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Құқықтық мемлекетті дамытудағы конституциялық реформалар эволюциясы

Аннотация. Бұл ғылыми мақалада елімізде жүргізіліп жатқан институционалды реформалар шеңберіндегі 
азаматтық қоғамның саяси жаңғыруының өзекті мәселелері қарастырылған. Автор мемлекеттің құқықтық 
дамуына ықпал ететін конституциялық реформалардың негізгі кезеңдеріне талдау жасайды. Мемлекеттегі 
өткізіліп отырған конституциялық-құқықтық реформалардың эволюциясы саяси-құқықтық жүйені 
жетілдіруге,қоғам мүддесін қорғауға бағытталғанына ерекше көңіл бөледі.

Түйін сөздер. Конституция, адам, азамат, құқық, заң, мемлекет,реформа, тәуелсіздік, құқықтық сана, 
құқықтық мәдениет.

Қазақстан Республикасының Конституциясына 2017 жылдың 10 наурызында өзгерістер 
мен толықтыруды көздеген саяси жаңғыртулар азаматтардың құқықтық санасы мен 
мәдениетіне зор ықпал жасады. Қазақ елінің конституциялық эволюциясында кейбір 
өзгерістерге ерекше назар аударумыз қажет.Тәуелсіз Қазақстанның  құқықтық дамуында 
мемлекетіміздің конституциялық реформаларының нәтижелерінің бірі ретінде қалыптасқан 
Қазақстан халқы Ассамблеясына қатысты өзгерістердің де маңызы зор. Елбасының 
қатысуымен өткізілген Ассамблеяның кезекті он үшінші сессиясында: «Біз қоғамды басты 
ұлттық басымдықтар төңірегінде топтастыруға тиіспіз: олар - тыныштық, тұрақтылық 
және келісім» тақырыбы күн тәртібіне көтерілді. Сессия барысында Парламент Мәжілісіне 
Қазақстан халқы Ассамблеясы атынан 9 депутат сайлау туралы шешім қабылданды. 
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Қазақстан халқы Ассамблеясы консультативті-кеңесші орган деңгейінен конституциялық 
орган мәртебесіне ие болды. Демократиялық үрдістерді одан әрі ырықтандыруға 
бағытталған конституциялық реформалар нәтижесінде Ассамблеяның саяси мәртебесі 
жаңа деңгейге көтерілді. Алдымен Ассамблея атауындағы бұрынғы «халықтары» сөзі 
«халқы» сөзімен алмастырылды. Бұл өзгеріс елдегі ұлттық бірлік сипатын конституциялық 
деңгейде сәйкестендіру бағытындағы бетбұрыс кезең еді.

Бұл ұйым мемлекетіміздегі халықтар бірлігінің және тұрақтылықтың қалыпты түрде 
дамуына үлес қосып келеді. Кезінде Біріккен Ұлттар Ұйымының бұрынғы хатшысы Коффи 
Аннан «Қазақстан халқы Ассамблеясы» Біріккен Ұлттар Ұйымының кіші үлгісі деп баға 
берген болатын. Ал 2015 жылдың елімізде Қазақстан халқы Ассамблеясы жылы деп аталуы 
бұл мәселеге мемлекеттік деңгейде үлкен мән берілетінін байқатады. Мемлекетте халықтар 
бірлігі мен қоғам тұрақтылығы сақталуы үшін адам және азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарына арнайы көңіл бөлінуі қажет. Ата Заңымызда бекітілген  заң және сот 
алдында барлығы тең конституциялық принципін әр азамат жақсы білуі тиіс. 

Осы қағидаттардың елімізде тұрып жатқан азаматтардың барлығына тиесілі екендігі Ата 
Заңымызда нақты көрсетілген: «Тегiне, әлеуметтiк, лауазымдық және мүлiктiк жағдайына, 
жынысына, нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiнге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жерiне 
байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкiмдi ешқандай кемсiтуге 
болмайды»[1,2]. 

Әр мемлекеттің саяси-құқықтық мәртебесін, мемлекет қызметінің негізгі бағыттарын 
негізгі заңы айқындайды. Осы орайда біздің мемлекетіміздің  Негізгі Заңының қалыптасу 
эволюциясы өте күрделі кезеңдерден өтті. Ата заңымыз бүгінгі таңда барлық әлеуетін 
пайдаланып еліміздегі адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау 
жолында қызмет  етіп келеді. Әрине Ата заңымыз заман талабына сәйкес толықтырулар 
мен өзгертулерге де ұшырады. Осы кезеңдерде көптеген еліміздегі тұрақтылықтың негізін 
бекітетін құқықтық нормативтік актілердің қабылдануына негіз болған Конституциямыздың 
қабылданғанына  22 жыл толды. 

Ата заңының мерекесінің мерейтойында мәртебелі деңгейде аталып өтетіндігін Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев  былай деп атап өтті: «30 тамыз – Қазақстан 
халқы тарихи таңдау жасаған ұлы  бетбұрыс күні. Біз осыдан 20 жыл бұрын бүкілхалықтық 
референдумда Ата Заңымызды қабылдадық. Ескі мен жаңа тоқайласқан алмағайып кезеңде 
халқымыз барша әлемге бірлігі мен даналығын көрсетті. Жаңа Қазақстанның заманның 
талаптарына сай келетін Негізгі Заңының мәтінін бекітті. «Біз, ортақ тағдыр біріктірген 
Қазақстан халқы» деп басталатын Ата Заңымыз бойына еліміздің ең басты құндылықтарын 
түгел сыйғыза білді» [2,1].

Тәуелсіздікті жаңғыртқаннан бері елімізде адам және азаматтардың денсаулығы 
мен игілігін қамтамасыз етіліп, олардың болашақта білімді, білікті және іскер ретінде 
қалыптасуына мүмкіндік беріледі. Мемлекеттің құқықтық шеңберде дамуы кемелді 
болашақтың негізін қалыптастырады. Өйткені құқықтық деңгейдің ауқымында қалыптасқан 
азаматтар конституциялық нормалардың талаптарына  сәйкес мемлекетті басқару ісіне 
еркін қатыса алады. Мемлекеттің болашақтағы дамуы еліміздегі азаматтардың құқықтық 
санасы мен құқықтық деңгейінің жан-жақты дамуына тығыз байланысты.Сондықтан да 
мемлекеттің  заң шеңберінде өз қызметін атқаруынан мемлекеттің іргетасы мықты болып 
қалыптасады. Осындай халық мүддесіне қызмет ететін құқықтық саясатты ұстанған 
мемлекеттің болашағы да жарқын болады.

Мемлекеттің болашақ даму идеологиясын одан әрі дамытуда Мемлекет Басшысының 
қазақ мемлекеттілігінің бесігі - Ұлытауда берілген сұхбатындағы мына сөзінен айқын 
байқалады: «Менің арманым, ойым – Қазақстанның мәңгілік болуы. Сондықтан Мәңгілік 
Ел деген идеяны ұсындым. Мәңгілік ел болу үшін бәрін жасап жатырмыз. Әнеукүні 
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Үкіметте біраз өзгерістер жасаған себебіміз мынау: Үкімет билігінде отырған шенеуніктер 
саны шағын болуы керек. Ал олардың істеген жұмысы ауқымды болуы қажет. Жаңа 
министрліктердің басына келген басшылардың жасы 40 пен 50-дің аралығында. Көпшілігі 
ағылшын тілін меңгерген, өз саласының маманы. Олар Ресеймен де, басқа шетелдермен де 
еркін сөйлесіп, келіссөз жүргізе алады. «Болашақ» арқылы оқыған, өз елімізде тәрбиеленген 
сондай жастарымыз қаулап өсіп келе жатыр. Бәрі де мемлекет жұмысымен айналысуда. 
Қазақстанның ең үлкен патриоты да, елді алға сүйрейтін де солар болады деп сенемін. Менің 
арманым, ойым осы. Лайым солай болсын! Қазақстанның болашағы өте жарқын! Біздің 
балаларымыз бен немерелеріміз бұдан да керемет елде өмір сүреді деп ойлаймын»[3,3].

Сонымен қатар, Елбасы Конституцияның қабылдануының мерейтойына арналған 
халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда «Қазақстандық патриотизм» 
мағынасына өзінің лайықты бағасын берді: «Біздің Конституциямызда «қазақстандық 
патриотизм» ұғымы бекітілген. Оның мағынасы біздің азаматтық Ұлтымызға адал қызмет 
етуге, азаматтың міндеттерін сөзсіз орындауына келіп тіреледі. Шынайы патриотизм 
Конституцияға адалдықтан, мойындау мен қатаң орындаудан басталады. Қандай этносқа 
немесе дінге қатысы болмасын дәл осылар барлық қазақстандықтарды біртұтас халық 
етеді» [2,2]

Мемлекеттің өркениеттілік деңгейі көбінесе оның азаматтарына деген қарым-
қатынасынан, олардың мәселелерін шешу және құқықтары мен заңды мүдделерін 
қорғауымен бағаланады. Қазақстан Республикасының Конституциясының кіріспесінде: 
«Біз, ортақ тарихи тағдыр біріктірген Қазақстан халқы, байырғы қазақ жерінде 
мемлекеттілік құра отырып, өзімізді еркіндік, теңдік және татулық мұраттарына берілген 
бейбітшіл азаматтық қоғам деп ұғына отырып, қазіргі және болашақ ұрпақтар алдындағы 
жоғары жауапкершілігімізді сезіне отырып, егемендік құқығымызды негізге ала отырып 
осы Конституциямызды қабылдаймыз» [1,3].

Мемлекетіміздің Негізгі Заңының преамбуласында біздің мемлекеттің қазіргі және 
болашақ азаматтарына деген аса қамқорлық пен қолдаудың іргелі кепілдіктерінің ұстанымы 
мен мақсаттары берілген.

1995 жылдың 30 тамызында бүкілхалықтық референдумда қабылданған еліміздің Ата 
заңының адамның негізгі құқықтары мен еркіндіктері туралы  бөлімде: «Адам құқықтары 
мен бостандықтары әркiмге тумысынан жазылған, олар абсолюттi деп танылады, олардан 
ешкiм айыра алмайды, заңдар мен өзге де нормативтiк құқықтық актiлердiң мазмұны мен 
қолданылуы осыған қарай анықталады» [1,4].

Қазақстан Республикасы азаматтардың еркіндікке, теңдікке және қоғамдағы орынын 
ғана анықтап қоймай, оларды қорғап қолдау көрсетеді. Конституциялық нормаларды 
дамытуда адам және азаматтардың заңды мүдделерін қолдауға кепілдік беретін жалпы және 
нақты сипаттағы нормативтік-құқықтық актілер қабылданды. Сонымен қатар азаматтар 
құқықтары туралы Қазақстан заңнамасының негізіне Біріккен Ұлттар Ұйымының 
халықаралық құқықтық құжаттарының ұстанымдары салынған, оның мазмұнында 
азаматтардың құқықтары туралы мемлекеттік саясаттың негізгі талаптары айқындалған.

Әлемнің және әлемдік тәртіптің өзгеруіне сәйкес, Азаматтардың азаматтық, саяси, 
мәдени, әлеуметтік құқықтары туралы Пактідегі құқық нормалары жеткіліксіз болып 
қалды. Сондықтан соғыс ошақтарындағы, адам саудасына қатысты қосымша хаттамаларды 
қабылдауды қажеттілігі туындайды.

Азаматтардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ете отырып, Қазақстан Республикасы 
аса маңызды халықаралық құжаттарға қосылды. Қазақстан Республикасы азаматтар туралы 
қамқорлықты Конституцияда ғана емес, басқа да нормативтік құқықтық актілерде бекітуі 
елімізді халықаралық деңгейге шығарып, адам құқықтары халықаралық құқық сипатына 
енгізді. Азаматтардың азаматтық, саяси, мәдени, әлеуметтік құқықтары туралы Пактіні 193-
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ке жуық мемлекет ратификациялап, осы пакт арқылы адам құқықтарын сақтау саласына  
бақылау орнатылды.

Адам құқықтарын қорғаудың негізгі принципі Адам құқықтарының жалпы 
Декларациясына сәйкес азаматтардың мүдделерінің басымдығы болып табылады. Ең негізгі 
назар әлеуметтік аз қамтылған топтар балалар, жетімдер, мүмкіндігі шектеулі адамдарға 
арналады. Осы орайда мемлекет осы халықаралық құжаттың нормалары адам құқықтары 
саласындағы ұлттық заңнамада көрсетті. Мұндай өзгерістер Қазақстан Республикасының 
Әкімшілік, Қылмыстық, Қылмыстық-іс жүргізу, Азаматтық іс жүргізу, Еңбек кодекстеріне 
де қатысты болды [5,1].

«Қазақстан Республикасының азаматтығы» туралы заң азаматтардың негізгі құқықтары 
мен заңды мүдделерін жүзеге асырумен байланысты қатынастарды реттейді. Ол азаматтардың 
шығармашылығын дамыту, оларда адамгершілік, патриотизм және азаматтылық тұрғыда 
тәрбиелеу, әлемдік өркениеттің жалпы адамдық құндылықтарының негізінде ұлттық 
өзіндік сананы қалыптастыруға бағытталды. Сонымен қатар осы заңмен қамқорлықсыз 
қалғандар, мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқығы, азаматтардың құқықтары мен заңды 
мүдделерінің мемлекет тарапынан қорғалып, оларды қорғау міндеті жүктелетін тұлғалар 
анықталады.

«Қазақстан Республикасының үй қатынастары» туралы заңына қамқорлықсыз қалған, 
жетім азаматтарға кезексіз баспанаға ие болу құқығын беретін өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілді. Заңда енгізілген азаматтардың негізгі құқықтары заңға тәуелді жеке актілермен 
реттеледі. Адам құқықтары туралы Уәкіл тарапынан Қазақстан Республикасы Президентіне 
адам құқықтарының жағдайы туралы есеп дайындалады.

Мемлекетіміздің бірлігі мен қоғам тұрақтылығының заңнамалық қамтамасыз етілуіне 
талдау жасай отырып Қазақстанда адам құқықтары саласындағы жалпы халықаралық 
стандарттарға сәйкес келетін заңнама дайындалған деп айтуымызға болады. Қазақстан 
Республикасы жас қазақстандық азаматтарды асырап алуға қатысты рәсімдерді ретке 
келтіріп, мемлекет қазақстандық азаматтарды басымдық ретінде қойып, бұл процесті қатаң 
бақылауға алды.

Адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауда қоғамдық 
институттардың да ролі зор. Әсіресе еліміздің болашағы жас қазақстандықтардың құқықтық 
қорғалуына, қамқорлықта болуына С.А.Назарбаева жетекшілік жасайтын «Бөбек» қоры 
23 жыл бойы қызмет атқарып келеді. Алғашқы жылдары қор балалар үйі мен денсаулық 
сақтау саласындағы балалар мекемесіне көмек көрсетті.Осы жылдары арнайы шәкіртақы 
ретінде 30 мың адамға 113 млн.доллар төленді.

«Мейірім» қоғамдық қоры «Балаларға өмір сыйла!», «Жетімдерсіз Қазақстан», «Аутизмді 
жеңеміз» атты қайырымдылық шараларының инициаторлары болды. Біздің елімізде 
жетімдік мәселелерін жоюдың тәжірибесі қалыптасқан. Мысалы, Талғар қаласындағы 
«Нұр» отбасылық балалар үйі 350 балаға тұратын ұя болып табылды.Оның  негізін 
салушылар Есқожиндер балаларға өмірлік жолдама ғана емес,оларды үймен қамтамасыз 
етіп олардың үйлену тойын тойлап, немерелер бағып отыр. Халықаралық балаларды қорғау 
«ЮНИСЕФ» ұйымының 2010-2015 жылдарға арналған елдік бағдарламасына сәйкес, 
елімізде отбасы мен қоғам әлеуетін бекіту, әлеуметтік саясат және басқару,әлеуметтік қорғау 
жүйесін жетілдіруге қатысты іс-шаралар жүзеге асырылады. Жыл сайын республикалық 
мынадай қайырымдылық мерекелер өткізіледі: «Ризашылық-барлық игілік балаға», «Қуан 
сәби», «Қамқорлық күні».

Мемлекет тарапынан адам құқықтары мен бостандықтарын қорғаудағы аталған іс-
шаралардың өткізілуі, еліміздің болашақ жастарының мемлекет басқару ісіне араласуына 
мүмкіндік береді. Мемлекеттік қызмет ісіне меритократия талаптарына сәйкес жас буынның 
келуі бүгінгі заманның талаптарының бірі. Бұл талап Мемлекет Басшысының атқарушы 
билікке берілетін тапсырмаларындағы барлық ұстанымдарында жүйелі түрде айтылады.
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Қазақстан Республикасы Конституциясының 44 бабының 1 тармағына сәйкес, Қазақстан 
халқына жыл сайынғы Жолдауында Елбасы адам құқықтары, оны қорғауда елеулі үлес 
қосуға дайын болуы қажет жас басқарушылар туралы: «Тұрақтылық пен келісім дегеніміз 
не? Ол отбасылық әл-ауқат, қауіпсіздік, баспана. Бейбітшілік – ол әке мен ана қуанышы, 
ата-аналар денсаулығы және біздің балаларымыздың бақыты. Бейбітшілік – ол тұрақты 
жұмыс, жалақы және ертеңгі күнге деген сенім. Бейбітшілік пен тұрақтылық – күн 
сайынғы еңбекпен қорғап, нығайтуды қажет ететін жалпыхалықтық жетістік. Мен жастар 
– біздің болашағымыздың тірегі дегенді әркез айтып келемін. Мемлекет жаңа буынның 
алдында барлық есіктер мен жолдарды ашты! «Нұрлы Жол», міне, біздің креативті ырғақты 
жастарымыздың күш-жігер жұмсап, құлаш сермейтін тұсы осы!» [2,3].

Қазақстан Республикасындағы құқықтық саясаттың қарыштап дамуы, заңнамалық 
қызметтің сапалы деңгейге көтерілуі қазіргі заманғы мемлекеттің басты бағыттарының 
бірі болып табылады. Бүгінгі таңда құқықтық мемлекеттің дамуына, ондағы адам және 
азаматтардың өмір сүру деңгейінің қалыпты болуы әр тұрғынның саяси белсенділігіне 
байланысты. 2015 жылғы 26 сәуірде өткізілген кезектен тыс Қазақстан Республикасының 
Президенті сайлауында үміткер ретінде қатысқан Ұлт Көшбасшысы өзінің сайлау алды 
бағдарламасын «Баршаға бірдей осы заманғы мемлекет: бес институционалды реформа» 
деп атап еліміздің құқықтық дамуына тағы да серпін берді: «Қазақстанда заңның үстемдігі 
мен меншік құқығының қорғалуын қамтамасыз ету керек. Шетелдік және отандық 
инвесторлар қазақстандық сот төрелігінің әділдігіне сенімді болулары тиіс. Оған деген 
сенімді арттыру үшін инвестициялық дауларды қарауға шетелдік судьяларды тарту және 
ондай дауларды шетелдік және халықаралық соттардың ең озық үлгі-қалыптары бойынша 
қарастыру керек» [4,3].

Елбасының бес институционалды реформасын жүзеге асыруға бағытталған 100 
нақты қадамы азаматтардың мүддесіне қызмет ететін сот және құқық қорғау жүйесін 
жетілдіретініне сеніміміз мол. 

Мемлекет басшысы атап айтқандай, заңның үстемдігі, әділдік пен баршаның заң 
алдындағы теңдігі қағидаттарының сақталуы гүлденген мемлекеттің негізі және 
экономикалық өсудің кепілі болып табылатыны сөзсіз.

Халықтың құқығын қорғаушы, әділдікті жақтаушы азамат ретінде ең алдымен 
тұрғындардың сот төрелігіне қолжетімділігін жеңілдету үшін сот жүйесі инстанцияларын 
оңтайландырып, судья лауазымына кандидаттарды іріктеу тетіктерін көбейту, барлық сот 
процестеріне бейне және таспаға жазу шараларын міндетті түрде енгізу мәселелері дер 
кезінде қабылданған дұрыс шешім деп ойлаймыз.

Өйткені, мұның барлығы да судьялар мен қарапайым азаматтардың арасында жиі орын 
алып жататын түсінбеушілікті болдырмауға, сот процесінің мейлінше ашық, әрі әділ өтуіне 
ықпал ететін болады.

Әрине, сот саласы аса жауапкершілік пен ұқыптылықты, шыншылдық пен әділдікті 
талап етеді. Мұның барлығын білгенімізбен, оны заң жүзінде қадағалап отыру аса маңызды 
шаруа. Жаңа құжатта судьяның мақсат-міндеттері, сот процесін қалай жетілдіру керектігі 
толық қамтылған.

Ал азаматтық іс жүргізу кодексіне келетін болсақ, Елбасымыз бұл заңға да тиісті 
өзгертулер енгізуді тапсырды. Алдағы уақытта аталған қадамдардың барлығы іс жүзінде 
орындалып, сот органдары да, әлеумет те оның оң  нәтижесін көреді деген сенімдеміз.

Біздің мемлекетіміздің заңнамалық базасы соңғы жылдарда үнемі жетілдіріліп отырады, 
Қазақстан адам құқықтарын қорғау және адам өмірін жақсартуға арналған тәсілдерді 
жетілдіріп отырады.

Қазақстан Республикасы бүгінгі күні 30 озық елдің қатарына кіруді мақсат еткен, әлемдік 
деңгейде  бәсекелестікке  тең тұратын,кейбір салиқалы  пікіріне халықаралық қауымдастық 
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өкілдері құлақ асатын беделді елге айналды. Еркіндікті аңсаған ата-баба мұрасы жүзеге 
асып, Алаштың ең асыл мұраты - тәуелсіздікке қол жетті. Қазақ жерінде атқан егемендік 
таңы ең алдымен, алып та дархан даланың төсін қанымен суарған, терісі сөгіле қызмет 
еткен ата-бабаларымыздың қасиетті күресінің заңды да нақты нәтижесі.

Дәстүрлі мемлекеттілік негізін қалаушы ата-бабамыз «Бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі 
күшті ел озады» деген. Бүгінде еліміз ырысы мен ынтымағы, бірлігі мен тірлігі жарасқан 
мемлекет болып орнықты.

Ағымдағы  жылы берекенің бастауы - бірлік пен қоғамдық келісімді қалыптастырудың 
өзегі болып отырған Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылғанына жиырма жыл толды. 
Тарихи өлшем тұрғысынан қысқа мерзім аралығында Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың 
сындарлы саясатының арқасында толайым табыстарға қол жеткізген іргелі институт бірлік 
пен келісімнің, ауызбіршіліктің қозғаушы күшіне айналды.

Қазақстан халқының бірлігін және қоғамдық тұрақтылықты сақтаудың конституциялық 
негізі салынған. Ұлт Көшбасшысының Қазақстан Республикасы Үкіметінің алдына қойған 
тапсырмалар ауқымында жарияланған «Ұлт жоспарында» да халықтың біртұтастылығы 
және бірлігіне үлкен басымдылық беріліп отыр.Осы басымдықты жүзеге асыруға әр 
қазақстандық азамат өз саласында жеке үлесін қосуы керек.Болашақта осы саясатты жүзеге 
асыруда Қазақстан Республикасы Конституциясының әлеуетін толық пайдалануымыз 
қажет.

Елбасы еліміздің құқықтық дамуында эволюциялық жолын таңдағанын үнемі ескертіп 
отырады: «Біз барын бағалап, қымбатын қадірлей білген елміз. Азаттығымыздың айшықты 
айғағы болған Ата Заң – тәуелсіздіктің теңдессіз тартуы. Сан буын ұрпақ алмасса да 
ескірмейтін, жыл өткен сайын жаңғыра беретін құндылықтар жинағы. Мемлекеттігіміздің 
алтын қазығын қастерлеу – әрбір қазақстандықтың қасиетті парызы. Конституцияның 
әрбір сөзін мүлтіксіз орындап, бұлжытпай сақтасақ алар асуымыз әрдайым асқақ болады. 
Сол арқылы Мәңгілік Елдің тұғырын нығайтып, шаңырағын биіктете түсеміз» [2,1].

Тәуелсіз Қазақстанның құқықтық дамуында конституциялық реформалардың 
маңызы өте зор. Біздің мемекетіміз құқықтық дамудың эволюциялық жолын таңдады. 
Сондықтан да бүгінгі таңдағы экономикалық, саяси, рухани жаңғырудағы конституциялық 
реформалардың эволюциясын талдау жаһандық сын-қатерлерге берілетін жауаптардың 
бірі болып табылады.
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Эволюция конституционных реформ в развитии правового государства

Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы политической модернизации 
гражданского общества рамках пяти институциональных реформ. Автор анализировал основных этапов 
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конституционных реформ особо влиющих на правовое развитие. Особое внимание автор уделяет на 
эволюцию конституционно-правовых реформ, направленных на совершенствование политико-правовой 
системы страны.

Ключевые слова. Конституция, человек, гражданин, право, закон, государство, реформа, независимость, 
правосознание, правовая культура.

Zh.I. Ibragimov 
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

Evolution of the constitutional reforms in development of the constitutional state 

Abstract. In this article, topical problems of political modernization of civil society are considered within the 
framework of five institutional reforms. The author analyzed the main stages of the constitutional reforms, especially 
influencing the legal development. The author pays special attention to the evolution of constitutional and legal 
reforms aimed at improving the political and legal system of the country.

Keywords. Constitution, person, citizen, right, law, state, reform, independence, sense of justice, legal culture.
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 «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. 
 Құқық сериясы» журналында мақала жариялау ережесі

1.  Журнал мақсаты. Заң ғылымдары бойынша мұқият тексеруден өткен ғылыми 
құндылығы бар мақалалар жариялау.
2.  Журналда мақала жариялаушы автор мақаланың қол қойылған бір дана қағаз 
нұсқасын Ғылыми басылымдар бөліміне (редакцияға, мекенжайы: 010008, Қазақстан 
республикасы, Астана қаласы, Қ. Сәтпаев көшесі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университеті, Бас ғимарат, 408 кабинет) және vest_law@enu.kz электрондық 
поштасына Word форматындағы нұсқаларын жіберу қажет. Мақала мәтінінің қағаз нұсқасы 
мен электронды нұсқалары бірдей болулары қажет. 
Мақалалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қабылданады. 
3. Автордың қолжазбаны редакцияға жіберуі мақаланың Л.Н. Гумилев 
атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысында басуға келісімін, шетел 
тіліне аударылып қайта басылуына келісімін білдіреді. Автор мақаланы редакцияға 
жіберу арқылы автор туралы мәліметтің дұрыстығына,  мақала көшірілмегендігіне 
(плагиаттың жоқтығына) және басқа да заңсыз көшірмелердің жоқтығына кепілдеме 
береді. 
4.  Мақаланың көлемі 18 беттен аспауға тиіс (6 беттен бастап).
Мақаланың құрылымы
5.   ХҒТАР  http://grnti.ru/  -  бірінші жолдың сол жақтауында; 
 Автор(лар)дың аты-жөні – жолдың ортасында;
 Мекеменің толық атауы, қаласы, мемлекеті (егер авторлар әртүрлі мекемеде жұ-
мыс жасайтын болса, онда әр автор мен оның жұмыс мекемесі қасында бірдей белгі қой-
ылу керек) – жолдың ортасында;
 Автор(лар)дың Е-mail-ы – жақша ішінде, курсивпен, жолдың ортасында;
Мақала атауы – жолдың ортасында;
 Аннотация (100-200 сөз; формуласыз, мақаланың атауын мейлінше қайталама-
уы қажет; әдебиеттерге сілтемелер болмауы қажет; мақаланың құрылысын (кіріспесі, 
мақаланың мақсаты, міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың тарихы, зерттеу әдістері,  
нәтижелер/талқылау, қорытынды) сақтай отырып, мақаланың қысқаша мазмұны берілуі 
қажет).
 Түйін сөздер (6-8 сөз не сөз тіркесі) 
 Түйін сөздер мақала мазмұнын көрсетіп, мейлінше мақала атауы мен аннотациядағы 
сөздерді қайталамай, мақала мазмұнындағы сөздерді қолдану қажет. Сонымен қатар, 
ақпараттық-іздестіру жүйелерінде мақаланы жеңіл табуға мүмкіндік беретін ғылым 
салаларының терминдерін қолдану қажет. 
 Негізгі мәтін  мақаланың мақсаты, міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың 
тарихы, зерттеу әдістері,  нәтижелер/талқылау, қорытынды бөлімдерін қамтуы қажет – 
жоларалық интервал - 1, азат жол «қызыл жолдан» - 1,25см, беттеу жолағы – еніне сай 
жасалады. 
 Таблица, суреттер – аталғаннан кейін орналастырылады. Әр таблица,  сурет қасында 
оның аталуы болу қажет. Сурет айқын, сканерден өтпеген болуы керек.
 Мақаладағы формулалар тек мәтінде оларға сілтеме берілсе ғана номерленеді.
 Жалпы қолданыста бар аббревиатуралар мен қысқартулардан басқалары міндетті 
түрде алғаш қолданғанда түсіндірілуі берілуі қажет. 
 Қаржылай көмек туралы ақпарат бірінші бетте көрсетіледі.
 Әдебиеттер тізімі
Мәтінде әдібиеттерге сілтемелер тікжақшаға алынады. Мәтіндегі әдебиеттер тізіміне 
сілтемелердің номерленуі мәтінде қолданылуына қатысты жүргізіліде: мәтінде кездескен 
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әдебиетке алғашқы сілтеме [1] арқылы, екінші сілтеме [2] арқылы т.с.с. жүргізіледі. Кітапқа 
жасалатын сілтемелерде қолданылған бетттері де көрсетілуі керек (мысалы, [1, 45 бет]). 
Жарияланбаған еңбектерге сілтемелер жасалмайды. Сонымен қатар, рецензиядан өтпейтін 
басылымдарға да сілтемелер жасалмайды (әдебиеттер тізімін әзірлеу үлгілерін төмендегі 
мақаланы рәсімдеу үлгісінен қараңыз).
6.  Мақала соңындағы әдебиеттер тізімінен кейін библиографиялық мәліметтер орыс 
және ағылшын тілінде (егер мақала қазақ тілінде жазылса), қазақ және ағылшын тілінде 
(егер мақала орыс тілінде жазылса), орыс және қазақ тілінде (егер мақала ағылшын тілінде 
жазылған болса) беріледі. 
 Авторлар туралы мәлімет: автордың аты-жөні, ғылыми атағы,   қызметі, жұмыс 
орны, жұмыс орнының мекен-жайы, теелфон, e-mail – қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 
толтырылады.
7.  Қолжазба мұқият тексерілген болуы қажет. Техникалық талаптарға сай келмеген 
қолжазбалар қайта өңдеуге қайтарылады. Қолжазбаның қайтарылуы оның журналда 
басылуына жіберілуін білдірмейді. 
 Редакцияға түскен мақала жабық (анонимді) тексеруге жіберіледі. Барлық 
рецензиялар авторларға жіберіледі. Автор (рецензент мақаланы түзетуге ұсыныс берген 
жағдайда) үш күн аралығында қайта қарап, қолжазбаның түзетілген нұсқасын редакци-
яға қайта жіберуі керек. Рецензент жарамсыз деп таныған мақала  қайтара қарастырыл-
майды.  Мақаланың түзетілген нұсқасы мен автордың рецензентке жауабы редакцияға жі-
беріледі. 
8.  Төлемақы. Басылымға рұқсат етілген мақала авторларына төлем жасау туралы 
ескертіледі. Төлем көлемі 2018 жылы 4500 тенге – ЕҰУ қызметкерлері үшін және 5500 
тенге басқа ұйым қызметкерлеріне.
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РНН 031400075610
ИИК KZ 91998
ВТВ 0000003104
TSES KZ KA



Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлтық университетінің хабаршысы

182

Положение о рукописях, представляемых в журнал «Вестник  Евразийского  
национального  университета  имени  Л.Н.Гумилева.  Серия: Право»

1.  Цель журнала. Публикация тщательно отобранных оригинальных научных работ 
по юридическомук направлению.
2.  Автору, желающему опубликовать статью в журнале необходимо представить 
рукопись в твердой копии (распечатанном варианте) в одном экземпляре, подписанном 
автором в Отдел научных изданий (по адресу: 010008, Казахстан, г. Астана, ул. Сатпаева, 
2, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Учебно-административный 
корпус, каб. 408) и по e-mail vest_law@enu.kz. При этом должно быть строго выдержано 
соответствие между Word-файлом и твердой копией.  
 Язык публикаций: казахский, русский, английский. 
3. Отправление статей в редакцию означает согласие авторов на право Издателя, 
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, издания статей в журнале 
и переиздания их на любом иностранном языке. Представляя текст работы для публикации 
в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и 
других форм неправомерного заимствования в рукописи, надлежащее оформление всех 
заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций.
4.  Объем статьи не должен превышать 18 страниц (от 6 страниц). 
5.  Схема построения статьи (страница – А4, книжная ориентация, поля со всех 
сторон – 20 мм. Шрифт: тип – Times New Roman, размер (кегль) - 14):
 ГРНТИ  http://grnti.ru/  - первая строка, слева
 Инициалы и Фамилию автора(ов)- выравнивание по центру, курсив 
 Полное наименование организации, город, страна (если авторы работают в раз-
ных организациях, необходимо поставить одинаковый значок около фамилии автора и со-
ответствующей организации) 
 Е-mail автора(ов) – в скобках курсив
 Название статьи – выравнивание по центру полужирным шрифтом
 Аннотация (100-200 слов; не должна содержать формулы, по содержанию повто-
рять название статьи; не должна содержать библиографические ссылки; должна отражать 
краткое содержание статьи, сохраняя структуру статьи – введение, постановка задачи, 
цели, история, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы).
 Ключевые слова (6-8 слов/словосочетаний). 
Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи, использовать термины 
из текста статьи, а также  термины, определяющие предметную область и включающие 
другие важные понятия, позволяющие облегчить и расширить возможности нахождения 
статьи средствами информационно-поисковой системы). 
 Основной текст статьи должен содержать введение, постановка задачи, цели, 
история, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы – межстроч-
ный интервал – 1, отступ «красной строки» -1,25 см, выравнивание по ширине.
Таблицы, рисунки необходимо располагать после упоминания. С каждой иллюстрацией 
должна следовать надпись. Рисунки должны быть четкими, чистыми, несканированными. 
В статье нумеруются лишь те формулы, на которые по тексту есть ссылки.
Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть 
расшифрованы при первом употреблении в тексте.
 Сведения о финансовой поддержке работы указываются на первой странице в виде 
сноски.
 Список литературы
 В тексте ссылки обозначаются в квадратных скобках. Ссылки должны быть 
пронумерованы строго по порядку упоминания в тексте. Первая ссылка в тексте на 
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литературу должна иметь номер [1], вторая - [2] и т.д. Ссылка на книгу в основном тексте 
статьи должна сопровождаться указанием использованных страниц (например, [1, 45 
стр.]). Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Нежелательны ссылки на 
нерецензируемые издания (примеры описания списка литературы, описания списка лите-
ратуры на английском языке  см. ниже в образце оформления статьи).
 В конце статьи, после списка литературы, необходимо указать библиографические 
данные на русском и английском языках (если статья оформлена на казахском языке), на 
казахском и английском языках (если статья оформлена на русском языке) и на русском и 
казахском языках (если статья оформлена на английском языке).
 Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, научная степен, должность, место 
работы, полный служебный адрес, телефон, e-mail – на казахском, русском и английском 
языках. 
6. Рукопись должна быть тщательно выверена. Рукописи, не соответствующие техническим 
требованиям, будут возвращены на доработку. Возвращение на доработку не означает, что 
рукопись принята к опубликованию. 
7.  Работа с электронной корректурой. Статьи, поступившие в Отдел научных 
изданий (редакция), отправляются на анонимное рецензирование. Все рецензии по ста-
тье отправляются автору. Авторам в течение трех дней необходимо отправить корректу-
ру статьи.  Статьи, получившие отрицательную рецензию к повторному рассмотрению 
не принимаются. Исправленные варианты статей и ответ автора рецензенту присылают-
ся в редакцию.  Статьи, имеющие положительные рецензии, представляются редколлегии 
журнала для обсуждения и утверждения для публикации. 
 Периодичность журнала: 4 раза в год. 
8. Оплата. Авторам, получившим положительное заключение к опубликованию 
необходимо произвести оплату по следующим реквизитам (для сотрудников ЕНУ – 4500 
тенге, для сторонних организаций – 5500 тенге): 
Реквизиты: 
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Provision on articles submitted to the journal 
“Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University. Law Series”

1.  Purpose of the journal. Publication of carefully selected original scientific works in the 
fields of Juridical sciences.
2. An author who wishes to publish an article in a journal must submit the article in hard copy 
(printed version) in one copy, signed by the author to the scientific publication office (at the 
address: 010008, Republic of Kazakhstan, Astana, Satpayev St., 2. L.N. Gumilyov Eurasian Na-
tional University, Main Building, room 408) and by e-mail vest_law@enu.kz in Word format. 
At the same time, the correspondence between Word-version and the hard copy must be strictly 
maintained. 
 Language of publications: Kazakh, Russian, English.  
3. Submission of articles to the scientific publication office means the authors’ consent 
to the right of the Publisher, L.N. Gumilyov Eurasian National University, to publish arti-
cles in the journal and the re-publication of it in any foreign language. Submitting the text 
of the work for publication in the journal, the author guarantees the correctness of all infor-
mation about himself, the lack of plagiarism and other forms of improper borrowing in the 
article, the proper formulation of all borrowings of text, tables, diagrams, illustrations.
4. The volume of the article should not exceed 18 pages (from 6 pages).
5. Structure of the article (page – A4 format, portrait orientation, page margins on all sides 
- 20 mm. Font: type - Times New Roman, font size - 14)                                                                                                                                      
 GRNTI  http://grnti.ru/  - first line, left
 Initials and Surname of the author (s) - center alignment, italics
 Full name of the organization, city, country (if the authors work in different organiza-
tions, you need to put the same icon next to the name of the author and the corresponding organi-
zation) - center alignment, italics
 Author’s e-mail (s)-  in brackets, italics
 Article title - center alignment,bold
 Abstract (100-200 words, it should not contain a formula, the article title should not repeat 
in the content, it should not contain bibliographic references, it should reflect the summary of the 
article, preserving the structure of the article - introduction, problem statement, goals, history, 
research methods, results /discussion, conclusion).
       Key words (6-8 words/word combination. Keywords should reflect the main content of the 
article, use terms from the article, as well as terms that define the subject area and include other 
important concepts that make it easier and more convenient to find the article using the informa-
tion retrieval system).
 The main text of the article should contain an introduction, problem statement, goals, his-
tory, research methods, results / discussion, conclusion - line spacing - 1, indent of the “red line” 
-1.25 cm, alignment in width.
Tables, figures should be placed after the mention. Each illustration should be followed by an 
inscription. Figures should be clear, clean, not scanned.
In the article, only those formulas are numbered, to which the text has references.
 All abbreviations, with the exception of those known to be generally known, must be de-
ciphered when first used in the text.
Information on the financial support of the article is indicated on the first page in the form of a 
footnote.
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In the text references are indicated in square brackets. References should be numbered strictly in 
the order of the mention in the text. The first reference in the text to the literature should have the 
number [1], the second - [2], etc. The reference to the book in the main text of the article should 
be accompanied by an indication of the pages used (for example, [1, 45 p.]). References to un-
published works are not allowed. Unreasonable references to unreviewed publications (examples 
of the description of the list of literature, descriptions of the list of literature in English, see below 
in the sample of article design). 
At the end of the article, after the list of references, it is necessary to indicate bibliographic data 
in Russian and English (if the article is in Kazakh), in Kazakh and English (if the article is in 
Russian) and in Russian and Kazakh languages (if the article is English language).
 Information about authors: surname, name, patronymic, scientific degree, position, place 
of work, full work address, telephone, e-mail - in Kazakh, Russian and English.
6. The article must be carefully verified. Articles that do not meet technical requirements will be 
returned for revision. Returning for revision does not mean that the article has been accepted for 
publication.
7.  Work with electronic proofreading. Articles received by the Department of Scientific 
Publications (editorial office) are sent to anonymous review. All reviews of the article are sent to 
the author. The authors must send the proof of the article within three days. Articles that receive 
a negative review for a second review are not accepted. Corrected versions of articles and the au-
thor’s response to the reviewer are sent to the editorial office. Articles that have positive reviews 
are submitted to the editorial boards of the journal for discussion and approval for publication.
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Численное дифференцирование функций в контексте 
Компьютерного (вычислительного) поперечника

 Аннотация.  В рамках компьютерного (вычислительного) поперечника полностью решена задача 
приближенного дифференцирования функций, принадлежащих классам Соболева по неточной информации, 
полученной от произвольного конечного множества тригонометрических коэффициентов Фурье-Лебега диф-
ференцируемой функции... [100-200 слов] 
 Ключевые слова. Приближенное дифференцирование, восстановление по неточной информации, 
предельная погрешность, компьютерный (вычислительный) поперечник.

Основной текст статьи должен содержать 
- введение/постановка задачи, 
- цели/история, 
- методы исследования, 
-результаты/обсуждение, заключение/выводы. 

Список литературы

1. Темиргалиев Н. Компьютерный (вычислительный) поперечник как синтез известного и 
нового в численном анализе// Вестник Евразийского национального университета имени 
Л.Н. Гумилева -2014. –Т. 4. № 101. – С. 16–33.
2. Локуциевский О.М., Гавриков М.Б. Начала численного анализа. -М.: ТОО «Янус», 1995. 
-581 c.
3. Жубанышева А.Ж., Абикенова Ш. О нормах производных функций с нулевыми значе-
ниями заданного набора линейных функционалов и их применения к поперечниковым за-
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А.Ж. Жұбанышева, Н. Темірғалиев, А.Б. Утесов
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің теориялық математика және 

ғылыми есептеулер институтыа, Астана, Қазақстан
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, Актобе, Қазақстан

Компьютерлік (есептеуіш) диаметр мәнмәтінінде функцияларды 
сандық дифференциалдау

 Аннотация. Компьютерлік (есептеуіш) диаметр мәнмәтінінде Соболев класында жататын функция-
ларды олардың тригонометриялық Фурье-Лебега коэффициенттерінің ақырлы жиынынан алынған дәл емес 
ақпарат арқылы жуықтау есебі толығымен шешілді... [100-200 сөз] 
 Түйін сөздер. Жуықтап дифференциалдау, дәл емес ақпарат бойынша жуықтау, шектік қателік, Ком-
пьютерлік (есептеуіш) диаметр.
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Institute of theoretical mathematics and scientific computations of L.N. Gumilyov Eurasian 

National University, Astana, Kazakhstan
K.Zhubanov Aktobe Regional State University, Aktobe, Kazakhstan

Numerical differentiation of functions in the context 
of Computational (numerical) diameter

          Abstract. The computational (numerical) diameter is used to completely solve the problem of approximate 
differentiation of a function given inexact information in the form of an arbitrary finite set of trigonometric Fourier 
coefficients… [100-200  words]
 Key words. Аpproximate differentiation, recovery from inexact information, limiting error, computational 
(numerical) diameter, massive limiting error. 
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