политической стабильности.

Реализуя преемственный курс Пер-
вого Президента, действующий Глава 
государства ведёт активный диалог с 
различными общественными инсти-
тутами, включая профессиональные 
союзы, средства массовой информа-
ции, неправительственные организа-
ции, а также личностями с мировыми 
именами – представителями крупней-
шего бизнеса. Ярким подтвержде нием 
стало активное функционирование 
Национального совета общественного 
доверия при Президенте Республики 
Казахстан, учреждённого К. К. Токае-
вым. В число задач Национального со-
вета входит проведение общественной 
экспертизы проектов концепций, госу-
дарственных программ и нормативных 
правовых актов; рассмотрение значи-
мых стратегических проблем с учётом 
мнения общественности и гражданско-
го общества; обеспечение конструк-
тивного диалога между представите-
лями общественности, политических 
партий, неправительственного сектора 
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с государственными органами. В состав 
Совета включены креативные, совре-
менно мыслящие депутаты Парламен-
та, учёные-политологи, экономисты, 
социологи и религиоведы, обществен-
ные деятели, пользующиеся уваже-
нием в различных кругах. На состояв-
шихся двух заседаниях Национального 
совета общественного доверия, а также 
при личных встречах Главы государ-
ства с отдельными членами обсуждены 
ключевые вопросы состояния граждан-
ского общества и приняты решения, 
направленные на снятие имеющихся 
сложностей, дальнейшее упрочение 
взаимодействия неправительственно-
го сектора с государством.

Осуществляя функцию гаранта не-
зыблемости Конституции, прав и сво-
бод граждан, Глава государства несёт 
особую ответственность, которая за-
ключается в том, что он обязан отсле-
живать соответствие Основному Закону 
реальной действительности (корректи-
руя эволюцию общества и дея тельность 
государственных структур, акции  
общественных объединений, граждан) 
и соответствие самой Конституции 
запросам реальной действительности 
(своевременно стимулируя объективно 
необходимые корректировки).

За годы государственной незави-
симости Казахстаном накоплен соб-
ственный опыт проведения конститу-
ционной модернизации, заслуживший 
большое уважение у зарубежных поли-
тиков и экспертов.

Функция 3. Обеспечение согласован-
ного функционирования всех ветвей 
государственной власти и ответствен-
ности органов власти перед народом.

Взаимопонимание и взаимная под-
держка, а не конфронтация и проти-
востояние. Единство в стратегии и до-
стижение общих целей различными 

средствами, а не самолюбование своей 
псевдонезависимостью. Вот то глав-
ное, чем по большому счёту определя-
ется синхронность и результативность 
всего казахстанского государственно-
го механизма. Постепенно, нередко 
незаметно для общества, происходит 
устойчивое формирование конститу-
ционных обычаев, в своей совокупно-
сти составляющих неписаные правила 
взаимного внимания и взаимного так-
та Президента республики, Парламен-
та и Правительства.

Фундамент многообразной деятель-
ности Главы государства по обеспе-
чению политической координации и 
политического арбитража заложен в 
конституционной конструкции сущ-
ностных и организационных начал го-
сударственной власти.

Как известно, пункт 4 статьи 3 Кон-
ституции Республики Казахстан гла-
сит: «Государственная власть в Респуб-
лике едина, осуществляется на основе 
Конституции и законов в соответствии  
с принципом её разделения на законо-
дательную, исполнительную и судеб-
ную ветви и взаимодействия между 
собой с использованием системы сдер-
жек и противовесов». Обе качествен-
ные характеристики – «единство вла-
сти» и «разделение властей» – только 
в своём сплаве могут гарантировать 
цельный и эффективно работающий 
государственный механизм.

Единство государственной власти 
как основа основ взаимодействия её 
ветвей не есть антипод разделения 
властей. Везде и всегда присутст вует 
стремление к формированию такой 
власти, которая бы опиралась на на-
род, эффективно осуществляла воз-
ложенные на государство функции по 
обеспечению прав и свобод человека и 
гражданина, поддержанию стабильной  
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и спокойной жизни каждого и всех, была 
бы стабильна в отношении колебаний 
политической ситуации и устойчива 
к давлению со стороны политических 
партий и отдельных групп избирателей.

Разделение властей сориентировано 
на взаимодействие (а не на противо-
поставление) ветвей власти, а система 
сдержек и противовесов предупреж-
дает излишнюю централизацию и кон-
центрацию единой власти. Три кон-
ституционные реформы, прошедшие в 
Казахстане, подтвердили заявленные 
верховной властью ещё в 90-е годы 
прошлого века векторы стратегии по-
литического развития страны.

Внесённые в марте 2017 года изме-
нения и дополнения в Конституцию в 
значительной степени перераспреде-
лили властный ресурс между ветвями 
власти, скорректировали баланс пол-
номочий государственных органов, 
повысили их самостоятельность и от-
ветственность. Однако эти систем-
ные изменения не затронули несущие 
конструкции президентской формы 
правления. Институт президентства 
остаётся консолидирующим началом 
государства и политической системы 
в целом, главной гарантией политиче-
ской стабильности в государстве и об-
ществе.

Видя это, Елбасы – человек, глубо-
ко понимающий необходимость еди-
ноличного управления государством, 
подчёркивает «важность консолида-
ции общества вокруг Президента Ка-
захстана Касым-Жомарта Токаева» и 
постоян но требует принятия должных 
мер по реализации поставленных Гла-
вой государства задач. Действующий 
Президент Казахстана постоянно от-
мечает значимость огромного опыта 
Елбасы, важность консультаций с ним, 
его советов.

По утверждению Елбасы и Прези-
дента республики, в стране нет ни двое-
властия, ни тандема. Конституцией и 
действующим правом для этого созда-
ны все необходимые предпосылки.

В Послании Конституционного Со-
вета «О состоянии конституционной 
законности в Республике Казахстан», 
оглашённом на совместном заседании 

Современный этап функциониро-
вания государственности, деятель-
ности Елбасы Нурсултана Абишевича  
Назарбаева и действующего Прези-
дента республики Касым-Жомарта  
Кемелевича Токаева – это сочетание 
стратегии и тактики, опыта и нова-
торства при безусловном соблюдении  
конституционных ценностей, положе-
ний и норм Основного Закона.

Церемония подписа-
ния Конституционного 
закона Республики 
Казахстан «О внесении 
изменений и допол-
нений в Конституцию 
Республики Казахстан» 
Президентом Респуб-
лики Казахстан  
Н. А. Назарбаевым. 
Астана, 10 марта  
2017 года
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палат Парламента 20 июня 2019 года, 
высказано следующее пожелание:

«Конституционный Совет считает 
первостепенной задачей всех органов 
государства, институтов гражданского 
общества и граждан и в дальнейшем на 
новом этапе эволюции государствен-

ности обеспечение функционирования 
ветвей власти в условиях обществен-
ного согласия и политической ста-
бильности, уважения других осново-
полагающих принципов и ценностей 
Республики Казахстан, положений  
и норм Конституции страны». 

-----------------------------------------------------------
1. Напомним, что данный Конституционный закон вступил в действие, не будучи 

подписанным Главой государства.
2. Постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 3 июля  

2000 года № 16/2 «О соответствии Конституции Республики Казахстан Конститу-
ционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан».

3. Нормативное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан 
от 31 января 2011 года № 2 «О проверке Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан» на соответствие 
Конституции Республики Казахстан».

4. Малиновский В. А. Конституционные ценности и их определяющая роль в по-
ступательном развитии Казахстана. Доклад на VIII Августовских чтениях. Астана,  
28 августа 2009 года // Юридическая газета. – 2009. – 1–2 сентября.

5. О значимости первых прямых всенародных выборов Н. А. Назарбаева Прези-
дентом республики / Судьбоносный выбор страны // Казахстанская правда. – 2011. – 
1 декабря.
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Әмірхан 
РАХЫМЖАНОВ

Қазақстан 
Республикасының 
Тұңғыш Президенті – 
Елбасы кітапханасының 
директоры

Қолданыстағы Ата Заң егеменді, демократиялық 
және прогрессивті Қазақ станның негізін нығайт-
ты. Ол елімізді посткеңестік кеңістіктегі мемлекет 

қатарынан конституциялық заңнаманы дамытушы рес-
публикаға айналдырып, демократияны өркендетуге жол 
ашты. Қазақстан халқы Конституцияны қабылдай оты-
рып, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентіне 
ел дамуының стратегиялық міндеттерін шешу, оның бас-
шылығымен мемлекеттік би ліктің барлық үш тармағын 
біріктіру құқығын берді.

1995 жылғы 6 қыркүйекте Конституцияны ресми түр-
де таныс тыру салтанатты рәсімінде Мемлекет басшысы 
Н. Ә. Назарбаев қазақстандықтардың таңдауы ның өзек-
тілігін атап өтті: «Біздің Конституциямыз, көптеген де-
мократиялық мемлекеттер конституцияларының өнегесі 
бо йынша, бәрін жариялап қана қоймай, керісінше, өзінің 
бүкіл құрылымдық және техникалық-заңдық негізі, қатаң 
мемлекеттану, саяси және құқықтық категориялар арқылы 
осы заманғы мемлекет пен әлеуметтік бағдарланған на-
рықтық экономика құрудың сенімді алғы шарттарын жа-
сайды»1.

Оқиғалардың одан әрі барысы биліктің жалғыз қайнар 
көзі бола отырып, жалпыхалықтық референдумда прези-
денттік басқару нысанын ең қолайлы деп қабылдаған Қа-
зақстан халқының таңдауының дұрыстығын көрсетті. Осы 
орайда, елімізде жаңа мемлекеттіліктің қалыптасуында 
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің сіңірген 
еңбегі зор. Ол күрделі ішкі және сыртқы саяси жағдайда 
тәуелсіз және дамыған демократиялық Қазақстанды қа-
лыптастыру үшін тарихи жауапкершілікті өз мойнына 
алып, елдің тұтастығын сақтап, экономиканы өркендетіп, 
халықаралық аренада мемлекеттің оң имиджін қалыптас-
тыра білді.

Біздің Ата Заңда қоғамдық татулық пен саяси тұрақ-
тылық, бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалық 
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даму, қазақстандық патриотизм, мем-
лекет өмірінің аса маңызды мәселе-
лерін демократиялық әдістермен, оның 
ішінде республикалық референдумда 
немесе Парламентте дауыс беру арқылы 
шешу республика қызметінің түбегейлі 
принциптері ретінде белгіленуі назар 
аударарлық жағдай болып табылады. 
Олар Конституцияға Н. Ә. Назарбаевтың 
ұсынысы бойынша енгізілді және ел-
дің мемлекеттік саясатының негізгі ба-
сымдықтары ретінде айқындалды.

Н. Ә. Назарбаевтың пікірінше: «Ір-
гелі принциптер – бұл біз қандай да 
болмасын реформаларды іске асыр-
сақ та, ең басында таңдап алған жол-
дан ауытқымайтын бағдарлар болып 
табылады. Олар Ата Заңның рухын 
көрсетеді, оның барлық қалған ереже-
лерін соған сәйкес түсініп, талқылау  
керек»2.

Олардың ішінде қоғамдық келісім 
бірінші принцип болып табылады. 
Жалпы қоғам әркелкі болып келеді, 
яғни ол әртүрлі әлеуметтік қабаттар 
мен топтардан, ұлттардан, конфессия-
лардан құралады. Олардың өзіндік 
пікірі, көзқарасы мен дүниетанымы 
бар. Бұл айырмашылық өзара қақты ғыс 
пен күрестің себебі болмауы тиіс.

Қазақстан сан ғасырлық тарихымен, 
рухани және әлеуметтік құндылықта-
рымен, ұзақ уақыттан бері қалыптасқан 
және қазіргі қоғамда өмір сүріп келе 
жатқан дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарға 
бай. Ортақ тарихи тағдыр бiрiктiрген 
этникалық топтар арасындағы достық 
қатынастар заманауи құқықтық мем-
лекет қалыптастыруда шешуші рөл 
атқарды. Оның басты міндеті әр этни-
калық топтың ұлттық ерекшеліктерін 
ескере отырып, елдегі этносаралық  
қатынастарды реттеудің конституция-
лық қағидаларын жүзеге асыру болып 
белгіленді.

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA
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Осыған байланысты Қазақстандағы 
бейбітшілік пен келісім – біздің ең үл-
кен жетістігіміз. Тұрақтылық пен то-
леранттылық, діни, ұлттық және басқа 
да экстремизм көріністерінің болма-
уы, республиканың маңызды игілігі  
болып табылады. Ол елімізге экономика 
мен саясат салаларында елеулі жетістік-
терге қол жеткізуіне мүмкіндік туғызды.

Бүгінгі таңда республика этноста-
рының басым көпшілігінің басын 
қосқан ұлттық-мәдени орталықтар жұ-
мыс жасайды. Олардың қызметі этнос-
аралық, интеграциялық қатынастарды 
дамытуға бағытталып отыр. Бұл өзара 
түсіністік пен мәдениеттерді жақын-
дастыруға әрі ұлтаралық келісімді 
сақтауға және нығайтуға ықпал етеді. 
Көптеген адамдар үшін этномәдени 
орталықтар – бұл рухани қажеттілік-
тердің орнын толтырумен қатар, саяси 
тұрақтылық пен азаматтық келісімге 
деген сенімді нығайтуға мүмкіндік  
береді. Басқа мемлекеттермен салыс-

тырғанда Қазақстанда «аз ұлттар» ұғы-
мы қолданылмайды.

Осы тұрғыда, Елбасы Н. Ә. Назарбаев-
тың жүргізген сындарлы және  
сарабдал саясатын ерекше атап өту-
ге болады. Оның бастамасымен ұлт-
аралық келісімді нығайтудың бірегей  
институты – Қазақстан халқы Ассамб-
леясы құрылды.

Реформалардың нәтижесінде Қа-
зақстан халқы Ассамблеясы Қазақстан 
Республикасы Президентінің жанын-
дағы консультативтік-кеңесші орган-
нан берік құқықтық негізі және 
қоғамдық-саяси мәртебесі бар консти-
туциялық органға айналды.

Жалпы айтқанда, ұлтаралық қаты-
настар мен қоғамдық келісім саласын-
дағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
нәтижесінде этносаралық қатынастар 
мен қоғамдық келісімді қамтамасыз 
етудің тиімді саяси-құқықтық, инсти-
туционалды және басқарушылық мо-
делі қалыптасты.

Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы  
Н. Ә. Назарбаевтың 
төрағалығымен  
Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 
XXVII сессиясы өтті.  
Нұр-Сұлтан, 29 сәуір 2019 жыл
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Біздің еліміз конфессияаралық 
және өркениетаралық үнқатысуды 
кеңейту бойынша табысты жұмыстар 
жүргізіп келеді. Бүгінгі таңда біздің 
конфес сияаралық келісім орнатудағы 
тәжірибеміз «өркениеттер үнқаты-
суының» үлгісі ретінде халықаралық 
қауымдастықпен мойындалып отыр.  
Ал елордамыз үш жылда бір рет 
Әлемдік және дәстүрлі діндер лидер-
лерінің съезі өткізілетін дінаралық 
байланыстың әлемдік орталығына 
айналды.

Қазіргі уақытта кез келген мемле-
кеттің осындай Съезд шақыруға абы-
рой-беделі, әлеуеті мен саяси табан-
дылығы жете бермейтіні шындық. 
Оның үстіне, мұндай бастаманы жүзеге 
асыру үшін бірлігі берік, татулығы жа-
расқан қоғам құруда тарихи тәжірибеге 
ие болу маңызды.

Сондай-ақ, республикада қоғам-
дық келісімді нығайтуға мемлекет пен 
оның органдарының күнделікті қыз-

меті барысында қолдау көрсететінін  
атап өткен жөн. 2006 жылдан бастап  
қазақстандықтардың басым көпшілі-
гінің діни сеніміне байланысты ислам 
мен христиан діндерінің маңызды 
мерекелері елімізде діни мерекелер 
ретінде аталып өтіледі.

Қазақстан діни бірлестіктерді елдің 
қоғамдық және мәдени өміріне бір-
лесіп қатысуға шақыра отырып, олар-
дың түрлі қоғамдық бастамаларын 
жүзеге асыруға қолдау көрсетіп, кон-
фессиялардың өзара толыққанды диа-
логына қол жеткізуге ұмтылады.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев тың 
саясаты әрқашан мызғымас пайым-
ға негізделді: Қазақстандағы эконо-
микалық, саяси, әлеуметтік және басқа 
да салалардағы қазіргі және бола-
шақтағы табыстар елдегі этносаралық 

1
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және конфессияаралық келісімді қатаң 
сақтауда ғана жүзеге асады.

нарықтық реформалар бұқаралық 
ақпарат құралдарының саны мен сапа-
сының өсуіне жағдай жасады. Бүгінде 
Қазақстан бұқаралық ақпарат құрал-
дарының даму қарқыны бойынша Ор-
талық Азия мен Кавказдың бірқатар  
елдерінен озып келеді. Елімізде дәстүр-
лі түрде жыл сайын өткізілетін Еура-
зиялық медиа форум Қазақстанның 
медиа-инфрақұрылымды дамытудағы 
көшбасшылығын айшықтайды.

Сонымен қатар, азаматтық қоғам-
ның ажырамас бөлігіне айналып келе 
жатқан әрі азаматтардың негізгі мүд-
делерін шешетін және коммерциялық 
емес бастамаларды жүзеге асыратын, 
қоғамдағы маңызды әлеуметтік өз-
герістерді қамтамасыз ететін үкімет-
тік емес ұйымдар жұмыс істейді. ҮЕҰ-
ның мәртебесі заңмен белгіленген. 
Мемлекет пен үкіметтік емес ұйымдар 
арасындағы өзара іс-қимыл жүйесін-
де айтарлықтай өзгерістерді көздей-
тін бірқатар нормативтік құқықтық  

Конституцияның келесі түбегей-
лі принципі республикада саяси 
тұрақтылықты орнату болып табы-
лады. Саяси тұрақтылық, қоғамдық 
келісім сынды өздігінен пайда бол-
майды, ол мемлекеттің, оның орган-
дарының, қоғам мен институттардың 
үздіксіз жасампаз қызметі арқылы жү-
зеге асырылады.

Біз республикада азаматтық қоғам 
институттарының құрылуының куәсі 
болдық. Бүгінгі таңда елімізде саяси 
партиялар, қоғамдық бірлестіктер, 
БАҚ, жергілікті өзін-өзі басқару орган-
дары бар.

Соңғы жылдары Қазақстанның БАҚ 
саласында елеулі өзгерістер орын алды. 
Мәселен, медиа секторды жекеше-
лендіру нәтижесінде бүгінде БАҚ-тың  
басым көпшілігі үкіметтік емес бо-
лып табылады. Либерализация мен  

1. Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің VI съезі. Астана, 10 қазан 2018 жыл

2–3. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев 
Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің VI съезіне қатысушылармен. 
Астана, 10 қазан 2018 жыл

2 3
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актілер қабылданды. Нәтижесінде, ҮЕҰ 
әлеуметтік жобаларын қаржылай қол-
даудың жаңа нысандары енгізілді, олар 
Қоғамдық кеңестердің қызметіндегі 
жаңа мәртебе мен рөлге ие болып, әлеу-
меттік саладағы ҮЕҰ жұмысы туралы 
халыққа есеп беру тәжірибесі кеңейді. 
Осы тұрғыдан алғанда ҮЕҰ әлеуметтік 
күшке айналып келеді.

Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 
қызметі қазақстандықтар мен мемле-
кет арасындағы өзара сенім шеңберін 
кеңейтуге бағытталған. Қазақстан  
Республикасы Президентінің жанын-
дағы бұл жаңа консультативтік-кеңес-
ші орган әртүрлі қоғамдық-саяси 
күштердің (үкімет, оппозиция, үкімет-
тік емес сектор) өкілдері, кәсіби және 
әлеуметтік топтар (қоғам қайраткер-
лері, азаматтық белсенділер, құқық 
қорғаушылар, сарапшылар қауымдас-
тығы, БАҚ өкілдері) арасында сын-
дарлы диалог құруды көздейді. Бұл 
платформа халықтың барлық топтары-

ның әртүрлі пікірлері мен мүдделерін  
ескеретін, мазмұнды түсініктемелер 
беретін, жан-жақты әрі кәсіби ұсыныс-
тар қалыптастыратын талқылауды 
қамтамасыз етеді.

Еліміздің үшінші түбегейлі прин-
ципі – экономикалық даму. Бұл прин-
цип экономиканың қоғамның ілгеріле-
уі үшін атқаратын шешуші рөліне 
байланысты өте маңызды болып табы-
лады. Оның Конституцияда бекітілуі 
әуел бастан біздің экономикалық  
өсуге бағытталған мемлекет құруды 
көздегенімізді білдіреді.

Бастапқыда елімізге барлық қиын-
дықтарды еңсеріп, әлемдік эконо-
микалық кеңістікте лайықты орын 
алу үшін ел экономикасын қайта 
құру, оны заманауи ғылымды қажет 
ететін технологиялық салаларға қай-
та бағыттау, әлеуметтік бағдарланған 
нарықты құру, меншікті жекешелен-
діру секілді мәселелерді шешуі қажет  
болды.

1 2

1–2. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев «Астана» халықаралық 
қаржы орталығының салтанатты ашылу рәсіміне қатысты. Астана, 5 шілде 2018 жыл
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Әлем дамудың «қазақстандық жолы» 
туралы, ерекше тұжырымдама жөнінде 
айта бастады. Еліміздің стратегиялық 
даму жолы Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың 
«алдымен – экономика, содан кейін – 
саясат» формуласымен сипатталады.

лекеттік саясаттың арқасында ел эко-
номикасы ілгерілеу үстінде. Бүгінгі 
таңда Қазақстан ТМД елдері арасын-
да жан басына шаққандағы тартылған 
шетелдік инвестициялардың көлемі 
бойынша жетекші орынға ие болып 
отыр. Дүниежүзілік банктің бағалауы  
бойынша Қазақстанның әлемдегі биз-
нес жүргізуге қолайлы отыз елдің 
қатарына енуі еліміздің жайлы ин-
вестициялық ахуалы мен имиджін ай-
шықтап отыр. Қазақстан миноритар-
лық инвесторлардың құқығын қорғау  
және келісімшарттарды сақтау сияқты 
көрсеткіштер бойынша алғашқы он-
дыққа кіреді3.

Қазақстан Республикасының Үкіме-
тімен құрылған Kazakh Invest ұлттық 
компаниясы, инвестициялық жоба-
лардың жағдайларын талқылау және 
іске асырылуын бақылау кезінде оның 
мүддесін білдіретін бірыңғай келіс-
сөз жүргізуші болып табылады. Ин-
весторларға «бір терезе» қағидаты  

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарын-
да жүргізілген әлеуметтік-экономика-
лық реформалармен қатар дағдарысқа 
қарсы жедел шаралардың қабылда-
нуы, кейіннен инвестициялық бел-
сенділіктің өсуі мен жоғары тиімді 
бәсекеге қабілетті өндірістерге тіке-
лей инвестициялардың түсуіне ынта-
ландыру жасау, кәсiпкерлiктi дамы-
туға мемлекеттiк қолдауды күшейту 
шаралары қазақстандықтардың жаңа 
буынына өзін экономикалық тұрғыда 
қорғалатынын сезінуге мүмкіндік бе-
реді.

Шетелдік инвестицияларды тарту 
мақсатында жүргізіліп жатқан мем-
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бойынша қызмет көрсетудің толық түрі  
ұсынылады – идеядан бастап жобаны 
жүзеге асыруға дейін, сондай-ақ әр-
бір инвестормен және жобамен жан-
жақты жұмыс істеуге мүмкіндік бе-
ретін инвестициядан кейінгі кезеңді  
саралау.

Сондай-ақ, үздік дүниежүзілік тәжі-
рибе негізінде экономикаға инвести-
циялар тарту, құнды қағаздар нарығы, 
банктік және сақтандыру қызмет-
тері, жасыл және исламдық қаржы-
ландыру қызметтерін дамыту мақса-
тында «Астана» халықаралық қаржы 
орталығы құрылды. Орталықта ка-
питалға кеңейтілген қол жетімділік-
ті, қаржылық қызметтер мен ин-
вестициялық құралдардың кең 
түрлерін ұсынатын халықаралық 
деңгейдегі заманауи инфрақұрылым  
құрылған.

Әлемдік қаржы-экономикалық 
дағ  да рыстардың ел экономикасына 
жағымсыз әсерін азайтуға, экономи-
калық және әлеуметтік дамудың не-
гізгі бағдарламаларын іске асыруды 
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін 
шикізатты сатудан түсетін кірістер 
жинақталған Ұлттық қор құрылды.  
Республикада тиімді мемлекеттік 
басқару институттары құрылды және 
азаматтар мен мемлекет арасында 
жаңа қатынастар қалыптасты.

Қазақстан экономикасын техноло-
гиялық жаңарту мақсатында әрі қарай 
инновацияларға және өндірісте жоға-
ры технологияны енгізуге негізделген 
экономикалық өсудің жаңа моделі-
не көшу мақсатында индустриялық- 
инновациялық дамытудың мемлекет-
тік бағдарламасы жүзеге асырылып  
келеді. Бұл бағдарламаның нәтижесін-
де еңбек өнімділігінің артуы, ұлттық 
инновациялық жүйенің дамуы және 
нығаюы, шағын және орта бизнестің 

рөлінің күшеюі, экономиканың әрта-
раптандырылуы, өндіріс күштерінің  
ұтымды ұйымдастырылуы және ада-
ми капитал сапасының жақсаруы  
күтілуде.

Мемлекет қызметтің тағы бір түбе-
гейлі принципі – қазақстандық патрио-
тизм. Біздің Отанымыз – Қазақстанға 
деген сүйіспеншілік пен құрмет, оған 
деген адалдықсыз мемлекетімізді құру 
мүмкін емес еді.

Жалпы «патриотизм» ұғымының мәні 
тым тереңде жатыр. Отанды сүю – ең 
ұлы сезім. Адам қай жерде болмасын, 
туған жері оны өзіндік тылсым күшпен 
қуаттандырады. Отанға деген сүйіс-
пеншілік бұл байланысты күшейтеді. 
Патриотизм барлығы үшін міндет-
ті: азаматтар, мемлекеттік органдар, 
қоғамдық бірлестіктер.

Өмірде орын алған қандай да бір 
оқиғадан кейін кенеттен патриот болу 
мүмкін емес. Патриотизм халықтың 
сан ғасырлық салт-дәстүрлері, қоғам-
ның күш салуының негізінде санада 
біртіндеп қалыптасады.

Патриотизмді, азаматтық сана- 
сезімді дамыту ерекше назар аудару қа-
жет ететіні маңызды тәрбиелік фактор 
болып табылады. Осыған байланысты 
халық арасында қазақстандық патрио-
тизмді қалыптастыру үшін бұқаралық 
ақпарат құралдары, білім беру және 
мәдени-гуманитарлық институттар, 
әлеуметтік желілер арқылы жүйелі  
насихаттау және ағарту жұмыстарын 
жүргізіп отыру қажет. 

Мемлекет өмірінің аса маңызды 
мәселелерін демократиялық әдістер-
мен шешу де Қазақстанның түбегейлі 
принциптерінің бірі болып табылады. 
Конституцияда оның екі жолы қарас-
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тырылған – республикалық референ-
дум, яғни шешімнің халықтық дауысқа 
салынуы немесе Парламентте дауыс 
беру, яғни депутаттар шешімді ашық 
түрде қарап, бұқаралық ақпарат құрал-
дарында талқылап, дауыс беру арқылы 
қабылдайды.

Осы орайда, демократиялық қоғам-
ды дамыту және саяси партиялардың 
маңыздылығын арттыру үдерісінде 
Парламент рөлінің күшейіп келе жат-
қанын атап өту қажет. Ол құрылымы 
мен бақылау өкілеттігінің кеңеюімен, 
заңнамалық бастамаларға көбірек 
мүмкіндіктердің берілуімен, Үкімет-
тің заң шығарушы орган алдындағы  
жауапкершілігінің артуымен сипат-
талады. Елбасы Н. Ә. Назарбаев атап  
өткендей, Парламент конституция-
лық реформаның негізгі «қозғаушы  
күшіне» айналып келеді.

Жоғарыда аталған принциптердің 
Ата Заңда республика қызметінің тү-
бегейлі принциптері ретінде айқын-
далуы, олардың Конституцияның 
басқа нормалары, заңдар мен норма-
тивтік-құқықтық актілерден басым-
дықтары бар екендігін көрсетеді. 
Сонымен қатар, бұл, оларды әрбір 
қазақстандық ешбір жағдайға қара-

-----------------------------------------------------------
1. Назарбаев Н. Ә. Таңдамалы сөздер. – Астана: Сарыарқа, 2014. – Т. ІІІ. – 1995-

1998 жж. – 644 б.
2. Назарбаев Н. Ә. Қазақстан жолы. – Қарағанды, 2006. – 372 б.
3. Инвестиции как ключевой драйвер роста казахстанской экономики: новые 

предприятия, передовые технологии и создание рабочих мест / [Электрондық ре-
сурс] // Ену тәртібі: https://primeminister.kz/ru/news/reviews/investicii-kak-klyuchevoy-
drayver-rosta-kazahstanskoy-ekonomiki-novye-predpriyatiya-peredovye-tehnologii-i-
sozdanie-rabochih-mest.

4. «Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» ҚР Заңы 2017 жылғы 10 наурыздағы № 51-VІ ҚРЗ / [Электрондық ре-
сурс] // Ену тәртібі: http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1700000051.

мастан және сөзсіз құрметтеуі керек  
дегенді білдіреді. 

Үшінші конституциялық реформа 
барысында Ата Заңның 91-бабында 
құн дылықтар тізімі айқындалды. Оған 
Конституцияда белгiленген мемлекет-
тiң тәуелсіздігі, республиканың бiртұ-
тастығы мен аумақтық тұтастығы, оны 
басқару нысаны, сондай-ақ тәуелсіз  
Қазақстанның негізін салушы, Қа-
зақстан Республикасының Тұңғыш 
Пре зиденті – Елбасы іргесін қалаған 
республика қызметінің түбегейлі прин-
циптері және Қазақстан Республикасы-
ның Тұңғыш Президенті – Елбасының 
мәртебесі жатады. Олар өзгермейді4.

Тұтастай алғанда, Қазақстанның Ата 
Заңын қолдану тәжірибесі онда бекі-
тілген принциптердің декларативті 
емес екендігін, республика оларды даму 
барысында басшылыққа алатындығын 
және жүзеге асыратынын көрсетіп отыр.

Осылайша, біздің Конституция –  
Қазақстанның тұрақтылығы мен гүл-
денуінің негізі. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
АТА ЗАҢЫН ӘЗІРЛЕУДЕГІ ЕЛБАСЫ  АТА ЗАҢЫН ӘЗІРЛЕУДЕГІ ЕЛБАСЫ  
Н. Ә. НАЗАРБАЕВТЫҢ ТАРИХИ РӨЛІН. Ә. НАЗАРБАЕВТЫҢ ТАРИХИ РӨЛІ

САРАПТАМА ПІКІР
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«Конституцияны қабылдау қарсаңында ондаған жыл-
дар бойы азаматтарымыздың ой-санасында қордаланып 
қалған стереотиптерді жою үшін, мемлекет пен қоғамды 
түбегейлі реформалау барысында пайда болатын көпте-
ген объективті және субъективті проблемаларды шешу 
үшін бірнеше жылға созылған табанды жұмыстар атқаруға 
тура келді. ...сол бір қиын-қыстау жылдарды еске алғанда, 
елімізді күрделі әлеуметтік катаклизмдерге соқтырмай, 
аман сақтап, әлемдік қауымдастықтың тең құқықты мүше-
сі ретіндегі осы заманғы мемлекетін құру үшін не керектің 
бәрін істегеніме, мемлекетті құруға қызмет жасағаныма 
сенімдімін».

Н. Ә. Назарбаев

Ботагөз 
ҚАЙЫПОВА

Қазақстан  
Республикасының 
Тұңғыш Президенті – 
Елбасы кітапханасы 
директорының  
орынбасары

Гүлмира 
АТАБАЕВА

Қазақстан 
Республикасының 
Тұңғыш Президенті – 
Елбасы кітапханасы 
Әлеуметтік-
ағартушылық және білім 
беру жобалары 
қызметінің ғылыми 
қызметкері

Халық пен мемлекет үшін Конституцияның мәні зор.  
Себебі онда ел міндеті мен құрылымының өзегі, ұста-
нымдары, құрылысы және қызметінің тәсілдері бекітіледі. 
Сондықтан, әрбір мемлекет даму барысында өзінің та-
рихы, дәстүрі, саяси мәдениетінің деңгейі және бастысы 
халқының ділімен үндесетін Конституцияны қабылдайды.

Қазақстан Республикасы жас мемлекет, соған сәйкес 
оның Ата Заңы да жас болып табылады. Дегенмен, тәуел-
сіздік жылдарында еліміздің Негізгі заңы түпкілікті қа-
лыптасты және бүгінгі таңда қазақстандықтар өмір сүріп 
жатқан басты құжатқа айналды.

Осы тұрғыда Қазақстан Республикасы Ата Заңының  
тарихына көз жүгіртетін болсақ, оның қалыптасуы дәстүрлі 
тәртіп бойынша жүзеге асты.

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев Жоғарғы Кеңестің 
VIII сессиясының пленарлық отырысының үзілісі кезінде. Алматы, 1 маусым 1992 жыл

1990 жылдың 25 қазанында Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі 
он екінші шақырылымы ІІ сессиясының кешкі пленарлық 
отырысында «Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы-
ның мемлекеттік егемендігі туралы декларациясын» қа-
былдады. Мемлекеттік егемендік туралы декларацияның 
қабылдануы халыққа ерекше рухани күш-жігер сыйлады  
әрі оның айрықша бағасына ие болды.
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Мемлекеттік егемендік туралы де-
кларацияның тарихи мәніне тоқтала-
тын болсақ, ол республика тәуелсізді-
гінің негізін қалады, көп ғасырлық 
тарихы, мәдениеті мен мемлекеттік 
құқықтық дәстүрі бар Қазақстанның 
мемлекеттілігін белгіледі. Осы тұрғы-
да, Қазақ КСР қоғам тіршілігінің бар-
лық саласындағы егеменділік құқығын 
бекіту және кепілдендіру, Қазақстан-
ның саяси, әлеуметтік-экономикалық 
және рухани дамуын толық қамтама-
сыз ету мақсатында Жоғарғы Кеңес  
осы тарихи маңызды құжатты қабыл-
дады.

Алайда мемлекеттің толық дер-
бестігін рәсімдеу үшін жаңа Конс-
титуцияны қабылдау қажет болды.  
1990 жылдың күзінде сарапшылар мен 
саясаттанушылардың қатысуымен өт-
кен бірнеше кеңестерден кейін тәуел-
сіз Қазақстанның бірінші Ата Заңы-
ның жобасын әзірлеу туралы шешім 
қабылданды. Осы негізде Қазақ КСР 
Жоғарғы Кеңесінің 1990 жылдың  
15 желтоқсанындағы Қаулысымен 
Конс титуциялық комиссия құрылып, 
Президент Н. Ә. Назарбаев Консти-
туциялық комиссия төрағасы болып 
тағайындалды. Оның құрамына жалпы 
саны 35 адам – Жоғарғы Кеңес Прези-
диумының мүшелері, Жоғарғы Кеңес 
комитеттерінің барлық төрағалары, 
Министрлер кабинетінің бірнеше бас-
шылары кірді1.

Жаңа Конституция авторларының 
алдында маңызды әрі жауапты мін-
дет тұрды. Еліміздің Ата Заңы страте-
гиялық және тарихи тұрғыда күрделі 
міндеттерді реттеуге тиіс болды. Бірін-
шіден, Қазақстан Республикасының 
тәуелсіз мемлекеттілігін құру міндеті. 
Екіншіден, әлемдік қауымдастықтың 
жалпы гуманистік құндылықтарына 
негізделген мүлдем жаңа конститу-

циялық доктринаны қалыпта-
стыру. Үшіншіден, құқықтық 
мемлекет идеясын жүзеге асы-
ру, яғни Қазақстанның консти-
туциялық тәжірибесіне конс-
титуционализм қағидаларын 
енгізу. Сонымен қатар, Ата 
Заң мемлекеттің ішкі сұра-
ныстарын қанағаттандыруы  
қажет. Ол ең озық ойлар мен 
тәжірибелерді жинақтауы тиіс. 
Конституция нормаларының 
халықаралық талаптарға сай 
болуы оның әлемдік қауымдас-
тық тарапынан мойында-
луының басты шарты болып 
табылады. Сондай-ақ, Консти-
туцияны қабылдау алдында Қа-
зақстан халқының жүріп өткен 
тарихи жолы бағамдалып, оның 
қазіргі жағдайы жан-жақты  
талданды.

1991 жылдың 16 желтоқ-
санында Қазақстан Респу-
бликасы Жоғарғы Кеңесі 
он екінші шақырылымы 
VII сессиясының пленар-
лық отырысында «Қа-
зақстан Республикасының 
мемлекеттік тәуелсіздігі 
туралы» Конституциялық 
заңы қабылданды. Аталған 
тарихи құжатты заңгер-
лер еліміздің «кіші Конс-
титуциясы» деп атайды.

Бұл заң тәуелсіздікті орна-
тудың заңнамалық кезеңінде 
егеменді Қазақстанның уақыт-
ша Конституциясы қызметін 
атқарды. Себебі 1978 жылғы 
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Қазақ КСР Конституциясының норма-
лары және басқа да заңнамалық актілер 
республика аумағында жарамды деп та-
нылды, өйткені олар 1991 жылғы 16 жел - 
тоқсандағы конституциялық заңға 
қайшы келмеді. Ол 1993 жылғы Конс-
титуция қабылданғанға дейін жаңа 
мемлекеттіліктің, жаңа республиканың 
пайда болуын білдіретін заңнамалық 
акт болды.

Қазақстанның Тұңғыш Президен-
тінің тапсырмасына сәйкес Ата Заңды 
дайындауға танымал қазақстандық 

заңгерлерден құралған жұмыс тобы 
жасақталды. Жұмыс тобы жариялаған 
байқауға ұжымдық және жеке түрде 
әзірленген жиырмаға жуық жоба ұсы-
нылды2. Ұсынылған барлық нұсқалар 
сараланып, талқылаудан өткеннен  
кейін ең қолайлы жоба жұмыс тобы мен 
мақұлданды. 

1992 жылғы 6 қаңтар, 3 наурыз және 
15 сәуірде Н. Ә. Назарбаевтың төраға-
лығымен Конституциялық комис-
сияның отырыстары өтті. Онда құқық-
тық ережелердің тұжырымдамалық  

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев Жоғарғы Кеңестің 
ІХ сессиясының пленарлық отырысына қатысты. Алматы, 9 желтоқсан 1992 жыл
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мәселелері мен толық мәтіндері қызу 
түрде талқыланды.

әрбір бабының аттарын атап, дауысқа 
салу үшін туындаған келіспеушіліктер-
ді шешу болды3.

1993 жылғы 7 қаңтарда Нұрсұлтан 
Назарбаев тың төрағалығымен Конс-
титуциялық комиссияның қорытын-
ды отырысы өтті. Отырыс барысын-
да келісу комиссиясы және жұмыс 
тобымен ұсынылған түзетулерді ескере 
отырып әзірленген елдің Ата Заңының 
қорытынды жобасы қаралып, Жоғарғы 
Кеңестің қабылдауына жіберілді. 

1993 жылғы 26 қаңтардан бастап 
Президент Н. Ә. Назарбаев Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Кеңесі он 
екінші шақырылымы Х сессиясының 
пленарлық отырыстарына қатысып, 
онда тәуелсіз Қазақстан тарихындағы 
тұңғыш Конституцияның баптарын 
талқылауы және қабылдауы өтті. Үш 
күн қатарынан Ата Заңды талдау және 
қабылдау бойынша қызу жұмыс жүргі-
зілді.

Сол кезде қолданыстағы 1978 жылғы 
Қазақ КСР-нің Конституциясына сәй-
кес жаңа Ата Заңды тек қана Жоғарғы 
Кеңес қабылдауға құқылы болды.

1993 жылы 28 қаңтарда Қазақстан 
Республикасының Жоғарғы Кеңесі жа-
риялы түрде дауыс беру арқылы тү-
гелге жуық көпшілікпен, оның ішінде 
қалыс қалған – 1 адам, қарсы – 2 адам, 
еліміздің алғашқы Конституциясын  
қабылдады.

1993 жылғы Конституцияның та-
рихи маңыздылығына келетін болсақ, 
ол еліміздің өркениетті дамуына негіз 
салды, адам құқығы мен бостандығын 
қорғауда кепіл болды. Оны қабылда-
уымен әлемдік қауымдастық жаңа де-
мократиялық мемлекет – Қазақстан 
Республикасын қолдады.

Алайда көп ұзамай Қазақстан қоға-
мын дамыту барысында Конституция-
дағы кемшіліктер мен оның шынайы 
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1992 жылғы 1 маусымда Президент  
Н. Ә. Назарбаев Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Кеңесі он екінші шақырылы-
мының VIII сессиясында талқыланған 
Ата Заң жобасы келесі күні құжат бірін-
ші оқылымда бекітілді және бір аптадан 
кейін жалпыхалықтық талқылауға салу 
үшін республикалық және облыстық  
газеттерде жарияланды.

Жалпыхалықтық талқылауға үш 
миллионнан астам адам қатысып, 
олардан 18 мыңға жуық ескертулер 
мен ұсыныстар келіп түсті. Алғаш рет 
көп ұлтты Қазақстан халқы республи-
ка тәуелсіз, егеменді мемлекет ретін-
де айшықталған конституция жобасын 
талқылады. Сан алуан пікірлердің ор-
тақ бір тұжырымы болды. Қазақстан-
дықтар жалпы осы құжатты мақұлдады 
және қолдады.

1992 жылғы 9 желтоқсанда Прези-
дент Н. Ә. Назарбаев Қазақстан Рес-
публикасы Жоғарғы Кеңесі он екінші 
шақырылымының ІХ сессиясында жа-
саған «Қазақстан Республикасы Конс-
титуциясының жобасы және оның 
жалпыхалықтық талдау қорытындысы 
туралы» баяндама жасап, Конституция 
жобасын таныстырды. Ол енгізілген 
жаңа түзетулерді сипаттай келе, Конс-
титуциялық комиссияның төрағасы 
ретінде маңызды және шиленісті мә-
селелер бойынша өз пікірін білдірді.

Талқылау нәтижесінде Жоғарғы 
Кеңестің шешімі бойынша қосымша 
14 депутат кіретін Конституциялық 
Кеңестің кеңейтілген құрамына жоба-
ны пысықтау және келісу тапсырылды. 
Оның басты міндеті Жоғарғы Кеңестің 
сессиясында Конституция нұсқасын 
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әлеуметтік-экономикалық және саяси 
шындықтан алыс жатқандығы байқала 
бастады.

Ағымдағы қалыптасқан жағдайды 
саралай келе Елбасы Н. Ә. Назарбаев 
конституциялық реформаның қажет-
тігін түсініп, Әділет министрі Н. Шәй-
кеновке жаңа конституция жобасы-
ның үлгісін ұсынып, оны жетілдіру 
бойынша құпия жұмыс жалғастыруды 
тапсырды. Жаңа конституция жобасын 
Жоғарғы Кеңестің қарауына тапсыру 
жоспарланды.

Алайда күтпеген жерден орын алған 
оқиғалар жағдайды басқа қырынан өр-
бітті. 1995 жылғы 6 наурызда Консти-
туциялық сот Орталық сайлау комис-
сиясы қаулысының № 12 Абылайхан 
сайлау округінің шекараларын құру 
туралы бөлімі және дауыстарды есеп-
теу әдістемесі Конституцияға сай кел-
мейді деген қаулысы4 1994 жылығы  
7 наурызда өткен Қазақстан Республи-
касы Жоғарғы Кеңесінің сайлауы нәти-
желеріне, жалпы Жоғарғы Кеңестің 
заңдылығына күмән тудырды.

8 наурызда Президент Нұрсұлтан  
Назарбаев Конституциялық соттың 
қаулысына қарсылық білдірді. Ке-
лесі күні, дәл осындай қарсылықты 
Жоғарғы Кеңес төрағасы енгізді.

1995 жылғы 10 наурызда Консти-
туциялық сот: «Қазақстан Республи-
касы Конституциясының 131-бабын,  
«Қазақстан Республикасындағы Конс-
титуциялық сот жүргізу туралы» Заң-
ның 14, 25, 26-баптарын басшылыққа 
ала отырып, «Президент пен Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Кеңес төраға-
сының қарсылықтары қабылданба-
сын және Конституциялық соттың  
1995 жылғы 6 наурыздағы қаулысы 
күшінде қалдырылсын. Ұйғарым шағым 
беруге жатпайды», – деп айтылған 
қарсылықтарды еңсерді. Дегенмен,  

11 наурызда Жоғарғы Кеңес «Консти-
туцияға өзгерістер және қосымша-
лар енгізу туралы» Конституциялық 
заң және «Конституциялық соттың 
қызметін тоқтата тұру туралы» Қау-
лы қабылдады. Құқықтық жүйе-
де қалыптасқан түйіткілді мәселені 
айқындау мақсатында Президент  
Н. Ә. Назарбаев Конституциялық 
сот шығарған шешімге байланысты 
Конституциялық сотқа 1995 жылғы 
6 наурызда қабылданған қаулының 
құқықтық салдары туралы сұраныс жа-
сады.

Себебі 1994 жылғы 19 сәуір –  
1995 жылғы 6 наурыз аралығында Қа-
зақстан Республикасы Жоғарғы Кеңе-
сінің он үшінші шақырылымы талапқа 
сәйкес 314 акт қабылдады, оның ішін-
де 24 заң күшіне енді. Осының негізін-
де көптеген түсініспеушілік туында-
ды. Жоғарғы Кеңестің қабылданған 
заңдары мен қаулылары бір сәтте заң-
дық күшін жоғалтты, соған байланыс-
ты көптеген мемлекеттік органдар-
дың ағымдағы келісімдері, үкімдері, 
шешімдері күмән тудырды5.

Өзінің түсіндірмесінде Консти-
туциялық сот Президент Нұрсұлтан  
Назарбаевтың сауалдарына оң жауап-
тар берді, ал Қазақстан Республика-
сының Жоғарғы Кеңесі таратылды.  
11 наурызда Президенттің қабылдауы-
мен Үкіметтің толық құрамы және  
Орталық сайлау комиссиясы қызметі-
нен кетті.

Сонымен, сайлауға байланысты 
өзін-өзі таратқан еліміздің Жоғарғы 
Кеңесінің қабылдаған «Қазақстан  
Республикасы Президенті мен жер-
гілікті әкімшілік басшыларына уақыт-
ша қосымша өкілеттіліктер беру» 
Заңы қайта күшіне енді. Осы заңды 
басшылыққа ала отырып, Президент  
Н. Ә. Назарбаев «Қазақстан Республи-
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САРАПТАМА ПІКІР
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ / EXPERT OPINION

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевқа Қазақстан Республикасы Орталық 
сайлау комиссиясының 1995 жылғы 29 сәуірде өткен республикалық референдум қорытындысы 
бойынша Президенттік өкілеттік мерзімін 2000 жылға дейін ұзарту туралы куәлігі салтанатты 
түрде табыс етілді. Алматы, 5 мамыр 1995 жыл
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касы Жоғарғы Кеңесiнiң актiлерi ту-
ралы» 1995 жылғы 23 наурыздағы заң 
күшi бар Жарлығына қол қойды. Осы 
жарлыққа сәйкес Жоғарғы Кеңестің  
он  үшінші шақырылымы қабылдаған 
актілер, оның ішінде Парламент қыз-
метін реттейтін актілерді қоспағанда, 
күшіне енген күннен бастап заңды деп 
танылды. Осындай ерекше қадаммен  
Елбасы Н. Ә. Назарбаев мемлекеттік 
биліктің тұрақтылығы мен заңның 
үстемдігін қамтамасыз етті.

Жаңа Парламент сайланғанға 
дейін, яғни 1995 жылдың наурыз –  
1996 жылдың қаңтары аралығын-
да мемлекет өмірінің барлық негіз-
гі бағыттары бойынша Президенттің 
заң күші бар, жалпы саны 140-қа жуық  
жарлықтары мен халықаралық шарт-
тарды ратификациялау туралы 60-тан 
астам жарлықтары шығарылды6. 
Нақ осы заңдар елімізде реформа-
лар қарқынын жеделдетуге және даму 
бағытын нақты айқындауға көмектесті. 
Конституциялық заңдармен бір мез-
гілде экономикалық және әлеуметтік 
реформалар, қаржы, банк және басқа 
да шаруашылық қызметі мәселелері-
не арналған идеологиясы жағынан 
нарықтық заңдардың үлкен тобы жұ-
мыс істей бастады. Елге ірі шетелдік 
капитал тартуға жағдай жасалды. Қа-
зақстандық тартымдылық өндірісті 
күрт өрістетумен қатар, миллиондаған 
азаматтарға жұмыс беріп, бюджет қа-
ражатын молайтты.

Қазақстан Республикасы Жо ғарғы 
Кеңесінің таратылуына байланысты 
елде күрделі жағдай қалыптасты. Де-
мократиялық өзгерістер және ре-
формалардың жақтаушылары мен 
қарсыластары арасындағы сая си 
пікірталастың күшейіп кетуі ықти-
мал болды. 1995 жы лы 25 наурызда 
Қазақстан халықтарының Ассам-

блеясы ағым дағы әлеуметтік-саяси 
ахуал дың өзектілігі мен қоғам бір-
лігін сақтау мақсатында Пре зидент 
Н. Ә. Назарбаевтың өкілеттігін 2000 
жылдың 1 желтоқсанына дейін ұзар-
ту жөніндегі республикалық рефе-
рендум өткізу қажеттігі туралы қарар  
қабылдады.

1995 жылғы 29 сәуірде өткен рефе-
рендумға сайлаушылардың 91,21%-і 
қатысты. Қатысушылар дың 95,46%-і  
Н. Ә. Назарбаевтың Президент ретін-
дегі өкілеттіктерін ұзартуды жақтады. 
Осылайша қазақстандықтар Елбасы  
Н. Ә. Назарбаевқа ашық және тікелей 
қолдау білдірді.

Бүкілхалықтық сайлау нәтижесі 
жаңа Конституцияның жобасын әзір-
леуге негіз болды.

Конституция жобасын талдау және 
сараптау үшін 1995 жылы 22 мамырда 
Президенттің қау лысымен сараптама-
лық-консультативтік кеңес құрылды.

Бастапқы кезеңде Ата Заң жо-
басын 1993 жылғы Конституция 
жобасын әзірлеуге қатысқан тәжіри-
белі мамандардан құралған шағын жұ-
мыс тобы дайындады. Себебі оларға 
алғашқы конституцияның барлық 
кемшіліктері мен Жоғарғы Кеңестің 
қысымымен амалсыз жасалған ымыра 
да белгілі болатын.

Халықаралық тәжірибені ескере 
отырып, Конституцияның жобасын 
әзірлеу кезінде бірқатар мемлекет-
тердің Негізгі Заңы, әсіресе ХХ ғасыр-
дың екінші жартысында қабылданған-
дарына жан-жақты талдау жасалды. 
Іздеу аймақтары да кең болды: Еуропа, 
Азия, Африка, Солтүстік және Латын 
Америкасы, Океания аймағы. 
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Қазақстан Республикасының Прези-
денті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев жұмыс 
барысына тікелей қатысып, жіті қадаға-
лап отырды. Ол халықаралық тәжіри-
бені саралау кезінде 20-дан астам мем-
лекеттің конституциясын зерделеп, 
жаңа Конституцияның мәтінін даярлау-
ға кәсіби түрде араласып отырды7.

Жалпы алғанда, Конституция жо-
басының идеологиясы мен мазмұны 
сақтала отырып, оның барлық бөлім-
деріне белгілі бір шамада өзгерістер 
енгізілді. Жартысынан астамына, атап 
айтқанда 55 бапқа 1100 түзетулер мен 
толықтырулар жасалды8.

Осыған орай, Н. Ә. Назарбаев 1995 
жылғы 28 шілдедегі Қазақстан Респуб-
ликасы Президентінің Жарлығымен 
талқылаудан өткен Конституция жо-
басы 30 тамызда республикалық рефе-
рендумға жіберілді. Осы күні өткен Са-
рапшылық-консультативтік кеңестің 
қорытынды отырысында Президент 
Н. Ә. Назарбаев қазақстандықтар-
дың еліміз үшін аса маңызды құжатты 
талқылауға деген белсенділігі мен қы-
зығушылығына жоғары баға берді.

1995 жылғы 30 тамызда өткен рефе-
рендумға республиканың 8 миллион  
91 мың 715 азаматы қатысты (дауыс 
беру тізіміне енгізілген адамдардың 
жалпы санының 90,58%). 7 миллион 
212 мың 773 адам немесе дауыс бер-
гендердің 89,14% жаңа Конституция-
ның жобасын қолдады. Қарсы – 800 839 
адам немесе 9,9%. 78 103 бюллетень  
жарамсыз деп танылды. Референдумды 
ұйымдастырған Орталық сайлау комис-
сиясын қосқанда 10 559 сайлау комис-
сиясы қатысты, оған 86 425 белсенділер 
жұмылдырылды. Дауыс беру барысына  
9 елдің және 19 қоғамдық бірлестік-
тердің өкілдері бақылау жасады.

Жаңа Конституцияны әзірлеу-
дегі негізгі мақсат мемлекеттің 
тұрақтылығына қол жеткізу болды. Се-
бебі ол халықтың әл-ауқатын арттыру 
мен демократияны дамытудың негізі 
болып табылды.

Ата Заң жобасы дайын болғаннан 
кейін, 1995 жылғы 22 мамырындағы Қа-
зақстан Республикасы Президентінің 
Қаулысына сәйкес жаңа Конституция-
ның жобасына талдау және тәуелсіз 
сараптама жүргізу үшін Қазақстан 
Республикасы Президентінің жа-
нынан сараптамалық-консультативтік 
кеңес құрылды. Кәсіби сарапшылар 
еліміздің жаңа Конституциясы жоба-
сының әр бабын жан-жақты талдаудан  
өткізді.

1995 жылғы 30 маусымда Нұрсұлтан 
Назарбаев Қазақстан халықтары 
Ассамб лея сының ІІ сессиясында жаңа 
Кон ституцияның жобасын ұсынып, оны 
Ассамблея мүшелері мен халық талқы-
лауынан кейін республикалық референ-
думға шығару ниетін қолдауды сұрады.

1995 жылғы 30 маусым мен 30 шіл-
де аралығында жаңа Ата Заңның жо-
басы бүкілхалықтық талқылаудан өтті. 
Талқылау өткір әрі мазмұнды болды. 
Жоба 33 мыңға жуық ұжымдық талқы-
лауы өтті, оған жалпы саны үш миллион-
нан астам адам қатысты. Нәтижесінде 
жұмыс тобына 30 мыңға жуық ескерту-
лер мен ұсыныстар келіп түсті.

САРАПТАМА ПІКІР
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ / EXPERT OPINION

1995 жылы 6 қыркүйекте Қазақстан 
Республикасы Президентінің резиден-
циясында еліміздің жаңа Ата Заңын 
ресми таныстыру салтанатты рәсімі 
өтті. Қазақстан тарихында алғаш рет 
елдің Ата Заңы жалпыхалықтық рефе-
рендумда қабылданды. Конституцияны 
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кең қоғамдық талқылау арқылы қабыл-
даудың мұндай жолы қазақ халқының 
тарихы және мәдени дәстүрлерімен 
астасып жатыр. Жалпыхалықтық кеңес 
дәстүрі көшпелі демократияның ерекше 
элементі болып табылады, онда әркімнің 
сөзінің салмағы болған және көпшілік 
үшін маңызды мәселенің түпкілікті 
шешілуіне әсер еткен. Осы орайда рефе-
рендумды – халықтың пікірін ескерудің 
ең қолайлы және сенімді механизмі деп 
атауға болады. Сондықтан бүгінгі таңда 
біз өзіміз қабылдаған заңдармен өмір 
сүрудеміз деп айта аламыз.

Елбасы Н. Ә. Назарбаев қолданыстағы  
Ата Заңды әзірлеу және қабылдау 
арқылы Конституцияның мызғымас-
тығының кепілі қызметін белсенді 
түрде жүзеге асырды. Оның нәтиже-
сі Қазақстанға ХХ ғасырдың 90-жыл-
дарындағы дағдарыстан шығуға, 
қоғамдық бірлік пен келісім, саяси 
тұрақтылықты сақтауға және нығай-
туға, нарыққа бағытталған эконо-
мика, халықты әлеуметтік қорғау 
жүйе сін және дүниежүзі таныған за-
манауи мемлекет құруға мүмкіндік  
берді.

Еліміздің Ата Заңының жиырма бес 
жылға жуық уақыт ішінде тиімді жұмыс 
істеуі – бұл қазақстандық стратегия 
мен конституционализм бағытының 
дұрыстығының ең жақсы дәлелі болып 
табылады. 
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Казахстан (28–29 августа 2015 г.) /Под общ. ред. И. И. Рогова, А. О. Ша кирова,  
Е. Б. Сыдыкова. – Астана: ЕНУ имени Л. Н. Гумилева, 2015. – 493 c.

1991–1995 жылдары Қазақстан Рес-
публикасының Тұңғыш Президенті – 
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It’s an important component the  
Astana International Financial Cen-
tre of the country-wide economic and 

institutional reforms aimed to enhance  

THE ASTANA INTERNATIONAL  
FINANCIAL CENTRE: A SPECIAL LEGAL  
CHILD OF THE CONSTITUTION

Kazakhstan’s economic progress and in-
clusive growth. In a real sense the AIFC is 
a  child of the Constitution of the Republic 
of Kazakhstan.
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Chairman of the Legal 
Advisory Council 
of the Astana 
International 
Financial Center,
Queen’s Counsel

The early signs are that this new-born “child” 
is going to meet with the success which those who 
brought it into being must have hoped for. Indeed, 
the progress towards success is, as I write, even 
faster and more solid than that of any of the similar 
developments in other countries. 

The historical record shows clearly what  
Nursultan Nazarbayev, the First President of the 
Republic of Kazakhstan, wanted for his country in 
starting the process for the creation of the AIFC. As 
part of the May 2015 “Plan of the Nation”, he an-
nounced the intention to establish the AIFC: it was 
in the list of 100 Concrete Steps that formed part of 
that “Plan of the Nation”. This reveals four aims of 
his, relating to the AIFC project, either from what 
was actually stated, or else by derivation from the 
specific way in which the project was formulated in 
legislation in 2015.

The set of 100 Concrete Steps on the sub-
sequent constitutional framework revealed 
that the First President of the Republic of 
Kazakhstan had four aims relating to the 
AIFC project.

First, he wanted a Financial Centre that adopt-
ed and upheld the best international standards of 
financial regulation. A new venture of this kind 
will succeed only if it aspires to the highest quality 
available worldwide.

Secondly, he wanted a Centre that was infused 
with the spirit of the common law. The common 
law has done so much for the western world in 
providing a workable and just legal atmosphere, 
especially in relation to commerce, finance and 
international trade. In particular he admired and 
wished to rely on the common law of England and 
Wales, because of its reputation as a system of law 

President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev takes part in the opening ceremony 
of the Astana International Financial Center. Astana, July 5, 2018
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that is transparent, incorruptible, just and 
procedurally fair.

Thirdly, he wished the designers of the 
Centre to be familiar with and to draw  
inspiration from the international finan-
cial centres that have arisen during this 
century in the Middle East, and also those 
older markets further East in Hong Kong, 
Singapore and elsewhere.

Fourthly, Nursultan Nazarbayev clearly 
appears to have wanted a Financial Centre 
which would have effects for the benefit 
of Kazakhstan as a whole. What was de-
signed in 2015, as I will show below, was 
not just a kind of international “free-port” 
planted in the Republic and operating on 
its own there for international customers 

etc. On the contrary, the clear intent was 
to create a centre of excellence that would 
have positive effects, as it developed, for 
the benefit of the Republic, its economy 
and its citizens.

The result of these four aims is stated 
succinctly in the Constitutional Stat-
ute of the Republic of Kazakhstan on the  
Astana International Financial Centre of 
7 December 2015. That “Constitutional  
Statute” describes the purpose of the AIFC 
as “to establish a leading international fi-
nancial centre for financial services”: and 
five objectives beneath that are set out. 
Broadly, they are:

1) attracting investment into the eco-
nomy of the Republic of Kazakhstan  

1
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by creating an attractive environment for 
investment in the financial services sphere;

2) developing a securities market in the 
Republic of Kazakhstan and integrating it 
with international capital markets;

3) developing insurance markets, 
banking services, Islamic finance, finan-
cial technologies, electronic commerce 
and innovative projects in the Republic of 
Kazakhstan;

4) developing financial and profession-
al services based on international best 
practice;

5) achieving international recognition 
as a financial centre.

The activities of the Centre are by law 
to be based on the principles of efficien-

cy, transparency, integrity, profession-
alism and application of international 
standards and international best prac-
tice. Finally, the “Constitutional Statute” 
emphasises the important concept of the 
independence of the AIFC and its Partici-
pants, which regulation of the AIFC must 
respect.

As mentioned, the key piece of legisla-
tion passed in Kazakhstan was the “Con-
stitutional Statute” of December 2015. Its 
enactment took place within the frame-
work of the implementation of the Plan 
of the Nation “100 Concrete Steps” of  
May 2015. On 9 March 2017, the Constitu-
tional Council of the Republic of Kazakh-
stan formally reached a conclusion, in the  

2 3

1–3. President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev takes part in AIX Market Opening. 
Astana, November 14, 2018
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context of a Law passed by the Parliament 
on 6 March 2017, that there was no doubt 
about the constitutional propriety of the 
proposal for the AIFC. The amendment to 
the Constitution itself that was required 
by the AIFC project was thus itself verified 
as fully in order from the point of view of 
the Constitution of Kazakhstan.

The amendment to the Constitution 
was introduced to give full effect to the 
fundamental principle of supremacy of 
the system of existing law in Kazakhstan; 
and, secondly, in order to ensure effec-
tive functioning of the newly established 
AIFC. The Constitution has thus, as the 
supreme document of the nation, become 
a solid foundation for the successful de-
velopment of the country, acting as the 

will of the people. The amendment was 
needed to establish a foundation and a 
constitutional ground for functioning and 
further development of the AIFC. This 
was a strategic decision and a result of the 
foresighted policy of the First President of 
the Republic of Kazakhstan to establish a 
financial hub in the heart of Eurasia. It is 
also worth noting that this serious step 
to ensure such a legal environment is an 
innovative and historical event in the re-
gion, which gives certainty and clear vi-
sion for the future of the AIFC future from 
the political perspective.

The AIFC is a well-designed compa-
ny combination of first an international 
financial center with its own legislative, 
executive and judicial functions. The  

1 2

3

4
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independent functioning of those insti-
tutions is securely recognized in the law 
of the republic itself this was a valuable 
innovation in Kazakhstan. I think has 
proved very successful over the last few 
years. It has benefits from the politi-
cal perspective and the legal perspec-
tive and so it is a true thing to consider 
the AIFC as “child” of the Constitution  
of Kazakhstan.

The AIFC is indeed a new and sepa-
rate but still essentially Kazakhstani cre-
ation. The amendments made in 2017 to 
the 1995 Constitution of the Republic of 
Kazakhstan, the supreme document of 
Kazakhstan, verified that the AIFC was 
fully in accord with the spirit and the let-
ter of the Republic’s Constitution, and 

is established on a secure constitutional 
foundation which will assist it with its 
current operations and with further de-
velopment. The AIFC is the first interna-
tional financial centre to be established 
in Central Asia, and thus forms a possi-
ble precedent for similar developments 
elsewhere. A flexible special legal regime 
adapted to serve the financial commu-
nity and enabling the AIFC to provide a 
unique platform and opportunities and 
they are available for international com-
munity and for those who are fortunate 
enough to live inside the republic as  
well.

In conclusion, I express the hope that 
this “child” of the Constitution may grow 
up to achieve her full potential. 

5

1–2. Meeting of the President of the Republic of Kazakhstan N. 
A. Nazarbayev with the members of the Management Council of 
the Astana International Financial Center. Astana, May 26, 2016
3. President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev 
takes part in the ceremony of oath taking by the Court 
Chairman of Astana International Financial Centre. Astana, 
December 6, 2017

4. President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev 
at the opening ceremony of the Astana International Financial 
Center. Astana, July 5, 2018
5. President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev and 
participants of the opening ceremony of the Astana International 
Financial Center. Astana, July 5, 2018
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ХРОНИКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРВОГО 
ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН – 
ЕЛБАСЫ

Уважаемые читатели!

Представляем вашему 
вниманию отрывки 
из готовящейся к изданию 
книги из серии «Первый 
Президент Республики 
Казахстан Нурсултан 
Назарбаев. Хроника 
деятельности».

В предлагаемом материале 
отражены основные 
мероприятия с участием 
Елбасы Н. А. Назарбаева 
внутри страны и за рубежом 
в период с 3 апреля 
по 23 июня 2020 года.
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безопасности в условиях 
чрезвычайного положения.

Кроме того, акимы  
сообщили о ходе посевной 
кампании в южных регио-
нах страны и подготовке  
к весенне-полевым рабо-
там в северных регионах,  
а также доложили о планах 
по предупреждению  
и ликвидации последствий 
паводков в отдельных 
областях.

 
Елбасы встретился  
с Премьер-Министром 
Республики Казахстан  
А. Маминым, который про-
информировал о прини-
маемых мерах по недопу-
щению распространения 
коронавирусной инфекции 
на территории страны и 
обеспечению социально- 
экономической стабиль-
ности.

В ходе встречи  
Н. А. Назарбаев акцентиро-
вал внимание на необходи-
мости обеспечения эконо-
мической безопасности  
в сложившейся ситуации,  
а также отметил своевре-

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
провёл телефонные пере-
говоры с акимами областей 
и городов Нур-Султан, 
Алматы, Шымкент.

В ходе переговоров были 
обсуждены обстановка 
в регионах и готовность 
властей к обеспечению 
безопасности граждан  
в условиях распростра-
нения коронавирусной 
инфекции.

Елбасы было доложено  
о санитарно-эпидемио-
логической обстановке, 
принимаемых мерах  
по недопущению распро-
странения коронавирусной 
инфекции и обеспечению 
бесперебойной работы ме-
дицинских учреждений  
в насе лённых пунктах.

Н. А. Назарбаеву рассказали 
о поддержке людей, ока-
завшихся в трудной ситуа-
ции из-за распространения 
коронавируса, региональ-
ными филиалами партии 
«Nur Otan». Акимы под-
твердили готовность 
регионов к дальнейшей 
реа лизации мер, направ-
ленных на поддержку 
людей и бизнеса в чрезвы-
чайной ситуации.

Особое внимание Первый 
Президент уделил вопро-
сам продовольственной 

3 апреля

менность выделения  
10 миллиардов долларов 
из средств Национального 
фонда и резерва Прави-
тельства для поддержки 
отечественной экономики.

В завершение встречи Пер-
вый Президент подчеркнул 
актуальность реализации 
программ, направленных 
на развитие несырьевых 
секторов экономики. 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
опубликовал на страницах 
периодической печати  
статью «Когда мы едины – 
мы непобедимы».

Елбасы принял первого 
заместителя председателя 
партии «Nur Otan»  
Б. Байбека, который доло-
жил о работе политическо-
го объединения по реализа-
ции антикризисных мер  
и поддержке населения 
в регионах страны.

В ходе встречи Первый 
Президент подчеркнул 

7 апреля 
8 апреля 

15 апреля 
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активную работу партии 
«Nur Otan» по поддержке 
проводимых государством 
мер и организации помощи 
нуждающимся в условиях 
чрезвычайного положения.

Н. А. Назарбаев остановил-
ся на работе Обществен-
ного фонда «Birgemiz»  
и выразил благодарность 
казахстанцам за поддержку 
его инициативы, а также 
отметил работу волонтёров 
«Jas Otan». 

Кроме того, Елбасы указал 
на то, что единовременную 
помощь в размере 50 тысяч 
тенге из фонда «Birgemiz» 
уже получили более  
152 тысяч семей.

В завершение встречи  
Н. А. Назарбаев ещё раз 
призвал всех казахстанцев 
сплотиться в борьбе с ми-
ровой пандемией.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы  
со страниц печати поздра-
вил православных хри-
стиан, всех граждан Ка-
захстана с праздником  
Пасхи.

Под председательством 
Первого Президента Рес-
пуб лики Казахстан состоя-

лось заседание Совета 
Безопасности Республики 
Казахстан.

В ходе заседания, прошед-
шего в режиме видеокон-
ференцсвязи, были рас-
смотрены стратегические 
вопросы борьбы с эпиде-
мией коронавируса, а также 
восстановления экономики 
и посткризисного развития 
страны.

Председатель Совета  
Безопасности подчеркнул, 
что Казахстан обладает все-
ми необходимыми ресурса-
ми для того, чтобы преодо-
леть глобальные вызовы.  
Н. А. Назарбаев отметил 
важность применения 
неор динарных подходов  
к социально-экономиче-
скому развитию. 

В завершение председатель 
Совета Безопасности под-
черкнул, что своевремен-
ное формирование нового 
видения развития страны 
после кризиса 2020 года  

позволит не только вы-
жить, но и получить пре-
имущества и выгоды для 
всего государства.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
направил телеграмму  
с соболезнованиями семье 
политического и обще-
ственного деятеля, экс- 
заместителя председателя 
Совета Министров Казах-
ской ССР, Героя Социали-
стического Труда Э. Гукасо-
ва в связи с его кончиной.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы  
со страниц печати поздра-
вил казахстанцев с празд-
ником 1 мая – Днём един-
ства народа Казахстана.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
со страниц печати поздра-
вил казахстанцев с Днём 
защитника Отечества.

«7 мая 1992 года мной был 
подписан Указ о создании 
Вооружённых Сил Респуб-
лики Казахстан.  
С момента обретения 
независимости мы всегда 
уделяли особое внимание 
вопросам обеспечения  

18 апреля 

24 апреля 

28 апреля 

30 апреля 

6 мая 
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военной безопасности 
нашей страны, предот-
вращению вооружённых 
конфликтов, развитию  
Вооружённых Сил. Сильная 
и боеспособная армия – 
один из важнейших атри-
бутов суверенного государ-
ства», – отметил  
Н. А. Назарбаев.

Елбасы подчеркнул, что 
казахстанская армия осна-
щена самым современным 
вооружением, на регуляр-
ной основе проводятся 
учения. Важное значение 
отводится обеспечению 
социальной поддержки 
военнослужащих.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
со страниц печати поздра-
вил казахстанцев с Днём 
Победы.

«9 мая является символом 
отваги, самоотверженности 
и героического служения 
Родине. В этот день мы 
вспоминаем о бессмертном 
подвиге наших отцов 
и дедов, о лишениях  
и тяготах, выпавших  
на долю тех поколений. 
Миллионы людей пожерт-
вовали свои жизни  
на алтарь победы над фа-
шизмом во имя счастливой 
и спокойной жизни потом-
ков. Благодаря их подвигу 

мы живём под мирным 
небом, строим сильный  
и независимый Казахстан, 
верим в светлое будущее 
нашей страны», – говори-
лось в обращении.

Елбасы также подчеркнул, 
что подвиг ветеранов вой-
ны и тыла является при-
мером истинного патрио-
тизма. «75 лет назад вы 
остановили самую крово-
пролитную войну в исто-
рии человечества. За эту 
победу пришлось заплатить 
огромную цену.  
Наш священный долг – 
хранить вечную память о 
вашем подвиге. Мы всегда 
будем помнить героев той 
войны, окружать заботой 
и вниманием ветеранов, 
беречь согласие и спло-
чённость народа. Именно 
единство народа  
является главным залогом 
всех наших побед 
и достижений», – отметил 
Первый Президент. 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан провёл 
телефонные переговоры  
с Президентом Российской 
Федерации В. Путиным.

Собеседники обменялись 
тёплыми поздравлениями 
по случаю 75-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Кроме того, 
Н. А. Назарбаев и В. Путин 
обсудили принимаемые  
в Казахстане и России меры 
по борьбе с эпидемией 
коронавируса, её влияние 
на экономическое развитие 
государств. Они отметили 
важность выработки скоор-
динированных между-
народных мер, нацеленных 
на скорейшее преодоление 
глобальной пандемии 
коронавируса и выход из 
текущего экономического 
кризиса.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
направил телеграмму  
с соболезнованиями семье 
известного журналиста 
Б. Куранбека в связи с его 
кончиной.

Елбасы принял председате-
ля Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан  
Н. Нигматулина, который 
проинформировал о теку-
щей деятельности фракции 
«Nur Otan» в Мажилисе 
и ходе осуществления 

8 мая 

9 мая 

18 мая 

19 мая 
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контроля за реализацией 
предвыборной программы 
партии.

 
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан принял 
председателя правления 
АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук- 
Казына» А. Есимова, кото-
рый доложил об основных 
результатах деятель ности 
холдинга.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы  
со страниц печати поздра-
вил казахстанцев с празд-
ником Ораза айт.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан провёл 
телефонные переговоры 
с Президентом Турецкой 
Республики Р. Эрдоганом.

Собеседники обменялись 
тёплыми поздравлениями 
по случаю праздника Ораза 
айт, пожелав друг другу 
крепкого здоровья и новых 
успехов, а братским наро-
дам Казахстана и Турции – 
процветания и благо-
получия.

Кроме того, стороны об-
судили ситуацию с панде-

мией коронавируса  
в мире и высказались за 
объединение международ-
ных усилий для успешного 
преодоления текущего 
глобального кризиса.

***
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан провёл 
телефонные переговоры 
с наследным принцем 
Абу-Даби, заместителем 
Верховного главнокоман-
дующего Вооружёнными 
силами Объединённых 
Арабских Эмиратов 
шейхом Мухаммедом бен 
Заидом Аль Нахаяном,  
в ходе которых стороны 
обменялись тёплыми  
поздравлениями и поже-
ланиями по случаю праз-
дника Ораза айт.

Кроме того,  
Н. А. Назарбаев и наслед-
ный принц Абу-Даби 
поддержали меры прави-
тельств двух стран в борьбе 
с эпидемией коронавируса 
и отметили необходимость 
принятия на глобальном 
уровне дальнейших мер для 
преодоления пандемии.

Первый Президент Рес-
публики Казахстан при-
нял первого заместителя 
председателя партии «Nur 
Otan» Б. Байбека, который 
доложил о деятельности 
Общественного фонда 

«Birgemiz», результатах 
рабочих поездок в регионы 
страны, ходе исполнения 
предвыборной програм-
мы политобъединения и 
подготовки к проведению 
внутрипартийного отбора – 
праймериз.

Отметив важность про-
водимой работы, Первый 
Президент поручил  
и в дальнейшем поддер-
живать нуждающихся 
жителей малых городов и 
сёл страны по линии фонда 
«Birgemiz». 

В завершение встречи  
Н. А. Назарбаев пору-
чил продолжить работу 
по укреплению доверия 
населения к политической 
организации. 

***
Елбасы принял помощника 
Президента – секрета-
ря Совета Безопасности 
Республики Казахстан 
А. Исекешева, который 
проинформировал о ходе 
исполнения решений 
конституционного орга-
на по противодействию 
эпидемии коронавируса и 
реализации антикризисных 
мер, связанных с обеспе-
чением экономической 
безопасности.

В ходе встречи Первый 
Президент подчеркнул 
значимость работы, про-
водимой в новых условиях, 

20 мая 

24 мая 

26 мая 

2 июня 
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отметив особую роль Со-
вета Безопасности в сфере 
обеспечения национальной 
безопасности, обороноспо-
собности, соблюдения за-
конности и правопорядка.

Под председательством 
Первого Президента 
Респуб лики Казахстан  
прошло заседание Совета 
по управлению АО «Фонд 
национального благосостоя-
ния «Самрук-Казына».

В ходе совещания были 
рассмотрены вопросы 
деятельности АО «ФНБ 
«Самрук-Казына», при-
нимаемые фондом меры 
по поддержке малого и 
среднего бизнеса, а также 
ход исполнения поручений, 
данных на прошлом засе-
дании Совета. 

Открывая заседание,  
Н. А. Назарбаев подчерк-

нул, что холдинг играет 
важную роль в развитии 
страны. 

С докладами выступили 
Премьер-Министр Рес пуб-
лики Казахстан А. Мамин, 
председатели прав лений 
АО «ФНБ «Самрук-Казына» 
А. Есимов, АО «НК «Каз-
МунайГаз» А. Айдарбаев, 
АО «НК «Қазақстан темір 
жолы» С. Мынбаев.

Заслушав информацию, 
Елбасы остановился на 
вопросах приватизации 
компаний фонда и прини-
маемых мерах по повыше-
нию местного содержания 
в закупках и поддержке 
отечественных товаро-
производителей.

В завершение заседания 
Н. А. Назарбаев отметил 
результаты предпринятых 
руководством «Самрук-Ка-
зына» антикризисных 
решений, подчеркнув 
необходимость примене-
ния этого опыта и в других 
структурах. 

***
Елбасы принял Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла 
Объединённых Арабских 
Эмиратов в Республике 
Казахстан Мохаммада 
аль-Джабера.

В ходе встречи  
Н. А. Назарбаев поблаго-

дарил завершающего свою 
дипломатическую миссию 
в Казахстане Мохаммада 
аль-Джабера за его вклад  
в укрепление двусторон-
него сотрудничества.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан провёл 
телефонные переговоры  
с Президентом Кыргызской 
Республики С. Жээнбе-
ковым.

В ходе беседы лидер  
Кыргызстана пожелал  
Н. А. Назарбаеву скорейше-
го выздоровления и возвра-
щения в самое ближайшее 
время к повседневной 
деятельности на благо ка-
захстанского народа.

Первый Президент Казах-
стана поблагодарил  
С. Жээнбекова за тёплые 
слова и выразил уверен-
ность в дальнейшем укреп-

3 июня 

18 июня 
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лении добрососедских 
отношений между  
двумя братскими  
государствами.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан провёл 
телефонные переговоры  
с Президентом Российской 
Федерации В. Путиным,  
в ходе которых российский 
лидер выразил  
Н. А. Назарбаеву свою  
дружескую поддержку  
в эти дни, пожелав победы 
над вирусом и скорейшего 
выздоровления.

Елбасы высказал слова  
своей сердечной призна-
тельности Президенту 
России за сопереживание  
и тёплые пожелания.

Н. А. Назарбаев также  
поздравил В. Путина  
и российский народ  
с предстоящими в городе 
Москве торжественными 
мероприятиями по случаю 

75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

 
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан провёл 
телефонные переговоры  
с Президентом Республики 
Узбекистан Ш. Мирзиёвым.

В ходе разговора лидер 
Узбекистана пожелал  
Елбасы поскорее преодо-
леть коронавирусный недуг 
и вернуться к государствен-
ной деятельности на благо 
братского народа Казах-
стана.

Собеседники обменялись 
мнениями о мерах пра-
вительств двух стран,  
нацеленных на преодо-
ление пандемии коро-
навирусной инфекции,  
а также обсудили график 
предстоящих встреч  
и мероприятий.

В завершение беседы  
Н. А. Назарбаев поблагода-

рил Ш. Мирзиёева  
за тёплые слова поддержки 
и отметил особую важность 
дальнейшего укрепления 
традиционно дружеских  
и добрососедских взаимо-
отношений между народа-
ми двух стран.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан провёл 
телефонные переговоры  
с Президентом Исламской 
Республики Афганистан  
М. А. Гани.

В ходе беседы Президент 
Афганистана пожелал  
Н. А. Назарбаеву крепкого 
здоровья и скорейшего 
выздоровления от корона-
вирусной инфекции.

Стороны обсудили вопросы 
обеспечения региональной 
безопасности и стабиль-
ности. М. А. Гани высоко 
оценил последовательные 
усилия Казахстана по со-
циально-экономическому 
восстановлению Афгани-
стана и оказанию гумани-
тарной помощи.

Елбасы поблагодарил  
афганского лидера за тёп-
лые слова и пожелания, а 
также выразил уверенность  
в дальнейшем укреплении 
традиционно дружеских 
взаимоотношений между 
народами двух стран. 

19 июня 

22 июня 
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