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Кіріспе 

Мемлекеттік мереке азаматтарымыздың құқығы мен 

бостандығының кепілі –ел Ата Заңының 25жылдығына  орай   

конституция бойынша алған білімдерін күнделікті ӛмірде қолдана 

білетін тұлғаны тәрбиелеу; 

Саяси ӛмірден хабардар , қоғам алдында тұрған 

мақсаттарды шешуге белсене араласатын жеке тұлғаны 

қалыптастыра отырып шығармашылық, іздемпаздық дағдысын 

дамыту; 

Қоғамдық ӛмірде ӛз орнын дұрыс анықтай алатын, 

Қазақстанды бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына қосуға үлес 

қосатын, бойына тұлғалық асыл қасиеттерді сіңірген патриот 

азамат тәрбиелеу. 

 

 

 

 

*********************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1995 жылы 30 тамызда Ата Заңымыз- еліміздің 

Конституциясы қабылданып, бұл күн былтырдан бері«Қазақстан 

Республи-касының мерекелері» заңына сәйкес мемлекеттік 

мерекелер тізіміне енген болатын. Осылайша,Республика Консти-

туциясының күні- барлық Қазақстан халқы мерекелейтін жалпы 

мемлекеттік  мейрамға айналды.  

Ата Заңымыздың назар аударатын басты ерекшелігі- бұған дейінгі 

консти-туциялар ӛкілдік органдар арқылы қабыл-данған болса, 

1995 жылғы 30 тамыздағы Конституция халықтың тікелей 

қатысуымен референдум арқылы қабылданды, осылайша еліміздің 

халқы ӛзінің және келер ұрпақтың болашағын айқын 

белгілеп  берді.  

Еліміздің Ата Заңы жүздеген жылдар бойы қалыптасқан адамзат 

баласының жалпы құндылықтарын ӛз бойына 

сіңірді. Конституциямызда адамдардың табиғи құқықтары мен 

бостандықтары, билік институттарын демократиялық жолмен 

қалыптастыру және дамыту,Қазақстанда азаматтық қоғам құру 

туралы дүниежүзі таныған прогрессивті идеялар бекітілді. Ең 

жоғарғы заңдық күші бар Қазақстан Конституциясы 

Республикадағы қолданылатын және қалыптасып жатқан 

құқықтық жүйесінің нормативтік бастауы бола тұра, қоғамдық 

және мемлекеттік құрылыстың маңызды жақтарын реттейді. Ол-ел 

тәуелсіздігінің, мемлекеттігінің негізгі тірегі, саяси-

құқықтық тӛлқұжаты.  

Ата Заңның 1-тармағында «Қазақстан ӛзін ең қымбат қазынасы-

адам және азаматтың ӛмірі, құқықтары мен бостандықтары болып 

табылатын демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік 

мемлекет ретінде орнықтырады»делінген. Заңда белгіленген 

барлық тұжырым, қағидалар ӛмірдің салаларын ӛркениетті заң 

жүзінде басқаруға  мүмкіндік береді.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ата заң-құқықтарымыз бен бостандығымыздың кепілі 
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Осылайша, мемлекетіміздің Ата Заңы халқымыздың тәуелсіз ел 

болуды армандаған мүддесін заң тілінде айшықтаған, әлемге 

адамзат ғаламына Қазақстан деген мемлекет бар екенін паш еткен 

құқықтық құжат болып табылады. Осы Конституциямен еліміздің 

мемлекеттік тұғыры нығайды, оның басқару тетігі бір жүйеге 

келді. Еліміздің бұл негізгі Заңы бірінші рет Қазақстан 

Республикасын президенттік басқару нысанындағы біртұтас 

мемлекет деп жария етті. Саяси партиялардың рӛлі кӛтеріліп, адам 

құқығын қорғау жаңа деңгейде қамтамасыз  етілді.   

Ата Заңымыздың 2-бӛлімі «Адам және азамат» деп 

аталып, адамның және Қазақстан Республикасы азаматының 

табиғи құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан 

жазылған, олар абсолютті деп танылды. Осы ретте 

Конституциямызбен бекітілген азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарына назар аударғым келеді. Әлбетте, адамның және 

азаматтың ӛз құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруы 

басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын 

бұзбауға,конституциялық құрылыс пен қоғамдық имандылыққа 

нұқсан келтiрмеуге тиiс. Әркiм ӛзінің құқықтары мен 

бостандықтарын,қажеттi қорғанысты қоса алғанда, заңға қайшы 

келмейтiн барлық тәсiлдермен  қорғауға  хақылы.  

Сондай-ақ, әркiмнiң ӛз құқықтары мен бостандықтарының сот 

арқылы қорғалуына құқығы бар. Әркiмнiң бiлiктi заң кӛмегiн алуға 

құқығы бар. Заңда кӛзделген реттерде заң кӛмегi тегiн кӛрсетiледi. 

Заң мен сот алдында жұрттың бәрi тең. Конституциямыз паш 

еткен мемлекетіміздің аса құндылығы-адам ӛмірі, ол әркiмнiң 

табиғи құқығы болып табылады.  

Ешкімнің ӛз бетінше адам ӛмірін қиюға хақысы жоқ. Бұл сӛздерді 

мен басып айтқым келеді, себебі қазіргі заманымызда адам ӛмірі 



кейбір азаматтар үшін шыбын құрлы болмай жатыр. Адам ӛміріне 

қауіп келтіру, адам ӛлтіру заманымыздан, ұрпағымыздан алыс  

алыс кетсе екен деп тілеймін. Осы ізгілік қағидасын ұстанған Ата 

Заңымыз «ӛлім жазасы тек адамдардың қаза болуымен 

байланысты террористік қылмыстар жасағаны үшін, сондай-ақ, 

соғыс уақытында ерекше ауыр қылмыстар жасағаны үшін ең ауыр 

жаза ретінде заңмен белгіленеді, ондай жазаға кесілген адамның 

кешірім жасау туралы ӛтініш ету  хақы  бар» деп  бекітті.  

Конституциямыздың 16-бабы әркiмнің жеке басының 

бостандығына құқын жария етті. Яғни, заңда кӛзделген реттерде 

ғана және тек қана соттың санкциясымен тұтқындауға және 

қамауда ұстауға болады, тұтқындалған адамға шағымдану құқығы 

берiледi. Соттың санкциясынсыз адамды жетпiс екi сағаттан 

аспайтын мерзiмге ұстауға  болады.  

Конституциямыздың 17-бабында «адамның қадiр-қасиетiне қол 

сұғылмайды» делінген. Ешкiмдi азаптауға, оған зорлық-зомбылық 

жасауға, басқадай қатыгездiк немесе адамдық қадiр-қасиетiн 

қорлайтындай жәбiр кӛрсетуге не жазалауға бол-майды.  

Ата Заңымыздың 18-бабы «әркiмнiң жеке ӛмiрiне қол 

сұғылмауына, ӛзiнiң және отбасының құпиясы болуына, ар-

намысы мен абыройлы атының қорғалуына құқын» паш етті. 

Мемлекеттiк органдар, қоғамдық бiрлестiктер, лауазымды адамдар 

және бұқаралық ақпарат құралдары әрбiр азаматқа ӛзiнiң 

құқықтары мен мүдделерiне қатысты құжаттармен, шешiмдер мен 

және ақпарат кӛздерiмен танысу мүмкiндiгiн қамтамасыз етуге 

мiндеттi. Сонымен бірге, Ата Заңымыз сӛз бен шығармашылық 

еркiндiгiне кепiлдiк бередi. Цензураға тыйым салынады. Әркiмнiң 

заң жүзiнде тыйым салынбаған кез-келген тәсiлмен еркiн ақпарат 

алуға және таратуға құқығы бар. Қазақстан Республикасының 

мемлекеттiк құпиясы болып табы-латын мәлiметтер тiзбесi 

заңмен  белгiленедi.  

Ата Заңымыз «Республиканың конституциялық құрылысын 

күштеп ӛзгертудi, оның тұтастығын бұзуды, мемлекет 

қауiпсiздiгiне нұқсан 

келтiрудi, соғысты, әлеуметтiк, нәсiлдiк, ұлттық, дiни, тектiк-

топтық және рулық астамшылықты, сондай-ақ қатыгездiк пен 

зорлық-зомбылыққа бас ұруды насихаттауға немесе үгiттеуге жол  
берiлмейді» деп жария етті. Ата Заңымыз «әркiмнiң ар-ождан 

бостандығына құқын» бекітіп берді. Сондай-ақ, әркiмнiң еңбек ету 

бостандығына, қызмет пен кәсiп түрiн еркiн 

таңдауына,  жұмыссыздықтан әлеуметтiк қорғалуға құқын  жария  етті.  

Ата Заңымыз әркiмнiң тынығу құқығына кепілдік береді. Әркім еңбек 

шарты бойынша, жұмыс iстейтiндерге заңмен белгiленген жұмыс 

уақытының ұзақтығына, демалыс және мереке күндерiне, жыл сайынғы 

ақылы демалысқа құқылы. Сонымен бірге, Ата заңымыз азаматтардың 

тұрғын үйге құқына кепілдік береді. Соттың шешiмiнсiз тұрғын үйден 

айыруға жол берiлмейдi. Тұрғын үйге басып кiруге, оны тексеруге және 

тiнтуге заңмен белгiленген реттер мен тәртiп 

бойынша  ғана  жол  берiледi.  

Қазақстан Республикасында азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету 

ішiн жағдайлар жасалады. Заңда кӛрсетiлген санаттағы мұқтаж 

азаматтарға тұрғын үй заңмен белгiленген нормаларға сәйкес 

мемлекеттiк тұрғын үй қорларынан олардың шама-шарқы кӛтеретiн 

ақыға берiледi.  

Ата Заңымыз сонымен қатар, әркімнің меншік құқына кепілдік береді. 

Қазақстан Республикасының азаматтары заңды түрде алған қандай да 

болсын мүлкiн жеке меншiгiнде ұстай алады. Меншiк, оның iшiнде 

мұрагерлiк құқығына заңмен  кепiлдiк  берiледi.  

Ата Заңымыз «әркiмнiң кәсiпкерлiк қызмет еркiндiгiне, ӛз мүлкiн кез-

келген заңды кәсiпкерлiк қызмет үшiн еркiн пайдалануға құқығын жария 

етті. Монополистiк қызмет заңмен реттеледi әрi шектеледi. Жосықсыз 

бәсекеге тыйым салынады. Сонымен қатар, Ата Заңымыздың 27-бабы 

«неке мен отбасы, ана мен әке және бала мемлекеттiң қорғауында 

болады» деп жария етті. Бұл ретте, балаларына қамқорлық жасау және 

оларды тәрбиелеу-ата-ананың етене құқығы әрi мiндетi.  

Ал, кәмелетке толған еңбекке қабiлеттi балалар еңбекке жарамсыз ата-

анасына қамқорлық жасауға мiндеттi.Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 28-бабымен «Қазақстан Республикасының азаматы 

жасына келген, науқастанған, мүгедек болған, асыраушысынан 



айырылған жағдайда және ӛзге де заңды негiздерде оған ең 

тӛменгi жалақы мен зейнетақының мӛлшерiнде әлеуметтiк 

қамсыздандырылуына  кепiлдiк  берiледi.  

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын 

сақтауға құқығы бар. Республика азаматтары заңмен белгiленген 

кепiлдi медициналық кӛмектiң кӛлемiн тегiн алуға хақылы. Ата 

Заңымыз азаматтардың мемлекеттiк оқу орындарында тегiн орта 

бiлiм алуына кепiлдiк берiледi. Орта бiлiм алу мiндеттi. Азаматтың 

мемлекеттiк жоғары оқу орнында конкурстық негiзде тегiн жоғары 

бiлiм алуға құқығы бар. Мемлекет адамның ӛмiр сүруi мен 

денсаулығына қолайлы айналадағы ортаны қорғауды мақсат етiп 

қояды. Адамдардың ӛмiрi мен денсаулығына қатер тӛндiретiн 

деректер мен жағдаяттарды лауазымды адамдардың жасыруы 

заңға сәйкес жауапкершiлiкке  әкеп  соғады.  

Сонымен қатар, Ата Заң Қазақстан Республикасы азаматтарының 

саяси құқықтары мен бостандықтарын, яғни тiкелей және ӛз 

ӛкiлдерi арқылы мемлекет iсiн басқаруға қатысуға, мемлекеттiк 

органдар мен жергiлiктi ӛзiн-ӛзi басқару органдарына тiкелей 

ӛзi жүгiнуге немесе жеке және ұжымдық ӛтiнiштер жолдауға 

құқығын бекітті. Республика азаматтарының мемлекеттiк органдар 

мен жергiлiктi ӛзiн-ӛзi басқару органдарын сайлауға және оларға 

сайлануға, сондай-ақ  республикалық референдумға қатысуға және 

мемлекеттiк қызметке кiруге тең құқығы бар. Мемлекеттiк 

қызметшi лауазымына кандидатқа қойылатын талаптар 

лауазымдық мiндеттердiң сипатына ғана байланысты 

болады  және  заңмен белгiленедi.  

Назар аударатыным, Ата Заңымыз азаматтарына құқықтар мен 

бостандықтар белгілеумен қатар, бірқатар міндеттер жүктейді. Ең 

алдымен, әркiм Қазақстан Республикасының Конституциясын 

және заңдарын сақтауға, басқа адамдардың құқықтарын, 

бостандықтарын, абыройы мен қадiр-қасиетiн құрметтеуге 

мiндеттi.  

Әркiм Республиканың мемлекеттiк рәміздерін құрметтеуге 

мiндеттi. Заңды түрде белгiленген салықтарды, алымдарды және 

ӛзге де мiндеттi тӛлемдердi тӛлеу әркiмнiң борышы әрі мiндетi 

болып табылады. Қазақстан Республикасын қорғау-оның әрбiр 

азаматының қасиеттi  парызы  және  мiндетi.  

Республика азаматтары заңда белгiленген тәртiп пен түрлер 

бойынша әскери қызмет атқарады. Қазақстан Республикасының 

азаматтары тарихи және мәдени мұралардың сақталуына 

қамқорлық жасауға, тарих пен мәдениет ескерткiштерiн қорғауға 

және табиғатты сақтауға және табиғат байлықтарына ұқыпты 

қарауға мiндеттi.  

Ұлтаралық татулықты бұзатын кез-келген әрекет конституциялық 

емес деп танылады. Халық ӛзі қабылдаған заңын құрметтеп, 

қастерлеуі керек. Заң жақсы жұмыс істеу үшін, оны бұлжытпай 

орындау күнделікті дағдыға, әдетке айналуы керек. Біздің Ата 

Заңымыз дүниежүзіндегі ең жас Конституциялардың бірі. Негізгі 

Заңға құрметпен, құнттылықпен қарау-біздің ортақ  парызымыз. 

Конституция күні-Тәуелсіз Қазақстанның құқықтық ӛмірінде мән 

мен маңыздылығы жағынан ерекше орынға ие,халқымыздың ең 

жоғарғы дәрежеде атап ӛтетін басты мерекелерінің бірі. Осы 

мереке күні барша қазақстандықтарға татулық пен келісім, 

денсаулық, табыс пен молшылық тілеймін. Ата Заңымыз 

тарихымыздың мақтанышына  айналсын. 
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Тереңнен созған тамырын,ғасырдан тартқан желісін, 

Тарихтан асқан қастерлі ақиқат жоқ-ау мен үшін, 

Бабалар жортқан боз дала- аяулы алтын құндағым, 

Армандай болған Азаттық- алғашқы ұлы жеңісім. 

Едіге жырдың найзасын егесте қанша сынадық, 

Айқаста құшсақ ат жалын, намыстан ғана жыладық. 

Кӛк бӛрі текті түркінің кӛзіндей ӛткір билікті, 

Кӛкенай менен Майқыдан алып қалғанбыз мұра ғып, 

Даланың дана заңында қаны бар қайсар қазақтың, 

Талқан қып теуіп шыққанбыз темір есігін тозақтың. 

Тұлпардың тұяқ дүбірін тыңдашы, дархан дүние, 

Сұңқардай зият ғұмырым, Азатпын бүгін, Азатпын! 

Ақынға құлақ асыңыз, ақтарып жатпай мұрағат, 

Айбынды ата заңымда билерден қалған ұлағат. 

Қасиеті мен киесін бір ауыз сӛзге сиғызған, 

Қазақ боп туған сәтімде –ақ қонған ғой маған сірә, бақ. 

Айбынды Ата Заңымда абырой-күшім, ар құсым, 

Ұсқыны болып тұр оның ұлтымның ұлы болмысы. 

Алтын жіп ӛрген арқауын бекзада біздің халықтың, 

Бергісі мен арғысы, Тәукенің Жеті Жарғысы... 

Тамұқта түскен тыртықты тағдырым бүгін ұмыттыр, 

Жаураған жүрек болса егер, жылы сӛзіңмен жылыт бір. 

Ӛзегі күйген ерлердің ӛкінішінің ӛтеуі, 

Ӛзімнің ата жұртымда ӛз заңым билік құрып тұр. 
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