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РЕСПУБЛИКА АЗАМАТТАРЫНЫҢ  

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАРЫ 

• Адамның құқықтары мен бостандықтары 

әркімге туғаннан бастап тиесілі 

• Әркімнің ӛз құқықтарын сот арқылы 

қорғауға құқығы бар 

• Әркімнің білікті заң кӛмегін алуға құқығы 

бар 

• Заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең 
 

 

 

        

                    З А Ң  
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РЕСПУБЛИКА АЗАМАТТАРЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ  

ҚҰҚЫҚТАРЫ 

• Әркімнің ӛмір сүруге құқығы бар 

• Әркімнің жеке басының бостандығына құқығы 

бар 

• Адамның қадір-қасиетіне қол сұғылмайды 

• Сӛз бен шығармашылық еркіндігіне кепілдік 

беріледі 

• Қазақстан Республикасы азаматтарының 

бірлесу бостандығына құқығы бар 

• Әркімнің еңбек бостандығына құқығы бар 

• Тұрғын үйге қол сұғылмайды 

 

                                     Т Ұ Л Ғ А 
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РЕСПУБЛИКА АЗАМАТТАРЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ  

ҚҰҚЫҚТАРЫ 

• әркімнің жеке ӛміріне қол сұғылмауына, ӛзінің 

және отбасының құпиясы болуына құқығы бар 

• неке мен отбасы, ана мен әке және бала 

мемлекеттің қорғауында болады 

• Қазақстан Республикасының азаматтары 

денсаулық сақтауға құқылы 

• ҚР азаматы ең тӛменгі жалақы мен 

зейнетақыға кепілдік береді 

 
 

                                  О Т Б А С Ы 
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РЕСПУБЛИКА АЗАМАТТАРЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ  

МІНДЕТТЕРІ  

АЗАМАТТАРДЫҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ  

(Қазақстан Республикасының Конституциясы 34-38 б.) 

Республиканың заңдарымен 

Конституциясын құрметтеу, сақтау 

Республиканың мемлекеттік 

рәміздерін құрметтеу 

Заңды орнатылған салықтарды 

және басқа да міндетті тӛлемдерді 

тӛлеу 

Табиғатты сақтау және табиғи 

байлықтарды қорғау 

Тарихи мұралар мен мәдени 

ескерткіштерді қорғау 

Орнатылған заң бойынша әскери 

қызметті жүргізу 

Қазақстан Республикасын қорғау 

Басқа адамдардың атақ, даңқын, 

бостандығын, құқығын құрметтеу 
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КОНСТИТУЦИЯ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ҚҰҚЫҚҚА  

ӘСЕР ЕТЕТІН ҚАЙНАР КӚЗДЕР  

Конституциялық және қарапайым 

заңдардың нормалары 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

сотын нормативті орнату 

Қазақстан Республикасы 

Конституциялық Кеңесі нормативті 

орнату 

Басқа да құқықтық актілердің 

нормалары: Қазақстан Республикасы 

Президентінің жарлықтары мен 

заңдары, жергілікті атқарушы және 

орындаушы органдары және басқа да 

мәселені шешу 

Қазақстан Республикасы Парламенті 

мен оның Палатарын орнату 

ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

КОСНТИТУЦИЯСЫ – 

қоғамдық және мемлекеттік 

қатардың, азаматтардың негізгі 

құқықтарын, бостандықтарын, 

міндеттерін, сонымен қоса 

ұйымдардың қағидасы мен 

жергілікті ӛзін-ӛзі басқару 

органдарының жұмыс тәртібін 

реттейтін және сақтайтын, 

сондай-ақ басқа да ұлттық 

құқық кӛздеріне қарағанда 

жоғарғы құқықтық күші бар 

мемлекет пен қоғамның негізгі 

заңы 


