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RESTRICTIONS ON THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS 

TO FREEDOM OF EXPRESSION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

AND THE REPUBLIC OF BELARUS 

 
Shayakhmetova Ayim Galymbekovna 

Judge of Esil district court of Nur-Sultan 

e-mail: shag.13@inbox.ru 

 

 Abstract. The article analyzes the constitutional and legal foundations for the 

implementation of freedom of speech in the Republic of Kazakhstan and the Republic of 

Belarus. The theoretical aspects of the realization of freedom of speech as one of the basic 

constitutional rights of a person and a citizen are investigated. A comparative analysis of the 

current legislation of the two countries has been carried out. Within the framework of the 

standards and norms of international law in the field of exercising freedom of speech, scientific 

proposals on the protection of human rights in the Republic of Kazakhstan and Belarus were 

developed, as well as proposals were made to improve the legal aspects of the implementation 

of freedom of speech. 

Key words: freedom of speech, censorship, human rights, peaceful assemblies and 

rallies. 

 
INTRODUCTION 

In accordance with article 12, paragraph 5, of the Constitution (hereinafter 

referred to as the Basic Law), the exercise of human and civil rights and freedoms must 

not violate the rights and freedoms of other persons or infringe on the constitutional 

order or public morals. 

Article 20 of the Basic Law states: 

1. Freedom of speech and creativity are guaranteed. Censorship is 

prohibited. 

2. Everyone has the right freely to receive and disseminate information in 

any manner not prohibited by law. The list of information constituting State secrets is 

defined by law. 

3. Propaganda or agitation for the violent change of the constitutional order, 

violation of the integrity of the Republic, undermining the security of the State, war, 

and social, racial, national, religious, class or ethnic superiority, as well as a cult of 

cruelty and violence, is prohibited [1]. 

The right of everyone to express his opinion under the Article 20 of the Basic Law 

is implemented in connection with Article 39, paragraph 1, of the Constitution, which 

states that human and civil rights and freedoms may be restricted only by law and only 

to the extent necessary for the protection of the constitutional order and public order; 

human rights and freedoms and public health and morals. 

mailto:shag.13@inbox.ru
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The Criminal Code of the Republic of Kazakhstan (hereinafter referred to as the 

CC of RK) and the Code of Administrative Offences No. 155-II of 30 January 2001 

(hereinafter referred to as the CoAO of RK) regulate the scope of freedom of expression 

by incriminating certain acts (omissions), towards: 1) protection of the constitutional 

order, 2) protection of public order, 3) human rights and freedoms, 4) public health and 

morals [2]. 

It should be borne in mind, however, that under Article 20 of the Basic Law, 

certain means of obtaining and disseminating information may be prohibited, namely, 

the propagation or advocacy of violent changes in the constitutional order; violation of 

the integrity of the Republic, undermining the security of the State, war, social, racial, 

national, religious, class and ethnic superiority, and the cult of cruelty and violence. 

In view of the above, the following categories of offences and offences relating to 

freedom of expression can be distinguished: 

- components providing for liability for violations of restrictions established 

for the protection of human rights and freedoms (protection of the individual, 

constitutional and other human and civil rights); 

- components providing for liability for violation of the restrictions 

established for the protection of the constitutional order (protection of the peace and 

security of mankind and the State); 

- components providing for liability for violations of the restrictions 

established for the purpose of protecting public order and order; 

- components providing for liability for violation of restrictions established 

for the protection of public health and morals. 

With regard to generally accepted international human rights standards, 

reference should be made to the Article 19 of the Universal Declaration of Human 

Rights, which reads as follows: «Everyone has the right to freedom of opinion and 

expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and 

freedom to seek, receive and impart information and ideas by any means and regardless 

of frontiers». 

The basic guarantees of freedom of expression are also contained in Article 19 of 

the International Covenant on Civil and Political Rights of 16 December 1966: “1. 

Everyone has the right to hold opinions without interference. 2. Everyone has the right 

to freedom of expression; this right includes the freedom to seek, receive and impart 

information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in 

print or in the form of art, or by any other means of their choice. 3. The exercise of the 

rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and 

responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, which, however, must 

be established by law and be necessary: a) To respect the rights and reputations of 

others; b) To protect national security, public order, public health or morals” [3]. 

 

DISCUSSION 

Freedom of expression is thus a fundamental human right and is a key indicator 

of a democratic society. 



9 

 

 
International Sciences Reviews: Natural Sciences and Technologies, Vol. 2, No. 2, 2021 
 

We shall turn to the cases of administrative offences of this category considered 

by the specialized inter-district administrative court in Almaty city.  

The legal basis for the application of this legislation by the courts is the CoAO of 

RK, and as well as governing the procedures for organizing and holding meetings, 

rallies, processions, pickets and demonstrations in the Republic of Kazakhstan - the Law 

of the Republic of Kazakhstan «On the procedure of organization and holding of 

peaceful assemblies in the Republic of Kazakhstan» of May 25, 2020 No. 333-VI 

(hereinafter - the Law) [4]. 

Cases of administrative offences involving violations of Kazakhstan’s legislation 

on the procedure for organizing and holding peaceful assemblies are listed in chapter 

27 of the CoAO of RK as administrative offences that infringe on the established 

administrative procedure. 

Thus, the disposition of the Article 488, part 1of the CoAO of RK provides for 

liability for preventing the organization or holding of a peaceful assembly if the act does 

not constitute a criminal offence, – a warning or a fine in the amount of 20 monthly 

calculation indices or administrative detention for up to 10 days [5]. 

Part 2 of this article provides for liability for the violation by a participant of a 

peaceful assembly held in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan 

on the procedure for organizing and holding peaceful assemblies, the requirements 

established by the legislation of the Republic of Kazakhstan on the procedure for 

organizing and holding peaceful assemblies, if this action does not have the 

characteristics of a criminal act, – a warning or a fine in the amount of 20 monthly 

calculation indices or administrative detention for up to 10 days. 

Under part 3 of this article, the organizer of a peaceful assembly held in 

accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on the procedure for the 

organization and holding of peaceful assemblies is liable for the violation of the 

requirements established by the legislation of the Republic of Kazakhstan on the 

procedure for organizing and holding peaceful assemblies, if this action does not have 

the characteristics of a criminal act, – a warning or a fine of up to 30 times the monthly 

calculation index or administrative arrest for up to 10 days or 50 times the monthly 

calculation index for legal entities. 

Part 4 of this article: the acts referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of this article, 

performed repeatedly within one year of the imposition of an administrative penalty, - 

are punishable by a fine in the amount of 50 monthly calculation indices or 

administrative detention for up to 15 days, and fines in the amount of 70 monthly 

calculation indices for legal entities. 

Part 5 of this article: granting to organizers and (or) participants of assemblies, 

meetings, demonstrations, processions, pickets or other public events held in violation 

of the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan for the 

organization and holding of peaceful meetings, premises or other property (means of 

communication, reproduction equipment, equipment and transport) or the creation of 

other conditions for their organization and conduct, if this act does not constitute a 

criminal offence,  - it is punishable by a fine of 30 times the monthly calculation index or 
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administrative detention for up to 10 days, and a fine of 70 times the monthly 

calculation index for legal entities. 

Participation in assemblies, rallies, demonstrations, processions, pickets or other 

public events held in violation of the procedure established by the legislation of the 

Republic of Kazakhstan on the procedure for organizing and holding peaceful 

assemblies, if this act does not constitute a criminal offence, - it is punishable by a 

warning or a fine amounting to 30 monthly calculation indicators or administrative 

detention for up to 15 days. 

The organization and (or) holding of assemblies, meetings, demonstrations, 

processions, pickets or other public events in violation of the procedure established by 

law for the organization and holding of peaceful assemblies; If these acts do not 

constitute a criminal offence, they are punishable by a fine of 50 times the monthly 

calculation index or administrative arrest for up to 15 days, and a fine of 100 times the 

monthly calculation index for legal entities. 

The act referred to in part 6 of this article committed by foreigners, stateless 

persons, - is punishable by a warning or a fine in the amount of 30 monthly calculation 

indices or administrative detention for up to 15 days with administrative expulsion 

from Kazakhstan.  

The acts referred to in part 7 of this article committed by foreigners, stateless 

persons or foreign legal entities shall be punished by a fine of 50 times the monthly 

calculation index or administrative detention for up to 15 days, with administrative 

expulsion from Kazakhstan; For legal entities: 100 monthly accounting indexes with or 

without suspension of the activity of a legal entity. 

The action referred to in part 5 of this article, which is repeated within one year 

of the imposition of an administrative penalty, is punishable by a fine of 40 monthly 

calculation indices or administrative detention for up to 15 days; For legal entities: 100 

monthly calculation indices. 

The act referred to in part 6 of this article, which is repeated within one year of 

the imposition of an administrative penalty, is punishable by a fine in the amount of 50 

monthly calculation indices or administrative detention for up to 20 days. 

The acts referred to in part 7 of this article, which are repeated within one year of 

the imposition of an administrative penalty, are punishable by a fine in the amount of 

70 monthly calculation indices or administrative detention for up to 25 days; For legal 

entities: 150 monthly calculation indices. 

The generic object of the offence is the established administrative procedure 

(public security rules). 

The direct object of the offence is social and legal relations arising from the 

observance of the procedure for the organization and holding of peaceful meetings, 

rallies, processions, pickets and demonstrations. 

When assessing compliance with the law on the organization and conduct of 

peaceful assemblies, it is important to know that the holding of such assemblies 

requires authorization from the local executive authorities to organize them; since the 
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competent state bodies ensure public safety, order and the normal functioning of 

transport and other communal organizations in the territory under their jurisdiction. 

The organizers of public events submit to the specified body an application for 

the holding of a meeting, procession, picket and demonstration, indicating the purpose; 

the participants; the place or route of the march; and the time of beginning and end; The 

obligation to ensure due process and the possibility to cooperate with the internal 

affairs authorities. 

The objective aspect of the act manifests itself in unlawful actions that violate the 

law on the procedure for organizing or holding a public event by: violations of the 

application to organize and hold such events; Violations of the procedure for 

conducting the events in question; ignoring the refusal of the application, prohibiting 

the holding of the events within the specified time-frame; preventing the organization 

or conduct of such events (refusal in the place where the event is being held, or on 

grounds of incompatibility with the objectives of the event and the objectives of the 

voluntary associations, or consideration of the application in writing in violation of the 

time limit for consideration), if such actions do not constitute a criminal act. 

In accordance with the Law, the local executive authority shall prohibit the above 

activities: 1) If their objectives are to change the constitutional order of the Republic of 

Kazakhstan by force, to violate the integrity of the Republic of Kazakhstan, to 

undermine the security of the state, or to incite social, racial, national, religious, class or 

ethnic strife, violation of other provisions of the Constitution of the Republic of 

Kazakhstan, laws and other normative legal acts of the Republic of Kazakhstan; 2) If the 

organizer of a peaceful assembly is a person referred to in Article 5, paragraph 6, of this 

Law; 3) if there is a threat to State security, a breach of public order, the protection of 

health or the protection of the rights and freedoms of others; 4) If the organizer of a 

peaceful assembly has violated the time limits for notification of a peaceful assembly or 

an application for approval established by  Articles 10 and 12 of this Act; 5) In the event 

of the provision of incomplete information referred to in Article 10, paragraph 3, and 

Article 12, paragraph 2, of this Law, or the absence of the signature of the organizer of a 

peaceful assembly or his representative (if any); 6) In the event that it is established that 

the documents submitted are incorrect or that the documents, data and information 

required for the holding of peaceful assemblies are not in conformity with the 

requirements established by the laws and regulations of the Republic of Kazakhstan; 7) 

If the financing of the organization and holding of peaceful assemblies is provided by: 

physical persons and (or) legal entities included in the list of entities and persons 

connected with the financing of the proliferation of weapons of mass destruction and 

(or) the list of entities and persons, related to the financing of terrorism and extremism; 

Legal entities whose activities have been suspended or prohibited in accordance with 

the procedure established by law; foreigners, stateless persons and foreign legal entities; 

8) in the cases provided for in Article 2, paragraph 4, Article 9, paragraphs 5 and 6, of 

this Law; 9) if the estimated number of participants exceeds the maximum occupancy 

limits of specialized places for the organization and holding of peaceful assemblies; 10) 

If other official, cultural, entertainment, recreational, physical, recreational, sports and 
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other events are scheduled to be held in specialized places for the organization and 

holding of peaceful assemblies at the estimated time of such events, construction and 

installation works are carried out. 

The subjects of the offence may be individuals, organizers of meetings, rallies, 

processions, pickets and officials.  

The subjective side is intent or negligence. 

For example, Bayanova A. was charged with committing an administrative 

offence under Article 488, paragraph 3, of the CoAO by the decision of the Almaty SIAC 

(Specialized Interdistrict Administrative Court) of 1 May 2020, with an administrative 

penalty of 30 monthly calculation indices. According to the report on the administrative 

offence Bayanova A. on May 01, 2020, via the Internet, on her Facebook page posted 

messages with the call of citizens to participate in the unauthorized meeting in the 

square «Arbat», located in Almaty on Abylai Khan street, south of Makatayev Street at 

12.00 on May 01, 2020. In this way, Bayanova A. has, in violation of Article10 of the 

Law, without notice and without consultation with the local executive authority, carried 

out 3 actions aimed at organizing and holding a meeting to express group interests. 

Thus, the actions of Bayanova A. are correctly qualified under part 3 of Article 488 of 

the CoAO as a violation by the organizer of a peaceful assembly held in accordance 

with the legislation of the Republic of Kazakhstan on the procedure for organizing and 

holding peaceful assemblies, the requirements established by the legislation of the 

Republic of Kazakhstan on the procedure for organizing and holding peaceful 

assemblies. 

A study of judicial practice in cases in this category shows that judges, when 

examining them, correctly determine the circumstances relevant to the case and the 

judicial practice of the Almaty SIAC is consistent. 

At the same time, with a view to eliminating and preventing violations of the law 

in the activities of the courts of the first instance in connection with the institution of 

administrative liability and the imposition of administrative penalties for 

administrative offences, we consider it appropriate to point out the following. 

In administrative cases, the court should strictly observe the requirements of 

administrative law, including the general rules governing the imposition of penalties 

for administrative offences and, above all, the principle of legality, given that the 

administration of justice must respect the fundamental rights and freedoms of 

participants in administrative proceedings, bearing in mind that an administrative 

penalty for an administrative offence is imposed within the limits provided for in the 

article of the special part of the CoAO of RK. 

The fairness of the sanction must be adequately perceived by the offender, and 

the achievement of such a goal helps the law and the law to be an effective instrument 

of law enforcement, lawfulness; when determining the type of administrative sanction 

imposed, the decision must be carefully reasoned in the court decision. In order to 

avoid legal errors, it is necessary to constantly monitor the changes made in the 

provisions of the law on administrative liability. The regulations must specify the 

information provided for in article 822 of the CoAO of RK and the circumstances of the 
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case: whether an administrative offence has been committed intentionally or through 

negligence, whether it is subject to administrative liability, whether there are mitigating 

and aggravating circumstances, whether property damage has been caused, evidence of 

the court’s findings. 

Turning to the legislation of the Republic of Belarus, it is necessary to focus on 

the norms of the Constitution of the Republic of Belarus (hereinafter referred to as the 

Basic Law).  

So, Article 23 of the Basic Law states that restrictions on the rights and freedoms 

of individuals are permitted only in the cases provided for by law, in the interests of 

national security, public order, the protection of morals, public health or the rights and 

freedoms of other persons [6]. 

Under Article 33 of the Basic Law, everyone is guaranteed freedom of opinion, 

opinion and expression. No one may be compelled to express or renounce his or her 

beliefs. Monopolization of the media by the state, public associations or individual 

citizens, as well as censorship, is not permitted. 

Under Article 34 of the Basic Law, citizens of the Republic of Belarus are 

guaranteed the right to receive, keep and disseminate complete, reliable and timely 

information on the activities of state bodies and voluntary associations, and on political, 

economic, cultural and international life, the state of the environment. State bodies, 

public associations and officials are obliged to provide citizens of the Republic of 

Belarus with the opportunity to familiarize themselves with material affecting their 

rights and legitimate interests. The use of information may be restricted by law in order 

to protect the honour, dignity, personal and family life of citizens and the full exercise 

of their rights. 

Article 35 of the Basic Law regulates that the freedom of assembly, meeting, 

street procession, demonstration and picket which do not violate the law and order and 

the rights of other citizens of the Republic of Belarus is guaranteed by the State. The 

procedure for holding such events is determined by law. 

In accordance with the Code of Administrative Offences of the Republic of 

Belarus (hereinafter referred to as the CoAO of RB), it is provided that all 

administrative offences shall be divided into three categories, depending on the degree 

of public harm and the gravity of the consequences: 

- Administrative misconduct  

- Significant administrative offences;  

- Gross administrative offences. 

The type of act committed will determine the nature of the measures applied. 

Thus, a violation of Articles 24, 23 of the CoAO of RB provides for liability for a 

breach of the procedure for organizing or holding mass events [7]. 

Part 1 of this Article: Violation of the established procedure for holding an 

assembly, a meeting, a street procession, a demonstration, a picket or other mass event 

committed by a party to such an event, as well as public calls for the organization or 

holding of an assembly, meetings, street processions, demonstrations, picketing or other 

mass events in violation of the established procedure for their organization or holding, 
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whether carried out by a participant in such events or by another person, - shall incur a 

fine of up to 100 basic units, or community service or administrative arrest. 

Part 2 of this Article: Violation of the established procedure for organizing or 

holding an assembly, rally, street procession, demonstration, picketing or other mass 

event, as well as public calls for the organization or holding of an assembly, rally or 

street procession, demonstrations, pickets or other mass events in violation of the 

established procedure for their organization or holding, committed by the organizer of 

such events, are punishable by a fine of between 20 and 150 basic units, or by 

community service, or administrative detention, or between 20 and 200 basic units for a 

legal entity. 

Part 3: The acts referred to in part 1 of this Article, committed repeatedly within 

one year of the imposition of an administrative penalty for the same offences, are 

punishable by a fine of between 20 and 200 basic units, or by community service, or 

administrative arrest. 

Part 4: The acts referred to in part 2 of this Article, committed repeatedly within 

one year of the imposition of an administrative penalty for the same offences, are 

punishable by a fine of between 20 and 200 basic units, or by community service, or 

administrative detention, or between 20 and 200 basic units for a legal entity. 

Part 5: The acts referred to in part 1 of this Article, committed in exchange for 

remuneration, are punishable by a fine of between 30 and 200 basic units, or by 

community service or administrative detention. 

Part 6: The acts referred to in part 2 of this article, which are accompanied by 

payment of remuneration for participation in a meeting, rally, street procession, 

demonstration or picket, are punishable by a fine of between 40 and 200 basic units, or 

by community service, or administrative arrest, or between 250 and 500 basic units for a 

legal person. 

According to Article 35 of the Basic Law of the Republic of Belarus the freedom 

of assembly, meetings, street processions, demonstrations and pickets that do not 

violate law and order and the rights of other citizens of the Republic of Belarus are 

guaranteed by the state. The procedure for holding such events is determined by law. 

The Law of the Republic of Belarus «On Mass Events in the Republic of Belarus» 

adopted on 30 December 1997 (hereinafter - the Law on Mass Events) establishes the 

procedure for the organization and holding in the Republic of Belarus of assemblies, 

rallies and street processions, and is aimed to create conditions for the exercise of 

citizens' constitutional rights and freedoms and to ensure public safety and order when 

such events are held in streets, squares and other public places [8]. 

The Law on Mass Events has been amended and supplemented on several 

occasions to clarify the procedure for organizing and holding mass events and to ensure 

security during such events. 

Thus, the Law on Mass Events establishes a number of restrictions to prevent the 

violation of the rights and freedoms of citizens. For example, under parts 5, 6 of Article 

11 of the Law on Mass Events for the purpose of ensuring public safety, the conduct of 

public events, and the maintenance of public order during public events organizers of 
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mass events and officials of internal affairs bodies are responsible for protecting public 

order have the right to defend the territory of places where mass events are held by 

technical means and to take photographs, audio and video recordings of participants of 

mass events, and the use of a permit; internal affairs officers who are responsible for 

protecting public order are entitled to conduct personal searches of citizens and to 

inspect belongings in their presence; including by technical and specialized means. 

As in Kazakhstan, these restrictive measures are consistent with part 1 of Article 

23 of the Basic Law of the Republic of Belarus, according to which restriction of 

individual rights and freedoms is permitted: in the interests of national security, public 

order, protection of morals, public health, rights and freedoms of other persons. 

The Constitutional Court of the Republic of Belarus noted that the establishment 

of restrictions on individual rights and freedoms is not precluded by the norms of 

international instruments. According to paragraph 2, Article 29 of the Universal 

Declaration of Human Rights, in the exercise of their rights and freedoms, everyone 

shall be subject only to such restrictions, which are established by law solely for the 

purpose of securing due recognition of and respect for the rights and freedoms of others 

and meeting the just requirements of morality, public order and general welfare in a 

democratic society.  

In addition, Article 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights 

recognizes the right of peaceful assembly. The exercise of this right is subject to no 

restrictions other than those imposed by law and which are necessary in a democratic 

society in the interests of national security or public safety, public order, protecting 

public health and morals or protecting the rights and freedoms of others. 

The Constitutional Court of RB also drew attention to Article 2 of the Law on 

Mass Events, according to which a joint mass presence of citizens in a predetermined 

public place at a fixed time is equivalent to a picket, organized, including through the 

Internet or other information networks on a global computer, for public expression of 

opinion or protest. 

According to part 6 of Article 4 of the Law on Mass Events, persons who  

committed a violation of the procedure for organizing or holding a mass event within 

one year after administrative sanction for such violation as well as persons with an 

unserviceable or unpayable criminal record for crimes against the peace and security of 

mankind, crimes against public security, crimes against public order and morality or 

crimes against the state and the exercise of power and administration may not be the 

organizers of a mass event. 

Besides, Article 11 of the Law on Mass Events states that during a meeting, rally, 

street procession, demonstration or picket, organizers and participants are prohibited 

from carrying with them cold steel, firearms, gas or other weapons, explosives and 

ammunition, items whose lethality is based on the use of combustible substances, their 

imitators and moulds, other items which can be used as weapons, poisonous, toxic, 

corrosive, flammable and pyrotechnic substances or articles other than matches and 

pocket lighters, other substances, articles, articles, including homemade products, the 



16 

 

 
International Sciences Reviews: Natural Sciences and Technologies, Vol. 2, No. 2, 2021 
 

use of which may lead to smoke, ignition as well as alcoholic, low-alcohol beverages 

and (or) beer. 

The Constitutional Court of the RB emphasizes that the above-mentioned 

amendments to the Law on Mass Events are based on the provisions of the Article 59 of 

the Basic Law. The State is therefore obliged to take the necessary measures to enable 

the holding of public events without fear that the participants may be subjected to 

physical violence, and the law enforcement agencies must ensure public order and 

public safety [8]. 

According to part 2 of Article 8 of the Law on Mass Events, until a permit for a 

mass event (notification of a mass event) is obtained, its organizer, as well as other 

persons, may not publicly call for the organization and holding of a mass event; 

including announcing the date, place and time of the event in the mass media, the 

Internet or other information networks, and producing and distributing leaflets, posters 

and other materials for this purpose. 

 

CONCLUSION 

As required by law, written notice of a mass event must be given to the local 

executive no later than ten days before the expected date of the event. In its turn, the 

local executive authority must inform in writing, no later than five days before the date 

of the mass event, of the inadmissibility of holding a mass event, if the submitted notice 

does not meet the requirements of the Law on Mass Events. 

Article 10 of the Law on Mass Events regulates the procedure for holding mass 

events, with the aim of ensuring that persons who are journalists of the mass media 

attending the event can be identified, The interaction of law enforcement officials with 

representatives of the mass media present in the territory of the event in order to cover 

the events, as well as to avoid the occurrence of contentious situations, related to the 

determination of the legal status of a person attending a mass event, the lawfulness of 

the act. 

Thus, we consider that the Law on Mass Events of the RB establishes the 

constitutional and legal procedure for implementing the constitutional guarantee of 

freedom of assembly, meetings and street processions, demonstrations and pickets, 

provided that law and order and public safety are maintained and that the rights of 

other citizens are not violated. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕН БЕЛАРУС РЕСПУБЛИКАСЫНДА 

АЗАМАТТАРДЫҢ CӨЗ БОСТАНДЫҒЫНА ДЕГЕН КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 

ҚҰҚЫҚТАРЫНА ШЕКТЕУЛЕР 

 

Түйін. Мақалада Қазақстан Республикасы және Беларусь Республикасындағы сөз 

бостандығын жүзеге асырудың конституциялық-құқықтық негіздеріне талдау жасалады. 

Екі елдің конституциялық жүйесінде сөз бостандығын жүзеге асырудың теориялық 

аспектілері талданып, қолданыстағы заңнамаға салыстырмалы түрде сараланады. Сөз 

бостандығын жүзеге асырудағы халықаралық құқық стандарттары мен нормалары 

аясында екі елдегі адам құқықтарын қорғау, сөз бостандығын жүзеге асырудың құқықтық 

аспектілерін жетілдіру бойынша ғылыми ұсыныстар жасалған.  

 Кілт сөздер: сөз бостандығы, цензура, адам құқықтары, бейбіт жиналыстар мен 

митингілер.   

 

ОГРАНИЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН НА 

СВОБОДУ ВЫРАЖЕНИЯ СЛОВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Аннотация. В статье анализируются конституционно-правовые основы 

реализации свободы слова в Республике Казахстан и Республике Беларусь. 

Исследованы теоретические аспекты реализации свободы слова как одного из 

основных конституционных прав человека и гражданина. Проведен 

сравнительный анализ действующего законодательства двух стран. В рамках 

стандартов и норм международного права в области реализации свободы слова 

были разработаны научные предложения по защите прав человека в РК и 

Беларуси, а также даны предложения по совершенствованию правовых аспектов 

реализации свободы слова. 

Ключевые слова: свобода слова, цензура, права человека, мирные собрания 

и митинги. 
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Annotation. The article is devoted to the analysis of problems of interaction between state 

authorities of constituent entities of the Federation and local self-government bodies with the 

population. The main aim of the research is to reveal modern formats of interaction and 

comprehend its positive experience, as well as normative regulation in this sphere. The subject 

of the author's attention is to identify the most significant in modern Russia, the trends in the 

development of interaction between regional and municipal levels of public authority on the 

one hand, and the population – on the other.  

The main attention is paid to the analysis of the formats of interaction between the 

population and the authorities within the framework of the procedures of direct democracy: 

during the meetings (gatherings) of citizens, within the framework of territorial public self-

government. The possibilities of interaction in the establishment of the Institute of Village 

Councils are determined. 

Keywords: territorial public administration; delimitation of powers; interaction; citizens' 

meetings; territorial public administration; public administration; public authorities; bodies of 

state power; regions of the Russian Federation. 

 

INTRODUCTION 

The analysis of the constitutional and legal aspects of the interaction of the 

population with state authorities at the level of the subject of the Federation, as well as 

with local self-government bodies, interaction at the level as close as possible to the real 

everyday needs and problems of citizens, which has a significant impact on their daily 

life, the safety of their lives and activities, the implementation and protection of rights 

and freedoms, is relevant for legal science both from the point of view of theory and 

from the point of view of law enforcement. 

The discussion in the constitutional and legal science about the correlation of 

regional and municipal interests, as well as their constitutional and legal formalization, 

ways to improve legislation on the differentiation, redistribution and transfer of powers 

between the levels of public power, on the one hand, and the interaction of public 

authorities with the population, on the other, is far from complete, and this has a 

significant impact on the legislative process and law enforcement practice. 

mailto:otuzyan@mail.ru
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It should be noted that the dynamics of public relations in the sphere of 

democracy and the ongoing search for optimal models and forms of interaction 

between the levels of public power on the one hand, and between the public authorities 

and the population on the other, determine the relevance and significance of the 

constitutional and legal understanding of the problems of this interaction. 

The understanding of the problematic nature of the current situation in the 

sphere of the division of powers and interaction between the state authorities of the 

subjects of the Federation and local self-government bodies also takes place in the 

highest echelons of government. 

The Chairman of the State Duma of Russia, V.V. Volodin, highlighted the lack of 

interaction between the levels of public power as a very significant problem that 

requires a constitutional and legal solution: "It is necessary to settle issues related to 

local self-government. Today, there is no connection between the levels of public power, 

this affects the most important and sensitive areas for people: education, healthcare... 

"[1]. 

Despite numerous problems in the sphere of interaction between the state 

authorities of the subjects of the Federation and local self-government bodies, the 

analysis of law enforcement practice shows the presence of positive trends, allows us to 

understand the outlines of the models of interaction that are being formed today. 

Among the identified examples, there are both examples of a high degree of 

universality, allowing the further use of positive experiences throughout the country, 

and having a certain regional specificity, applicable in certain conditions and 

circumstances. 

Understanding the system of interaction between the state authorities of the 

subjects of the federation and local self-government bodies is possible within the 

framework of the method of legal modeling, by analyzing the existing areas of 

interaction and building legal models, as well as, in the future, projective modeling [2]. 

Let's define the most common models of this interaction. 

A consultative model that includes the formats of permanent (current, 

operational) interaction (public councils, councils of elders, public control bodies) of the 

government and the population, public discussion of problems, joint search for the most 

acceptable ways to resolve them, public reports of public authorities on the work done. 

This also includes citizen surveys, consultative referendums, public hearings, and 

public discussion. 

A program model that includes the development and implementation of 

development programs that stimulate civil initiatives, or based on structures created by 

the population or on its initiative (for example, territorial public self-government). 

We will outline some promising models and formats of interaction between the 

authorities of the subjects of the federation and local self-government in the sphere of 

the exercise of democracy. 

In some cases, there is a "three-way" interaction: two levels of public authority 

(regional and local) with the population; there are examples of interaction within the 
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framework of consultative procedures of all three levels of public authority and the 

population-primarily at the settlement level. 

Note that this can also be the level of individual administrative-territorial units 

within large municipalities, etc. (further, since we will not always talk about 

municipalities, but also about various administrative-territorial units, the general term 

"local communities"will be used). 

Interaction is carried out in such formats as the format of public control, the 

format of territorial public self-government, the format of meetings (gatherings) of 

citizens, the format of the institute of the head of rural settlements, carried out both 

within the framework of the consultative model (more often) and program (if there are 

development programs). 

Identifying the specifics of interaction between the public authorities and the 

population of local communities within the framework of the institute of territorial 

public self-government (based on the materials of the Chechen Republic), E. S. Shugrina 

and K. A. Ivanova defined: "CBT is an active representation of their interests in local 

self-government bodies, identification of pressing problems, determination of priorities 

for the upcoming budget cycle, public control over local authorities and municipal 

contractors. Tosovtsy actively work in representative bodies of power..." [3, p. 12]. 

As a positive example of such interaction, the authors call the republican project 

"Municipal Deputy", in which municipal deputies interact with the CBT bodies in 

certain territories. [3, p. 12]. 

Thus, in this case, the project model is implemented in the format of permanent 

operational interaction of representative bodies of local self-government with bodies of 

territorial public self-government. 

Another format of interaction is territorial public self-government (hereinafter 

referred to as TOC), E.S. Shugrina defines it as a phenomenon that combines "the 

properties of a public association and an institution of public power" [4, p. 216]. 

Accordingly, the public authorities of the territorial public self-government, 

expressing the will of the local community, interact with the public authorities at the 

municipal and regional levels. 

At the same time, the CBT is created at the initiative of the population and is 

established by a normative act of the municipal representative body. In itself, the 

phenomenon under consideration has, first of all, projective features, carrying out 

activities on a permanent basis, but it is not excluded that the program interaction is 

formalized by the relevant acts of the authorities. 

Unfortunately, territorial public self-government is not developing dynamically 

in all Russian regions. At the same time, its value is difficult to overestimate. Let us 

note, for example, the opinion of E.I. Kolyushin, who, analyzing local self-government, 

designated the TOC as its kind of "ground floor" - as close as possible to the population 

[5, p. 112]. At the same time, the CBT can combine the features of the project and 

program models of interaction: "by default" this is a project model, but the development 

of CBT in the regions, and many areas of solving problems and improving the quality of 

life of the population with the participation of CBT, allow program solutions, both 
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within the framework of municipal and inter-municipal programs, and within the 

framework of regional programs, and, if possible, within the framework of participation 

in federal development programs. 

Speaking of the latter, we note federal grant competitions, for example, the All-

Russian competition "Best Municipal Practice". 

So, for example, participating in the mentioned competition, the rural settlement 

of the village of Sultan of the Andropovsky district of the Stavropol Territory, with the 

support of bodies and activists of territorial public self-government, took the first place 

in 2018 in the nomination "Providing effective feedback to residents of municipalities", 

received a federal grant for landscaping in the amount of 1 million 200 thousand rubles, 

and in 2019 won the regional Program to support local initiatives, received a regional 

grant in the amount of 2.5 million rubles [6]. 

At the same time, a significant part of the powers to monitor and develop 

solutions to the problems of improving the municipal formation are implemented 

jointly by the representative body, the local administration and TOSAMI (in the village 

there are ten street committees covering its entire territory) [6]. 

Thus, within the framework of territorial public self-government, it is possible to 

redistribute part of the burden of municipalities, for example, in the field of territorial 

improvement, especially in cases of large municipalities, where it is difficult to 

constantly monitor emerging problems. 

Also, the active participation of the population in their solution increases the 

mutual trust of the government and the population, contributes to the development of 

civil consciousness and legal awareness of the population. In addition, social projects, 

including social and educational projects, can be implemented through CBT at the level 

of the federal subjects. 

The headman of a rural locality (hereinafter referred to as the village headman), 

as indicated by E.S. Shugrina, has so far become more widespread in those regions of 

the Federation where rural settlements are more often large, but, at the same time, 

located far enough away from the locations of local self-government bodies [4, p.216]. 

In this sense, the example of the Stavropol Territory is indicative, where after 

several stages of transformation of local self-government, quite large administrative-

territorial units – villages and villages are located in enlarged urban districts. Such 

transformations served as an impetus for the development of the institute of rural 

headman, where their development within the framework of the program model is paid 

attention both at the regional and municipal level (for example, the Municipal Program 

"Small Village of the Ipatovsky Urban District of the Stavropol Territory" and others). 

The consultative model in the format of meetings (gatherings) of citizens has 

become widespread in a number of subjects of the Federation within the North 

Caucasus Federal District (the Republic of Dagestan, the Republic of Ingushetia, the 

Republic of North Ossetia-Alania). It is noted that from the point of view of the existing 

regulatory regulation, this is rather a kind of public event that has the greatest similarity 

to meetings of citizens [7, p. 234]. 
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Reflecting on this format of interaction, the researchers note a pronounced North 

Caucasian specificity, which consists in a mixture of regulatory procedures and 

informal forms of interaction with the population, primarily representatives of local 

self-government, but often representatives of all three levels of public power: "... there is 

a political tradition, a specific form of interaction that combines the positive features of 

a deliberative democracy and a consultative format of direct democracy " [7, p. 234]. 

The conclusion is made about the institutionalization of a significant type of 

interaction between the government and the population, and the mixing of formal and 

informal principles of interaction is particularly stipulated. At the same time, despite 

the lack of appropriate regulatory regulation, collective appeals of residents of local 

communities are considered by participants of public events as "instructions" [7, p.232-

237]. 

Thus, we can conclude that the models and formats of interaction between public 

authorities and the population allow us to solve many problems, increase confidence in 

the authorities and contribute to the development of legal awareness and civic 

engagement of the population. The willingness of public authorities to engage in 

informal (and therefore optional) forms of interaction with the population can be 

assessed as a positive trend of gradual rejection of dogmatism, formalism, and 

bureaucracy. 

At the same time, in many regions, the interaction between the population and 

the public authorities and the institutions that contribute to it are not sufficiently 

developed, often very weak or absent at all. The way out is seen in raising public 

awareness and supporting the "bottom-up" initiative, both, first of all, from the federal 

level, and, in the future, from the regional level. These examples demonstrate the 

significant effectiveness of supporting civil initiatives. 

 

LIST OF REFERENCES 

1. Zamakhina T. Agenda-2020: Vladimir Putin and parliamentarians discussed 

the priorities of legislative work in the next year / / Rossiyskaya gazeta-Stolichny issue. 

2019. № 291 (8049). 

2. Salygin E. N. Modeling in law: problems and prospects // Right. Journal of the 

Higher School of Economics. 2013. No. 3. pp. 12-35. 

3. Shugrina E. S., Ivanova K. A. On the state of territorial public Self-Government 

in the Russian Federation (to the 30th anniversary of the first Russian CBT). Special 

report. Moscow: Prospekt Publishing House, 2018. 160 p. 

4. Narutto S. V., Shugrina E. S. Municipal democracy: from theory to practice. 

Moscow: Yurlitinform, 2020. 272 p. 

5. Kolyushin E. I. Municipal law of Russia. M. M.: Norm, 2008. 464 p. 

6. Mashchenko A. Everything to a penny-in the case: The village of Sultan 

Andropovsky district-the winner of the competition "Best municipal practice" / / 

Stavropol Pravda. December 25, 2018 [Electronic resource]. URL: 

https://stapravda.ru/20181225/selo_sultan_andropovskogo_rayona__pobeditel_konkurs

a_luchshaya_m_128053.html Date: 24.12.2019 



23 

 

 
International Sciences Reviews: Natural Sciences and Technologies, Vol. 2, No. 2, 2021 
 

7. Nudnenko L. A., Tkhabisimova L. A., Tsapko M. I. Trends in the legal 

regulation of municipal democracy in the Russian Federation. Moscow: Yurilitinform, 

2020. 280 p. 

 

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ СУБЬЕКТІСІ МЕМЛЕКЕТТІК 

ОРГАНДАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ 

ОРГАНДАРЫНЫҢ ХАЛЫҚПЕНГ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ 

ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 

Түйін. Мақалада Ресей Федерациясының мемлекеттік құрылымдары мен 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарының халықпен өзара іс-қимыл мәселелерін 

талдауға арналған. Зерттеудің негізгі мақсаты - өзара ынтымақтастықтың заманауи 

форматтарын ашу және оның оң тәжірибесін, сондай-ақ осы саладағы құқықтық 

реттеу мәселелерін қарастырады. Автор қазіргі Ресейдегі мемлекеттік биліктің 

аймақтық және муниципалды деңгейлері арасындағы өзара әрекеттестіктің даму 

тенденцияларын зерделейді. Демократиялық институттарды дамыту барысында 

халық пен биліктің өзара қарым-қатынасын талдауға назар аударылған. Осы 

тұрғыдан жергілікті деңгейде өзін-өзі басқару институттарын жетілдіру, 

муниципалдық кеңестерді дамыту мәселелері де талдау жасалған.  

Кілт сөздер: жергілікті мемлекеттік басқару; өкілеттіктерді шектеу; өзара 

қарым-қатынас; азаматтар жиналысы; аумақтық мемлекеттік басқару; мемлекеттік 

басқару; мемлекеттік билік органдары; Ресей Федерациясының аймақтары. 

 

ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу проблем взаимодействия органов 

государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления 

с населением. Основная цель исследования - выявить современные форматы 

взаимодействия и осмыслить имеющийся положительный опыт, а также 

нормативное регулирование в этой сфере. Предметом внимания автора является 

выявление наиболее значимых в современной России тенденций развития 

взаимодействия между региональным и муниципальным уровнями 

государственной власти, с одной стороны, и населением - с другой. 

Основное внимание уделяется анализу форматов взаимодействия населения 

и власти в рамках процедур прямой демократии: во время собраний (сходов) 

граждан, в рамках территориального общественного самоуправления. 

Определены возможности взаимодействия при создании института сельсоветов. 

Ключевые слова: территориальное публичное управление; разграничение 

полномочий; взаимодействие; собрания граждан; территориальное публичное 

управление; Государственное управление; гражданские власти; органы 

государственной власти; регионы РФ. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА МЕРИТОКРАТИИ В ОРГАНАХ 

ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
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Аннотация: В настоящей статье раскрываются основные аспекты реализации 

принципа меритократии в отечественных органах прокуратуры, а также 

законодательное определение принципа меритократии в Республике Казахстан. 

 На примере прокуратуры Казахстана рассмотрены вопросы о принимаемых 

государственными органами мер по исполнению поручений руководства страны по 

реализации идей меритократии, в частности отбор кандидатов на правоохранительную 

службу и процесс замещения руководящих должностей. 

В статье затрагиваются моменты, касающиеся предыстории меритократии в 

Казахстане, что повлияло на дальнейшее обязательное применение принципа в 

независимом Казахстане. 

Актуальность статьи заключается в том, что по сей день практически все страны 

мира неустанно совершенствуют меры по реализации принципа меритократии. 

Руководство страны провозгласило идеи меритократии как основной фактор в развитии 

государства. Президент РК К. Токаев, уделяя особое место меритократии в своем 

политической курсе, акцентирует внимание, что несоблюдение данного принципа 

может привести к вполне плачевным последствиям для нашего общества. 

Ключевые слова: меритократия, принцип меритократии, органы прокуратуры, 

стажировка, способности, профессиональная подготовка, карьерное продвижение. 

 

 ВВЕДЕНИЕ 

На церемонии инаугурации Президента РК 12 июня 2019 года К. Токаев в 

качестве основного принципа своего политического курса провозгласил принцип 

меритократии. Действительно, в период президентства К. Токаева 

предпринимаются и реализовываются ряд мер по обеспечению занятия 

руководящих должностей наиболее подготовленными и способными кадрами. Не 

становится исключением и правоохранительный блок. На сотрудников 

правоохранительной системы возложена особая обязанность по защите прав и 

свобод граждан и пресечению противоправных посягательств [1].  

Реализация политического курса страны объективно диктует повышение 

роли органов правопорядка. Государство сегодня нуждается в эффективной 

системе защиты прав личности, обеспечении общественной безопасности и 

внутриполитической стабильности. Чтобы достойно ответить на современные 

вызовы и угрозы, стране нужны сильные правоохранительные органы и 



25 

 

 
International Sciences Reviews: Natural Sciences and Technologies, Vol. 2, No. 2, 2021 
 

профессионалы высокого класса. Именно поэтому проблема формирования 

достойного кадрового потенциала стала для органов прокуратуры приоритетной. 

«… в глазах граждан прокурор должен быть образцом юридической 

подготовки и эталоном справедливости всей правоохранительной системы» - 

такую на первый взгляд заурядную фразу на заседании руководства Генеральной 

прокуратуры адресовал экс-Генеральный прокурор, ныне сенатор Парламента РК 

К.П. Кожамжаров. Данное высказывание ярко подчеркивает то, что службу в 

органах прокуратуры должны проходить наиболее способные кадры как по 

знаниям юриспруденции, так и по морально-этической подготовке. Вполне 

очевидно то, что неукоснительное соблюдение принципа меритократии в 

структурах органов прокуратуры, как высшего надзорного ведомства, жизненно 

необходимо.  

Пункт 9, статьи 4 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 

416-V «О государственной службе Республики Казахстан» (Далее - ЗРК «о 

государственной службе») гласит о том, что одним из основополагающих 

принципов, на котором основывается государственная служба в Республике 

Казахстан является принцип меритократии - признания личных заслуг и 

достижений государственного служащего, его продвижения по государственной 

службе в соответствии со способностями и профессиональной подготовкой [2]. 

Как известно, согласно пункту 6 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 6 

января 2011 года № 380-IV «О правоохранительной службе» (Далее - ЗРК «о 

правоохранительной службе») правоохранительная служба является особым 

видом государственной службы. Соответственно на лиц, проходящих службу на 

должностях правоохранительных органов, распространяются нормы 

действующего законодательства о государственной службе. К тому же статья 2 

вышеназванного закона прямо указывает, что ЗРК «О государственной службе» 

является одним из актов, служащих правовой основой службы в 

правоохранительных органах. К правоохранительным органам помимо прочих 

относятся и органы прокуратуры [3]. 

Как ни странно, попытки реализации принципа меритократии в 

прокуратуре Казахстана были предприняты еще во времена существования Союза 

советских социалистических республик. В период советской эпохи 

трудоустройство выпускников высших и средних специальных учебных заведений 

осуществлялось сугубо по так называемому принципу «распределения». В 

соответствии с Приказом министра высшего и среднего специального 

образования СССР от 18 марта 1968 года №220 «Об утверждении Положения о 

персональном распределении молодых специалистов, оканчивающих высшие и 

средние специальные учебные заведения» «Молодые специалисты, оканчивающие 

высшие и средние специальные учебные заведения с отрывом от производства, 

подлежат направлению в соответствии с планом междуведомственного и 

межреспубликанского распределения на работу по специальности и 

квалификации, приобретенными ими в учебном заведении. 

Предоставление работы молодым специалистам в плановом порядке - одна из 
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гарантий обеспечения права граждан СССР на труд, установленного статьей 118 

Конституции СССР. Работа в соответствии с назначением - гражданский долг 

молодого специалиста» [4]. Положения данного акта также распространялись и 

на выпускников юридических факультетов. Помимо самого факта распределения 

учитывались уровень приобретённых знаний, умений и навыков выпускника. В 

органы прокуратуры Казахской ССР направлялись лишь выпускники с высокой 

успеваемостью, проявившие себя с положительной стороны во время учебы и 

имеющие соответствующие рекомендации от баз практики и профессорско-

преподавательского состава учебного заведения. Данная потребность в 

исключительно высококвалифицированных кадрах обуславливалась широким 

спектром деятельности (надзора) советской прокуратуры, что подразумевало 

наличие глубоких системных  знаний всех отраслей законодательства, так как 

направления надзора прокуратуры СССР касались практически всех сфер 

жизнедеятельности общества начиная от надзора за соблюдением законности в 

деятельности местных органов власти, заканчивая осуществлением уголовного 

преследования путем производства предварительного следствия.  

 К сожалению, Республика Казахстан не унаследовала указанный выше 

принцип трудоустройства молодых специалистов в виду изменения 

государственного устройства и смены политического режима на более 

демократический. Однако следует заметить, что в Казахской ССР подготовкой 

юридических кадров занимались лишь несколько ВУЗов (КазГУ, КарГУ и 

специализированные учебные заведения), что практически исключало 

переизбыток юристов в стране. Соответственно, выпускник юридического 

факультета с большой долей вероятности был уверен в своем дальнейшем 

трудоустройстве по распределению и, как следствие, мог не задумываться о какой-

либо конкуренции. В современном же Казахстане, в эпоху рыночной экономики, 

молодые юристы (количество которых значительно превышает количество 

юристов в советском Казахстане) трудоустраиваются сами и, как правило, 

ощущают натиск конкуренции. Конкуренция вынуждает специалистов 

самосовершенствоваться, черпать все больше и больше знаний в области права, 

что в конечном итоге дает для работодателей более совершенный продукт в виде 

наиболее подготовленных юристов.   

На сегодняшний день в казахстанской прокуратуре со стороны руководства 

и подразделений кадрового развития уделяется активное внимание на 

тщательный отбор лиц, впервые поступающих на службу в органы прокуратуры.  

Для реализации данного направления предпринимаются ряд существенных мер, 

показывающих свою эффективность. Среди них особое место занимают отбор 

кандидатов через первоначальную профессиональную подготовку на базе 

Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, 

прохождение тестирования по наиболее развернутому перечню нормативных 

правовых актов в уполномоченном органе по делам государственной службы, 

прохождения комплексного собеседования.  
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Как известно, главными проблемами кадрового обеспечения органов 

прокуратуры были – несовершенство отбора и субъективизм при приеме на 

службу, которые не позволяли в полной мере оценить профессиональные и 

личностные качества кандидата. Не было четких критериев и механизмов для 

этого, преобладал человеческий фактор. К тому же, активно использовался 

принцип «телефонного права» для трудоустройства. Как результат, на работу 

часто поступали не соответствующие требованиям службы кадры, от чего в целом 

страдало качество надзора и имидж прокуратуры. За последние три года из 

казахстанской прокуратуры ушло 79 молодых специалистов, 11 из них уволены по 

отрицательным мотивам. 

 Начиная с июля 2020 года в соответствии с Совместным приказом 

Генерального Прокурора Республики Казахстан от 26 июня 2020 года № 80, 

Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции 

(Антикоррупционной службы) от 29 июня 2020 года № 199 и Министра финансов 

Республики Казахстан от 14 июля 2020 года № 675 (далее – Совместный приказ) 

был утвержден новый порядок приема на службу в правоохранительные органы. 

В частности, для поступления в органы прокуратуры был введен комплексный 

экзамен по различным отраслям законодательства. Теперь до назначения на 

должность прокурора кандидат проходит годичную стажировку, из них полгода 

на базе Академии правоохранительных органов ГП РК, полгода на базе 

территориального ведомства под руководством закрепленного наставника. 

Исключается человеческий фактор, так как члены комиссии оценивают знания в 

области права у каждого кандидата по-отдельности, а результаты экзаменов 

публикуются в средствах массовой информации. Вопросы к экзаменационным 

билетам разрабатываются сотрудниками Службы внутренней безопасности ГП РК 

и запечатываются [5].  

К тому, же согласно пункту 16 Совместного приказа для обеспечения 

прозрачности и объективности работы комиссии на собеседовании могут 

приглашаться наблюдатели.  В качестве наблюдателей на собеседовании могут 

присутствовать депутаты Парламента Республики Казахстан, представители 

других государственных органов, общественных объединений 

(неправительственных организаций), коммерческих организаций и политических 

партий.  

В текущем году из 432 кандидатов к прохождению стажировку допущено 

лишь 143 кандидата, набравших наивысшие баллы на экзаменах.    

Не остается без внимания карьерное продвижение и замещение 

руководящих должностей в органах прокуратуры действующими сотрудниками. 

Как правило, в соответствии с Законами РК «О государственной службе» и 

«правоохранительной службе» назначение на руководящие должности 

осуществляется на основании результатов объявленного конкурса, учитываются 

заслуги кандидата в процессе службы, его моральные качества и соблюдение норм 

этики государственных служащих. Однако вызывающим определенный интерес 

фактором является ни с сам факт производства конкурса с последующим 
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назначением должностного лица на конкретный пост, а требования, 

предъявляемые кандидатам. На сегодняшний день в системе главного надзорного 

ведомства действует акт, согласно которому кандидатам на замещение 

руководящих должностей предъявляются соответствующие квалификационные 

требования - Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 28 августа 

2013 года № 90 «Об утверждении Квалификационных требований к категориям 

должностей сотрудников системы органов прокуратуры Республики Казахстан». 

Действительно для приобретения соответствующих навыков и должной 

подготовки, о чем гласит принцип меритократии, необходим в первую очередь 

опыт работы, особенно для сотрудников правоохранительных ведомств. Было бы 

ошибочным считать, что сотрудник, проработавший в системе прокуратуры 

условные 6-8 месяцев смог бы занимать руководящий пост, несмотря не его 

незаурядные способности [6]. 

В качестве примера приведем несколько норм из положений 

вышеуказанного акта: кандидат, претендующий на замещение вакантной 

должности «Начальник отдела Генеральной прокуратуры» должен иметь 1) как 

минимум пять лет стажа службы в органах прокуратуры, 2) либо не менее семи 

лет стажа службы на правоохранительной службе 3) либо не менее восьми лет 

стажа государственной службы, в том числе не менее двух лет на руководящих 

должностях. «Прокурор города, района и приравненный к нему прокурор» 

должен иметь 1) как минимум шесть лет стажа службы в органах прокуратуры, 2) 

либо не менее семи лет стажа службы на должностях в правоохранительных 

органах, в том числе не менее двух лет на руководящих должностях или не менее 

двух лет службы в центральном аппарате или не менее двух лет на должностях 

следующей нижестоящей категории, 3) либо стаж работы на должности судьи не 

менее семи лет;  

В числе личного состава системы органов прокуратуры немало сотрудников, 

которые являются «живым примером» реализации принципа меритократии. 

Кандидат юридических наук М.С. Тойжан прежде чем занять должность Первого 

заместителя прокурора Мангыстауской области (2019 г.) последовательно прошел 

карьерный путь начиная от стажера прокурора г. Актау, начальника отдела 

Прокуратуры г. Актау, начальника Управления Прокуратуры Мангыстауской 

области, и имел за плечами опыт работы более 20 лет. Кандидат юридический 

наук М.А. Жоргенбаев начинал службу с должности стажера прокурора г. Атырау, 

прокурора Талгарского района Алматинской области, дослужился до заместителя 

Генерального прокурора, стаж в правоохранительных органах более 20 лет [7]. 

  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюмируя все вышеизложенное в настоящей статье, хочется отметить, что 

принцип меритократии был и остается основополагающим принципом в системе 

государственном службы всех государств [8]. В частности, для Казахстана, 

меритократия имеет огромное значение в части обеспечения политической 

стабильности, экономического роста, а также национальной и общественной 
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безопасности. Принцип меритократии занимает особое место в идеях политики 

Первого Президента – Елбасы, а также в посланиях народу Казахстана 

действующего Президента [9]. Законодательное декларирование принципа 

меритократии является действенным рычагом в процессе противодействия 

коррупции и показателем желания государства двигаться в направлении 

форсированного развития и желания войти в круг самых развитых государств 

мира. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫНДА 

МЕРИТОКРАЦИЯ ПРИНЦИПІНІҢ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫ 

 

Түйін. Осы мақалада отандық прокуратура органдарында меритократия 

қағидасы іске асырудың негізгі аспектілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасында 

меритократия қағидасының заңнамалық айқындауы көрсетіледі. 

Қазақстан прокуратурасының үлгісінде меритократия идеяларын іске асыру 

мәселесі ел басшылығының тапсырмаларын орындау бойынша мемлекеттік 

органдар қабылдайтын шаралар, атап айтқанда, құқық қорғау қызметіне 

кандидаттарды іріктеу және басшы лауазымдарға орналастыру процесі туралы 

мәселелер қаралды. 

Мақалада Қазақстандағы меритократия тарихына қатысты сәттер 

қозғалады, бұл тәуелсіз Қазақстанда қағидатты одан әрі міндетті түрде қолдануға 

әсер етті. 

Мақаланың өзектілігі осы күнге дейін әлемнің барлық елдері меритократия 

қағидасын іске асыру жөніндегі шараларды ұдайы жетілдіріп отыратындығында. 

Ел басшылығы меритократия идеясын мемлекет дамуындағы негізгі фактор деп 

жариялады. ҚР Президенті Қ.Тоқаев өзінің саяси курсында меритократияға 

ерекше орын бере отырып, осы қағиданы сақтамау біздің қоғам үшін өте ауыр 

зардаптарға әкелуі мүмкін екеніне назар аударады. 

Кілт сөздер: меритократия, мериткоратия қағидасы, прокуратура 

органдары, тағылымдама, қабілет, кәсіби даярлық, мансаптық ілгерілеу. 

 

 

 

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF MERITOCRACY IN THE 

PROSECUTOR'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

Abstract. This article reveals the main aspects of the implementation of the 

principle of meritocracy in the domestic prosecution authorities, as well as the 

legislative definition of the principle of meritocracy in the Republic of Kazakhstan. 

On the example of the Prosecutor's Office of Kazakhstan, the issues of measures 

taken by state bodies to fulfill the instructions of the country's leadership to implement 

the ideas of meritocracy, in particular, the selection of candidates for law enforcement 

service and the process of filling leadership positions, are considered. 

The article touches on the background of meritocracy in Kazakhstan, which 

influenced the further mandatory application of the principle in independent 

Kazakhstan. 

The relevance of the article lies in the fact that to this day, almost all countries of 

the world are constantly improving measures to implement the principle of 

meritocracy. The country's leadership proclaimed the ideas of meritocracy as the main 

factor in the development of the state. President of the Republic of Kazakhstan K. 
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Tokayev, paying special attention to meritocracy in his political course, emphasizes that 

non-compliance with this principle can lead to quite disastrous consequences for our 

society. 

Keywords: meritocracy, the principle of meritocracy, prosecutor's offices, 

internship, abilities, professional training, career advancement. 
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СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕСТІҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ-

ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
 

Әлиасқар Абылайхан Ғабитұлы 

Астана халықаралық университеті 
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Түйін. Осы мақалада Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлықпен 

күрестің конституциялық-құқықтық негіздері туралы ақпарат беріледі. 

Қазақстан Республикасында осы қылмыс түрімен күресу жолында қабылданған 

нормативтік құжаттар және олардың топтастырылуы, Қазақстанның сыбайлас-

жемқорлықпен күресудегі халықаралық құжаттарды ратификациялау кезеңдері 

қаралды.  

Мақалада сыбайлас-жемқорлықпен күресуде ашықтық принципін қалыптастыру 

үшін жасалынып жатқан жұмыстар туралы айтылды. Сонымен қатар, сыбайлас 

жемқорлықтың ұлттық қауіпсіздікке келтірер қаупі туралы жазылды. Қазір бұл қылмыс 

тек ҚР шекарасы аумағында емес, шекара мен ел таңдамай транснационалды қылмыс 

түріне жататындығы айтылды. 

Мақаланың өзектілігі әлемдік күресуде талап ететін бұл қылмыспен заңнамалық 

тұрғыдан күресудің маңыздылығында. «Қазақстан-2050» бағдарламасы сай «дамығы 30 

елдің» қатарына үшін, ең алдымен осы қылмыспен күресу тетіктерін заңнамалық 

тұрғыдан бекітіп алу. 

Кілт сөздер: сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, экономикалық қауіпсіздік, 

көлеңкелі экономика, сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беру, конституция. 

 

КІРІСПЕ 

Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін 1991 жылы Кеңес Одағы 

ыдырағаннан кейін алды. КСРО құрамына кіретін көптеген республикалар 

сияқты, олардың дамуында бірқатар маңызды проблемаларға тап болды. Негізгі 

проблемалардың бірі" мұраға " қалған сыбайлас жемқорлық болды, ол 

экономикалық және саяси дамуды едәуір төмендетіп, демократиялық қайта 

құруларды жүзеге асыруға кедергі келтірді, жас республиканың құрылуы мен 

дамуындағы құқықтық іргетас болып табылатын конституциялық негіздер мен 

қағидаттарға нұқсан келтірді. Бүгінгі таңда сыбайлас жемқорлық-бұл біздің 

мемлекетімізде ғана емес, сонымен қатар әлемнің көптеген басқа өркениетті 

елдерінде де қылмыстың дәстүрлі және кең таралған түрі. Әлемдегі бірде-бір ел 

сыбайлас жемқорлықтан қауіпсіз емес, өйткені сыбайлас жемқорлық 

психологиясының элементтері кез-келген ересек адамға тән. 

Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті құқықтық реттеу нақ 

осы Конституциядан басталады және мұнымен келіспеуге болмайды. Өйткені 

"құқықтық тәртіптің, заңдылықтың, адам құқықтары мен бостандықтарын іске 
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асырудың, өмір сүру сапасын одан әрі арттырудың, саяси тұрақтылық пен 

қоғамдық келісімді бекітудің негізі ретінде елдің барлық азаматтарының, 

мемлекеттік органдардың, лауазымды адамдар мен қоғамдық бірлестіктердің 

Конституцияны бұлжытпай сақтауы, нормалары, қағидаттары мен идеяларын 

қолдануы Қазақстанның одан әрі қалыптасуының міндетті шарты болып 

табылады". Конституцияның ең жоғары заңды күші бар, сондай-ақ Қазақстанның 

бүкіл аумағында ол тікелей қолданылады (4-бабының 2-бөлігі)[1]. 

Конституцияның нормалары қолданылып жүрген құқық болып табылады, оған 

Конституциялық Кеңестің, Жоғарғы соттың қаулылары, халықаралық шарттар, 

сондай-ақ өзге де нормативтік құқықтық актілер (4-бабының 1-бөлігі) сәйкес 

келуге тиіс. 

ҚР-дағы конституциялық бақылаудың РФ-дағы сияқты ерекшелігі, 

конституциялық бақылаудың сот органы болып табылатын РФ-дағы 

конституциялық сотқа қарағанда, ҚР-да осындай функцияларды Конституциялық 

Кеңес орындайды. Конституциялық соттан айырмашылығы, Конституциялық 

Кеңес жеті мүшеден тұратын, өкілеттігі алты жылға созылатын квазисудиялық 

орган болып табылады, Республиканың экс-Президенттері құқығы бойынша 

Конституциялық Кеңестің өмір бойы мүшелері болып табылады. 

Конституциялық Кеңестің негізгі ережелері ҚР Конституциясында 

"Конституциялық Кеңес" деген VI бөлімде бекітілген. Конституциялық Кеңестің 

ұйымдастырылуы мен қызметі "Қазақстан Республикасының Конституциялық 

Кеңесі туралы" 1995.12.29 № 2737 ҚР Конституциялық заңымен реттеледі. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы нормативтік құқықтық 

базаға мүлтіксіз енетін халықаралық құқық нормаларын да бөліп көрсету қажет. 

Осылайша, Конституцияның 4 және 8-баптарын басшылыққа ала отырып, 

Қазақстан Халықаралық құқық нормаларын құрметтейді, мемлекеттер 

арасындағы ынтымақтастық саясатын жүргізеді, сондай-ақ халықаралық құқық 

нормалары алдындағы басымдықты мойындайды. Халықаралық шартты қолдану 

үшін жаңа заң шығару талап етілетін жағдайлар ғана ерекшелік болып табылады. 

Бірінші кезекте ҚР қол қойған және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға 

бағытталған негізгі конвенцияларды атап өту қажет, бұл: 

- "Біріккен Ұлттар Ұйымының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясы" 

31.10.2003 ж., ҚР 2008.05.04 № 31-IV 3 Заңымен ратификацияланған. 

- "Біріккен Ұлттар Ұйымының Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы 

конвенциясы" 15.11.2000 ж., ҚР 2008.06.04 № 40-IV 4 Заңымен ратификацияланған. 

- 07.10.2002 ж." Азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша 

құқықтық көмек және құқықтық қатынастар туралы конвенцияға " бұл 

Конвенцияға Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдері, атап айтқанда: 

Әзірбайжан Республикасы, Армения Республикасы, Беларусь Республикасы, 

Грузия, Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы, Молдова Республикасы, 

Ресей Федерациясы, Тәжікстан Республикасы және Украина қол қойды. Қазақстан 

осы конвенцияны ратификациялады-ҚР 2004.03.10 № 531 Заңымен 1 . Сондай-ақ, 

10.12.2010 ж. "Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің 
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адамдарды мемлекетаралық іздестіру туралы Шартына" қол қойылды,  . Аталған 

шарт сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін айыпталушы адамдарды 

мемлекетаралық іздестіру саласында тиімді құқықтық тетіктерді құруға 

бағытталған. Ол ҚР 16.10.2013 № 135-V 3 Заңымен ратификацияланған . Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күреске тікелей қатысы бар халықаралық нормативтік 

құқықтық актілердің қатарына сыбайлас жемқорлықпен тығыз шектесетін 

трансұлттық қылмыс салаларын қозғайтын халықаралық екі жақты келісімдерді 

де батыл жатқызуға болады. Келісімдердің осы санатына мыналарды жатқызуға 

болады: ұйымдасқан қылмысқа, терроризмге және есірткі құралдарының заңсыз 

айналымына қарсы күрес. Екіжақты келісімдердің ішінен мыналарды бөліп 

көрсету керек: 

- "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының 

Үкіметі арасындағы Қылмысқа қарсы күрестегі ынтымақтастық туралы келісім", 

19.05.2005 ж. 

– "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Біріккен Араб Әмірліктерінің 

Үкіметі арасындағы Ұйымдасқан қылмысқа, терроризмге, есірткі құралдарының, 

психотроптық заттардың, олардың прекурсорлары мен аналогтарының заңсыз 

айналымына және қылмыстың өзге де түрлеріне қарсы күрестегі ынтымақтастық 

туралы келісім" 13.05.2010 ж. 

Қазақстан Республикасы іс жүзінде барлық дамыған елдермен осындай 

келісімдерге қол қойғанын қосу қажет. Ал 22.05.2009 ж.ТМД мемлекеттеріне 

қатысты" қылмысқа қарсы күрес саласындағы ақпарат алмасу туралы Келісім " 

мемлекеттер арасындағы ақпараттық өзара іс-қимылды күшейтті. 

ҚР-дағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды реттейтін ішкі 

заңнаманы екі топқа бөлуге болады. Онда бірінші топқа тікелей сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күреске бағытталған тікелей іс-қимылдағы нормативтік 

құқықтық актілер кіреді. Оларға мыналарды жатқызуға болады: 

-ҚР 18.11.2015 № 410-V "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" 

Заңы  ; 

– ҚР 18.11.2015 № 411-V ҚРЗ "Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері 

бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Заңы  . 

Екінші топқа сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелерін қозғайтын, 

бірақ бірінші кезекте сыбайлас жемқорлыққа жатпайтын қоғамдық өзара 

қатынастарды реттейтін жанама іс-қимылдың нормативтік құқықтық актілері 

кіреді. Оларға мыналарды жатқызуға болады: 

 – ҚР Конституциялық заңы 26.12.1995 № 2733 "Қазақстан Республикасының 

Президенті туралы";  

–  ҚР Конституциялық заңы 18.12.1995 № 2688 "Қазақстан Республикасының 

Үкіметі туралы" 

–  ҚР Конституциялық заңы 16.10.1995 № 2529 "Қазақстан Республикасының 

Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы"; 



35 

 

 
International Sciences Reviews: Natural Sciences and Technologies, Vol. 2, No. 2, 2021 
 

– ҚР 23.01.2001 № 148-II "Қазақстан Республикасындағы жергілікті 

мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы" Заңы; 

– ҚР 06.04.2016 № 480-V "Құқықтық актілер туралы"Заңы. 

 -ҚР 15.04.2013 № 88-V "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы"Заңы.[2] 

Сыбайлас жемқорлықпен күрестің нормативтик құқықтық негізін 

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" ҚР Заңы және ҚР 

Конституциясына негізделеді (3-бап). Жоғарыда аталған заңның 4-тарауында 

"Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың салдарын жоюдың" құқықтық 

реттеуіне бағытталған. Атап айтқанда, жоғарыда аталған тараудың 25-бабы заңсыз 

алынған мүлікті өндіріп алу туралы ережелерді бекітеді, ал 26-бап сыбайлас 

жемқорлық құқық бұзушылықтар нәтижесінде жасалған мәмілелердің, 

шарттардың, актілер мен әрекеттердің жарамсыздығын айқындайды. ҚР Заңында 

сыбайлас жемқорлықты анықтау негізінен тек мемлекеттік лауазымды атқаратын 

адамдарға және мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген 

адамдарға ғана қатысты. Ресей Заңында сыбайлас жемқорлықтың анықтамасына 

шенеуніктерге тікелей қатысты қызметтік ережелер мен өкілеттіктерді теріс 

пайдаланудан басқа, кәсіпкерлік мүдделерін қозғайтын коммерциялық параға 

сатып алу кіреді, ал жоғарыда аталған Заңның 1-бабының 1-бөлігінің б) тармағы 

осы саладағы сыбайлас жемқорлықтың ауқымын жеке тұлғалардан заңды 

тұлғаларға дейін кеңейтеді, ал ҚР Заңының 16-бабы тек кәсіпкерлік саласындағы 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды реттеуге бағытталған. 

Мемлекеттік қызметшілердің моральдық-адамгершілік бейнесіне және 

іскерлік қасиеттеріне қойылатын талаптарды жоғарылату мақсатында ҚР 

Президенті "Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Ар-намыс 

кодексі туралы" 03.05.2005 № 1567 жарлық шығарды , оның шеңберінде "Қазақстан 

Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Ар-намыс кодексі (Мемлекеттік 

қызметшілердің қызмет этикасы ережелері)"бекітледі. Бұл құжатта "мемлекеттік 

қызметшілердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлқы" және "мемлекеттік 

қызметшілердің қызметтен тыс уақыттағы мінез-құлқы"сияқты ережелер ерекше 

назар аударуға лайық. Қазіргі уақытта бұл құжат заңды күшін жоғалтты және 

оның орнына "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп 

кодексі (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидалары)" бекітілді.  

01.01.2016 ж. бастап қолданысқа "Мемлекеттік қызмет туралы" Заңға 

түзетулерді енгізу 3. Атап айтқанда, 26-бап шеңберінде "Б" корпусының 

мемлекеттік лауазымдарына кіретін азаматтар мемлекеттік тілді және ҚР 

заңнамасын білуін қамтитын міндетті тестілеуден өтеді. Әрине, бұл бастама 

бастапқы кезеңде заң біліктілігі төмен үміткерлердің мемлекеттік қызмет 

лауазымдарына кіру мүмкіндігін болдырмауға ықпал ететін болады. Тестілеуді 

сәтті тапсырған әлеуетті мемлекеттік қызметші өзінің заңды жауапкершілігін, 

оның ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін де сезінетін болады. 

Сыбайлас жемқорлық оның барлық көріністерінде еліміздің ұлттық және 

экономикалық қауіпсіздігіне қауіп төндіреді, біздің елімізде қалыптасқан 

демократия принциптерін бұзады. Қазақстан Республикасында жиі 
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жарияланатын экономикалық дағдарыстар көбінесе дамыған сыбайлас 

жемқорлықтың салдары болып табылады. Бұл дағдарыс негізінен парақорлық пен 

мемлекеттік мүлікті ұрлау салдарынан туындайды. Сыбайлас жемқорлыққа 

қатысты қазіргі жағдай және оның проблемалары мемлекет тарапынан шұғыл 

әрекеттерді талап етеді, Қазақстанда жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы саясатты жақсарту қажет болады 

 Қазақстан Президенті К-Ж.Тоқаев сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

еліміздің стратегиялық дамуының негізгі басымдықтарының бірі екенін атап 

өтті.[3]  Бұл бағытта бірқатар маңызды міндеттер атқарылған, атап айтқанда, 

Қазақстан халықаралық ГРЕКО ұйымына мүше болды, қарамағындағы 

қызметкердің сыбайлас жемқорлыққа қатысы анықталған жағдайда оның 

басшысының қызметінен босатылуы заңмен бекітілді, сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдерін заңнамамен сараптау жұмыстары күшейтілді.[4] 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес міндеттерін шешу сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы ұзақ және дәйекті саясат жүргізуді талап етеді, өйткені 

сыбайлас жемқорлықтың жаңа жағдайларға тез бейімделу қабілеті бар. Сыбайлас 

жемқорлық бюджеттік, құқық қорғау және инвестициялық салаларда ерекше 

орын алады. Сот, құқық қорғау және бақылаушы органдардағы сыбайлас 

жемқорлық процестері қоғам үшін айрықша қауіп төндіреді, олардың өкілдері 

өздері қылмыс пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруға тиіс. Бұл Қазақстан 

азаматтарында үмітсіздік пен пессимизм сезімін тудырып қана қоймайды, оларды 

озбырлықтан мүлдем қорғансыз етеді, сонымен қатар мемлекеттің 

конституциялық негіздерін бұзады. 

2020 жылдың алты айының қорытындысы бойынша Қазақстанда тіркелген 

аса ауыр сыбайлас жемқорлық қылмыстарының саны 2019 жылдың сәйкес 

кезеңімен салыстырғанда үш есеге артты, деп хабарлады ҚР Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Стратегия және жедел басқару 

департаментінің басшысы Нұрлан Жақсымбетов. Ауыр сыбайлас жемқорлық 

қылмыстар бойынша өсім 10% - ды құрады. Жүйелі сыбайлас жемқорлық 

фактілерінің жолын кесу көрсеткіші 22% - ға ұлғайды. Жарты жыл ішінде Антикор 

қазынаға 33,2 млрд теңге өндірді, бұл өткен жылдың ұқсас көрсеткішінен екі есе 

артық. "Соңғы 2,5 жылда 74,6 млрд теңге немесе белгіленген залалдың 91% - ы 

өтелді. Бұл ақшаға 37 мектеп немесе 70 балабақша салуға болады", - деп атап өтті 

Нұрлан Жақсымбетов.[5] 

2019 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан рейтингте 180 елдің ішінен 

113-орынды иеленді және 100-ден  34 балл жинады, ал бір жыл бұрын 

Transparency International сыбайлас жемқорлық деңгейі бойынша Қазақстанға 124-

орынды (ол бірнеше басқа елдермен бөлінген) берді. Ол кезде Қазақстанның 

жалпы балы мүмкін болған 100 балдың 31-іне тең болған (30-дан төмен балл 

"өктем жемқорлық" дегенді білдіреді») 
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Теорияда сыбайлас жемқорлықтың 3 түрі бар: тұрмыстық, іскерлік және 

жоғарғы биліктің сыбайлас жемқорлық. Деректер сурет түрінде ұсынылған (сурет. 

1).[6] 

 

  

 
сурет. 1 

Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді 

және ҚР 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл туралы Заңы мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік 

құқықтық актілерінен тұрады.  

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Заңының 1-бабы 6-

тармақшасында Сыбайлас жемқорлық – жауапты мемлекеттік лауазымды 

атқаратын адамдардың, мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкілеттік берілген 

адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға 

теңестiрiлген адамдардың, лауазымды адамдардың өздерінің лауазымдық 

(қызметтік) өкiлеттiктерін және соған байланысты мүмкiндiктерiн жеке өзi немесе 

делдалдар арқылы жеке өзіне не үшінші тұлғаларға мүлiктiк (мүліктік емес) 

игiлiктер мен артықшылықтар алу немесе табу мақсатында заңсыз пайдалануы, 

сол сияқты игiлiктер мен артықшылықтарды беру арқылы осы адамдарды параға 

сатып алу.  

Жоғарғы Заңның 9-тармақшасында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің өз өкілеттіктері 

шегіндегі сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оның ішінде қоғамда сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және 

жою жөніндегі, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, 

жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру және олардың салдарларын жою жөніндегі 

қызмет.[7] 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған негізгі халықаралық 

актілерге 2003 жылғы 31 қазандағы БҰҰ-ның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

конвенциясы жатады. Оны Н.Назарбаев 2008 жылы 4 мамырда 
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ратификациялауға қол қойды. Сондай-ақ, Қазақстандағы сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-шараларды мақсатты түрде жүзеге асыру үшін ұлттық стратегия және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың ұлттық жоспарын жасады. [8] 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жазалау шараларынан 

басқа, алдын алу шараларын қабылдау қажет. Мемлекеттік және жергілікті өзін-

өзі басқару органдары сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне 

қоғамның теріс қатынасын насихаттайтын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

шаралар жүргізуі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беру бағдарламасын 

(оқыту процесінде сыбайлас жемқорлық мінез-құлыққа төзбеушілікті дамыту) 

енгізуі қажет. Осы мақсаттарда БАҚ-ты да ұтымды іске қосу: сыбайлас 

жемқорлықтың елдің әлеуметтік-экономикалық жағдайына және азаматтардың 

құқықтарына қысым жасалуына теріс және қиратушы әсері туралы материалды 

жүйелі және мерзімді түрде жариялау, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл проблемаларын талқылау және шешу үшін қоғамдық бірлестіктер мен 

кәсіпкерлік қызмет өкілдерінің қатысуымен ақпараттандыру іс-шараларын өткізуі 

қажет. 

Қорытындылай келе, көлеңкелі экономика мен сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрестің сәттілігі қоғамда осы күресті саналы түрде жаппай қолдау 

жағдайында ғана мүмкін болады, ал бұл өз кезегінде азаматтардың мемлекеттік 

билік және басқару институттарына деген сенімінің жоғары деңгейі болған кезде 

ғана қол жеткізуге болады. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

 

Аннотация. В настоящей статье приводится информация о 

конституционно-правовых основах борьбы с коррупцией в Республике Казахстан. 

Рассмотрены принятые в Республике Казахстан нормативные документы по 

борьбе с данным видом преступлений и их консолидация, этапы ратификации 

Казахстаном международных документов по борьбе с коррупцией. 

В статье рассказано о проводимой работе по формированию принципа 

открытости в борьбе с коррупцией. Кроме того, было написано об угрозе 

коррупции национальной безопасности. Было отмечено, что сейчас это 

преступление относится к транснациональному виду преступления, не только на 

территории границы РК, но и без выбора границ и страны. 

Актуальность статьи заключается в важности законодательной борьбы с 

этим преступлением, которое требует мировой борьбы. Согласно 

программе«Казахстан-2050» для входа в состав «30 развитых стран» требуется 

законодательно закрепить механизмы борьбы с этой преступностью. 

Ключевые слова: противодействия коррупции, экономическая 

безопасность, теневая экономика, антикоррупционное образование, конституция. 

 

 

CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASES OF CORRUPTION 

 

Abstract. This article provides information on the constitutional and legal 

foundations of the fight against corruption in the Republic of Kazakhstan. 

The regulatory documents adopted in the Republic of Kazakhstan on combating 

this type of crime and their consolidation, the stages of Kazakhstan's ratification of 

international documents on combating corruption are considered. 

The article describes the ongoing work on the formation of the principle of 

openness in the fight against corruption. In addition, it was written about the threat of 

corruption to national security. It was noted that now this crime belongs to a 

transnational type of crime, not only on the territory of the border of the Republic of 

Kazakhstan, but also without choosing the borders and the country. 

The relevance of the article lies in the importance of the legislative fight against 

this crime, which requires a global fight. According to the "Kazakhstan-2050" program, 

to become a member of the "30 developed countries", it is required to legislate 

mechanisms for combating this crime. 

Key words: anti-corruption measures, economic security, shadow economy, anti-

corruption education, constitution. 

http://adilet.zan.kz/


40 

 

 
International Sciences Reviews: Natural Sciences and Technologies, Vol. 2, No. 2, 2021 
 

 

ШЕТЕЛДЕРДЕГІ ҚАЗАҚ ДИАСПОРАСЫН ТІЛДІК-МӘДЕНИ ЖӘНЕ 

ҚҰҚЫҚТЫҚ ТҰРҒЫДАН МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДЫҢ ӨЗЕКТІ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

С.К.Амандыкова1,  Н.И.Хайрмуханмедов2, Р.С.Сакиева3 

1Астана халықаралық университетінің профессоры,  

заң ғылымдарының докторы 

amandykova@mail.ru 
2Астана халықаралық университетінің доценті, PhD 

nurbek.isabay@gmail.com 
3Қайнар университетінің профессоры, 

заң ғылымдарының кандидаты 

 

Түйін. Мақалада шетелдердегі қазақ диаспорасының тілдік-мәдени біртектілігін 

сақтап қалудың өзекті мәселелері талдау жасалады. Қазақ диаспорасы өмір сүретін әлем 

елдеріндегі этникалық қазақтардың тілдік-мәдени біртектілігін сақтауда Қазақстан 

тарапынан мемлекеттік қолдау жасаудың негізгі бағыттары бойынша ұсыныстар алға 

тартылған. Сонымен қатар, азшылық ұлттарды қорғау бойынша мемлекеттер мойнына 

алған халықаралық құқық нормалары негізінде шетелдердегі қандастарды құқықтық 

тұрғыдан қолдаудың негізгі аспектілері зерделенген.  

Кілт сөздер: қазақ диаспорасы, азшылық ұлттар құқықтарын қорғау, тілдік-мәдени 

біртектілік, қандастар, қазақ тілі. 

 

КІРІСПЕ 

Шетелдердегі қазақ диаспорасының саяси, әлеуметтік-экономикалық және 

мәдени-рухани құқықтары мен мүдделерін қорғау, оны ешбір шектеусіз тұрып 

жатқан елдерінде жүзеге асырудың бірқатар мәселелері бар. Мұндай мәселелер 

қазақ диаспорысы өмір сүретін елдердің саяси және экономикалық жағдайына, 

демократиялық ахуалына қарай өзгеріп отырады. Дегенмен, қандай ел болғанына 

қарамастан шетелдердегі қазақ диаспорасының ортақ мәселесі, ол тіл жағдайы. 

Шетелдердегі қазақ диаспорасының ең үлкен мәселесі – қазақ тілін үйренудің 

жай-күйі болып отыр. 

Әлбетте, қазақ диаспорасы өздері өмір сүретін мемлекеттерде сол елдің 

жалпы саяси, мәдени құндылықтарымен мейлінше интеграцияланған жағдайда 

өмір сүреді. Өмір сүріп жатқан елдің мемлекеттік тілін меңгеріп, сол елдің жалпы 

құндылықтарын мойындаған. Ешбір елде шетелдердегі қазақ диаспорасы 

арасында сепаратисттік пиғылдағы немесе мемлекеттің ресми идеологиясына 

және саясатына қарсы бағытталған оппозициялық пиғыл байқалмайды. Кейінгі 

жылдары Қытайда азшылық ұлт өкілдеріне қарсы қатаң саясат жалпы қазақтар 

арасындағы сепаратисттік немесе коммунисттік идеологияға қарсы оппозициялық 
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пиғылдан емес, жалпы Қытай үкіметінің азшылық ұлт өкілдеріне қарсы 

саясатының қатаң бағыт алуынан туындап отыр.   

Халықаралық құқық талаптарына сай мемлекеттер азшылықтарға олардың 

тілдік даралығын сақтауда және дамытуда жеткілікті қолдауға сүйену мүмкіндігін 

қамтамасыз етуі тиіс [1]. Бұған жеке және отбасылық өмірде азшылықтардың 

тілдерін немесе өңірлік тілдерді пайдалану, бұл тілдерді жекешелік және 

бұқаралық салада пайдалануды қолдау кіреді. Қазақ диаспорасы өмір сүретін 

мемлекеттердің басым көпшілігі (Қытай және Иран тысында) азшылық ұлттардың 

құқықтарына, оның ішінде ана тілін сақтауына қатысты халықаралық келісімдерді 

ратификациялаған елдер [2]. 

Әрбір елдің жағдайына қатысты ақпараттар жеке-жеке сараланып, талдау 

жүргізілместен бұрын қазақ диаспорасының қазақ тілі төңірегінде төмендегідей 

мәселелері бар екендігін атап өткен жөн. Олар: қазақ мектептерінің жай-күйі; 

қазақша оқытатын курстардың жағдайы; қазақ тілін үйрететін оқу-әдістемелік 

құралдармен қамтамасыз етілу мәселесі; жоғары оқу орындарында қазақ тілі мен 

әдебиеті және қазақ мектептеріне педагог кадрлар даярлау мәселесі; қазақ тілінде 

газет-журнал басып шығарудың жағдайы; қазақ тіліндегі радио, теледидар 

бағдарламаларының жағдайы; қазақ тілінде қазақстандық радио және 

телеөнімдердің өзге елдерде таратылу жағдайы болып табылады.  

Қазақ мектептерінің жағдайы. Бүгінде шетелдердегі қазақ диаспоралары 

арасында Өзбекстан мен Моңғолияда ғана қазақ мектептері бар. Қытайдағы қазақ 

мектептері 2010 жылы білім саласындағы реформалардан соң аралас мектептерге 

айналып, негізгі сабақтар қазақ тілінде емес, қытай тілінде жүргізіліп бастады. Дәл 

осындай тенденция Моңғолияда да байқалады. Моңғлияның Баян-Өлгей 

аймағында ғана қазақ мектебі бар. Жалпы 43 мектептен 5 мектеп  қана таза қазақ 

мектебі, қалған 38 мектеп аралас мектеп. Қазақ мектептерінде пәндерді бірыңғай 

қазақ тілінде оқыту тоқтатылған [3]. 

Қазақ диаспорасының ана тілінде білім алуына барынша жағдай жасап 

отырған ел – Өзбекстан. 2019 жылғы статистика бойынша Өзбекстандағы қазақ 

мектептерінің жалпы саны - 372. Салыстырмалы түрде алып қарайтын болсақ, 

өзбек елі тәуелсіздік алған 1991 жылы 550 қазақ мектебі болған. Қарақалпақстан 

Республикасында - 168 аралас мектеп, Бұхара облысында - 11, Науаи облысында - 

56,  Жизақ облысында - 4,  Сырдария облысында - 4, Ташкент облысында - 127, 

Хорезм облысында - 1, Ташкент қаласында - 1 қазақ мектебі білім беру қызметімен 

айналысады. Дегенмен, этникалық қазақтар тұратын Өзбекстанның өзге 

облыстарында, атап айтқанда, Андижан, Қашқардария, Наманган, Самарқанд, 

Сұрхандария, Ферғана облыстарында қазақ мектептері жоқ. Өйткені, қазақ 

мектептерін, қазақ сыныптарын ашатын бала саны жеткілікті емес және қажетті 

кадрлар жетіспейді. Өзбекстанда жыл өткен сайын қазақ мектептерінің саны 

азаюда. Мұның бірқатар саяси, экономикалық, демографиялық себептері бар [4].  

Біріншіден, Өзбекстан үкіметінің аз ұлттардың тілін қорғауға қатысты 

айқын мемлекеттік саясаты жоқ. Жалпы қазақ мектептері ғана емес, орыс және 
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қырғыз мектептерінің де саны жыл өткен сайын азаюда. Өзбекстан мемлекеті аз 

ұлттардың тіліне өзбек тіліне жасағандай қамқорлық жасауға ынталы емес.  

Екіншіден, өзбекстандық қазақтар арасында балаларын жаппай өзбек 

мектептеріне беру тенденциясы белең алған. Себебі, қазақ және орыс мектебіне 

барған балалар латын емес, кирилл әліпбиіне жатық болады. Ал қазақша оқу-

әдістемелік материалдардың барлығы кирилл әліпбиінде. Өзбек мектептері 

барлық пәндерді түгелдей латын әліпбиімен оқытады. Қазақтар балаларының 

мектеп бітіргенде жоғары оқу орындарына түсу мүмкіндігі азаяды деп алаңдайды. 

Осының салдарынан қазақ мектептері жабылуда.  

Үшіншіден, еңбекке қабілетті орта жастағы немесе жас этникалық қазақтар 

Қазақстанға көшуде. Бұл да мектептердің тиісті бала санымен қамтамасыз етілмей 

жабылуына жол ашып отыр.  

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру мекемелерінде қазақ тілінде 

білім беру Қарақалпақстан Республикасында ғана қанағаттанарлық деңгейде. 

Қарақалпақстан Республикасындағы қазақ мектептері кадрлық және оқу-

әдістемелік тұрғыдан қамтылған. Өзбекстан Республикасының бастауыш және 

жалпы орта білім беру саласының стандарттары бойынша оқулықтармен 

қамтылған.  

Қарақалпақстандағы жергілікті институттарда қазақ тілінде білім беретін 

факультеттерден басқа Өзбекстанда Низами атындағы Ташкент педагогикалық 

университетінде, Сырдария облысындағы Гүлістан мемлекеттік университеті ғана 

қазақ тілінде педагог кадрлар даярлайды [5]. 

Өзбекстанның қалған өңірлерінде қазақ тілінде білім берудің көптеген 

қиындықтары бар. Ең үлкен қиындық – қазақ тілі мен әдебиетінен басқа мектепте 

оқытылатын өзге пәндерді қазақ тілінде өткізе алатын кадрлардың тапшылығы 

болып отыр. Сол себепті, мектептегі пәндердің басым көпшілігі өзге тілдерде 

оқытылады. Сонымен қатар, мектеп кітапханаларында қазақ тіліндегі әдеби 

кітаптар жоқ. Осы аталған факторлар қазақ мектептеріндегі білім сапасының 

төмендеуіне жол ашып отыр. Өзбекстандағы қазақ мектептерінің сәйкесінше оқу-

әдістемелік құралдармен қамтамасыз етілмегендігін де атап өткен жөн. 

Мектептерде оқытылатын пәндерді қазақ тілінде жүргізетін кадрлардың 

жоқтығының басты себебі: Қазақстанның ЖОО-нан алынған дипломды 

Өзбекстанда нострификациялау өте қиын. Себебі, Өзбекстанның Білім 

министрлігінің өзге елдерде жоғары білім алған азаматтардың дипломдарын 

нострификациялау талаптары қатаң. Қазақ тілінде білім беретін педагог 

мамандар даярлайтын ЖОО өте аз. Осы ЖОО-дарын бітіріп шыққан мамандар 

қазақ мектептерін тиісті кадрлармен толықтай қамтамасыз ете алмайды. Сол 

себепті, Өзбекстан ЖОО-да қазақ мектептерінде білім беретін педагог кадрлар 

даярлайтын арнайы бөлімдер ашуға деген өткір қажеттілік бар екендігін атап өту 

қажет.  

Қорыта келгенде, Өзбекстандағы этникалық қазақтардың ана тілінде білім 

алуы, ұлттық-мәдени құндылықтарын насихаттап, жаңғыртуы тұрғысынан 

көптеген мәселелер бар. Бұл мәселелердің басым бөлігі Өзбекстанның 
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этносаралық ішкі саясатына тәуелді факторлар болса, бірқатары Қазақстан 

тарапынан шешімін табатын мәселелер. Осы тұрғыдан Қазақстан үкіметі қазақ 

диаспорасының ана тілінде білім алу құқығын белгілі бір деңгейде қамтамасыз 

етіп отырған елдерде атап айтқанда, Өзбекстан, Моңғолияда қазақ мектептерінің 

материалдық және кадрлық, оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуіне сол елдердің 

білім туралы заңнамасы және еларалық келісім-шарттар аясында қолдау жасауы 

қажет екендігін атап өткен жөн.  

Қазақша оқытатын курстардың жағдайы. Қазақ тілін оқытатын курстар 

әсіресе қазақ мектептері жоқ елдерде аса өзекті. Қазақ диаспорасы өкілдерінің, 

атап айтқанда жастардың қазақ тілін бастауыш деңгейде болсын үйренуіне 

мүмкіндік беретін дәл осындай курстар. Қазақ тілі курстары әсіресе АҚШ, Еуропа, 

Түркия, Иран секілді елдер үшін аса маңызды.  

Қазақша үйрететін арнайы курстар бірқатар Еуропа елдеріндегі қазақ 

диаспорасының мәдени орталықтарында оқытылып үйретіледі. Мұндай курстарға 

тән жалпы сипаттама – бұлар кәсіби курстар емес. Қазақ тілін үйрететін ерікті 

оқытушы табылған жағдайда мәдениет орталықтары түрлі жас ерекшеліктеріне 

қарай курстар ұйымдастырып отырады. Атап айтқанда, осындай курстар 

Германия, Франция, Ұлыбритания, Түркиядағы қазақ мәдени орталықтарында 

өткізіледі. Дегенмен, Еуропадағы қазақ тілі курстары жүйелі, кәсіби сипатқа ие 

емес. Көп ретте ауызекі сөйлесуді, күнделікті қолданылатын, жиі айтылатын 

сөздерді жаттау сипатында болады [6]. 

Ал енді бірқатар елдерде Қазақстан Республикасының елшілігі немесе 

консулдығы жанынан қазақ тілі кәсіби тұрғыдан ұйымдастырылып өткізіледі. 

Мәселен, 2019 жылы Парижде қазақ тілі курсы ашылды. Бастапқыда қазақ тілі 

курстары түрік орталықтарында еріктілік негізінде оқытылып жүріп, 2019 жылы 

ҚР елшілігі өз қамқорлығына алған. Мұндай курстар тек қазақ тілін үйретумен 

ғана шектелмей қазақ мәдениеті мен салт-дәстүрін, фольклор және музыкалық 

аспаптарын үйретуге үлкен мүмкіндік береді [7]. 

Қазақ тілін ерікті түрде оқыту курстары әсіресе АҚШ-та жақсы дамыған. 

АҚШ-тың түрлі қалаларында оннан астам қазақ диаспорасының мәдени 

бірлестіктері мен орталықтары жұмыс жасайды. Аталған орталықтарда қазақ тілі 

курстары демеушілік қаражат есебінен қызмет атқарады. Мұғалімдер де көбіне 

ерікті түрде, тегін үйретеді.  

 Негізгі сұраныс - қазақ тіліндегі оқу кітаптар, мультфильмдер, білім беру 

бағдарламалары және бірлескен іс-шараларды өткізуге қаржылық қолдау көрсету. 

 АҚШ-тағы этникалық қазақтар арасында ұлттық, мәдени құндылықтарды 

жаңғыртып, насихаттауға деген ынта-ықылас бар. Басым көпшілігі ана тілін 

ұмытпауға тырысады. Әсіресе, АҚШ-та туған балаларының қазақ тілі мен 

мәдениетін, салт-дәстүрді білгенін қалайды. Дегенмен, АҚШ-тағы этникалық 

қазақтардың осы тектес сұраныстарына жауап беретін жүйелі қызмет жоқ.  

 Қазақ тілін оқыту курстары қазақ диаспорасы тұратын елдерде ерікті түрде 

тегін оқытатын мұғалімдер табылғанда ғана ұйымдастыру мүмкін болуда. Осы 

тұрғыдан, Париждегі қазақ тілі курсы жаппай үлгі болып, өзге елдердегі осындай 
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курстарға ҚР елшіліктері өз қамқорлығына алып, кәсіби оқытушылармен және 

тиісті оқу құралдарымен қамтыса бұл шетелдердегі қазақ диаспорасының ана 

тілін үйренуге деген сұранысын қанағаттандыруға үлкен серпін береді.  

 Батыс Еуропа елдері мен Түркияда өмір сүретін қазақтардың азшылық 

ретінде құқықтары толықтай кепілдікке алынған. Этникалық, тілдік, мәдени және 

діни тұрғыдан құқықтарын жүзеге асыруға ешқандай кедергі жоқ. Қазақ тілін 

үйренуде бірқатар мәселелер бар.  

Біріншіден, қазақтар әсіресе, жас буын өкілдерінің көпшілігі қазақ тілін 

білмейді. Мұның себебі, қазақша оқытатын кәсіби мамандар мен латын 

әліпбиіндегі оқу құралдарының жетіспеушілігі болып отыр. Осы елдерде 

құрылған Қазақ мәдени орталықтары өз мүмкіншіліктерімен ерікті түрде қазақша 

үйрететін мұғалімдерді жалдап, түрлі жас топтарындағы қазақтарға қазақша 

курстар ұйымдастырып оқытуда. Мұғалімдер ерікті негізде оқытатындықтан және 

қазақ тілін оқытудың кәсіби маманы болмағандықтан курстар әуесқой үйрену, 

ауызекі сөйлеу, сөз жаттаудан ары аса алмайды.  

Екіншіден, қазақтардың латын әліпбиінде қазақша кітаптар, қазақ әдебиетін 

оқу мүмкіндігі шектеулі. Осының нәтижесінде ұлттық әдебиетті ана тілінде оқып 

білу мүмкіндіктері шектеліп отыр.  

Иран қазақтарының басым бөлігі ауызекі түрде қазақша сөйлей алады. 

Әсіресе, жасы 40-тан асатын аға буын өкілдерінің түгелге жуығы қазақша сөйлей 

алады. Жалпы Иранда қоғамдық орындарда парсы тілінен басқа тілде сөйлесуге 

тиым салынған. Балабақшалар, мектептер, жоғары оқу орындарында арнайы тіл 

мамандықтары тысында парсышадан өзге тілде білім берілмейді. Дегенмен, 

осыған қарамастан ирандық қазақтардың ана тілдерін ұмытпауы ерекше жағдай. 

Мұның бірқатар әлеуметтік-мәдени себептері бар [8]. 

Біріншіден, Иран қазақтары әрқайсысы әржақта шашырап емес, 

қалалардың мөлтекаудандарында бір-біріне жақын қоныстанған. Араларында 

әліге дейін тығыз туыстық қатынас бар. Осы себептен, қазақтар әсіресе аға буын 

өкілдері бір-бірімен қазақша сөйлеседі.  

Екіншіден, қазақтар балаларын балабақшаға бермейді. Мектеп жасына 

жеткенше балалар үйде қазақша сөйлескендіктен тілі мен бастапқы ойы қазақша 

қалыптасады.  

Үшіншіден, ирандық қазақтардың жасы үлкендері ағайын-туыс арасында 

ақсақал ретінде үлкен құрметке ие, сол себепті жас буынға үнемі қазақтың тілі 

мен дәстүрін жас ұрпақтың жадын шегелеп отыратын функцияны мүлтіксіз 

орындауда.  

Төртіншіден, Иран үкіметі қоғамдық орындарда парсы тілі мен мәдениетін 

міндеттегенімен, отбасы мен жамағат ішіндегі мәдени әркелкілікке барынша 

толерантты. Мұндай толеранттылық тіптен ирандық еврейлерге де танылғанын 

атап өткен жөн.  

Бесіншіден, ирандық қазақтардың этнос ретінде болмысын жоғалтпауға 

деген диаспоралық өзін-өзі қорғау түйсігі аса күшті.  
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Алтыншыдан, қазақтар арасында парсылармен және өзге ұлт өкілдерімен 

аралас неке мүлдем жоққа тән. Мұның басты себебі, қазақтардың суннни Ханафи 

мәзхабын қатаң ұстануынан туындауда. Осының нәтижесінде отбасында 

балалардың тілі қазақша шығып отыр.  

Иран қазақтары арасында, оның ішінде жас буынның қазақша үйренуге 

деген ынта-ықыласы мол. Дегенмен, көптеген қордаланған мәселелерді талдап 

көрсеткен жөн.  

Біріншіден, Иранда мектептер тек прасы тілінде оқытатындықтан және араб 

әліпбиінде жазылатындықтан Қазақстаннан елшілік арқылы келетін кирилл 

немесе латын әліпбиіндегі оқу құралдары көбінесе пайдаға жарамайды.  

Екіншіден, қазақша кәсіби тұрғыдан оқытатын курстар мен орталықтар 

мүлдем жоқ.  

Үшіншіден, Иранда Қазақ мәдени орталығы әліге дейін құрыла алмауда. 

Ислам революциясынан кейін ирандық қазақтар ашық түрде қазақ мәдени 

орталығын құру туралы үкіметке өтініш білдіргенімен әлі күнге дейін үкімет 

рұқсат бермеуде.  

Төртіншіден, ирандық қазақтар қазақстандық спутниктік телерадио 

бағдарламаларын көру мүмкіндігі жоқ. Қазақ тілінде бірде-бір газет, журнал, 

кітап жарияланбайды. Қазақстаннан келген кітаптар кирилл әліпбиі 

болғандықтан көпшілік оқи алмайды.  

Бесіншіден, ирандық қазақ жастарын арнайы квотамен Қазақстанда оқыту 

мәселесі жүйелі түрде жолға қойылмаған.  

Қазақ тілін үйрететін оқу-әдістемелік құралдармен қамтамасыз ету 

мәселесі. Бүгінгі таңда шеттегі қазақ диаспорасының ана тілін үйренуіне теріс 

ықпал етіп отырған ең өзекті мәселелердің бірі - білім беру жүйесінде жаңа 

электрондық технологияны енгізу, халықаралық коммуникациялық желілерге 

шығу, білім беруде ақпараттық технологияларды қолдану, жетістіктері мен жеке 

тұлғаларды қалыптастыру және қазіргі заман талабына сай білім алуға қажетті 

жағдайлар жасау. Қазақ тілін оқытудың жаңа жүйесі жасалып, оның мазмұнының 

түбегейлі өзгеруі, оқу-әдістемелік жүйеге жаңа талаптар мен міндеттер қойып 

отыр. 

Шетелдердегі қазақ диаспорасына қазақ тілін жаңаша оқыту барысында 

сабақта жан-жақты технологияларды ұтымды қолданып, үйренушілердің 

шығармашылықпен жұмыс жасауына мүмкіндік туғызып отыру қажет. 

Шетелдік қазақ диаспорасының ана тілін сақтап қалуда ең өзекті 

мәселелерінің бірі – қазақша үйрететін оқу-әдістемелік құралдардың жоқтығы 

болып отыр. Түрлі елдерде тарап жүрген оқу-әдістемелік құралдардың сапасы 

талаптарға сай келмейді.  

Біріншіден, қазақша оқу құралдары қазақ диаспорасы өмір сүріп отырған 

елдердегі қазақтардың дүниетаным, біліміне лайықталып дайындалмаған.  

Екіншіден, оқу құралдары білім алушылардың жас ерекшеліктері ескеріле 

отырып дайындалмаған; 
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Үшіншіден, оқу құралдары инновациялық сипатта емес, қазақ тілін 

үйретудің көне методикасымен дайындалған.  

Осының салдарынан шетелдегі қазақ диаспорасының арасынан қазақша 

үйренуге ынта қойғандар үшін тіл үйретудің методикалық қиындықтары орын 

алуда.  

Қазіргі кездегі қоғамның ақпараттану жағдайында ақпараттық 

технологиялардың қарқынды дамуы адам өмірінің әр түрлі саласына біртіндеп 

өзгерістер енгізуде. Қазақ тілін оқытудың озық технологияларын меңгермейінше 

шеттегі қандастарымыздың ана тілін сақтап қалуына тиісті жағдай жасау мүмкін 

емес. Сондықтан, шеттегі қандастарымызға қазақша үйретудің электрондық 

ұстанымдарын анықтау және айқындау қажет. Сонымен қатар электрондық оқыту 

құрылымы мен мазмұнына, оқыту әдістеріне, оқытудың формасына және 

құрамына қойылатын кешенді талаптарды анықтау қажеттігінен электрондық 

оқытудың әдістемелік жүйесін қалыптастыру мақсаты туындап отыр. 

Бүгінде шетелдердегі қазақ диаспорасы кәсіби тұрғыдан шеттегі 

қандастарымыздың мәдени-дүниетанымдық түсінігіне және жас ерекшеліктеріне 

лайықталған қазақша оқу құралдарымен қамтылмаған. Мұны жүзеге асырудың 

өзіндік қиыншылықтары баршылық. Өйткені, қазақ диаспорасы түрлі мәдени-

діни ортада өмір сүруде. Сол себепті, ТМД елдеріндегі қазақ диаспорасы үшін 

дайындалған оқу құралдары Иран, Ауғанстан немесе Қытайдағы қазақтарға 

мүлдем сай келмейді. Бұл ретте қазақшаның Қазақстанда кирилл әліпбиімен 

оқытылуы да шеттегі қандастарымызға кері әсерін тигізуде. Қазақ тілін әлемдегі 

барша қандастарымызға ыңғайлы етіп үйрететін оқу құралдары латын әліпбиімен 

ғана мүмкін. Сол себепті, латын әліпбиінде кәсіби тұрғыдан қазақша үйрететін 

оқу құралдары, мультимедиялық немесе видео дәрістер, қашықтан оқыту 

бағдарламаларын дайындау аса маңызды. 

Жоғары оқу орындарында қазақ мектептеріне педагогтар және қазақ тілі 

мен әдебиеті мамандығы бойынша кадрлар даярлау мәселесі. Қазақ диаспорасы 

өмір сүретін елдерде қазақ мектептерінің тиісті кадрлық қамтамасыз етілуі үшін 

мектептерде қазақша сабақ беретін кадр даярлау аса маңызды болып саналады. 

Өкінішке орай, бүгінде Өзбекстанда Низами атындағы Ташкент педагогикалық 

университетінде, Сырдария облысындағы Гүлістан мемлекеттік университетінде 

және Қытайдың Шыңжаң-ұйғыр автономиялық аймағында ғана осындай кадрлар 

даярланады. Осы тұрғыдан шетелдердегі, әсіресе қазақ мектептері бар елдерде 

(Өзбекстан, Ресей, Қытай, Моңғолия, Түрікменстан) жоғары оқу орындарында 

мектептерде қазақша сабақ беретін педагог кадрлар даярлайтын білім беру 

бағдарламаларына Қазақстан үкіметтік деңгейде қолдау көрсетуі қажет. Қазақ 

мектептеріне педагог кадрлар даярлайтын шетелдік жоғары оқу орындарымен 

қазақстандық жоғары оқу орындары арасында ынтымақтастықты нығайту, қажет 

жағдайда қазақстандық профессорлар мен оқытушылардың шетелде 

академиялық ұтқырлық аясында дәріс беруін қамтамасыз ету аса маңызды. 

Бүгінде қазақ диаспорасы өмір сүретін бірқатар елдердің жоғары оқу 

орындарында қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша кадрлар дайындалады. 
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Атап айтқанда, Өзбекстанда Низами атындағы Ташкент педагогикалық 

университетінде, Сырдария облысындағы Гүлістан мемлекеттік университетінде, 

Түркияның Анкара қаласындағы Гази университетінде, АҚШ-тың Индиана 

университетінде қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша кадрлар 

даярланады. Жалпы қазақ диаспорасы өмір сүретін елдердің жоғары оқу 

орындарында «қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша кадр даярлау сол 

елде қазақ тілін кәсіби тұрғыдан оқыту, үйретуге үлкен септігін тигізері анық.  

Қазақ тіліндегі радио, теледидар бағдарламаларының жағдайы. Бүгінде 

шетелдегі қандастарымыздың қазақ тіліне, қазақ мәдениетіне, қазақ 

дүниетанымына жаттанып кетпеуін қамтамасыз етудің ең тиімді құралы - радио, 

теледидар бағдарламалары екендігі анық.  

Қазақтардың жай-күйі, мәдени-этностық өмірі, тілі мен ұлттық 

құндылықтары  туралы өзбекстандық телеканалдар қазақ тілінде бірқатар 

тұрақты бағдарламалар эфирге шығарады. Дегенмен, бұлардың саны тым аз. Атап 

айтқанда, «Өзбекстан» телеарнасында «Дидар» бағдарламасын, «Науаи» 

телеарнасы қазақ тілінде 20 минуттық «Алтын аймақ» бағдарламасын эфирге 

шығарады. Қарақалпақстан Республикасы мемлекеттік телеарнасында да қазақ 

тілінде мәдени-танымдық бағдарлама көрсетіледі. Сонымен қатар, Өзбекстан 

радиосының қазақ тілінде хабар тарататын уақыттары бар [9]. 

Өзбекстанда қазақ тіліндегі телерадио   бағдарламалары 800 мыңнан астам 

этникалық қазақтардың ұлттық-мәдени өміріне айна тұтып, қажеттілігін 

қанағаттандырады деп айту қиын. Өйткені, аталған бағдарламалардың сапасы да, 

саны да сын көтермейді. Өйткені, тәуелсіздіктен кейінгі жылдары Өзбекстан 

үкіметінің қазақ диаспорасына қатысты саясаты тұрақты сипатта болған емес. Екі 

ел арасындағы саяси қатынастардың салқын тартқан кезеңдерінде саясаттың 

салқыны қазақ диаспорасына да кері әсерін тигізді. Мәселен, 2008 жылы Өзбекстан 

Президенті Ислам Каримовтың Қазақстанға жасаған ресми сапарынан кейін 

Ташкенттегі Қазақ мәдени орталығына қатысты әділет министрлігі тарапынан 

тексеру жүргізіліп, белгілі бір уақытқа қызметі тоқтатылғаны белгілі. Дегенмен, 

кейінгі жылдары, Өзбектан мен Қазақстан арасындағы саяси қатынастарда 

салқындық болған емес. Бұл өз кезегінде қазақ диаспорасына да оң әсерін тигізуде.      

Осыған қатысты Қазақстанның мәдениет және ақпарат саласына жауапты 

министрлік және ведомства өкілдерінің өзбекстандық әріптестерімен аталған 

салада ынтымақтастық орнатып, қандастарымыздың өзбекстандық телеарналарда 

қазақ тілінде көрсетілетін бағдарламалар санын көбейтуге деген қажеттілік бар. 

Дегенмен, қазақша теле-радио өнімдерін таратуда Қытайдағы қазақтардың 

белсенділігі айрықша. Шыңжаңда таза қазақ тілінде көрсетілетін 2 телебағдарлама 

және 1 радио бар екендігін атап өткен жөн.  

Шыңжаңдағы XJTV-3 қазақ аудиториясына арнап күніне 17 сағат қазақ 

тілінде хабар таратып, көрермендер назарына негізінен әдеби-танымдық хабарлар 

ұсынады. 
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Шыңжаң телеарнасының қазақ редакциясы әзірлеген хабарлардан 

Қытайдағы мәдени-әлеуметтік мәселелермен, сол елдің ішкі жаңалықтарымен 

қоса халықаралық жаңалықтарды көру мүмкіндігіне ие. 

Аталған телеарна негізінен, Қытайдағы қазақтардың мәдени-өлеуметтік 

жағдайы, жастардың өмірі, ауылдың тыныс-тіршілігі мен ағымдағы 

жаңалықтарды ел назарына ұсынады. Телеарнаның қазақ редакциясында 

шамамен 240-тан астам қазақ тілді мамандар жұмыс істейді. 

Бұдан басқа 8-інші арна жұмыс жасайды. Ол Үрімжі қаласында 15 сағат 

қазақ тілінде хабар таратады. Сонымен қатар Қытайдағы әр облыс аймақтардың 

өзінің қазақша бағдарлама жүргізетін телеарналары бар екендігін атап өткен жөн 

[10]. 

1994 жылдан бастап Иран радио арнасы күніне бір сағат эфирге қазақ 

тілінде мәдени-танымдық, ақпараттық бағдарлама шығарады. Бағдарлама мәтіні 

Иранның ИРНА арнасынан түседі, сол мәтін қазақшаға аударылып, арнайы 

цензура талаптарынан өткеннен кейін ғана қазақша эфирге жол тартады. Бір 

сағаттық қазақ тіліндегі бағдарламаның жартысы дін, мәдениет, өлкетану, спорт 

тақырыптарын қамтыса, қалған жартысы ИРНА арнасының қазақша нұсқасы 

ретінде таратылады. Бүгінде радионың қазақ бөлімінде 10-ға тарта журналист 

қызмет атқарады. Иран радиосының қазақ бағдарламасының дамуына бір кездері 

Қазақстаннан Иранға білім алуға келген бірқатар студенттер де өз үлесін қосқан.   

Қазақ тілінде қазақстандық радио және телеөнімдердің өзге елдерде 

таратылу жағдайы. Шетелдердегі қазақ диаспорасының тарихи отандарымен, 

Қазақстанмен саяси, мәдени және рухани тұрғыдан тамырластығын сақтаудың ең 

маңызды құралы - Қазақ тілінде қазақстандық радио және телеөнімдердің өзге 

елдерде таратылуы болып табылады. Дегенмен, қазақ диаспорасы өмір сүретін, 

әсіресе көрші елдердің қатаң, жабық идеологиялық саясат ұстануы салдарынан 

біздің еліміздің қазақша радио және телеөнімдері тарала алмайды. Тіптен 

спутиниктік каналдар арқылы да таратылуы қиын. Мұндай жағдай әсіресе 

интернетке еркін қосылу мүмкіндігі жоқ Қытай, Өзбекстан, Иран, Түрікменстанға 

тікелей қатысты жағдай.  

Ресей, АҚШ, Еуропа елдеріндегі қазақтар интернет арқылы отандық 

телеканалдардың бағдарламаларын көру мүмкіндігіне ие. Өзбекстанда өмір 

сүретін қазақтардың мәдени өмірінде түйткілді мәселелер көп. Қазақ 

диаспорасының қазақ тіліндегі мәдени-танымдық телерадио, газет-журнал, 

кітаптармен қамтылу деңгейі мардымсыз. Қазақстанның телерадио каналдары 

және бағдарламаларын көру мүмкіндігі шектелген. Ақылы арналардың мәзірінде 

Қазақстанның «Отау ТВ» телеканалы ғана көрсетіледі. Мұның себебі, Өзбекстанда 

аз ұлттардың тілі, мәдениеті мен ұлттық құндылықтарын жаңғырту, дамытуға 

бағытталған нақты, мақсатты мемлекетттік саясат жоқ. Сонымен қатар, Өзбекстан 

әлі күнге дейін әлемнің ең жабық елдерінің бірі саналады. Шетелдік телерадио 

арналары, бағдарламалары Өзбекстанда ақылы да болса көрсетілмейді. «Отау» ТВ 

сынды мәдени контентті бағдарламалар ғана тиісті министрлік және 

ведомстванның рұқсатынан кейін ғана көрсетіледі [11]. 
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Ирандық қазақтардың қазақстандық спутниктік арналарды көру мүмкіндігі 

жоқ. Өйткені, Иран үкіметінің азшылық ұлттардың тілі-мен мәдениетін дамытуға 

қатысты нақты саясаты жоқ. 

Қорыта келгенде, шетелдердегі қазақ диаспорасының ана тілін сақтауына 

қатысты мәселелерін түйіндей келе сол мәселелерді шешуге Қазақстан тарапынан 

қолғабыс болатын бірқатар ұсыныстар дайындалды.  

- Өзбекстандағы 372 қазақ мектебін тиісті педагог кадрлармен қамтамасыз 

ету мақсатында Ташкентте немесе Шымкентте дипломдары қос елде бірдей 

дәрежеде танылатын халықаралық қазақ-өзбек педагогикалық университетін ашу; 

- Өзбекстанда, Түрікменстанда, Монғолияда және Ресейдегі қазақ 

мектептерінде білім беретін мұғалімдерді Қазақстанда кәсіби біліктілігін арттыру 

бағдарламасын іске қосу; 

- Қазақстан тарапынан («Отандастар» қоры және т.б.) АҚШ, Еуропадағы 

қазақтардың, әсіресе балалардың қазақ тілін үйренуіне жағдай жасау, қажетті оқу-

әдістемелік және көрнекі құралдармен, электронды оқу құралдарымен 

қамтамасыз ету; 

- Әлемдегі барша қазақ диаспорасы қоныстанған елдердегі қазақтардың, 

әсіресе жастардың мүддесін ескерген, танымдық және мәдени сипаттағы веб-

портал жобасын іске қосу; 

- Арап әліпбиінде қазақ тілін үйретететін оқу құралдары қажет. Мұны 

Қытайдағы қазақтардың оқу құралдарын Иран қазақтарына ыңғайлай отырып 

қайта әзірлеп дайындау. Бұл мүмкін болмаған жағдайда латын әліпбиінде 

қазақша үйрететін оқу құралдарын дайындау;     

- Иранда Қазақ мәдени орталығы мен осы орталық аясында қазақша 

оқытатын, кирилл әліпбиін үйрететін сауат ашу курстарының ашылуына ықпал 

жасау; 

- ҚР үкіметі Өзбекстан, Түрікменстан және Иранда телерадио каналдарында 

қазақша мәдени-танымдық бағдарламалар санының көбейтілуіне ықпал жасау, 

осы бағытта техникалық қамтамасыз ету, кәсіби мамандар мен журналистердің 

Қазақстанда біліктілігін арттыру мәселесіне қолдау көрсету; 

- Қазақ диаспорасы бар елдерде Қазақстан Республикасы елшіліктерінің 

қолдауымен Қазақ мәдени орталығында қазақша үйрететін курс ашып, этникалық 

қазақтарға кәсіби тұрғыдан қазақ тілін үйрету; 

- Қазақ диаспорасы бар елдерде Қазақ мәдени орталығында жастарға қазақ 

тілін үйретуді тартымды ете түсу мақсатында қазақтың музыкалық аспаптарында, 

атап айтқанда домбырады ойнауды үйретін музыкалық курстың жұмысын жолға 

қою; 

- Қазақ диаспорасы тығыз қоныстанған қалаларда, қазақ мәдени 

орталығында қазақ әдебиеті мен тарихы бойынша шағын кітапханалар құру; 

- Қазақ диаспорасы бар елдерде Қазақ мәдени орталықтары аясында ерікті 

түрде қазақ тілін оқытатын мұғалімдерді Қазақстанға шақырып, біліктілік 

жетілдіру курстарында оқыту, қайта даярлау; 
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- Еуропадағы қазақ жастарының өмірін, қызметтерін ашып көрсететін 

ағылшын және қазақ тілінде сапалы веб-портал жүйесін іске қосу. Сол портал 

арқылы қазақ жастарымен байланысты нығайту. Веб-портал арқылы қазақша 

оқытатын электронды оқулықтармен еуропалық жастарды қамтамасыз ету болып 

табылады. 

Қазақ диаспорасының өздері тұрып жатқан елдердің билік органдарымен, 

ресми идеологиясымен, елдік құндылықтарымен ешбір түйткілді мәселесі жоқ. 

Қазақ диаспорасы тұрып жатқан барлық елде бейбітсүйгіш этникалық топ 

ретінде жақсы имиджге ие болған. Осы жағдайды пайдаланып, аталған елдердің 

билік органдары тарапынан қазақтардың ана тілін сақтауына қатысты мүдделерін 

жүзеге асыруға орынды қолдану аса маңызды. Жастар арасында қазақ тілін ұмыту, 

қазақтың салт-дәстүрлерінен жырақтау, атажұртпен арасында рухани 

байланыстарының жұтауы сынды мәселелер көріністі алдын алудың бірден-бір 

жолы – қазақ тілін ұмытпауын қамтамасыз ету қажеттігі екендігін мемлекеттік 

тұрғыдан мығымдап, осы бағытта шетелдердегі қазақ диапорасына жүйелі, кәсіби 

тұрғыдан материалдық және рухани қолдау көрсету аса қажет. Осы арқылы 

шетелдерде тұрып жатқан қазақ диаспорасының ана тілін ұмытпауы, мәдени-

рухани тұрғыдан атажұртымен байланысының үзілмеуі қамтамасыз етілетін 

болады.   

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Қазақ диаспорасы бар шетелдердегі этникалық қазақтардың ана тілін 

сақтау мәселесі ХХІ ғасырда ең өткір мәселесі болып отыр. Ұлттық тіл - ауызекі 

және жазба түрде ұлттық қарым-қатынас кұралы кызметін аткаратын тарихи-

әлеуметтік категория. Ұлттық тіл ұлтпен бірге калыптасады, әрі онын пайда 

болуының алғы шарты, әрі өзі де сол процестің нәтижесі болып 

табылады.Талдауда шетелдердегі қазақ диаспорасы арасында қазақ мектептерінің 

жай-күйі; қазақша оқытатын курстардың жағдайы; қазақ тілін үйрететін оқу-

әдістемелік құралдармен қамтамасыз етілу мәселесі; жоғары оқу орындарында 

қазақ тілі мен әдебиеті және қазақ мектептеріне педагог кадрлар даярлау мәселесі; 

қазақ тілінде газет-журнал басып шығарудың жағдайы; қазақ тіліндегі радио, 

теледидар бағдарламаларының жағдайы; қазақ тілінде қазақстандық радио және 

телеөнімдердің өзге елдерде таратылу жағдайы жан-жақты қарастырылды. Қазақ 

диаспорасының ұлттық болмыс-бітімін сақтап қалуы үшін тілдің қаншалықты 

маңызды екендігі айқындалды. 

Тіл – қай ұлттың болмасын тарихы мен тағдыры, тәлімі мен тәрбиесінің 

негізі, қатынас құралы. Міне, осы орайда шетелдердегі қазақ диаспорасының ана 

тілін сақтап қалуы олардың этнос ретінде болмысын сақтап қалатын басты 

фактор.  

Қазіргі таңда жаһандану үдерісі бірыңғай материалдық игіліктерге бет 

бұрғандықтан, қазақ диаспорасы бар көптеген елдерде әсіресе жастар қауымының 

едәуір бөлігі өз ұлтының тіліне, ғасырлар бойына жинақталған төл мәдениетіне 

салғырт қарауы, тіптен менсінбеушілік тенденциясы белең ала бастады. Бірақ әр 
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ұлттың ең басты анасы - туған тілі екенін ескерсек, өз анасының тілін, рухани 

мәдениетін менсінбеу мен мойындамаудың, әрі оны қазіргі ғасыр талабына сай 

әлемдік руханиятпен ұштастыра қарай алмаудың үлкен қасіреті болатынын 

ескерген жөн. Бұл үдеріс қазақ диаспорасының тарихи отанымен, Қазақстанмен 

арадағы рухани-мәдени және ұлттық байланыстың арқауын үзетін жағдай 

екендігін атап өткен жөн. Осы себептен, Қазақстан Республикасы шетелдердегі 

қазақтардың ана тілін сақтап қалуына материалдық, саяси-дипломатиялық, 

мәдени-гуманитарлық, ақпараттық-технологиялық тұрғыдан барынша қолдау 

жасауы қажет. 

Қазақ диаспорасының ана тілін сақтау деңгейі өмір сүріп отырған елдерінің 

мәдени-саяси жағдайымен тығыз байланысты. Айталық, өмір сүріп отырған 

мемлекеті этникалық азшылықтарға барынша қатаң саясат ұстанатын елдерде 

қазақтардың, әсіресе жас буынның сол елдің доминат мәдениетімен тығыз 

интеграцияланып, тіл де ұмытыла бастағандығын байқауға болады. Мәселен, 

Қытайдағы, Ирандағы қазақтар арасында осындай тенденция белең ала бастады. 

Қытайда қазақ жастары арасында қазақ тілінің танымалдығы 2000 жылдарға дейін 

қытай тілінен әлдеқайда басым болса, 2000 жылдардан кейін бұл тенденция 

керісінше бағыт ала бастаған. 2010 жылдардан бастап Қытайдағы тіл саясаты 

бұрынғыша азшылық ұлттардың тілін сақтауды ұлтаралық саясаттың басым 

бағыты ретінде қарастырудан бас тартты. Қазақ мектептерінде сабақтардың 

көпшілігі қытайша өткізіле бастады. Бұл өз кезегінде қазақ тілінің танымалдығын 

күрт төмендетті. 

Қазақ диаспорасы арасында қазақ тілінің танымалдығының тым 

төмендеуіне ықпал ететін өзге бір фактор – өмір сүріп отырған елдің мәдениетінің 

доминантты сипатта болуы. Доминант мәдениеттің ықпалында қазақ диаспорасы 

мемлекет тарапынан мақсатты түрде қысым жасау арқылы емес, табиғи тұрғыдан 

ассимиляцияға ұшырауда. Мәдени ассмимиляция қазақ тілінің танымалдығының 

күрт төмендеуіне жол ашуда. Ресейдегі қазақтар арасында осындай тенденция 

басым. Әлемдегі қазақ диаспоралары арасында қазақ тілінің жағдайы ең төмен ел 

ретінде де Ресейді атауға болады. Азшылық ұлттарға қарсы кейінгі жылдары 

агрессиялық саясат жүргізіп бастаған Қытайда да мұншалықты деңгейде тілдік 

ассимиляция байқалмайды. 

Шетелдегі қазақ диаспорасының бүгінгі таңдағы ең үлкен мәселесі – тілдік 

ассимиляция болып отыр. Тілдік ассимиляция қазақ диаспорасының өмір сүріп 

отырған елдерінде этнос ретінде өзіндік болмысын жоғалтуына және тарихи 

отаны – Қазақстанмен арада рухани-мәдени байланыс пен арқаудың үзілуіне 

ықпал ететін бірден-бір фактор. Қазақ диаспорасы арасындағы тілдік 

ассимиляцияны болдырмау немесе оның теріс ықпалын азайту үшін әрбір 

диаспораның жағдайы ғылыми тұрғыдан жіті зерттеуді қажет етеді. Өйткені, 

әрбір диаспораның ана тілін сақтауына қатысты мәселесі өмір сүріп отырған 

еліндегі саяси, мәдени, идеологиялық және әлеуметтік жағдайына қарай әркелкі 

болып келеді.  Осы себептен, Қазақстан үкіметі шетелдердегі қазақ 

диаспорасының құқықтары мен мүдделерін қорғауда ең бірінші кезекте олардың 
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ана тілін сақтап қалуына қолдау көрсетуі маңызды. Мұндай қолдау әлбетте 

бірінші кезекте қазақ диаспорасы өмір сүріп отарған елдің қатысушысы болып 

табылатын халықаралық құқық шарттары негізінде болуы қажет. 

Тіл – жеке және ұжымдық сәйкестіліктің елеулі компоненті. 

Тиістіхалықаралық органдардың түсіндіруіндегі халықаралық 

стандарттаразшылықтарға жататын адамдардың еркін де кедергісіз, жекеөмірінде 

және бұқаралық салада, ауызша және жазбаша түрде анатілін пайдалану 

құқығының мазмұнын егжей-тегжейлі нақтылайды. Сонымен қатар азшылықтар 

тілдерін қолдану, сақтау және алғабастыру құқығы басқа да құқықтармен және 

қажеттіліктермен,оның ішінде қоғамның жұмыс істеуі және ықпалдасуы үшін 

жалпынегіз ретіндегі бір немесе бірнеше бірге пайдаланылатын тілдердібелгілей 

отырып, үйлесімді ұштасуы керек. 

Мемлекеттер азшылықтардың тілдерін және азшылықтарға жататын 

адамдардың өз тілдерін оқып-үйрену және қолдану құқығын қорғауға һәм ілгері 

жылжытуға міндетті болғанда, азшылық бүкіл қоғамның мәдени, әлеуметтік, 

экономикалық және қоғамдық-саяси өміріне қатысуға көпшілікпен бірдей 

жауапты. Бұл қатысу, мәселен, азшылыққа жататын адамдардың мемлекеттік 

немесе ресми тіл(дер)ді жеткілікті білуі керектігін көздейді. 

Шетелдердегі қазақ диаспорасының қазақ мектептерінің жай-күйі, қазақша 

оқытатын курстардың жағдайы, қазақ тілін үйрететін оқу-әдістемелік 

құралдармен қамтамасыз етілу мәселесі; жоғары оқу орындарында қазақ тілі мен 

әдебиеті және қазақ мектептеріне педагог кадрлар даярлау мәселесі, қазақ тілінде 

газет-журнал басып шығарудың жағдайы, қазақ тіліндегі радио, теледидар 

бағдарламаларының жағдайы, қазақ тілінде қазақстандық радио және 

телеөнімдердің өзге елдерде таратылу жағдайы жан-жақты талдау жасалды. Осы 

ретте, қазақ диаспорасы көп шоғырланған Қытай, Өзбекстан, Ресей, Моңғолия, 

Түркия, Иран, ЕуроОдақ, АҚШ және т.б. елдердегі қазақ диаспорасының тіл 

мәселесі сараланды. ХХІ ғасырда азшылық ұлттардың тіл мәселесі жаһанданудың 

ықпалымен доминант ұлттардың тіліне қарай тілдік ассимиляцияға ұрыну 

тенденциясы қазақ диаспорасына да кері ықпалын тигізіп отырғаны анық. Өйтені, 

қазақ тілінің өзіндік болмыс-бітімін сақтап қалуы бірінші кезекте Қазақстанда 

қазақ тілінің мемлекеттік тіо ретінде ұлтаралық қатынас тілі мәртебесіне ие 

болуымен тығыз байланысты. Қазақ тілі Қазақстанда мемлекеттік әрі ұлтаралық 

қатынас тілі ретінде мәртебеге ие болғанда ғана қазақ диаспорасы арасында 

беделге ие болып, танымал бола түсетіндігін ұмытпаған жөн. Сонымен, қазақ 

диаспорасы арасындағы қазақ тілінің мәселесі Қазақастанда қазақ тілінің 

мәртебесімен тығыз байланысты болып қала бермек. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ И ПРАВОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ КАЗАХСКОЙ ДИАСПОРЫ ЗА РУБЕЖОМ СО СТОРОНЫ 

ГОСУДАРСТВА  

 

Аннотация. В статье анализируются актуальные вопросы сохранения 

языковой и культурной самобытности казахской диаспоры за рубежом. Авторами 

сделаны ряд предложений по основным направлениям государственной 

поддержки Республикой Казахстан в целях сохранения языковой и культурной 

самобытности этнических казахов в странах проживания казахской диаспоры. 

Кроме того, проанализированы нормы международного права о защите 

национальных меньшинств, а также основные аспекты правовой поддержки 

соотечественников за рубежом. 

Ключевые слова: казахская диаспора, защита прав меньшинств, языковая и 

культурная идентичность, соотечественники, казахский язык. 

 

 

 

CURRENT ISSUES OF LANGUAGE, CULTURAL AND LEGAL SUPPORT 

OF THE KAZAKH DIASPORA ABROAD BY THE STATE 

 

Abstract. The article analyzes topical issues of preserving the linguistic and 

cultural identity of the Kazakh diaspora abroad. The authors made a number of 

proposals on the main directions of state support by the Republic of Kazakhstan in 

order to preserve the linguistic and cultural identity of ethnic Kazakhs in the countries 

of residence of the Kazakh diaspora. In addition, the article analyzes the norms of 

international law on the protection of national minorities, as well as the main aspects of 

legal support for compatriots abroad. 

Key words: Kazakh diaspora, protection of minority rights, linguistic and 

cultural identity, compatriots, Kazakh language. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

  


