
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қанша жыл �тсе де �згермейтін бір қағидат бар. Ол – қорғаны 
мықты елдің рухы асқақ, керегесі берік болатындығы. Сол себепті 
де елді қорғау дейтін міндет әу бастан абыройлы әрі мәртебелі са-
налады. Парасат-парқымыз, бәс-бағамыз жоғары болуымен бірге 
бізге қуатты армия қажет. Тәуелсіздіктің тұғыры биік, ел қауіпсіздігі 
мығым болуы үшін де мықты, айбынды әскер керек.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Отан қорғаушы күні құтты болсын!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Реформалар ж�ніндегі 
жоғары кеңестің отырысын �ткізді, деп хабарлады Қазақстан Респуб-
ликасы Президентінің баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қазақстан Президентінің төраға-
лығымен Реформалар жөніндегі жоғары 
кеңестің кезекті отырысы өтті. Күн 
тəртібінде 3 мəселе қаралды. Жиын 
Алматы агломерациясын дамыту 

мəселесінен басталды. Ұлттық экономи-
ка министрі Əлібек Қуантыров, Алматы 
қаласының əкімі Ерболат Досаев, Алматы 
облысының əкімі Қанат Бозымбаев баянда-
ма жасады. Сондай-ақ Премьер-Министр 

Əлихан Смайылов,  Президенттің эконо-
микалық даму мəселелері жөніндегі 
штаттан тыс кеңесшісі, Реформалар жө-
ніндегі жоғары кеңес төрағасының орын-
басары Сэр Сума Чакрабарти жəне Астана 
халықаралық қаржы орталығының бас-
қарушысы Қайрат Келімбетов өздерінің 
ұсыныстарын айтты.

(Соңы 3-бетте)

Осыдан 30 жыл бұрын, нақтырақ 
айтқанда 1992 жылы 7 мамырда Прези-
денттің №745 Жарлығы шықты. Құжат-
қа сəйкес егеменді ел – Қазақстан 
Республикасының Қарулы Күштері 
құрылды. Осы 30 жылдың бел-белесінде 
Қазақстан əскері ел тəуелсіздігі мен 
қауіпсіздігі күзетінде талай жауапты іс 
пен күрделі міндетті абыроймен арқалап 
келе жатыр. 30 жыл бойы еліміздің 

Қарулы Күштері жауынгерлік рух пен 
əскери дəстүрдің тарихи сабақтастығын 
сақтап келеді. Рас, Қазақстан əскерінің 
қаз тұрып, қадам басуы, басынан өткерген 
қиындықтары бар. Осы жылдар ішінде 
Отанының тағдырын өз мойнына алып, 
талай тосқауылға тайсалмай тұра алатын 
армия жасақталды. Елді қорғау дейтін 

абыройлы міндетте аға ұрпақ пен жас 
буынның игі дəстүрі жол салды. Əскери 
кадрлар даярлаудың ұлттық жүйесі 
қалыптасты. Міндет пен абырой, ерлік 
пен елдіктің құнын бағамдап, салмағын 
арттырған іргелі күш жинақталды.

Е л і м і з д і ң  т ұ ң ғ ы ш  Қ о р ғ а н ы с 
министрі болған армия генералы Сағадат 
Нұрмағамбетовтің «Біз халыққа қызмет 
етуге ант бердік. Екінші ант болмайды» 
деген сөзі бар. Рас, ант екі рет берілмейді. 
Өйткені бізде жалғыз ғана Отан бар. Ал 
егемен ел қорғаны – Қарулы Күштер. Сол 
Қарулы Күштер халқының қуатты қорғаны 
болуда қалтқысыз қызмет етіп, мемлекет 
қауіпсіздігін нығайтып келеді.

7-бет 13-бет

Әскеріміздің 
келбеті 
қандай?

Аңыз тұлғаның 
ашылмаған 
аралдары

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

бейнеүндеуі

Мемлекет басшысы:

Экономикалық саясат қайта 
зерделенуге тиіс

1-бап. 1995 жылғы 30 тамызда республикалық ре-
ферендумда қабылданған Қазақстан Республикасының 
Конституциясына мынадай өзгер істер  мен 
толықтырулар енгізілсін:

1. 4-баптың 1- тармағындағы «Кеңесінің» деген сөз 
«Сотының» деген сөзбен ауыстырылсын.

2. 6-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«3. Жер жəне оның қойнауы, су көздері, өсімдіктер 
мен жануарлар дүниесі, басқа да табиғи ресурстар 
халыққа тиесілі. Халық атынан меншік құқығын 

мемлекет жүзеге асырады. Жер, сондай-ақ заңда 
белгіленген негіздерде, шарттар мен шектерде жеке 
меншікте де болуы мүмкін.».

3. 15-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«2. Ешкімнің өз бетінше адам өмірін қиюға хақысы 
жоқ. Өлім жазасына тыйым салынады.».

4. 23-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

(Жалғасы 2-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

2022 жылғы 5 маусымда республикалық референдум �ткiзу туралы 

Қарулы Күштер – ел қорғаны

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЗАҢЫ

«Республикалық референдум 
туралы» Қазақстан 
Республикасының 

Конституциялық заңына �згерістер 
мен толықтыру енгізу туралы
1-бап. «Республикалық референдум 

туралы» 1995 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңына 
мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

1) 3-баптың 2) тармақшасы мынадай ре-
дакцияда жазылсын: 

«2) мемлекеттің тəуелсіздігін, Респуб лика-
ның бiртұтастығы мен аумақтық тұтастығын, 
оны басқару нысанын, Республика қызметінің 
түбегейлі қағидаттарын өзгерту;»;

2) 28-бапта:
1-тармақтың 3) тармақшасындағы «сызы-

лып тасталмаған» деген сөздер «белгілен-
беген» деген сөзбен ауыстырылсын; 

2-тармақтағы «сызылып тасталған» деген 
сөздер «белгіленген» деген сөзбен ауысты-
рыл сын; 

3) 29-бап мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын: 

«Азамат дауыс берген кезде өзі дауыс 
беретін жауап нұсқасының оң жағындағы бос 
шаршыға кез келген белгіні қояды.».

2-бап .  Осы Конституциялық заң 
алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 5 мамыр   
№ 119-VІI  ҚРЗ

Қазақстан Республикасы Конституцияның 91-бабы ның 
1-тармағына жəне «Республикалық референдум туралы» 
Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 18-ба-
бына сəйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. 2022 жылғы 5 маусымда республикалық референ-
дум өткiзiлсiн.

2. «Қазақстан Республикасының Конституциясына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу  туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы «2022 жылғы 6 мамырда 
бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған «Қазақстан 
Республикасының Конституциясына өзгеріс тер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Респуб ли касы 
Заңының жобасында баяндалған Қазақстан Респуб ли-
касының Конституциясына өзгерістер мен толықты-
руларды қабылдайсыз ба?» деген тұжырымдағы сауал 
қойылып, республикалық референдумға шығарылсын. 

3. Осы Жарлық жəне «Қазақстан Республикасының 
Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 2022 
жылғы 6 мамырда бұқаралық ақпарат құралдарында ресми 
түрде жариялансын.

4. Республикалық референдумды ұйымдастыру 
мен өткiзу Референдумның орталық комиссиясының 
қызметiн атқаратын Орталық сайлау комиссиясына, 
сондай-ақ референдумның аумақтық жəне учаскелiк 
комиссияларының қызметiн атқаратын аумақтық жəне 
учаскелiк сайлау комиссияларына жүктелсiн.

5. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан 
Республикасының Орталық сайлау комиссиясымен, 
Қазақстан Республикасының басқа да орталық мем-
лекеттік органдарымен жəне жергілікті атқарушы орган-
дарымен бірлесіп, республикалық референдумды ұйым-
дастыру мен өткізу жөнінде қажетті шаралар қабылда-
сын.

6. Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап қол данысқа 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы  5 мамыр 
№ 888

ЖОБА

«Қазақстан Республикасының Конституциясына �згерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

РЕСМИ

Құрметті отандастар!
Баршаңызға мəлім, Мен биыл 

халыққа Жолдауымда сая си жаңғыру ту-
ралы ауқымды бағ дарлама ұсындым. Бұл 
құжат қоғамда жан-жақты тал қы ланды. 
Сарапшылар қауы мы жəне белсенді аза-
маттар осы ған қатысты өз пікірін біл дір-
ді. Қалың көпшілік қолдау көр сетті.

Жолдауда айтылған баста ма лардың 
негізгі мақсаты – саяси жүйемізді 

түбірімен өзгерту. Бұл халықтың көп 
жылғы талап-тілегінен туындап отыр. 
Азаматтарымыз мемлекетті басқару 
ісіне қатысуға кең мүм кіндік берілгенін 
қалайды. Сон дай-ақ саяси үдерісті 
түбегейлі демократияландыру қажет деп 
санайды. Мұны тиімді жүзеге асыру үшін 
Ата Заңымызға өзгерістер енгізу қажет.

(Соңы 3-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
наградаларымен наградтау туралы

ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысында 

көрсеткен ерлігі мен қаһармандығы үшін жоғары 
дəрежелі ерекшелік белгісі – «Халық қаһарманы» атағы 
беріліп, айрықша ерекшелік белгісі – Алтын жұлдыз бен 
«Отан» ордені тапсырылсын: 

Əбдібеков Төлеуғали  – 8-ші гвардиялық Қызылтулы 
Насырханұлы  атқыштар дивизиясы   

   (марқұм)  302-ші гвардия атқыштар 
  полкі 2-ші атқыштар
  ротасының мергені

Несмиянов Александр  – 126-шы Горловка 
Александрович  Қызылтулы атқыштар
(марқұм)  дивизиясы 690-шы 
  атқыштар полкі 1-ші 
  атқыштар батальонының
  командирі 

Сүлейменов –  100-ші бөлек 
Ыбырайым  атқыштар бригадасы 
(марқұм)  атқыштар батальоны 
  2-ші бөлімшесінің 
  мергені-бақылаушысы.

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 5 мамыр
№ 889

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 30 жылдығына арналған материалдарды 
6-8-беттерден оқи аласыздар
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9-бет

Қазақ 
мергендері
78 жылдан соң 78 жылдан соң 
«Халық қаһарманы» «Халық қаһарманы» 
атандыатанды
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев лихан Байменовті 
қабылдады, деп хабарлады Президенттің баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Самұрық-Қазына» АҚ 
басқарма т�рағасы Алмасадам Сәтқалиевті қабылдады, деп хабарлады 
Президенттің баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қасым-Жомарт Тоқаевқа Мем-
лекеттік қызмет хабы басқарушы 
коми тетінің төрағасы Əлихан Бай-
менов мемлекеттік басқарудағы 
жаһан дық үдерістер туралы мəлімет 
берді.

Сонымен қатар Президенттің 
мемлекеттік аппаратты бюрократия-
дан арылту туралы Жарлығын 
жү зеге асырудың тиімді жолда-
ры талқыланды. Саладағы жем-
қор лықпен күрес тəсілдерін жəне 

мемлекеттік қызметшілердің білік-
тілігі мен кəсібилігін үздіксіз дамы-
тып отыру жайында пікір алмасты.

Кездесуде мемлекеттік қызмет 
пен мемлекеттік аппараттың 
жұмысын жетілдіруде халықаралық 
ын тымақтастықтың маңызды екені 
айтылды. Сондай-ақ үздік халық-
аралық тəжірибелерді електен 
өткізіп, мемлекеттік аппарат жұмы-
сына пайдалану қажет екені атап 
өтілді.

Президентке «Самұрық-Қазына» 
акционерлік қоғамын реформалаудың 
екінші кезеңінің жүзеге асырылып жатқаны 
туралы баяндалды. Бұл кезеңде негізінен 
портфельдік компаниялардың тиімділігін 
арттыруға, олардың шығындарын 
оңтайландыра отырып, нарықтағы құнын 
ұлғайтуға баса мəн беріліп отыр. Бизнестің 
əлеуметтік жауапкершілігін арттыру да 
аса маңызды.

Алмасадам Сəтқалиев Мемлекет бас-
шысына Қордың стратегиялық активтердегі 
бақылаушылық үлесін сақтай отырып, 
активтерді жекешелендіру бағдарламасын 
іске асыруды жалғастыратынын айтты.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт 

Тоқаевқа «Самұрық-Қазына»  акционерлік 
қоғамының газбен жəне сумен қамту, көлік 
жəне энергетика салаларындағы маңызды 
жобалары жөнінде мəлімет берілді. Бұл 
жобалардың жүзеге асырылуы Қазақстан 
халқының өмір сүру сапасын жақсартуға, 
жаңа жұмыс орындарын ашуға септігін 
тигізеді. Қор басымдық беретін жобалар 
тізімін кеңейтуді жоспарлап отыр.

Кездесу қорытындысы бойынша 
Президент Қорға қарасты компаниялар 
тобы қызметінің тиімділігін арттыруға, 
соның ішінде жобаларды іске асырудың 
нақты мерзімдеріне жəне халық алдындағы 
ашықтықты қамтамасыз етуге байланысты 
бірқатар нақты тапсырма берді.

 Мемлекеттік қызметте 
халықаралық тәжірибенің 
маңызы зор

Басқарма төрағасын қабылдады

(Жалғасы. Басы 1-бетте)

«2. Республика Конституциялық Сотының, Жоғарғы 
Сотының жəне өзге де соттарының төрағалары мен 
судьялары, Орталық сайлау комиссиясының, Жоғары 
аудиторлық палатасының төрағалары мен мүшелері, 
əскери қызметшілер, ұлттық қауіпсіздік органдарының, 
құқық қорғау органдарының қызметкерлері саяси пар-
тияларда, кəсіптік одақтарда болмауға, қандай да бір 
саяси партияны қолдап сөйлемеуге тиіс.».

5. 24-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«1. Əркімнің еңбек ету бостандығына, қызмет пен 
кəсіп түрін еркін таңдауына құқығы бар. Еріксіз еңбекке 
қылмыстық немесе əкімшілік құқық бұзушылық 
жасауға кінəлі деп тану туралы сот актісінің негізінде 
не төтенше жағдайда немесе соғыс жағдайында ғана 
жол беріледі.».

6. 42-бапта:
1) 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Ант беру қаңтардың екінші сəрсенбісінде 

салтанатты жағдайда Парламент депутаттарының, 
Конституциялық Сот, Жоғарғы Сот судьяларының, 
сондай-ақ Республиканың экс-Президенттерінің 
қатысуымен өткізіледі. Конституцияның 48-бабын-
да көзделген жағдайда Қазақстан Республикасы 
Президентінің өкілеттігін өзіне қабылдаған адам 
Республика Президентінің өкілеттігін қабылдаған 
күнінен бастап бір ай ішінде ант береді.»;

2) 5-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын.
7 .  43-бап мынадай мазмұндағы 3 жəне 

4-тармақтармен толықтырылсын:
«3. Қазақстан Республикасының Президенті өз 

өкілеттіктерін жүзеге асыру кезеңінде саяси партияда 
болмауға тиіс.

4. Қазақстан Республикасы Президентінің 
жақын туыстары мемлекеттік саяси қызметшілердің, 
квазимемлекеттік сектор субъектілері басшыларының 
қызметтерін атқаруға хақысы жоқ.».

8. 44-бапта:
1) 2) тармақшадағы «Парламент Сенаты» деген 

сөздер «Парламент» деген сөзбен ауыстырылсын;
2) 3) тармақшадағы «облыстар, республикалық 

маңызы бар қалалар мен астана əкімдері актілерінің 
күшін жояды не қолданылуын толық немесе ішінара 
тоқтата тұрады;» деген сөздер алып тасталсын;

3) 4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) Парламент Сенатының келісімімен Қазақстан 

Республикасы Конституциялық Сотының Төрағасын, 
Ұлттық Банкінің Төрағасын, Жоғары Сот Кеңесінің 
Төрағасын, Бас Прокурорын жəне Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Төрағасын қызметке тағайындайды; олар-
ды қызметтен босатады;»;

4) 7) тармақшадағы «Республикалық бюджеттің 
атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің» де-
ген сөздер «Жоғары аудиторлық палатаның» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

5) 10-1) тармақшадағы «Кеңеске» деген сөз «Сотқа» 
деген сөзбен ауыстырылсын;

6) 19) тармақшадағы «Хатшысын» деген сөз 
«кеңесшісін» деген сөзбен ауыстырылсын.

9. 46-баптың 4-тармағы алып тасталсын. 
10. 47-бапта:
1) 1-тармақтағы «Кеңес» деген сөз «Сот» деген 

сөзбен ауыстырылсын;
2) 2-тармақтағы «Кеңестің» деген сөз «Соттың» 

деген сөзбен ауыстырылсын.
11. 50-бапта:
1) 2-тармақтың екінші сөйлемі мынадай редакция-

да жазылсын:
«Сенаттың он депутатын, оның ішінде бесеуін 

Қазақстан халқы Ассамблеясының ұсынысы бойынша 
Республика Президенті тағайындайды.»;

2) 3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мəжіліс конституциялық заңда белгіленген 

тəртіппен аралас сайлау жүйесі бойынша: біртұтас 
жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша про-
порционалды өкілдік ету жүйесі бойынша, сондай-ақ 
бірмандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша 
сайланатын тоқсан сегіз депутаттан тұрады.».

12. 51-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«1. Мəжілістің депутаттарын сайлау жалпыға 
бірдей, тең жəне төте сайлау құқығы негізінде жасы-
рын дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Мəжіліс 
депутаттарының кезекті сайлауы Парламенттің 

жұмыс істеп тұрған сайланымы өкілеттігінің мерзімі 
аяқталардан кемінде екі ай бұрын өткізіледі.».

13. 52-баптың 5-тармағының үшінші бөлігі мынадай 
редакцияда жазылсын:

«Парламент Мəжілісінің депутаты:
1) депутат конституциялық заңға сəйкес партиялық 

тізім негізінде өзін сайлаған саяси партиядан шыққан 
немесе шығарылған;

2) конституциялық заңға сəйкес партиялық тізім 
негізінде депутатты сайлаған саяси партия қызметін 
тоқтатқан;

3) бір мандаттық аумақтық сайлау округі бо-
йынша сайланған депутатты конституциялық заңда 
айқындалатын тəртіппен сайлаушылар кері шақырып 
алған кезде өз мандатынан айырылады.».

14. 53-бапта:
1)  мынадай мазмұндағы 1-1)  жəне 1-2) 

тармақшалармен толықтырылсын:
«1-1) конституциялық заңдарды қабылдайды;
1-2) Республика Президентінің қарсылығын туғыз-

ған конституциялық заңдар немесе конституциялық 
заңның баптары бойынша қарсылықтар жіберілген 
күннен бастап бір ай мерзімде қайталап талқылау мен 
дауысқа салуды жүргізеді. Бұл мерзімнің сақталмауы 
Президент қарсылықтарының қабылданғанын 
б і л д і р е д і .  Е г е р  П а р л а м е н т  ə р б і р  П а л а т а 
депутаттарының жалпы санының төрттен үшінің 
көпшілік даусымен Президенттің қарсылықтарын 
еңсерсе, Президент бір ай ішінде конституциялық 
заңға қол қояды. Егер Президенттің қарсылықтары 
еңсерілмесе, конституциялық заң қабылданбады не-
месе Президент ұсынған редакцияда қабылданды деп 
есептеледі;»;

2) 2) тармақшадағы «Республикалық бюджеттің 
атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің» де-
ген сөздер «Жоғары аудиторлық палатаның» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

3) 6) тармақшадағы «Кеңестің» деген сөз «Соттың» 
деген сөзбен ауыстырылсын.

15. 54-бапта:
1) 1-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакция-

да жазылсын:
«1. Парламент Палаталардың бөлек отырысында 

мəселелерді əуелі – Мəжілісте, ал содан кейін Сенатта 
өз кезегімен қарау арқылы заңдар қабылдайды, оның 
ішінде:»;

2) 2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакция-
да жазылсын:

«2) Республика Президентінің қарсылығын 
туғызған заңдар немесе заңның баптары бойынша 
қарсылықтар жіберілген күннен бастап бір ай мерзімде 
қайталап талқылау мен дауысқа салуды жүргізеді. Бұл 
мерзімнің сақталмауы Президент қарсылықтарының 
қабылданғанын білдіреді. Егер Мəжіліс пен Сенат əрбір 
Палата депутаттарының жалпы санының үштен екісінің 
көпшілік даусымен Президенттің қарсылықтарын 
еңсерсе, Президент бір ай ішінде заңға қол қояды. Егер 
Президенттің қарсылығын ең болмаса Палаталардың 
бірі еңсермесе, заң қабылданбады немесе Президент 
ұсынған редакцияда қабылданды деп есептеледі;».

16. 55-бапта:
1) 2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Республика Президентінің Республика 

Конституциялық Сотының Төрағасын, Ұлттық Бан-
кінің Төрағасын, Жоғары Сот Кеңесінің Төра ға сын, 
Бас Прокурорын, Ұлттық қауіпсіздік коми тетінің 
Төрағасын тағайындауына келісім беру;»;

2) 3) тармақша «судьяларын» деген сөзден кейін 
«, Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары 
жөніндегі уəкілді» деген сөздермен толықтырылсын.

17. 56-баптың 1-тармағында:
1) 1) тармақшадағы «жəне осы жобаларды қарау» 

деген сөздер алып тасталсын;
2) мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен 

толықтырылсын:
«3-1) Жоғары аудиторлық палата Төрағасының 

есебін жылына екі рет тыңдау;». 
18. 57-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда 

жазылсын:
«1) Конституциялық Соттың үш судьясын қызметке 

тағайындайды; Орталық сайлау комиссиясының екі 
мүшесін, Жоғары аудиторлық палатаның үш мүшесін 
бес жыл мерзімге қызметке тағайындайды;».

19. 58-баптың 3-тармағының 7) тармақшасы мына-
дай редакцияда жазылсын:

«7) Палаталарға Конституциялық Соттың 

судьялары, Орталық сайлау комиссиясының, Жоғары 
аудиторлық палатаның мүшелері қызметіне тағайындау 
үшін кандидатуралар ұсынады;».

20. 61-бапта:
1) 2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 

толықтырылсын:
«Халықтың өмірі мен денсаулығына, консти-

туциялық құрылысқа, қоғамдық тəртіпті қорғауға, 
елдің экономикалық қауіпсіздігіне қатер төндіретін 
жағдайларға жедел ден қою мақсатында Республика 
Үкіметінің заң шығару бастамасы тəртібімен енгізілген 
заң жобалары Палаталардың бірлескен отырысында 
Парламенттің дереу қарауына жатады.»;

2) 3-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Осы баптың 2-тармағының екінші бөлігінде 
көзделген заң жобалары Парламентке енгізілген 
жағдайда, Республика Үкіметі осы тармақтың бірінші 
бөлігінде көрсетілген мəселелер бойынша заң күші бар 
уақытша нормативтік құқықтық актілер қабылдауға 
өзінің жауапкершілігімен хақылы, олар Парламент 
қабылдаған заңдар күшіне енгенге дейін немесе 
Парламент заңдарды қабылдамағанға дейін қолданыста 
болады.»;

3) 4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«4. Мəжіліс депутаттары жалпы санының көпшілік 
даусымен қабылданған заң Сенатқа беріледі, ол онда 
алпыс күннен асырылмай қаралады.

Мəжіліс заң жобасын депутаттардың жалпы 
санының көпшілік даусымен тұтастай қабылдамауға 
хақылы. Бас тартылған заң жобасы қабылданбады деп 
есептеледі жəне бастамашыға қайтарылады.

Сенат депутаттары жалпы санының көпшілік дау-
сымен мақұлданған заң он күннің ішінде Президенттің 
қол қоюына беріледі. Егер Сенат заңды тұтастай не-
месе оның жекелеген баптарын мақұлдамаса, онда заң 
Мəжіліске қайтарылады. Бұл ретте Сенат Мəжіліске 
заңның жекелеген баптарының редакциясын ұсынуға 
құқылы.

Егер Сенат алпыс күннің ішінде тиісті шешім 
қабылдамаған жағдайда, заң Президенттің қол қоюына 
беріледі.

5. Егер Мəжіліс заңның жекелеген баптарының 
Сенат ұсынған редакциясына депутаттардың жалпы 
санының көпшілік даусымен келіссе, Мəжіліс заңды 
жаңа редакцияда қабылдаған жəне Сенат мақұлдаған 
болып есептеледі жəне он күннің ішінде Президенттің 
қол қоюына беріледі. 

Егер Мəжіліс заңның жекелеген баптарының 
Сенат ұсынған редакциясына сол көпшілік дауыспен 
қарсылық білдірсе, сондай-ақ егер Сенат заңды тұтастай 
мақұлдамаған жағдайда, Палаталар арасындағы 
келіспеушіліктер келісу рəсімдері арқылы шешіледі.

Заңның келісу комиссиясы тұжырымдаған редак-
циясы осы баптың 4-тармағында белгіленген тəртіппен 
Мəжілістің жəне Сенаттың қарауына жатады.

Мəжіліс келісу комиссиясы ұсынған редакциядағы 
заңды Палата депутаттары жалпы санының көпшілік 
даусымен қабылдамаған жағдайларда, Мəжіліс бұрын 
қабылданған редакциядағы заң бойынша қайтадан 
дауысқа салуды жүргізеді. 

Егер қайтадан дауысқа салу кезінде Мəжіліс Палата 
депутаттары жалпы санының үштен екісінің көпшілік 
даусымен бұрын қабылданған шешімді бекітсе, заң 
он күннің ішінде Президенттің қол қоюына беріледі.

Егер заң Мəжіліс депутаттарының көрсетілген 
көпшілік даусын алмаса, заң қабылданбады деп 
есептеледі жəне бастамашыға қайтарылады.»;

4) 5-1-тармақ алып тасталсын.
21. 62-бапта:
1) 5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Егер Конституцияда өзгеше көзделмесе, 

Палаталар депутаттарының жалпы санының көпшілік 
даусымен заңдарды Мəжіліс қабылдайды, Сенат 
мақұлдайды.

Егер Конституцияда өзгеше көзделмесе, 
Парламенттің жəне оның Палаталарының қаулылары 
Палата депутаттары жалпы санының көпшілік даусы-
мен қабылданады.»;

2) 6-тармақ «бойынша» деген сөзден кейін «, 
конституциялық заңдардың жобалары бойынша» деген 
сөздермен толықтырылсын.

22. VI бөлімнің тақырыбындағы «Кеңес» деген сөз 
«Сот» деген сөзбен ауыстырылсын.

23. 71-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«71-бап
1. Қазақстан Республикасының Конституциялық 

Соты Төрағаны қоса алғанда, он бір судьядан тұрады, 
олардың өкілеттігі алты жылға созылады. 

Бір адам Конституциялық Соттың судьясы болып 
қатарынан екі реттен артық тағайындала алмайды.

2. Конституциялық Соттың Төрағасын Парламент 
Сенатының келісімімен Республиканың Президенті 
тағайындайды.

3. Конституциялық Соттың төрт судьясын – 
Республика Президенті,  Конституциялық Соттың үш-
үш судьясын тиісінше Сенат пен Мəжіліс тағайындайды.

Республика Президенті Конституциялық Сот 
Төрағасының ұсынуымен Конституциялық Сот 
Төрағасының орынбасарын Конституциялық Сот 
судьяларының арасынан тағайындайды.

4. Конституциялық Соттың судьясы қызметі 
депутаттық мандатпен, оқытушылық, ғылыми неме-
се өзге шығармашылық қызметтен басқа, өзге де ақы 
төленетін қызметтерді атқарумен, кəсіпкерлік қызметті 
жүзеге асырумен, коммерциялық ұйымның басшы 
органының немесе байқаушы кеңесінің құрамына 
кірумен сыйыспайды.

5. Конституциялық Соттың судьяларын өздерінің 
өкілеттігі мерзімі ішінде тұтқынға алуға, күштеп 
əкелуге, оған сот тəртібімен белгіленетін əкімшілік жа-
залау шараларын қолдануға, қылмыс үстінде ұсталған 
немесе ауыр қылмыстар жасаған реттерді қоспағанда, 
Парламенттің келісімінсіз қылмыстық жауапқа тартуға 
болмайды.

6. Конституциялық Соттың ұйымдастырылуы мен 
қызметі конституциялық заңмен реттеледі.».

24. 72-бапта:
1) 1 жəне 2-тармақтардағы «Кеңес» деген сөз «Сот» 

деген сөзбен ауыстырылсын;
2) мынадай мазмұндағы 3, 4 жəне 5-тармақтармен 

толықтырылсын:
«3. Конституциялық Сот азаматтардың Консти-

ту цияда бекітілген құқықтары мен бостандықтарын 
тікелей қозғайтын Қазақстан Республикасының норма-
тивтік құқықтық актілерінің Республика Консти-
туциясына сəйкестігін олардың өтініштері бойынша 
қарайды.

Азаматтардың Конституциялық Сотқа жүгіну тəртібі 
мен шарттары конституциялық заңда айқындалады.

4. Конституциялық Сот осы баптың 1-тармағының 
3) жəне 4) тармақшаларында көрсетілген мəселелерді, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің Республика Конституциясына 
сəйкестігін Республика Бас Прокурорының өтініштері 
бойынша қарайды.

5. Конституциялық Сот Конституцияда бекі тілген 
адамның жəне азаматтың құқықтары мен бостан-
дықтарын қозғайтын нормативтік құқықтық актілер-
дің Республика Конституциясына сəйкестігін Адам 
құқықтары жөніндегі уəкілдің өтініші бойынша 
қарайды.».

25. 73-бапта:
1) 1 жəне 2-тармақтардағы «Кеңеске» деген сөз 

«Сотқа» деген сөзбен ауыстырылсын;
2) 3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Конституциялық Сот өз шешімін конституциялық 

заңда белгіленген мерзімдерде шығарады.».
26. 74-бапта:
1) 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Конституциялық Сот шешім қабылдаған күннен 

немесе ол белгілеген күннен бастап конституциялық 
емес деп танылған, оның ішінде адамның жəне 
азаматтың Конституцияда баянды етілген құқықтары 
мен бостандықтарына нұқсан келтіреді деп танылған 
заңдар мен өзге де құқықтық актілердің, олардың жеке-
леген ережелерінің күші жойылады жəне қолданылуға 
жатпайды.»;

2) 3-тармақтағы «Кеңестің» деген сөз «Соттың» 
деген сөзбен ауыстырылсын.

27. VII бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«VII бөлім
Соттар жəне сот төрелiгi. Прокуратура. Адам 

құқықтары жөніндегі уəкіл».
28. 78-баптағы «Кеңеске» деген сөз «Сотқа» деген 

сөзбен ауыстырылсын.
29. 82-баптың 4 жəне 5-тармақтары мынадай редак-

цияда жазылсын:

(Соңы 3-бетте)

ЖОБА
«Қазақстан Республикасының Конституциясына �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңы

Конституциялық 
реформа жайы 
талқыланды

–––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекеттік хатшы Ерлан Қариннің 
қатысуымен «Конституция 2022: Екінші 
республиканың негізі» атты сарапшы-
лар талқылауы �тті. Жиынға Ұлттық 
қоғамдық сенім кеңесінің мүшелері, 
белгілі саясаттанушылар мен заңгерлер 
қатысты, деп хабарлады Akorda.kz.
–––––––––––––––––––––––––––––

Кездесуде Ерлан Қарин Конституциялық 
кеңес оң қорытындысын берген Ата Заңға 
енгізілетін түзетулер мен толықтырулар 
жайында сөз қозғады. Мемлекеттік хатшы 
конституциялық реформа билік тармақтары 
арасындағы қарым-қатынас балан сын 
оңтайландыруға, халықтың мемлекетті бас-
қару ісіне араласуын кеңейтуге жəне қазақ-
стандықтардың конституциялық құқығының 
қорғалуын күшейтуге мүмкіндік беретінін 
атап өтті.

Өз кезегінде Ұлттық кеңес мүшелері 
мен саясаттанушылар ел Конституциясына 
енгізілетін өзгерістерді қолдады. Жиында 
аталған өзгерістерді əзірлеу барысында Ұлт-
тық кеңес мүшелерінің ұсыныстары мен ұсы-
нымдары ескерілгеніне назар аударылды.

Кездесу соңында сарапшылар консти-
туциялық реформа қазіргі саяси модельді 
жүйелі түрде трансформациялауға негіз бо-
лады деп қорытынды жасады.
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ЖОБА
«Қазақстан Республикасының Конституциясына 
згерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңы

(Соңы. Басы 1-бетте)

Бір сөзбен айтқанда, конс ти-
туциялық реформа жасау керек. 
Осыған орай менің тапсыр маммен 
арнаулы жұмыс тобы құрылды. Оған 
белгілі құқықтанушы ғалымдар, 
тəжірибелі сарапшылар жəне 
құзырлы органдардың өкілдері 
кірді.

Жұмыс тобы Негізгі заңға енгі-
зілетін өзгерістер мен толықты-
ру лардың жобасын əзірледі. Оны 
мұқият зерделеп, Конституциялық 
кеңеске жолдадық. Бұл орган өз 
қоры тындысын ұсынды. Құжат 
жоба сы Ата заң нормаларына сай 
ке леді. Біз конституциялық рефор-
маның шешуші кезеңіне қадам 
бастық. Енді Негізгі заңды өзгер-
туіміз керек. Шын мəнінде, мұның 
ел тағдыры үшін айрықша мəні бар.

Ата заң баптарының үштен бірі 
өзгереді. Ашығын айтсақ, Конс-
ти туциямыз мүлде жаңа сипатқа 
ие болады. Сол себепті, мен рес-
публикалық референдум өткізу 
туралы бастама көтердім. Өйткені, 
мұн дай ауқымды өзгеріс бүкіл 
халық тың шешімімен жүзеге асы-
рылуға тиіс.

Барлық дамыған елде плебис-
цит тікелей халық билігінің айқын 
көрінісі саналады. Бірақ Қазақстанда 
демократияның бұл тиімді инсти-
тутының əлеуеті толыққанды пай-
даланылмай отыр.

27 жыл бұрын өткізілген референ-
думда қазіргі Ата заң қабылданды. 
Одан кейінгі барлық конституциялық 
реформа Парламентте мақұлданды. 
Негізінде, бұл заңды қалыптасқан 
тəжірибе. Бірақ дамудың жаңа 
кезеңінде, Жаңа Қазақстанды құру 
жолында еліміз үшін осындай аса 
маңызды шешімдерді бүкіл халық 
болып қабылдауымыз керек. Бұған 

кəміл сенемін. Сондықтан бүгін 
мен Конституцияға өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу үшін 5 мау-
сымда республикалық референ-
дум өткізу туралы Жарлыққа қол 
қойдым.

Конституциялық түзетулер 
жобасы бойынша азаматтардың 
жаппай дауыс беруі біздің демо-
кратиялық қағидаттарды берік 
ұстанатынымызды білдіреді.

Алдағы референдум Қазақ-
станның болашағын айқындайды. 
Əрбір азаматымыз дауыс беріп, 
осы тарихи бетбұрысты жасауға өз 
үлесін қоса алады.

Конституциялық реформа барлық 
мемлекеттік модельді кешенді түрде 
өзгертуге бағытталған. Түзетулер 
«суперпрезиденттік» басқару үлгісі-
нен ықпалды Парламенті жəне есеп 
беретін Үкіметі бар президенттік 
рес публикаға түбегейлі көшуді 
көздейді.

Конституциялық реформа би-
ліктің өкілді тармағын айтарлықтай 
кү шейтеді. Үйлесімді жəне теңге-
рімді жүйені нығайтады. Мəсли хат-
тардың ықпалын арттырады.

Мəжіліс пен облыстық мəсли-
хат тардың депутаттарын сайлаудың 
аралас мажоритарлы-пропорцио-
налды моделі енгізіледі. Бұл қадам 
сайлаушылардың көзқарастары мен 
пікірлерін барынша толық  қамтуға 
мүмкіндік береді.

Аудандық жəне қалалық мəсли-
хаттардың депутаттарын сайлаудың 
мажоритарлық жүйесінің толықтай 
енгіз ілуі  өңірлердің тыныс-
тіршілігіне азаматтардың ықпал ету 
мүмкіндігін арттыруға жол ашады.

Конституцияның жаңарған 
нұс қасында Президенттің барлық 
саяси күштер мен партиялар-
дан дербестігін бекіту көзделген. 
Мем лекет басшысының жақын 

туыс тарына саяси лауазым иеле-
нуге жəне квазимемлекеттік сек-
торда басшылық қызмет атқаруға 
тыйым салынады. Сондай-ақ құқық 
қорғау саласы бойынша маңызды 
өзгерістер енгізіледі. Атап айтсақ, 
Конституциялық сот құрылады. 
Адам құқықтары жөніндегі уəкілдің, 
яғни омбудсменнің мəртебесі Ата 
заңмен айқындалады. Елімізде өлім 
жазасы мүлде жойылады. Мұның 
бəрі азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарын қорғау үшін жаса-
лып жатыр. Алдағы конституциялық 
реформа ел дамуының жаңа кезеңі 
басталғанын көрсетеді.

Құрметті отандастар!
Біз бəріміз бір ел болып Жаңа 

Қазақстанды, Əділетті Қазақ-
станды құрамыз. Əрбір азаматтың 
құқығы қорғалатын мемлекет бо-
ламыз. Бəріне бірдей мүмкіндік 
береміз. Əркім қарым-қабілетіне 
сай қоғамнан өз орнын иеленеді. 
Халықтың ой-санасы жаңғырып, 
өмір салты өзгереді. Біз мемлекеттік 
жүйені жетілдіріп, қоғам мен 
биліктің тиімді диалогын орнатамыз. 
Осылайша, Екінші Республиканы 
қалыптастырамыз. Конституциялық 
реформа мұның бəрін табысты 
жүзеге асыру үшін қажет.

Қазіргі реформаның ерекшелігі 
– Президенттің өкілеттігін күшейту 
емес, мемлекетімізді жетілдіру, жа-
ң ғырту жəне нығайту. Мен барша-
ңызды елдің ертеңі, ұрпақтың келе-
шегі үшін референдумға қатысуға 
шақырамын!

Ұлт мүддесіне сай бастамаларды 
қолдайсыздар деп сенемін!

Еліміздің жарқын болашағы – өз 
қолымызда!

Күшіміз – бірлікте!
Бірге болайық!
Береке-бірлігімізді нығайтайық!

(Соңы. Басы 1-бетте)

Су шаруашылығы саласын дамытуға қатысты 
екінші мəселе бойынша Экология, геология жəне 
табиғи ресурстар министрі Серікқали Брекешов 
сөз сөйледі.

Министрдің баяндамасын тыңдаған Мемлекет 
басшысы Орталық Азия өңірінде су мəселесі 
қашанда өте өзекті болғанын атап өтті. Оның ай-
туынша, қазір бұл саладағы жағдай күрт нашарлап, 
тіпті, жаһандық мəселеге айналып отыр.

– Колумбия климаттық мектебіне қарасты Жер 
институтының зерттеуі бойынша Тянь-Шань таула-
рында жауын-шашынның азаю қаупі бар.  Ал бұл 
суармалы егістіктер мен жайылымдарға қажетті 
тұщы судың тапшылығын тудырады деген сөз. 
Тау басындағы жыл бойы жататын қардың көлемі 
азайып барады. Ғалымдар алдағы жиырма жылда 
қар бұдан да тез еруі мүмкін деген болжам жасап 
отыр, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президенттің айтуынша, сыртқы су ағынының 
азаюы суды тиімсіз пайдаланудың салдарынан 
ушыға түсуде. Оның пікірінше, су ресурстары 
жағдайына мемлекеттік мониторинг жүргізу ісін 
күшейту қажет. 

– Ағын сулардың режімі мен су қоймаларын 
зерттеу үшін 800 гидрологиялық бекет қажет 
болса, соның 310-ы ғана жұмыс істеп тұр. 
Толыққанды мемлекеттік су кадастры жоқ. Бұл 
су ресурстарының мөлшері мен сапасына мони-
торинг жасауға жəне экономиканың салаларын 
сумен қамтамасыз ету жөніндегі нақты теңгерімге 
қол жеткізуге мүмкіндік бермейді, – деді Мемлекет 
басшысы.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев 
суды пайдалану саласындағы ведомствоаралық 
үйлестіру жұмыстарының нашар жүргізіліп 
жатқанын сынға алды. Мемлекет басшысы 
су шаруашылығы инфрақұрылымын түрлі 
мемлекеттік органдар басқаратынын атап өтіп, 
соның салдарынан су ресурстарына қатысты тиімді 
саясат жүргізілмей отырғанын айтты.

– Премьер-Министрдің бірінші орынбаса-
ры жанынан 2015 жылы құрылған  Су кеңесінің 
отырысы бір-ақ рет өткен. Алайда бұл кеңес 
пікір алмасатын мəжіліс органы ғана емес, өзінің 
тиімділігін көрсетіп, шешім қабылдауы керек. 

Қазіргі мəселелерге баса мəн беру сектордағы 
жағдайды қалпына келтіру үшін жүйелі ша-
ралар қабылдауға мүмкіндік бермей отыр. 
Трансшекаралық өзендерде су бөлу мəселесі 
бойынша Қазақстанның келіссөз жүргізудегі 
ұстанымы əлсіз болуы осыған байланысты. Ішкі 
су саясаты мықты болмаса, көрші елдермен 
тиісті су дипломатиясын құру мүмкін емес, – деді 
Президент.

«Жаңа экономикалық саясат» мəселесі бойын-
ша Ұлттық экономика министрі Əлібек Қуантыров, 
Стратегиялық жоспарлау жəне реформалар 
агенттігінің төрағасы Əсет Ерғалиев, «Атамекен» 
ұлттық кəсіпкерлер палатасы президиумының 
төрағасы Райымбек Баталов, Президенттің штаттан 
тыс кеңесшісі Сума Чакрабарти баяндама жасады.

Мемлекет басшысының пікірінше, бұрын-
соңды болмаған жаһандық сын-қатерлер жүргізіліп 
отырған экономикалық саясатты толығымен қайта 
зерделеуді талап етеді.

– Біз алға қойған мақсаттарға қол жеткізу 
тəсілдерін өзгертеміз. Мəселенің мəні осын-
да. Сондықтан жобада жалпы бағыттар мен 
ұрандардың ғана көрсетілгені емес, сондай-ақ 
нақты бағыттар, жаңа əдістердің жобасы берілгені 
де өте маңызды. Сонымен қатар пысықтауды қажет 
ететін бірнеше мəселе бар. Бірінші, менің ойымша, 
құжатты нақтылай түсу қажет. Мысалы, əрбір бағыт 
бойынша іске асырылуға тиіс экономикалық ре-
формалар тізімінің үлгісі жəне олардың міндеттері 
мен мақсаттары көрсетілуі керек. Сондай-ақ жо-
бада технологиялық жаңғыру жəне инновация-
ларды енгізу тəсілдері нақтыланбаған. Жаңа 
жағдайда инновациялық саясат қандай болуға тиіс? 
Өкінішке қарай, бұл мəселеде нақты ұстаным жоқ. 
Екіншіден, құжат аясында «Самұрық-Қазына» 
қоры мен «Бəйтерек» холдингінің рөлін анықтау 
қажет. Бұлар экономика үшін де, мемлекеттік сая-
сат үшін де өте маңызды субъектілер. Сондықтан 
олардың жұмысын дұрыс жүргізу арқылы бүкіл 
экономикалық саясаттың тиімділігін анықтауға бо-
лады, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент жалпы ұсынылған тəсілдерді 
мақұлдады жəне бүгінгі талқылаудың нəтижелерін 
ескере отырып, құжатты пысықтауды тапсырды.

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың бейнеүндеуі

Бірлігіміз айшықталатын 
саяси оқиға

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев консти туциялық 

згерістер бойынша жалпыұлттық референдум 
тетін күнді жа-
риялады. Референдум 5 маусымға белгіленді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Түзетулердің бәрі 
Ата Заңға сәйкес

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Конституциялық Кеңес еліміздің Ата Заңына 
енгізілетін түзетулердің жобасына оң қорытынды 
берді. Бұл ж
нінде Мемлекеттік хатшы Ерлан 
Қарин 
зінің Telegram арнасында жазды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Оның мəлімдеуінше, бұл мемлекетіміз бен ұлты-
мыздың болашағы үшін айрықша мəнге ие консти ту-
циялық реформаны іске асырудың маңызды ке зең-
дерінің бірі.

Конституциялық реформа билік тармақтары ара-
сындағы қарым-қатынас балансын оңтайландыруға, 
ха лықтың мемлекетті басқару ісіне араласуын кеңей-
туге, азаматтардың конституциялық құқықтарын 
қорғауды күшейтуге бағытталған.

«Сондай-ақ, жұмыс тобының кейбір мүшелерінің 
ұсынысын ескере отырып, Конституциялық Кеңеске 
Тұң ғыш Президенттің мəртебесіне қатысты норманы 
алып тастау туралы қосымша өтініш жіберілген 
болатын. Жұмыс тобы мүшелерінің пікірінше, Тұңғыш 
Прези денттің тарихи рөлі жұртшылыққа аян жəне 
Конституцияда бөлек бекітуді қажет етпейді.

Конституциялық Кеңес ұсынылған түзетулердің 
бар лық тармағын Ата Заңға сəйкес деп қорытынды 
жа сады.

Конституциялық реформа мемлекеттік-саяси 
модель ді жүйелі түрде трансформациялауға бағыт-
талған жəне ол барша қоғам өкілдерінің мүддесі үшін 
жүзеге асырылады», дейді Е.Қарин.

Түзетулерді пысықтау үшін 
Президенттің өкімімен көрнекті 
құ қықтанушы ғалымдардан, адам 
құқықтары жөніндегі уəкілден, Пар-
ламент пен мемлекеттік органдардың 
өкілдерінен тұратын жұмыс тобы 
құрылды. Омбудсменнің тəуелсіздігі 
жəне оның мемлекеттік органдар мен 
лауазымды тұлғаларға есеп бермеуі, 
сондай-ақ оған қол сұғылмауына 
кепілдік береді.

Ашық деректерге сүйенсек, Қазақ-
стан тəуелсіздігін жариялаған сəт тен 
бастап 536 өлім жазасы орын далған. 
Еліміде 2004 жылғы 1 қаң тардан 
бастап 2020 жылғы 24 қыр күйекке 
дейін өлім жазасына мораторий 
жарияланған еді. Қазір өлім жазасы 
өмір бойы бас бостандығынан айы-
румен ауыстырылды. Бұрын өлім 
жазасына кесілген немесе өмір бойы 
сотталған 100-ден астам адам екі ко-
лонияда жазасын өтеп жатыр. 

Сарапшылардың пікірінше, 

кейде қылмыскерлерді ұзақ жəне 
өмір бойы оқшаулау қатыгездік пен 
қылмыстың себебіне əсер етпейді. 
Өлім жазасының күшін жою мə-
селесін талқылау барысында əр сот-
талған адамнан келетін тəуекелді жеке 
бағалауды қажет етеді. Əр адам ның 
үміті бар. Үмітсіз шайтан ғана.

Бұл əсіресе, өмір бойы немесе 
ұзақ мерзімге бас бостандығынан 
айы рылған, сондай-ақ түрмеден 
шығып, еркін өмірге бейімделуге 
тыры сатын адамдар үшін өте маңыз-
ды. Осылайша, ұсынылып отыр ған 
түзетулерде тергеушілер мен тұт қын-
дарға қарауды ізгілендіру қағидатына 
басымдық берілді. Құқық қорғау 
инс титуттарын күшейту мақсатында 
3 бапқа түзетулер енгізіліп, Ата 
Заңымызға жаңа бір бап енгізілмек.

Ләззат НҰРҚАТОВА, 
әлеуметтану ғылымдарының 

докторы, профессор

Еліміз түбегейлі өзгеріс тер-
дің алдында тұр. Оның негіз гі 
қозғаушы күші – осы консти-
туциялық реформалар болмақ. 
Бұл реформалардың мəні – елі-
міздегі демократияны нығайту, 
азаматтардың мемлекет ісіне 
араласу мүмкіндігін арттыру. 
Міне, сондықтан, Президентіміз 
Ата Заңға енгізілген өзгерістерді 
халықтың талқысына салып, 
көпшіліктің шешіміне сүйеніп 
қабылдауды көздеп отыр.

Бұған дейін айтылғандай 
конституциялық өзгерістер ая-
с ы н д а  с у п е р п р е з и д е н т т і к 
басқару моделінен алшақтаймыз. 
Парламенттің жəне жергілікті 
өкілді органдардың ықпалы арта 
түседі. Құқық қорғау органдары-
на қатысты да шешуші өзгерістер 
орын алмақ. Міне, мұның барлығы 
азаматтардың мүддесінің, құқы-
ғының лайықты қорғалуына, 

олардың үнінің биік мінберлерге 
кедергісіз жетуіне кепіл болады.

Президентіміз үндеуінде елі-
міздің алдында жаңа жəне əді-
летті Қазақстан құру міндеті тұр-
ғанын тағы бір мəрте еске салды. 
Жарияланған консти ту циялық 
реформалар осы міндетті табысты 
жүзеге асыру үшін қажет екенін 
жеткізді жəне азаматтарды алдағы 
референдумға белсенді қатысуға 
шақырды.

Референдум – бірлігімізді 
айшықтайтын айтулы саяси оқиға. 
Азаматтарымыз Мем ле кет бас-
шысы айқындаған саяси жаңғыру 
бастамаларын қол дайды деп 
сенеміз. Еліміз аман, жұртымыз 
тыныш, бірлігіміз бекем болсын! 
Жаңа Қазақстанды құруға бірге 
атсалысайық.

Мәулен �ШІМБАЕВ, 
Сенат Т�рағасы

Ұзақ мерзімді дамудың жаңа 
парадигмасын айқындайды

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Құқық қорғау институттарын күшейту – саяси реформалардың жал-
пы Қазақстанның жүйелі трансформациясына ықпал ететін 10 басым 
бағытының бірі. Бұл мемлекеттің ұзақ мерзімді дамуының жаңа па-
радигмасын айқындайды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Соңы. Басы 1-2-беттерде)

«4. Жоғары Сот Кеңесінің Төрағасын Республика 
Президенті Парламент Сенатының келісімімен бойын-
ша тағайындайды.

5. Жоғары Сот Кеңесінің мəртебесі, құрамын 
қалыптастыру тəртібі жəне жұмысын ұйымдастыру 
заңда айқындалады.».

30. 83-баптың 4-тармағындағы «заңмен» деген 
сөздер «конституциялық заңда» деген сөздермен 
ауыстырылсын.

31 .  Мынадай  мазмұндағы 83-1 -баппен 
толықтырылсын:

«83-1-бап
1. Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары 

жөніндегі уəкіл адам мен азаматтың бұзылған 
құқықтары мен бостандықтарын қалпына кел тіруге 
жəрдемдеседі, адам мен азаматтың құқық тары мен 
бостандықтарын ілгерілетуге ықпал етеді.

2. Адам құқықтары жөніндегі уəкіл өз өкілеттіктерін 
жүзеге асыру кезінде тəуелсіз болады жəне мемлекеттік 
органдар мен лауазымды адамдарға есеп бермейді.

3. Қылмыс орнында ұстап алынған немесе ауыр 
қылмыстар жасаған жағдайлардан басқа кезде, Адам 
құқықтары жөніндегі уəкілді өз өкілеттігінің мерзімі 
ішінде тұтқынға алуға, күштеп əкелуге, оған сот 
тəртібімен белгіленетін əкімшілік жазалау шарала-
рын қолдануға, Сенаттың келісімінсіз қылмыстық 
жауаптылыққа тартуға болмайды.

4. Адам құқықтары жөніндегі уəкілдің құқықтық 

жағдайы жəне қызметін ұйымдастыру конституциялық 
заңда айқындалады.».

32. 87-бапта:
1) 4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Облыстардың, республикалық маңызы бар 

қалалардың жəне астананың əкімдерін тиісінше 
облыстың аумағында орналасқан мəслихаттар 
депутаттарының немесе республикалық маңызы 
бар қалалардың жəне астананың мəслихаттары 
депутаттарының келісімімен Республика Президенті 
қызметке тағайындайды.

Республика Президенті дауыс беру жүргізілетін 
кемінде екі кандидатураны ұсынады. Дауыс беруге 
қатысқан мəслихат депутаттарының көп дауысын алған 
кандидат олардың келісімін алды деп есептеледі.

Өзге əкімшілік-аумақтық бірліктердің əкімдері 
заңда айқындалатын тəртіппен қызметке тағайын-
далады немесе сайланады, сондай-ақ қызметінен бо-
сатылады. Республика Президенті өзінің ұйғаруы 
бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар 
қалалардың жəне астананың əкімдерін қызметінен 
босатуға құқылы.»;

2) 5-тармақтың екінші сөйлемі мынадай редакция-
да жазылсын: 

«Бұл жағдайда мəслихат өз депутаттарының жалпы 
санының көпшілік даусымен əкімге сенімсіздік білдіруге 
жəне оны қызметінен босату жөнінде облыстардың, 
республикалық маңызы бар қалалардың жəне астананың 
əкімдеріне қатысты тиісінше Республика Президентінің 
не өзге де əкімшілік-аумақтық бірліктердің əкімдеріне 

қатысты жоғары тұрған əкімнің алдына мəселе қоюға 
құқылы.».

33. 88-баптың 4-тармағындағы «Президенті,» деген 
сөз алып тасталсын.

34. 91-бапта:
1) 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Конституцияда белгiленген мемлекеттiң 

тəуелсіздігі, Республиканың бiртұтастығы мен 
аумақтық тұтастығы, оны басқару нысаны, Республика 
қызметінің түбегейлі принциптері өзгермейді.»;

2) 3-тармақтағы «Кеңестің» деген сөз «Соттың» 
деген сөзбен ауыстырылсын.

35. Мынадай мазмұндағы 99-баппен толық ты-
рылсын:

«99-бап
1. Конституциялық Сот жəне Жоғары аудиторлық 

палата құрылғанға дейін Конституциялық Кеңестің 
жəне Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау 
жөніндегі есеп комитетінің төрағалары мен мүшелері 
өз өкілеттіктерін сақтайды.

Конституциялық Сот құрылғанға  дейін 
Конституцияның 72-бабының 1 жəне 2-тармақтарында 
көзделген Конституциялық Соттың функцияларын 
Конституциялық Кеңес жүзеге асырады.

2. Конституциялық Кеңестің нормативтік 
қаулылары Конституцияға қайшы келмейтін бөлігінде 
оларды Конституциялық Сот қайта қарағанға дейін 
қолданылады.

3. Қазақстан Республикасы Конституциясының 
Парламент Палаталарын қалыптастыру туралы 

ережелері сегізінші сайланған Парламент Мəжілісі 
депутаттарының сайлауынан бастап қолданылады.».

2-бап.
1. Қазақстан Республикасы Конституциясының 

конституциялық заңдарды жəне заңдарды қабылдау 
тəртібін, сондай-ақ Конституциялық Соттың қызметін 
айқындайтын ережелері 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі.

2023 жылдың 1 қаңтарына Мəжіліс мақұлдаған 
жəне Парламенттің қарауындағы заң жобалары заңдар 
болып есептеледі жəне Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 61-бабында белгіленген тəртіппен 
қаралады.

2. Қазақстан Республикасы Конституциясының 
лауазымды адамдарға өкілеттіктер берудің жаңа 
тəртібін белгілейтін нормалары, егер Қазақстан 
Республикасының Конституциясында өзгеше 
көзделмесе, осы лауазымды адамдардың өкілеттік 
мерзімінің өтуіне немесе өкілеттігінің тоқтатылуына 
қарай қолданысқа енгізіледі.

3. Жоғарғы аудиторлық палатаның құрамы 
қалыптастырылғанға дейін Республикалық бюджеттің 
атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген функция-
лар мен өкілеттіктерді жүзеге асыруды жалғастырады.

3-бап. Осы Заң референдумның қорытындылары 
туралы хабарлама ресми жарияланған күнінен бастап, 
осы Заңның 2-бабының ережелері ескеріле отырып 
қолданысқа енгізіледі.

Мемлекет басшысы:

Экономикалық саясат қайта 
зерделенуге тиіс


