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«Бизлер сркпи /(емпиригННчЫ! **. 
мийет дүзиў мнНпшип «ии Ын " I1 
халықлардыц пнимпи ^и п р г
ҚЫҚЫМ МОЙЬШЛнИМЫ I \>1М VI**** I 'Н II
миз»1.

11 с л п м К I* р н м н **

Қарақалпақстаннын, ғалаб а халықлы қ байрамы РссиуЛ.щки 
Конституциясынын қабыл етилгенинин бир жыллығы қарнқмлит,  
миллети мәмлекетлигинин қәлиплескен дәўирн ишиидс туигыш 
рет белгиленбекте.  Тарийхымызға нәзер салсақ,  Республикпмии 
1932, 1937 ҳәм 1978-жыллары Тийкарғы Нызамларым қабылллгли 
еди. Б и р ақ  олар СССР ҳәм Өзбекстан ССР конституцияларыми 
суўдыц еки тамшысындай уқсас болып, ҚПСС идеологиясы мспом 
қандырып суўғарылған еди. Олардыц алдына қойған ўазыйпасы 
социалнзм ҳәм коммунизм қурыў болды. Деген менен, ески коме 
титуцияларымыз Республика тарийхында мәнги қалады.  СебеЛи 
усы Тийкарғы Ныза м ларда  Қарақ ал пақст ан  мәмлекет деп жормя 
ланған еди. Әлбетте, Қ арақ ал пақст ан  оныц менен шын мэнмспн 
де мәмлекет болып кете қойған жоқ.  Би рақ  усы конституцмялпр 
ға байланыслы оныц мәмлекетлик дүзиминде туцгыш момлскс! 
тиц Ж оқ арғы  ҳәкимиятлық ҳәм басқарыў уйымлары сиясмй иммр 
ге келди ҳәм олар ж ы ллар  даўамында қәлиплести, жстмлмсгм 
Соныц нәтийжесинде сол дәўирде-ақ,  Қ ар ақ ал п ақс т аш ш ц  мимлс 
кетлик қурылысы деген уғым юридикалық илимде майдп По.чты 

Бүгинги суверенли Қ арақ ал пақст ан  Республмкасы т  рмV*» ' 
ланыўыныц тарийхый ҳәм сиясий жолларыида  көм гипн цыПым 
қыстаў, қарама-қарсылықлы  өткеллердиц арасымим т т м  «»ми\ 
дәрья ўәлаяты,  Қ азақ -қ ар ақалп ақ  ўәлаяты (1917 19','Г» ,-ь /I. )

1 «Бизиқ уллы келешегимиздин ҳуқықлы кепиллш и* Ргщуплт.п |||имп 
денти И. Кәримовтьщ Өзбекстан Қонституциясыиын бир /кыллыгыип Гшйлииыг 
лы салтанатлы жыналыста жасаған баинаты «1'ркии Қпрпқилмпқгтин». 
Л-декабрь 1993-ж.
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I 111>1 * > <1 п.■ |Ч .1 нт<нюм11ял ы ўолаяты (1925-ж.),  Қ ар ақ ал п ақ  Авто- 
иммнн 11.1 ( .шкт Соцналистлик Республнкасы (1932-ж.), Қарақал-  
ц.ц\| 1.1П ( ппст 1’ссиубликасы (1990-ж., декабрь),  Қарақал пақст аи  
1 ! пуплик.тсы (1992-ж., январь).  Ол усы дәўирде төрт рет Тий- 
I .*I>11.1 Иытамын қабыллады. Бирақ онын, есап бойынша төртинши 
Iм I 1,,|Г1ыллаган Конституциясы оныц биринши Қонституциясы бо- 
и.ш ггамлаиады. Себеби ол ж а ц а  з ам ан да— С СС Р тарқап,  Өзбек- 

I 1.Н1 Iмрстсиз момлекет больш. оныц қурамында Қарақалп ақст аи  
I \ мсрсмм гстке ерискен ж ағда йда ж арық  көрди.

') ,тм|)сль 1993-жылғы дүньяға келген Қабуснамамыз респуб- 
.шкамытдыц ж а ц а  дәўирде,  яғный оныц мәмлекетлик суверените- 
1П11 қолга киргизген жағдайында  адамгершилнкли демократия- 
'1ық хуқық мәмлекетпн дүзиўди өзиниц алдыиа баслы ўазыйпа 
г И111 қойған туцғыш ҳүжжети.  Усы қысқа дәўнр ишинде рухый, 
мидсмий ҳәм ҳуқықый тарийхқа бай халқымыз нрогресснв раўаж- 
ланыў жолына түсип, халық ара лы қ  ҳуқықтыц ғал аб а тән алын- 
I а 11 нормаларыныц артықмашлығын мойынлаи, демократиялық 
.\уқық мәмлекетиныц нрге тасын қалап,  енди оныц дпйўалларын 
ормўге нсенимли кирисип атыр. Конституциямыз тсрсц мазмунға 
нме. Оныц ҳәр бир қатары Қарақалпақст анныц мамлекетлик қу- 
рылысыныц айнасы, келешек нызамларымыздыц көзи, дәреги. 
>)лбетте, биз дүньяда суверенли мәмлекетлер қатары Тпйкарғы 
Қабуснамамызды асас етип, республикамызға тәи раўажлан ыў 
Пагдарын белгилеи алдық. Енди Қарақ ал пақст ан  Республикасы- 
М1.1Ц келешеги, халқымыздьщ ертецги тәғдири, олардыц арзыў-әр- 
манлары Тийкарғы Нызамымыз нормаларыньщ,  өмир менен қан- 
ша тығыз байланыслы болып әмелге асыўыпа байланыслы.



I. А В Т О Н О М И Я Л Ы  УӘЛАЯТТАН ҚАРАҚАЛПЛҚ» I \ I I  
Р Е С П У Б Л И Қ А С Ы Н А  Ш Е Қ Е М Г И  ТА РИ Й Х Ы И  ҲӘМ < 1ИМ ИМ

Ө Т К Е Л Л Е Р

Ҳәзирги Қарақалпақст анньщ аймағы Октябрь рсиолкщин. I пы 
дейин патша Россиясыныд Түркстан генерал-губерниторлынл • • 
онын, бир бөлеги Хийўа ханлығыныц қурамында болды (лннч 
ҳәкимияты орнатылғаннан кейнн бул аймақ,  иғнын Қиршуммии, 
стан Түркстан АССРьшыц қурамына (1917-жылдыц ақыры) •м 
бир бөлими Хорезм ХСР қурамына (1920-жылдыц бо.үфптчО 
кирди. Солай етип, Түркстан АС СРы қурамында Әмнўдэрьн ■ • 
лаяты (ол жердеги хал ықл ар дыц көпшилиги қарақалпақлар  сди), 
ал  Хорезм Х С Р да— Қ аз ақ -Қ ар ақ ал п ақ  ўәлаяты дүзилди.  Қнрм 
қалпақ  автономиялы ўәлаяты Түркстан АССРы ҳәм Хорезм Х<11'ы 
аймағьгадағы жасаўшы қа р ақа лп ақ  хал қыныц  өз алдына момлс 
кетлик ушын гүресиниц х.әм тилеклериниц нәтийжесинде пайдп 
болды. Оньщ дүзилиўинде тийкарғы әҳмийетке ийе болғаи СС< М 
Советлериниц Орайлық Атқарыў Комитетиниц 27-октябрь 1927-ж, 
болып өткен 11 сессиясыиьщ Түркстан АССРы ҳәм Ҳорезм Ргс, 
публикасы Советлериниц Орайлық Атқарыў Қомитетлерннин, қи 
рарын тастыйықлаған шешими еди. Қ ар ақ ал п ақ  автопомиялы ў*» 
лаятынын- қурамына бурынғы Түркстан АССРыныц Әмиўдир|'Н 
ўәлаяты (93 мын адамнан көбирек) ҳәм 3 шуро (аўыл пнн • 11141, 
бурынғы Хорезм ХСРдан,  34 мыц адамнан көбирек) кирди I М• 
жылы 12— 19 февральда Төрткүл қаласында болглн И1Й ш, 
батрак  хәм қы зылармияшылар депутатлары Сонетлориииц Пмрни 
ши шөлкемлестириў съезди қарақа лпЗқ ла рдыц мн/мии м и  н' 
кетлигин Қырғыз (Қ азақ)  АССРы қурамыида дү.чи 'и гм щи ии 
нызам жолы менен тастыйықлады ҳәм Қарақалииқ ми мишни • пп 
ўәлаятыныц дүзилгенлиги ҳаққындағы Докларпциииы 1 )ри • > • 
д ы .1 Қ а р а қ а л п а қ  автономиялы ўәлаяты 1925 НКЮ м.шммры Р,,м 
зақ  АССРы қурамында өмир сүрди.

Усь? дәўирдеги Қ арақал пэқстан  тарийхы кин г.чмп пнн ий г.мрм 
ма-қарсылықларды ҳәм шййеленисиўлсрдп бпсын.чи ычнир/ш У(ча

1 История КҚАССР, т. 2. Ташкент, 1971, I 19 0<* г



нын н IмIА/1ч« < и болыўы коррк, 1930-жылы Қ ар ақ ал п ақ  автономия- 
1Ы , 1.(111 >• Iы Қптақ АССРы составынан шығып, Р С Ф С Р ғ а  қосыла- 
мы 1’( Ф(!Р қурамында ол 20-март 1932-жылы ВЦИК п резидиу- 
мыиыи 1\и|)лры менеи автономиялы ўолаяттан Қ ҚА ССРға айлан- 
;|ыры.'|цды. ПЦ И К  Президиумыиын бул шешимн Советлердиц 
н у т и л  Россиялық XVI съездиниц қарары менен тастыйықлана-  
.пы 1 (.олай етии, Қ ар ақ а л п ақ  автономиялы ўәлаяты 1932-жылы 
Қириқалиақстан АССРы болын сиясий ҳом тарийхый өмирге қә- 
/н м қойды ҳом ол 1990-жылдын 14-декабрине дейнн автоиомия- 
чы статусы менен жасап келди.

Қарақалиақстанньщ 1932, 1937 ҳәм 1987-жыллардағы Тий- 
кмргы Пы замларында оиьщ рәсмий аты Қарақ ал пақст ан  АССРы 
еди.

14-декабрь 1990-жылы он екинши шақырық Қарақал пақст ан  
АССР Жо қарғы  Советинин гезектеги төртииши сессиясында де- 
иутатлар Қарақалпақстанны қ мәмлекетлик сувереиитети ҳаққын- 
да Д екларация  жойбарын додалады ҳәм оны қабыл етти. Сейтип,
1990-жыл 14-декабрьде Қарақ ал пақст ан  АС СР Ж оқарғы  Совети- 
пиц IV сессиясы «СССР федерациясыныц субъскти сыпатында 
Қарақалпақстанныц мәмлекетлик суверенитетин жәриялады ҳәм 
оиы Өзбекстан ССРына киретуғын суверенли Қар ақалп ақст ан  
( 'овет Республикасы етип қайта дүзеди», деп билдирди2. Қара-  
қалпақстан АССРы усы тарийхый күннен баслаи Қарақал пақст ан  
С.овет Республикасы болып атала баслады.  Би рақ  Қарақал пақ -  
станныц рәсмий аты нызам жолы менен тастыйықланбағаи еди. 
Себеби, 1990-жылғы 14-декабрьдеги қабылланған республиканыц 
момлекетлик суверенитети ҳаққындағы Декларациясы иызам кү-
........ ийе емес еди—ол тек билдириў ҳүжжети  еди. Усыған байла-
пыслы республика Ж оқарғы  Советиниц 6-сессиясында (26-июнь
1991-жыл) «Қарақалпақстан Республикасыныц рәсмий атамасы 
^аққында» мәселе қаралды.  Усы жерде тарийхый ҳәм юрпдика- 
лық ҳүжжетлерден айырым мысалларды келтириўди мақул көр- 
дпк.

Сессия мәжилисин басқарыўшы Ж оқар ғы  Советтиц баслығы: 
«Н.члерициздин билетуғыныцыздай-ақ,  Жо қарғы Советтиц 4-сес-
< иясында Қ арақ ал пақст ан  Совет Республикасыныц мәмлекетлик 
( үисреилигп ҳаққында Д еклараци я  жәрияланған едн. Д екл ар а-  
ИПН1Т1 муўаиық Қар ақ ал пақст ан  Республикасыныц рәсмий атама-  
| ыи пы.тпмластырыўымыз керек. Усыған байланыслы республика- 
1И.1М 11.м■ м11й атамасы сизлердиц қарап шығыўыцызға усынылады.

1 • 1 М.1 ( пцгтон н носгамовлениях и резолюцнях. Издательство
»1*1 .. . . .. и ц ||« ' |'( ФС.Р», Москвк, 1939, 458-6.

I. I I.■ 1 1 .1 нпн п госүд||||<'тп('||пом суверсиптете Советской Республики Қара- 
' "| | ИМГ1Г1. 1 1Н Кпрмкнлнпакия, 20-декабрь 1990-ж.



Ны зам жойбары сизлердиқ қ о л ы ц ы н а  тлрқйтып Лсрилгсп Жой 
бар бойынша усыныслар бар ма?», дон сор.щы

Соқ, депутатлар бул тарнйхый ҳ ү ж ж с п и  I .гмқы млV• м ьирмстн 
Депутатлардьщ биреўи: Қарақалнақстам С о т ч  I '.ч муопп .мымым 
мәмлекетлик суверенлиги ҳаққымда Декларнцнт-ц  «• <1 й чииы* лм
бул мәселениц көрнлнп атырғамым есамқа «лым, ................уинн т
ный 1991-жылдық 26-июнии Қарақалп ақст ан  (1птч 1 *« снупчтч) 
сынық дүзилген күни деп жә рияла ўды  усыиды

Сессияда және бир депутат басқамга никмр пЙны Пушн 
сизлер менен бизлер әҳмийетли мәселеми қарпн ш ы р м ы 1 1\ыЛын 
ўақытта жасап  атырғанымызды умытпаўымыз корок 0,1 Пимер и  
үлкен жуўапкершилик жүклейди.  Меним, усынысым бншм р с о н ь  
ликамыздын рәсмий атамасына тийисли. Аўқамлық нмр)мпми I I 
«Совет» сөзин таба алмайсыз,  ол «суверенли республикл.мнр* мнн 
менен алмастырылған.  Мен Өзбекстан Республикасымым К о т  Н( 
туциясып ислеп шығыў ҳом таярл аў  бойынмла коммсспямын шщ  
сыман.  Аўқамлық республикалардын атамасында Совст С.иция 
листлик Республикалар Аўқамынық да атамасында «Совог- смш 
болмайды.  Усыған байланыслы мен республикаиглс атамисыпдп 
«Совет» сөзин алып таслаўды сөйтип, оны Қарақалпақстии Рог 
публикасы деп атаўды усынаман»,—деди ол.

Республиканын атамасы бойынша тартыслар даўам стти 
«Адамнын пайда болғанынан баслап бизиц күнлеримнзгс пюком 
бәрин өз ишине алатуғын нызам жоқ.  Уллы илимпазлардыц бмрм 
салыстырмалылық теориясын ислеп шыққанда оны рецедииистлнк 
деп атаған. Рецедивистлик теориясы белгили дәўирдм өз имшно 
алады.  Мен республиканыц атамасында «Совет» сөзин қалдырыў 
ды усынаман».  Бул үшинши бир депутаттыц пикири едм.

«Ғақыт адамды да өзгертеди. Усы жерде отырғам жолдлслпр 
дыц көби 1990-жылдыц 14-декабрине шекем республнкамыц су 
веренлиги ҳаққында бир аўыз сөз айтпады. Ҳәзир олар иүткиллой 
өзгерди. Атамасы ҳеш нәрсени өзгертпейди. Егер Конституцнтш 
алсақ,  онда «Совет» сөзи ғана емес, ал «Соцмалистлик сшн 
бар, Бул жерде ен тийкарғысы атамасында емес, ол ми 1мупын < м 
болып атыр. Бизлер 1990-жылы 14-декабрьде ресмуЙлнки Жоқир 
ғы Советиниц төртинши сессиясында Қарақалппқстни С и т ч  1 *<м 
публикасыныц мәмлекетлик суверенлшн ҳаққындп /Ь  I шриинииы 
қабыл  еттик. Мен республиканыц атамасым Доклпрпцииаш ы фор 
масында қалдырыўды усынаман», -деди тнртнпшн Гшр .гнық 
депутаты.

«Конституцияны ислеп шығыўда бнзлср одоўир н р п а  қнлым 
киятырмыз.  Айтылған пикирлердс рссиублпкммыц щамтчимам 
«Совет» сөзин алып таслаўд!.! усыиады Лсықмиў ксрок, дом ой 
лайман. Ҳәзир Өзбекстам Ресмублмкасымым Конотигуциясы ис- 
леп шығылмақта.  Онда «Совет ( 'оцнялнстик» со 1.иори болмайды.
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н , :111>111<> ( )чбгкс Iан Республпкасы менеи Қарақ ал пақст ан  арасьш- 
(I 111.| Гщр.чық шортнамаларда «Совет» сөзи бар, бизлер окы алып 
1Н1 .11ИЙ а.чм;п"|мыз. Сонлықтанда мен республнканық атамасында 
.( <цо' I < <ч->:и!н ҳәзирше қалдырыўды усынаман» деген пикир айт- 
п ,1 бнр шығып сөйлеген сессия қатнасыўшысы.

1’гспубликанық атамасынан «Совет» сөзин алып таслаў мә- 
( ( чп имде ҳәзирше бнр нәрсе айтылған жоқ. Егер республиканыц 
.иамасы Қарақ ал пақст ан  Совет Республнкасынық мәмлекетлнқ 
I уисрсплигн ҳаққында қабыл еткен Д еклар ацияға  муўапық 
|..слгс, туўры болады,  деп есаплайман».  Бул да бир депутаттық 
микнри еди.

«Бул жерде ҳәмме «Қ арақалпақст ан  Совет Республикасы» 
ачамасын ҳәзирше қалдырыўға қайыл,  деп ойлайман.  1990-жылы 
М-дскабрьде Қ арақ ал пақст ан  Республикасынық мәмлекетлик 

сунеренлиги ҳаққында Д екл ар а қи я  қабыл етилгенде булардық 
барлығын Қарақ ал пақст ан  Совет Республикасынық иызамларына 
муўапық келтириў ҳаққында Министрлер Советнне тапсырма 
бсрплнп еди. Сонда барлық депута.тлар Аўқамнық бпр атамасы 
болғанға шекем күтнўге келисип еди. Бизиқ республикамыздық 
расмий атамасы ҳаққында ҳүж ж ет  бола турып, онық атамасына 
кайтып оралыўымыздын не қәжети бар екени маған түснниксиз. 
Қарақалпақстан Совет Республикасы атамасы ҳәзирше ҳәммеге 
маҳул деп ойлайман.  Б ар л ы қ  бланклер езгертилди ҳэм ҳеш жер- 
дс «автономиялы республика» сөзн қолланылмайды.  Ҳәзнр ко- 
мпссия Қарақ ал пақст ан  Республикасы Конституқиясынық жойба- 
ры үстинде ислеп атыр, ал ол тамамланғаннан  кейин барып, 
рсспубликанық атамасы женинде бир пикирге келермиз»,—дедн 
жанс бнр депутат.

Бул мәселе бойынша шығып сөйлеген депутатлардық усыныс- 
ларып жуўмақластырып,  сессия мәжилисин басқарыўшы, ресггуб- 
ликамыздық атамасы жөнннде бизлердиқ ҳәммемиз бир пикирге 
кс.чпўпмиз керек,—деди. Шығып сөйлеген депутатлардыц айрым- 
лары республиканық атамасынан «Совет» сезин алып таслаўды 
угмнады. Олар,  әлбетте, көп емес. Сонлықтан мен республиканьщ 
рагмпй атамасы ҳаққында Ж оқарғы  Советтиқ Президиумы усьгн- 
| III \ам пы.чамластырылған нызам жойбарын даўысқа қоямаи. 
Пычам даўысқа қойылды ҳәм ол қабыл етилди.

( .о.чий сгпн, Қарақал пақст ан  Республикасынық рәсмий ата- 
у|қк,ыида Қарақалп ақстан  Совет Республикасынық Ныза- 

►'ы '*<• пюпь 1991-жылы қабылланды.  Ол Қ арақ ал пақст ан нық 
*• *м 1гкг | Iцк сунсронлигн ҳаққындағы Д ек л ар ақи яға  муўапық 
■1 ирпқа.чпиқсчан Совет Республикасы (Қ арақалпақстан  С Р ) »  

|| |н | ц Плпканыц |>;)смий атамасы сыпатында тастыйықлады.  Бун- 
" " н .1 ч.чО рггиуб.чпканыц Конституциясында, нызамларында

■ , I щ үукық акг.чсрнндс, мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик



турмыста оныд рәсмий атамасы Қ арақ ал пақст аи  Совет Республи- 
касы (Қ арақалпақстан  СР)  папдаланылатуғыи болды.

Усы жерде әҳмийетли бир моселеге гоқтап мткен мақул бо- 
лар деймен. Не ушын 14-декабрь 1990-жылгы Қарақалпақстан-  
ньщ мәмлекетлик Декларациясында « с о ц н н л н п л н к •• созн алынып 
гасланып, «Совет» сөзи қалдырылды ҳом соцгысы 9-январь
1992-жылға шекем өмпр сүрди. Буган жуўип, мсмиц по.черимде, 
төмендегише. 1990-жылларға келе СССР дыц пўқимлыи, \;>м ав- 
тономиялық республикаларындағы жасаўшы блрлық халықлар 
мәмлекетлерди «капиталистлик» ҳом «соцмалпсIлм к <• дси бмлпў- 
диц қәте екенине көзлери жетти. Бул процесс алдын мла аўқам 
лық республикаларда басланды ҳәм олар нзлсриипм, мамлскст 
лериниц атынан «Совет» ҳәм «соцналпстлпк» с т л с р п п  и< плып 
таслады.  Буған ерискеи мәмлекетлер сидп коммушмм қурыў 
емес, ал демократиялық ҳуқық мәмлекетни дү.шўдп млмымп мш\ 
сет етип қойды. Қар ақ ал пақст ан  мәселесмпе қоЛтыи ирмлщугым 
болсақ, оныц хал ық депутатлары да «социалнстлмк* Iу< ипигписп 
ўаз кешиў кереклигин 1990-жылдыц ақырына кслпп пньп, оп.нт ,  
оны Декларацм яда  әмелге асырды. Бирақ  «Сомст угымыннп <мг 
бас тартыўды ертерек, деп билди. Оныц себсбп жотппс кы.щим 
асламырақ ўақыт ишинде халықтыц саиасыиа бул с с т м  </ш\'ш 
болып еицип қалғаи еди. Сонлықтан республнка атамтч .ипм '<< 
вет» сөзин алып таслаў 1990— 1991-жылларда халық лсмупплм 
рына қыйынға соқты.

Бул нызам бойыиша Қар ақ ал пақст ан ныц рәсммП пщмпсы 
«Қ арақалпақстан Совет Республикасы» 9-январь 194" кыл| и 
шекем, яғный алты айға шамалас өмир сүрди. Усы куип Ппмк и 
он екинши шақырық Қарақ ал пақст ан  Совет Республмкпсы >1<о 
қарғы Советиниц жетинши сессиясы болды. Онда бпр қ т н р  мо 
селелер менен бирге республиканыц рәсмий атамасы ҳмққыпдп 
мәселе және көрилди ҳәм Қ арақ ал пақст ан  Республиклсыныи 
рәсмий атамасы ҳаққында Қарақ ал пақст ан  Республнкпсыпыи 
нызамы ж а р ы қ  көрди. Н ызамға муўапық республикапыц рлсмий 
атамасы болып «Қарақал пақст ан  Республикасы» атампсы гас 
тыйқланды.  Онда усы өзгериске байланыслы рсспублпкиным, 
Қонституциясында, нызамларында ҳәм басқада ҳуқықлық пкгме 
ринде, мәмлекетлик және жәмийетлик турмысыпдп опып росмиП 
атамасы— Қ арақ ал пақст ан  Республикасы атамасы ннПлмлммыл 
сыи,—деп көрсетилди. _

Солай етип, республиканыц рәсмнй атампсы Қмрақалнақ- 
стан Республикасы» болып дүньяға келпўп П-яннирь 1992 жылдан 
басланады.  Оныц бул атамасы сувереплп Қмрақалпақсгаиныи 
9-апрель 1993-жылы қабылланған туцгыш Тпнкаргы Ны.чамыида 
конституциялық жол менен тасгыйықлаиым, рсснубликаныц 
сиясий ҳэм тарийхий өмиринде монгилестирнлдн.
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2. КАР АҚ АЛ ПАҚСТАН РЕСП УБЛИ КА СЫ  КОНСТИ ТУ ЦИЯ- 
С Ы Н Ы Н  ҲУҚЫҚЫИ ГИ И К А Р Л А Р Ы

« , туўысқан Қарақалпақстан да езя- 
п и н Конституцпясын қабыл еттн, 
ол дп озбеклер ҳәм қарақалпақлар 
дын м.щгилик бнрлигии ҳәм туўыс- 
қиилып.ш тастыйықлады»1.

И с л а м Қ ә р и м о в

Ҳ;>|) бир миллет, халық горсзспаликтм, я.иплықты,  еркинликти 
ормаи етеди ҳом сол ушын гүрескем ҳом гүресмм келеди. Бул жағ- 
дай жер жүзи халықлары арасыида ҳозир де даўам етип атыр. 
Қелкешекте де солай болса керек. Себеби толық гәрсзсизликке 
ериспеген халыкл ардып күни қыйын. Буны биз тармйхтан жақсы 
билемиз ҳом оны ҳәзирги заман ўақыяларынам да керип атыр- 
мыз. Ҳор бир миллет, халық өзинин момлекетлигине ерисиўди 
қолейди. Бирақ,  бул жүдә ҳом қыйын машқала ла р.  Ғорсзсизлик 
ҳом мәмлекет болыў ақсатлық пенен ҳәр бир халықтық 
үлесине тийе бермейди. Сонлықтан л<ер шарында кәп ғана ммл- 
летлердин момлекети елеге шекем дүзилмеген. Өзбекстан да, Қа- 
рақалпақстан  да бу р ы и  ҳеш қашан  ғәрезсиз ,еркин азат  болма- 
гаи. Советлик дәўирде ҳәр бир миллет,  халық азатлыққа еристи 
деген уйғарыў да ҳақыйқатлыққа сирә да жантаспады.  Ескп 
конституцияларымызға Қарақалпақст анды мәмлекет деп жаз- 
ганымыз бенен, ол да шын монисинде момлекет емес еди. Себеби, 
(-Ъбокстамнын да, Қарақалпақст аннын да ишки ҳәм сыртқы сия- 
1'лтым мске асырыў ол мәмлекетлердин езине берилмеген еди. 
Оиыц ҳоммеси Москванын ғана қолында болды.

Ьумдай жа ғда йлар  СССРда 1989— 1990-жылларға келип аў- 
қнмлық \ом автономмялы республикаларда жасаўшы борше ха-

1 1>и Н1 И уллы кслешсгимизднц ҳуқықлық кепиллнги. Республика Президен 
м II I >|■ IIм<II»1 1 .1М Нзбекстаи Коиституциясыиын бир жыллыгыиа байлаиыслы
...... .. н.1 1ч.|Гн|;|,и,|С1 ,1 жасаган баяиаты «Еркин Қарақалпакстаи», 11-декабг>ь

МММ .)•



лықлардын. ғәзебин келтирди. Әсиресе бул аўҳал 1990-жылы жүдә 
айтарлықтай ҳәўиж алды. Усындай сиясий ўа қ ыялар  хомме аў- 
кам л ы қ  ҳәм автономиялық республикалардыц жоцаргы момле- 
кетлйк ўәк иллик уйымларын мәмлекетлик суверепитет ҳацқында ■ 
ғы деклара ци яла рын қабыл етиўлерине мәжбүрледм.  Ол п-.чдч 
еле СССР тарқап кетеди дегенди ҳеш ким де қыялыма кс/пмрмм 
көрмеген еди.

Қарақ алпақст ан  Республикасы өзиниц момлекетлмк гуигроии- 
тетине 14-декабрь 1990-жылы еристи. Бул  ҳаццымдагм I« I т р а  
ция Қарақ алпақст ан  Ж о қ ар ғ ы  Советиниц 4 -еееспнс1,1Мда қпЛыл 
етилди. Оныц да  тастыйықлаиғанына мине Н-дскаОрм күмм
1993-жылы үш жыл толды. Усы мүнасебет  мемем декпПрм 
айында республикамыз баепа сөзинде м а қ ал ал ар  /коринлмиыи, 
радно ҳәм телевидение арқалы еситтириў ҳәм кмрсчч мулер Осрмл 
ди. 4

Бул  Д екл ар а ц и я  тийкарынан автономнялы роснуЛлпкиным \\' 
қықый статусын өзгертиўге қаратылган  еди. СебеПи Қцрмц.мппқ 
стан А ССРныц халқын оныц ҳуқықый дәрежееп қипаи м м 1нырп 
алмады. Себеби СССРдыц Конституциясында аптопомннды |м< 
публикалар ҳәтте мәмлекет деп те мойынланбагнп емп Ь \ м 1мП 
ж ағда й  барлық автоиомиялы ресиубликалардын, еонын ннпине
Қарақал пақст ан  АС СРыныц да сиясий ҳом ҳуқыцыП ш| ..........
кемситиўге бағдарланған  еди.

Усы моселелерднц автономнялы республпкалпр ш к\ I I > 01.1 
ры дәрежеде көтерилиўи С С С Р  Ж оқар ғы  Сометиииц мримўлы 
чызам шығарыўына алып келди. 26-апрель 1990 1 | ,ны »' ( С.Рдыц 
«СССР ҳәм федерация субъектлериниц араеындпгы , мин.шклс 
рин айырбаслаў» нызамы қабыл етилди. Бул \у/К/кет|е ( !(',( I■ 1 ь)и 
тарийхында биринши рет автономиялы реепубдмкн и р  щ.пмм ме 
нен белгиленген федерацияныц субъекти доро/кеенце кглгрп.ттм. 
Бул  нәрсе үлкен сиясий ҳәм тарийхый ўақыя болыи, < г.г.рмм жп- 
еаўшы ҳәмме халықлардыц ғорезсизлпк, .типлык, ч.«м гркммлмк 
жолындағы гүреси нышанларыныц басламлеы ецм

Әзбекстан Республикасы да СССР дын Конегнгүтпкымд.ч 
суверенли мәмлекет деп есапланғаны мепем ол дм г,1ремеммлЦ|К 
ҳаўасыиан тойып дем ала  алмаған  едм. \ еы ны п нм I м11/кегмпде 
Өзбекстан Республикасыныц сувереммтетм ,уи\1\ып/игы Докл.чрн- 
ция (негедур мәмлекетлик суверенитстм долмпбогец?) 20 мюмь 
1990-жылы оныц Ж оқ ар ғы  Советнииц 2-ееегмнгымлм қнбыл етнл- 
ди- .Усы сессияныц мен де Өзбекстан хялық децутнты еыммтымда 
қатнасыўшысы болдым ҳәм Декларамияпын, 9 мунктпммм, түньяга 
келиўине үлесимди қостым. «Қарақалмнқгт.чц ДССРы сунерени- 
тетин автономиялы республиканыц Конотнтуцмясы томипйплейди. 
Әзбекстан ССРы Қарақалпақст ан  АССРы мнпнп опыц Тммкарғы
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Пы шшлна ҳәм Өзбекстан ССР ы Конституциясына муўапық қор-
I [| I IД Ы ».

ӨзСекстанға да ғәрезсизлик ҳәм суверенитет ҳаўа меиен суў- 
д;и”| ксрек еди. Бу л  пикиримиин арқаўы ретинде айтпақшыман, 
Өзбекстанньщ суверенитети ҳаққындағы Декларацияны қабыл 
стиў мәселеси оньщ сол 2-сессиясында кнтерилип ҳәм онда Пре- 
зидентпмиз И. Кәримовтыц қызғын қоллап-қуўатлаўыньщ нәтий- 
жесинде тастыйықланды.  Бул тарийхый хүжж ет 1990-жылы 20- 
шонь күни ж а р ы қ  көрдн. Оныц да  сыры бар еди. Әлбетте, усы 
сиясий дәўирдеги мәмлекетимизде ж үз берген ғәрезсизликке ери- 
сиў имканиятыныц тәғдирн ҳәр бпр күпге байланыслы еди. Уа- 
қыттан утылмаў керек еди. Себебк, ўақыт Өзбекстан халқынын, 
ийгилигпне ислеп атыр еди. Жоқарыда ғы  айтылған пикирлерден 
қандай ж у ў м а қ  шығыуы мүмкпп? ӨаОекстан да  ғарезсизликке 
емир бойы тынбан талпЫпып келгсп, бпрақ оған ерпсе алмаған 
еди. СССРдыц Коиституциясыпда пўқамлық рсспубликалар суве- 
рен мамлекст болып ссаплапгап мсисп ( 7(>-ст.), ол да  қуры гәп 
еди, Бул тарийхый ўақыялар Нзбскстаппыц шсжиресинде алтын 
ҳәриплер мспси жазылады

Дскдирацияпы қабыл етиў бул истиц басы болып есапланады.  
Буған декларацняпыц шыи мәнисп исдсп ибарат  екенин билген 
адам гана жуўап бере алады.  Дек лар ацня дегеиимиз рәсмий яма- 
са салтапатлы программалық билдириў. Демек,  ол сле мәмлекет, 
мәмлекетлик уйымлар ҳәм нухаралардыц орынлаўы шорт болған 
мнинетли юридикалық ҳүжжет  емес. Бундай ҳүжжетлердн тек 
нызам ғана әмелге асыра алады. Усыдан ж уў м ақ  шығарған Өз- 
бекстан Республикасыныц Ж о қ ар ғ ы  Совети 31-август 1991-жылы 
он екинши ша қы ры қ алтыншы сессиясында өзиниц қарары менен 
Өзбекстан Республикасыныц мәмлекетлик ғәрезсизлигин жәрия- 
лад ы  ҳәм Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниц 
тийкарлары Нызамын қабыллады- Өзбекстан Республикасыныц 
мәмлекетлик ғәрезсизлиги ҳаққындағы Ж оқарғы  Қецес баянатын- 
да өтмиштин сабақларын ҳэм СССРдыц  сиясий ҳәм* социаллық 
өмириндеги өзгерислерди итибарға алып, халықаралық-ҳуқықьгй 
ҳүжжетлерде көрсетилген өз тәғдирин өзи белгилеў ҳуқықына тий- 
карланып,  Өзбекстан халықларыныц тәғдири ушын барлық жу- 
ўанкершиликти сезип, ғәрезсизлик декларациясын әмелге асыра 
отырып ҳом т. б. Өзбекстан ССРы  Ж о қ ар ғы  Кецеси мәмлекетлик 
гпрс.чсизлнк ҳәм азат  суверен мәмлекет—Өзбекстан Республикасы 
I ү 1ИЛГОНИН салтанатлы рәўиште жәриялады.  Бул тарийхый ҳәм

< 11>1'■ 1111 ўақыя өзбек халқы ҳәм басқада усы улкеде жасаўшы бәр- 
им’ чалиқлардын, тарийхында бурын-содлы болып көрилмеген үл- 
| !• и мд,1я (>ди Г>асқаша айтқанда,  бул ўақыя  Өзбекстаннын жа ца  

1\.*/и>м қойганыпыц басланған күни еди. Себебй мзмлекеэ
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ғәрезсизлигин еркин халықлар ж а р а т а  алады.  Хлльи, еркип, азат 
болмай, мәмлекет ҳеш ўақытта ғәрезсиз болп алмаИды. Опы дә- 
лиллеп отырыўдын, кереги жоқ.

Ғәрезсизлик жүдә муқым мәселе болғаилықтаи.  Нлбскстан 
парламенти бул машқалаиы үзил-кесил шешип алыўгп кнристи. 
Усыньщ нәтийжесиыде 1991-жылы 18-ноябрьде 6 0 /11.111 ( ' 1ксп оп 
екинши шақырық Өзбекстан Ж оқарғы  Кенесинпц с с м п п и т н  ссс 
сиясы республикада референдум өткизиў ҳаққыид;! қар Ч’ ' '<'>ыл 
етти .1 Ол 29-декабрь 1991-жылы өтетуғын болып, ои.ча р^фгрсц 
думда даўыс бериў бюллетенине «Өзбекстан Рсспубдик.п ■ <1 >
қарғы Кенеси тәрепинен жәрияланған  Өзбекстап ............ ............... .
ныц мәмлекетлик ғәрезсизлигин мақуллайсыз ба? ллмсп 
киргизилген еди. Оныц нәтийжеси қандай болды? Даўьи Осрц' :■ 
бюллетень алған пу.харалардық 94%и қатнасты. Даўм.  Гн-ртн '  
қатиасқанлардыц 98.2% и Республика ғәрезсизлигии қ у у . и . т и и  
Қ ар ақ ал пақст ан да бул ж ағдай  темендегилерди қурады '*'■ ■ 
ҳәм 98,7%3.

Солай етип, ғәрезсиз, еркин ҳәм азат  Өзбекстанныц т у т  м т  
Тийкарғы 'Нызамынын. проектин таярлаўға  кен жол ашылды

Өзбекстан Республикасыкық Конститудиясын ислеп шыгыў 
бойынша оныд Ж оқ ар ғы  Кеқөсиниқ Конституциялық комиссиясм 
дүзилди.

Буньщдай сиясий ҳәм экономикалық ж а ғдайлар  Қ арақ алпақ  
стан халқында шетлеп етпеди. Ресиублика Ж оқарғы  Кецесиииц 
1990-жылы 19-июльде болып өткен XVII шақырық екинши сесспя 
сында Конституциялық комиссия дүзиў ҳаққында қарар қабыл 
-етилди. Оныд қурамына 58 адам кирген еди .3 1990— 1991-жыллар 
арасында ол бирқанша мәжилислер өткерди. Би рақ  ол ўақыггл 
ел е  С СС Р тарқаған жоқ еди. Сонлықтан сол дәўирдеги таряла 
нып атырған Тийкарғы Нызам жойбары ССС Рдыд  сол гч сдсгн 
а-ўҳалына сәйкеслендирилген еди.

1991 -жылы 31-августта Өзбекстан Республикасы иызам гий 
карында әзин ғәрезсиз деп жәриялады.  8-декабрь 1991 смлы 
Минсктеги Россия,  Украина ҳәм Белорусь мәмлскстлгрццнн 
қатиасыўындағы болған ўақ ыялардан  кейин СССР гарқап 11 пн  
Мәмлекеттеги мине усындай сиясий ж ағда йлар  В.чбокспт >м 
Қ арақ ал пақст ан  ушын жада ,  енди бурынғы Тиикиргы 111,1 т м 
л ар ғ а  уқсамайтуғын ҳү ж ж ет  таярлаў  мәселесии қпп М' 
нәтийжесинде ғәрезсиз Өзбекстан Республикисы и ■;ч.

1 У збекистон Республикаси : М устақил давлатиииг Глчк-ч / • .шнп' Гоип.-и 1 

«Узбекистон», 1992, 94-бет.
2 П р ав д а  В остока, 1-январь 1992-ж .
3 С тснограф иялы қ есап, 2-сессия Накнс, «Қпр.ч. .1 . 1 1 1 . 1 1  •• 1 . 1 1 1  • с.и-п •• 1 

357—3 6 1 -бетлер.
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1992-жылы өзпнид гунғыш Қонституциясын қабыллады. Әсиресе 
усы дәўирде Қ арақ ал пақст ан  Республикасыныц Қонституциясы 
жойбары үстинде нслеў де жоқары ҳәўиж алды. 6-март 1993-жылы 
Тийкарғы Нызам  жойбары «Еркин Қарақалпақстан»  ҳәм «Вестн, 
Каракалпакстана» газеталарында ж а рық  көрди, соц оны путкил 
халықлық та лқы лаў  басланды. Конституция жойбары бойынша 
турлн пикирлер айтылды,  олар газеталарда жазылды,  телевнде- 
ниеде көрсетплди ҳәм радио арқалы еситтирилди. Тийкарғы Ны- 
зам жойбарыи талқылаў  ресиубликада барлық ҳәкимиятларда 
депутатлардыц қатиасыўыида болып өтти. Түрли партиялар ҳәм 
жәмийетлик бирлеспелер өзлериипц иикир ҳом усынысларын бил- 
дирди. 6-апрель 1993->кылы болыи нткек Комституциялық комис- 
сияиыц можилисипе опыц пдреспие 4Г>0 усыныс ҳәм ғал аб а ха- 
бар қурллларыил келнп түскеп ескортиў ҳэм пнкирлер мыцнан 
аеып кеттн, деп бп. |дприлип 7 апро.и, 1993-жылы Тийкарғы Ны- 
.чам жоПблры усыпыелир, ипкпрлор ,\;>м ескертиўлерди есапқа 
плгли \л. |дл Гк-ню I |>к11и Клрлқллплқсглп» ҳом «Вести Кара-  
КЛЛИЛКС1ЛИЛ I л.нл лллрыпдл /клрмқ корди. Коиституцияны қабыл 
огпў !) ипролп 1 9 9 3 /КЫ,п'л бо.и илопгои одп. Кейпнги гәпке нәзер 
сллгли лдим, бул ||0 лсыгыс, оки күидо қлпдлй мпкирлер ҳәм 
усыпысллр лйгылыўы мүмкпм, доп го лйтыўы мүмкин. Әлбетте 
ОГЛП ҲЛҚЫСЫ блр. Спрлқ, МСППЦ пилорпмдо, бул 1П0П1ПМ жүдә  туў-
ры қлбыллапган оди. Бириншиден, Констмтуция жойбарын пүт- 
кил халықлық додалаўға  қатпасқап хлллпық оўелги газетада жә- 
рияланғаи вариантынан оныц қапдай айырмашылыгы барын биле 
алды, Екиншиден, айырым депутатлар газетаны қолыиа алып, өз- 
лериниц сайлаўшылары менен ушырасыўға'  ҳәм олардыц иикпр ҳәм 
усынысларын билиўге мүмкиншилик алды. Тийкарғы Нызам жой- 
барыньщ езгерислер ҳәм толықтырыўлар менен қайтадаи газета 
бетлеринде халыққа жеткерилиўи,  мениц нәзеримде, республи- 
камыздыц демократиялық раўажлан ыў жолынан баратырғанынав 
дорек берип турды. 9-апрель 1993-жылы Қарақ ал пақст ан  Рес- 
публикасы Жо қарғы Советиннц XII шақырық 12-сессиясында 
Жоқ арғы  Совет Баслығы депутатлар алдында жа ца  Конститу- 
цияиыц жойбары ҳаққында шығып сөйледи. Соннан кейин допу- 
гатлар жойбардыц ҳәр бнр статьясын терец талқылай отырып 
оиы қабыллады «Суверен Қ арақ ал пақст ан  Ресиубликасынын 
Коиституциясы қабыл етилген күн 9-апрель ғалаба  халықлық 
б л Г|рам— Қарақ ал пақст ан  Республикасыныц Конституциясы күнтг 
доп жорнялансын,  деп Республика Ж оқар ғы  Совети қарар қа- 
гп,1л сгги. Бул сиясий ҳәм тарийхый ўақыя Қарақал пақст ан  Рес- 
пүблпклсыпыц мәмлекетлик суверенитетиниц беккемленгенинен 
,ни,|қ юрок береди.

Жуўмлқллп айтқанда,  Қарақ алпақст ан  Республикасы Консти-
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туциясыныц дуньяға келиўинин ҳуқықый тийкарлары нелерден 
ибарат?

Биринши. 1985-жылы басланғап қайта қурыў процесн 1989- 
ж ы л л ар ғ а  келип СССРда,  Өзбекстанда ҳ;>м сош.щ монеи қатар 
Қарақ алпақст анда  да  олардыц сииспй ҳом жопомика.ииқ жағ- 
дайларына,  жәмийеттиц ҳәм мәмлекоттиц рпўиж.мапыуыпа айгар- 
лықтай қозғаў салды. Бурын орып алып колгои К 11< < идсология- 
сы ҳәм С СС Р д а  коммунизм қурыў мосслслсри бирқшппа соққы- 
ға  ушырады.  Енди булай жасаў  мүмкип смос, мщ иирш ял ық 
болыў керек, деген пикирлер жийи-жийи қлйталшм багладм 
Елимиздеги бундай сиясий өзгерислер кнпшп.щк чалықларга ма 
қул түсти. Усыныц нәтийжесинде 1990-ЖЫЛДЫЦ орт. |ш р ы п а  м- 
лип,  аўқам лас  ҳәм автономиялы республикалардыи ы р г ю т  м,»м 
лекет 'болыўға талпыныўлары келип шықты. Бупдай оннгнй ,1 ш 
дай 1990-жылдыц 20-июнинде Өзбекстан РеспуОлииаоыиым I ■ т  
ренитети ҳаққындағы Декларациян ы жарыққа  келтирди > мл ■ п 
сияда Қарақ ал пақст аи лы Өзбекстан халық дспутатлары м ы ш
ларац ияға  «Қ ар ақ ал пақст ан  АССРыньщ с у в е р е н т п п и  ............ ..  >
лы республиканыц Конституциясы тәмийинлейди. НаПоиоIам ( < Гы 
Қ арақ ал пақст ан  АССРыныц мәпин онын Тийкаргы Ппмамыпа 
ҳәм Өзбекстан ССРыныц Конституциясына муўапық қоргайды- 
деп  жазды ры ўғ а еристи. Бул үлкен сиясий ҳәм тврпймлй ( 11,1,1,1 
еди. Себеби Қарақ алпақст анньщ тарийхында буидай /мн.прм.) 
дәрежели ҳүжж етте оньщ суверенли республика деп ам .п .ц ы  
республиканыц мәмлекетлик әмиринде биринши рет пайда Оплм 
ны еди. Бул нәрсе сол ўақыттағы СССР дағы сиясий а ^ д ш м  
туўры келетуғын едн. Усы дәўирде тек аўқ амлық республикалар 
ғана мәмлекетлик сувереиитети ҳаққында декларация  қабыллпи 
қоймастан,  соньщ менен қатар  бирқанша автономиялы ресиублн 
кала р  да  өзлериниц мәмлекетлик суверенитети ҳаққыида докла 
рацияларын тастыйықлап,  автономия статусынаи ўаз ксчиксп оди 
Солай етип, бул юридикалық ҳүжжетте Қарақалпақстлп Роонуб 
ликасыныц ж аца  Конституциясыныц ец әҳмийстли нормалары 
нын бирине тийкар салынған еди.

Екинши. Қарақ ал пақст ан  Республикасы Копстптуцияоыиыц 
тийкарлары оныц 14-декабрь 1990-жылы қа бы ллаи пш  м.<млг 
кетлик сувереиитети ҳаққындағы Декларацияда коц орын алды. 
Онда, мәмлекетлик суверенитет ҳаққыпдагы Докларапнн 1\ара 
қалпақ стан  суверенли Совет Республикасыиыц жаца Копотиту- 
циясын ислеп шығыў, онын нызамларыи раўа/кландырыу ушып 
тийкар болып табылады, деп көрсетилдп. Ҳақыйқатыида да со- 
лай болды. Қарақ ал пақст ан  Республикасыныц жаца Констнту- 
циясынын тийкарларыныц баслы прпнцнплори уоы хүжжеттен 
келип шығады.

Үшинши. Өзбекстан Республикасыиыц Хўоқаргы Қоцссп 31-ав-
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густ 1991-жылы «Өзбекстан Республикасы ғәрезсизлигиниқ тий- 
карлары ҳаққында» Н ы зам  кабыл етти. Мине усы Ны зам  Қара-  
қалпакстан Республикасыньщ сиясий, тарийхый ҳәм мәмлекетлик 
өмиринде үлкен әҳмийетке ийе болды. Онда Өзбекстан өзиниқ.  
тарийхында биринши рет өз қурамында Қ арақ ал пақст ан нық ай- 
ма қл ық пүтинлиги ҳәм суверенитетнн мойынлады.  Олар  ара- 
сындағы өз-ара қарым қатнасықлар теқ ҳуқықлық,  шә рт намал ар  
ҳәм келисимлер арқалы әмелге асырылатуғыны белгиленди. 
Қарақ ал пақст ан  өз халқыныц қәлеўн менен Өзбекстанныц қура-  
мынан нызам жолы менем шығып кетиўге ҳуқық алды. Бул жо- 
қарыда көрсетилгсн ҳуқық пормаларыи Қарақ ал пақст ан  Рес- 
публнкасы Конститудиясынын, дуньяға келиўиннц ҳуқықый тий- 
карларын қурпйды.

Твртинши, О.чбсм I,'П| Рсспублпкнсыпыц 8-декабрь 1992-жылы 
Қ.|бы.'1 С1 К С П  I у 111'Ы 111 К()1К"1 нтуциясыиыц (Тнртинши бөлим. Ҳә- 
кимшилик-аймацлық ҳам момлсмтл нк  ду.чил/шс. XVI бап. Өз- 
бскстан Рсспублнкасыиып, .\акнм1инлнк-ш' |мақлық дүзилиси) 
6 8-статьясыиа муўапық Қ арақ ақалп ақ стан  Рсспубликасы оныц 
қурамына киреди. Соилықтаи Тийкаргы Пызамныц XVII бабы 
(70— 75-статьялар) толығы меиен Қарақалиақст ап Республнкасы- 
па бағышланған. Оныц 70-статьясы сунерепли Қарақалпақст ан  
Республикасыныц Өзбекстан Республикасыиыц қурамына кире- 
тугыны тастыйықланған.  Онда Қарақалпақстанны ц суверенитети
Н.чбекстан Республикасы тәрепинен қорғалатуғынлыры көрсетил- 
ген. Өзбекстанныц Тийкарғы Нызамы Қарақал лпа қста н  Респуб- 
лнкасы менен оныц өз-ара қарым қатнасықларын анық белги- 
лснди. Усыныц нәтийжесинде Өзбекстан Республикасыныц Қонс- 
тнтуциясында Қарақалпақстанны ц Тнйкарғы Нызамыныц қайта- 
д.ш туўылыўыныц ҳуқықый тийкарлары орын алған болып есап- 
лапады.

Ж у ўм ақлап  айтқанда,  Қарақалпақстанны ц биринши Консти- 
түипясыпыц ҳуқықый тийкарларын Өзбекстанныц суверенитети, 
К,. | | | ,тқалпақстанныц мәмлекетлик суверенитети ҳаққындағы Дек-  
ллрпциялары,  Өзбекстан Республикасыныц ғәрезсизлиги ҳақ-  
| ,ы 11л.11ы  Нызамы ҳәм оныц бирннши Конституциясыныц Қара-  
| | 'шлқгтапга бағышланған нормалары қурайды.



3. Т И Й К А Р Ғ Ы  Н Ы З А М —Д Е М 0 К Р Л 1 И Я Л Ы Қ  ҲУҚЫҚ 
МӘМЛ ЕК ЕТ ИН Д У З И Ғ Д И Н  ХчЭМ Р1 ФО РМ А Л Д РЛ  Ь1 ц  

ХУКЫ КЫ Й И Р Г Е  ТАСЫ

Ҳәр бир мәмлекеттиқ раўажланыўыныц ггк шии» I >и > ,111:1 
ж о ллары  болады. Бул процесслер оныц Қ о и п  нтуци*м1,1111,1 .нчн 
лы анықланған болса, ол елде бул нәрсе табыслы п< 1 > ■ шы, 
Қ арақ ал пақст ан  Республикасыныц Тийкарғы 11ы,и1мыи 1,1 ц/Iпм 
ҳуқықларын қорғаўға,  мәмлекетлик суверсчипсггм с» чл > мл( •, г* 
демократияны раўажландырыўға,  социаллық одн.тпи, I п > > ш ш т
леўге. солай етип, Конституциялық сиясатымыз Қмрмг,!....... . мнп
мәмлекетлигин,  экономиканы,  рухый ҳәм модсмпП рп\ >1 мнцы 
рыўды ж о қ а р ы , дәрежеге көтериўге бағдарланган.

Суверенли Қ ар ақ ал пақст ан да демократиялық ҳуқыц мпм.н 1 > шп 
қурыў ҳәм реформалар бес принципке тийкарланғаи,  Пул 1 » > .и 
лер Өзбекстан Республикасыныц Президенти И. 1). Кпрнмонтын 
сөзлеринде,  шы ғармаларында ҳәр тәреплеме илимиП \,>м нриг 
тикалық көз қарастан асаслап берилген.

Биринши,  экономикалық реформалар ҳеш ўақытта сипснИ 'Ы  
сирлердиц астында болмаўы керек, яғный бирер бир идсплш ннш 
бағындырылмаўы лазым.  Бул нени билднреди? Бул ҳоммо упқьп 
та экономика идеологиядан жоқары  турыўы керек, дегсилп ацл > 
тады. Жетпис жылда н  аслам ўақыт ишинде бизин, смипмыим 
коммунистлик идеология сицдирилип, ал экономикп барлық С 1 
қытта оньщ идеологиясыныц изинен жүрип кслгсн рдм ( онлпь 
тан СССР экономикасы,  соныц ишинде Өзбекстаимыц ү ,м Қмрм 
қалпақстанныц да  экоиомикасы үлкен крнзиско ушырмлы Ком 
мунизм— нурлы жәмийет қурыў идеясы опдмгы кггнп .пыргмн 
ири экономикалық кемшиликлерди апық \;»м рмс м/1|ыугп ,ко. 1 
қоймады.  Себеби ол гезде коммунистлик мдсилогня баршг л<о 
номикалық нызамлардан үстем туратугын едн

Екинши, базар қатнасықларына өтнў лоўпрпплс ж о п омп калы қ  
басқарыўда мәмлекет оныц дизгинип қолдмп босмгиаўы керек. 
Тек мәмлекет ғана,  нызам асасында сайлмигми \ ;жпмият ғана 
тийкарғы реформашы болыўы мумкпп. Бнрақ,  соны естсп шығар-
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I I I |-|1г 1\, м.)м.'1скст 70 жылдан көбирек дәўирде экономикаға  
Р п м Н1111П итксрди. Соныц ушын бул мәселелерди мәмлекет  тек 
1П11П м1.м.тм жолы мснеи әмелге асырыўы керек. Б а з а р  қатнасық-  
1.11)1.111.1 щ пў дәўириниқ нызам менен анықланған жолы а р қ а л ы  

1 .1|щ о,1|>ыў ксрск. Бюрократияға ,  орынсыз мәмлекетлик үстем- 
шккг жол қойылмаўы шәрт.

Үппшши, ҳәр бир экономикалық,  сиясий, мәмлекетлик мәселе- 
мм миммкснде тек Конституцияға,  нызамларға  сүйенген ж а ғ д а й д а  
уфгкст  стнў керек. Бул прпнцип ҳәр бир демокротиялық ҳуқық  
м.1млскстш1 қурмақшы болған елдиц тийкарғы қуралы болм ағ ы 
1.МЫМ. Жәмийетте  ҳәр бир пухараныц,  ким екенлигине ҳәм лаўа-  
м,1мыма қарамастан,  оньщ нызамларға  бағыныўын тәмийинлеў 

.I.»|>ү р . Тийкарғы Нызам  мәмлекетте ҳәмме нәрседен үстем турыўы 
ү>м бәрше ушын мәжбүрий болыўы шәрт.

Соны айтыў керек, советлик дәўирде бизиц санамызға  сицген 
1юрсс бул, коммунистлик партияныц идеялары ҳәм онын жоқар ғы  
уйымларыныц қа рар лар ы еди. Енди мәмлекетимиз,  жәмийетимиз ол 
жағдайлардан  қутылды.  Жәмийетимиз алдында турған ец әҳмий- 
стлп мәселелердиц бири — бул халқымыздыц санасына ҳуқықый 
модениятты, Конституцияныц, нызамныц ҳәрибн ҳәм рухына ҳүр- 
мст пенен қа раўды сицдирип барыўымыз болып табылады- Буны 
мгкс асырмағанша,  демократиялық ҳуқық мәмлекетин қурыў мүм- 
кмм смес. Буны ҳәмме жақсы билнўи керек ҳәм усылардан жуў- 
млқ шығармағы лазым.

Төртинши, жоқарғы дәрежеде социаллық сиясатты алып ба- 
рыў дәркар.  Б азар  қатнасықларына өтиў ацсатқа түспей атыр. 
(' .онстлик дәўирде «таярға» үйренип қалған журтшылық енди 
мсмгмпктиц көп түрлилигине көне алмай атыр, көнседе оны мец- 
гсрс алмай атыр. Исбилерменлик эсте-ақырынлық пенен раўаж- 
.иимбақта. Мәмлекетлик кәрханалар банкрот болып, биразы жа- 
былым, биразындағы жумысшы күшлерин пайдаланыў қысқар- 
мпқга. Усыныц нәтийжесинде мәмлекетимизде кәмбағаллар ,  св- 
М1.1М мсмсн қа тар —жетим-жесирлер,  ғарры-кемпирлер,  инвалид- 
1гр, ком балалы шацарақлар  мәмлекеттиц социаллық қорға- 
уымл >|..үдо мүтәж болып қалмақта.  Олардыц тиришилик 
| I му I> бүгмнгн күнде аўырласып қалды.  Соныц ушын мәмлекеттиц 
1МЙклргы хызмстп усы жоқарыдағы аталған халық қатламлары- 
П1.111 .11м .мыадалыққа түсиўине жол қоймаслығы керек. Мәмле- 
|'I I ха,)м\ым усымдай ж ағда йлардан  сақлап қалса  ғана,  ол 
и чогр.пнилық \уқық мәмлекетин қурыўға миясар болады. Ҳәр 

‘4111 1.1 кг цдлм момлскеттен жоқары турыўы керек. Ал момле-
1 Ло 1гл, \лр бмр жске адамға хызмет етпеги лазым.
I•« « ННМ1М, бл Iлр қатмасықларына өтиў асығыслықтан аўлақ  

Ио М1 |.| г.гргк, о .1 блсқьпмпа-басқымг иске асырылыўы лазым.  Се- 
п* П|| Гщ Iмм жомоммклмы ; базар қатнасықлары мәселелерйне



таяр емес ҳәм оны қәлиплестнриўдмц, жгтплмггириўппи >м | • > 
ўаж ла ндырыўдыц нызамлары смдм < мдм пумьигн ы щ г к и '  < '*» 
нын, ушын бул мәселени шешсрдс үлксм мқыл чыцш! I нЛыр ю 
қатты,  жер жүзи  практикасындагы Лирлыц Лишр I нинн.и (иры 
орьга алған мәмлекетлердиц «млқул» .1 «м.>^н, I ырым 
өлшеетириўимиз керек.  Б и р ақ  бпзмм. Лп.ч.тр -I гмп» ы». ырым • »н» 
туғьш өз жолымыз бар.  Б азар  экономикйсымн кчм» «V. » I рм 
мақсет емес, бул биринши гезектс хплқ|.1мы щы г.»уп »■ иц 
қурғын өмир жолына алып шығыў Лолым с» .мгтпи • '1Ы I цшци
мақсет  ҳәзирги р аў а ж л ан ы ў  дәўиримде ... ....... . » »к. ..............
социаллық мәселелерди шешиўге бардпрлймгйи .»• »ип . • ...........
тиц қандай болыўы керек екенин алымлар пПгым Л(.»рм\п и  н»» 
Оныц моделии дүзиў лазым.  Б азар ға  өтмўдм нм» и» м ыр.п \ п.ш 
да,  демократиялық ҳуқы қ мәмлекетин қури гугыи ».» < .•..»• .. < 
ҳәм журтына садық кадрлар.  Мине мәмлекеттиц плдыит» ц р  
ған үлкен мәселе бул ка дрларды тәрбиялаў, таирлп^ • >м ирши 
орнына қойыўды тәмийинлеў болып есапланады,



•I. КО НСТИ ТУ ЦИЯ ХӘМ НЫЗАМ Ш Ы Ғ А Р Ы У Ш Ы Л Ы К Т Ы Қ
РА УА ЖЛ А Н ЫУ Ы

Ҳор Сир мәмлекет өзиниц нызамлары менен жасайды.  Оларды 
сол мәмлекеттиц парламенти қабыл етеди. Б әр ш е  нызамлар 
конституциядан келип шығады ҳәм оған қайшы келмейди. Қонс- 
титуцияныц ҳәм нызамлардыц устемлиги ҳүким сүрген еллерде 
демократиялық ҳуқық мәмлекетин қурыў мүмкиншилиги туўады 
л,ом ол еллерде усығаи байланыслы .адам ҳуқықлары ҳәм еркин- 
лнклери биринши орында турады. Тийкарғы Нызам  ҳәмме нызам- 
лардыц дәреги, көзи болғанлықтан,  оныц биринши қатарларынан 
баслаи бизге қайсы нызамларды қабыл етиўимиз ҳәм ол нызам- 
.л .1 рсыз ж а саў  мүмкиншилигимиз жоқ екении айқын билиўимиз 
ксрек. Нызам шығарыўшылық Конституция жол ашып беретуғын 
рлўажланыў принциилерине сүйенеди.

Бириншиден, тийкар болыўшы нызамларды жа раты ў ҳәм қа- 
был етиў керек.

Екиншиден, ҳәрекеттеги ҳәмме нызамларды Қонституция нор- 
маларына сәйкеслестириў зәрүр болады. Қарақалпақстаннын 
:к.тн.а Қонституциясы тастыйқланғаннан бери қабыл етилген ны- 
тамлары Тийкарғы Нызамымы здыц көрсетпелерине туўры келе- 
я,н. Ьу.т қандай нызамлар екен, енди солардыц ец әҳмийетлилери- 
и" ксупл аўдарайық.

М ;>млекет қурылысы тараўына байланыслы болған «Қарақал-  
п.тқст.тп Республикасы Министрлер Кецеси», «Қарақалпақстан  
Гс( иуб.тпкасы Жоқарғы Советннпц Комнтетлери менен комиссия- 
м,11>1.1 . Қарақалпақстан  Республикасыныц ҳәкимшилик-аймақ.  
1М.11, тушлпси мәселелерин шешиў тәртибн» .ҳаққындағы ҳәм

I ,.|рпқ.т.'П).тқ1"ган Республикасында Қонституциялық бақлаў ҳақ-  
I 11п 1.Щ.1 Қ.трақалпақстан Республикасы нызамына өзгерислер ҳәм
• 11м111.1.1 Iр кнргпзиў», «Орынлардағы мәмлекетлик ҳәкимият»,

II |р .1 ы р д ы ц  нзип-нзи басқарыў уйымлары»,  «Қарақалпақстан  
I щ П.тнклсы \а лы қ  депутатларын шақыртып алыў тәртнби», «Қа- 
|* 1> 1 11КМ.1 N111 Рсспубликасы халық депутатыныц статусы ҳаққын- 
« ‘>•111 111.1 шмлпр

VI)



Экономикалық тараўда:  «Транспорт цуралларыныц х.»м өзи 
жүретуғын басқада  машиналар мепсп механп.чмлердиц нОелери- 
нен алынатуғын салықлар»,  «Мәмлсксттнц турац жпй қорын меп 
шиклестириў», «Ҳаўа, темир жол, ншки суў ү ,м У^ыўмп цаПда 
ланыўдағы автомобиль транспорты жолаўшыларыи м ам.и ы  1. 11’к 
миннетли жеке қамсызландырыў»,  «Гиреў», -Г»ир жоли /м.шым ■, 
«Сырт ел инвестициялары», «Сыртқы -жоиомикплыц к мы ■ 
«Жер асты байлықлары ҳаққыида»гы пы.чпмлир ■, I о

Социаллық т а р а ў д Э ;  «Қарақалпақст ан 1'сгц\б л и к т  ым 1.1 ма
йыпларды қорғаў», «Халықты жумыг мгпсп м м и й п ил г1, ........
да»ғы нызамлар ҳ. т. б.

Рухый ҳәм мәденият тараўында:  ■ 1\пр.11, 1.111 м / и ш  !’ ■ -
касында мәдениятты раўажландырыў Коишчппг.м .................... ..
«Қарақалпақст ан  Республикасыныц мо млгкнлш.  Гимин I н ии  
графикасына тийкарланған қ арақа лп ақ  алфиитШН’ шм п 
лықлар бойынша ила жлар  ҳаққында и ы ны и ч  м р  . • 1 ■

Бул жоқ ар ыда  атап өтилген нызамлар , <м 'Ьи-., 1|ны 1 • ш  
қарарларыныц бәри республика бнрншни Консцц \ н п т  ыи 1 
йин қабылланған  ҳүжжетлер.  Ж уўмақл ап  айп  щ м I м
стан Республикасыныц нызам шығарыўшы ш п м Н п п  I- • ■ 1 
ғы Кецес Тийкарғы Н ызамға асасланып,  ҳогшр! и »п т и |  I I I
замларды ислеп шығарыўда ҳәм оларды цаГц.м * ги\ ..................
жы л л ар ға  салыстырып болмайтуғын до р г .т  и шпнпп ..................
әмелге асырмақта.  Бул да  Қ ар а қ ал п п қ см н  Р  ...............
мәмлекетлик суверенитети буннан былай ч.ч б«ч < . н< ........
ғанынан дәрек береди.

п



5 К О Н С Т И Т У Ц И Я  ҳ ә м  Ә Д И Л  С У Д Л А У

Әдил судлаўды ш ы н  моиисииде демократиялық ҳуқық  мәм- 
лекетлери, ягпы Л копсттпуцнилардыц ҳом иызамлардыц үстемли- 
ги ҳүким сүрген сллср гаил омолге асыра алады.  Өзбекстан Рес- 
иуГ)Ликасы горо.чои.чликко, Қарақалпақотаи Республикасы мәмле- 
котлик оунороииготиио орпокоинппц по 1 нижесинде олар өзлери- 
ппц бнрпнпш ТпИкаргы пычцмларып цабыллады ҳәм усы ҳүжжет- 
лордо бул ресиубликалардыц спяси(’| \ом момлекетлик өмир та- 
риЛ.чыпда гуцгыш рот домократиялыҳ ҳуҳық момлекетлериниц 
нрю  тасы қаланды.  Усығап байлапыслы олардыц ғәрезсизлик 
қабуснамалары одил судлаўды халық ар алы қ ҳуқықтыц ғалаба 
тон алынған нормалары тийкдрларында иске асырыўға мүмкин- 
шилик туўдырды.  Тийкарғы Ны замл ар  суд ҳәкимпятыныц (ХХП 
б а л . Өзбекстан Республикасыныц суд ҳәкимияты, 106-ст., XXI 
бап. Қарақ ал пақст ан  Републикасыныц суд ҳәкимияты, 97-ст) 
нызам шығарыўшы ҳәм атқарыўшы ҳәкимиятлардан, сиясий пар- 
тиялардан,  басқа да жәмийетлик бирлеспелерден бийғәрез еке- 
нин тастыйқлайды.  Қонституциялық нормаларға  муўапық судья- 
лар ғәрезсиз, нызамға ғана бағынатуғын болды. Әдил судлаўды 
амелге асырыў бойынша судьялардыц жумысына ҳәр қандай ара- 
ласыўға  жол қойылмайтуғыны ҳәм бул ҳәрекет нызам бойынша 
жуўапкершиликке алып келетуғыны белгиленди. Соньщ менен 
қатар суд ҳәкимиятыныц актлери барлық мәмлекетлик уйымлар,  
жомийетлик бирлеспелер, кәрханалар,  мәкемелер, шөлкемлер ла- 
ўа.чымлы адамлар ҳәм пухаралар ушын миннетли екени анық 
кнрсстилди. Ж о қ ар ы да  атап етилген конституциялық нормалар
• 1ДПЛ судлаўды енди ҳуқықый асаслар тийкарында бийғәрез иске 
иоырыўга мүмкиншилик береди.

Уоы жорде Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстанны ц конституция- 
'| |рыпд.ч апықланған суд системасына тоқтап өтейик. Өзбекстан- 
н|лI Гппкаргы Пызамыныц 107-статьясында оныц суд системасы

ч.ыч.мыц мүддетке сайланатуғыи Өзбекстан Республикасыньщ
• Н10 1Н1 упнилық оудынан, Ж оқарғы  судынан, Ж оқарғы  Хожалық

•11.И1.Н1 К.арлқллпақотан Республикасынық Ж оқарғы  судынан,
I- '|'М1,ч 1п:и\о 1/1Ц Роонублпкасыныц хожалы қ судынан, усы мүддет-



ке тайынланатуғын ўәдаятлық,  Ташкснт қалалық,  районлық,  қа* 
лал ық ҳәм хо жа лық судларыиан нбарат  Гюлады, дсп көрсетнлген;

Енди Қарақалпақст анныц Қонституциясыпдп г:п тынықланған суд 
системасына кеўил аўдарайық.  Оныц ,98-п л п .жыиа муўапық Қ а -  
рақалпақстан Республикасыныц суд сиотсмлсы .г» жыллық мүддет- 
ке сайланатуғын Қарақалпақст ан  Роспубликлсымыц Жоқарғы'  
Судынан, Қарақал пақст ан  Республпкмсыныи Хожмлық с у д ы н а н  
усы мүддетке тайынланатуғын райоилық ҳ;>м қмлмлық с у д л м р д а н ’ 
турады.

Енди мына төмендеги әҳмийетли бир моеолсгг дықцмч бм.цсГ|ик. 
Өзбекстан ҳәм Қарақалпақст анныц консппуцинлмрыилм Қмрм- 
қалпақстанныц суд системасында Констптуциялық су I бглгмлгпбс 
ген. Бул, мениц нәзеримде, Қарақалпақстмн РоспуГмикмгыпыц 
суд системасындағы жол  қойылған кемшилмкти кмрсгп /ш / 1«• м*■ г, 
Қарақалпақста-нда Қонституциялық суд болммгмнлыцIми ньнмм 
шығарыўшы х.әм атқарыўшы ҳәкимият актлсрниин мни тиI \ мии 
лылығы туўралы ислерди, республика ньтзамлмрыиыи > м Жм 
қарғы Кецестиц, оныц Баслығыныц қабыл еткси бпсқм ш 1м л г  
рин, ҳүкимет ҳәм жергиликли мәмлекетлик ҳокимин '1 уйым 1мры 
қа рарларыныц ҳ. т. б. ҳуқықый мәселелер бойыишм рсгцуб, ипм» 
Констнтуциясына сәйкес келиўин судлық анықлмў мүмкинишлм 
гнне ерисилмеди.

Усы жерде тәбийий сораў туўылыўы мүмкин. Қмрмцмлммы |мн 
Республикасыныц Қонституциялық бақлаў комитсти гмн.м рымм 
көрсетилген ўәкилликлерди әмелге асыра алмай мм? *)л6 р п с ,  
асыра алмайды.  Суд пенен комитетти салыстырып болммй 1ы 
Қарақ ал пақст ан  Тийкарғы Нызамыныц 108-статьясынм М у ^ м ц ь н  
Қ ар ақ ал пақст ан  Республикасыныц Конституциялық бақлпў ко- 
митети айырым мәселелерде Қ ар ақ ал пақст ан  Республикасы Жм 
қарғы Кецесиниц тапсырмас '111 менен ҳәм оныц дспутатлмрыиын 
усынысын басшылыққа алып. ҳәрекет етеди.. Демек,  ол пы м м м  
шығарыўшы уйымнан ғәрезли, дегенди билдиреди. Ал Конститу- 
циялық суд болғанда,  ол бийғәрез, тек Констнтуциягм гмпм бм 
ғынады. Конституциялық судтыц шығарған шешимлсрп жмрия 
ланыў пайтынан баслап күшине киреди Ҳ э м  олар үзнл-кссил ,\мм 
шағым етиўге жатпайды.  Ал Қарақалпақст ан Констмтуииялык 
бақлаў  комитетиниц жуўмақ лар ы Жоқарғы Коцоотии шопшмп 
менен бийкарланыўы мүмкин. Көрип отыргмпымымдмй, К(»иотм- 
туциялық суд ҳәм Конституциялы қ  бақлаў комитоти ў м к м л л п к ,  юри 
бир-биринен туп тамырынан парқ қылады.

Усылардан ж уўм ақ  шыгарып,  нс айтыўгм болады? Қирмқмл- 
пақстан Тийкарғы Нызамыныц З-статьясыпм муўапық роспублика 
мәмлекетлик ҳәкимият ҳом басқарыў уйымларыныц системасьш 
өзи белгилейди. Усы коиституциялық норммдап ие кслнп шығады? 
Суд т а — ҳәкимият.  Сонлықтап слимиздс дсмократиялық ҳуқық
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.........  I <| | |ц Қприқалпақстан Республикасы қурмақшы болса,

....... .. I Қопституциялық судты шөлкемлестириўи керек. Бул
111ш ,кско иикирим болып есапланады.
\  \ , Iм,1 скстлеримизде әдил судлаўды шын мәиисинде иске асы- 

I < 11 \ I ;< Н.чбекстан Ж о қ ар ғы  Советиниц 2-сентябрь 1993-жылы қа 
'М I сгкси ҳом 17-ноябрь 1993-жылдан баслап өз күшине кирген 

и  .оскстан Республикасыньщ «Судлар ҳаққындағы» Нызамы пй- 
111>н м пздмц тийкары бола алады.  Бул нызамда суд ҳәкнмпяты 
. 'ққыидағы нормалар конкретлестирилди ҳәм ретлестирилдй 

1111лц менен қатар Өзбекстанда ҳәм Қ ар ақ ал пақст ан да суд 
пстемасы Конституция тийкарында усы иызамда жәнеде айқын- 
юстырылды,  суд ҳәкимиятыныц ғәрезсизлиги тастыйықландьт, 

илардыц ҳәм судьялардыц ўазыйпалары белгиленди. Бул ны- 
|.1мга муўаиық ©збекстан Республикасыныц пухаралары әзлери 

Iшц жынысына,  расасына,  миллетине, тилине, динине, социаллық 
шығысына, исенимине, жеке ҳәм жәмийетлик жағдайына қара- 
мастан, нызам ҳәм суд алдында тец екенлиги көрсетилди. Усы 
нызам нормаларын талқылап  отырып, Өзбекстанда ҳәм Қара- 
'кплпақстанда демократиялық ҳуқық мәмлекетиниц қурылып 
;пырғанын сезип турасац.

|)!;з кешеги советлик дәўирдиц суд системасьшыц, аўҳалын 
жақсы билемиз. К П С С  ҳүким сүрген сл дәўирде нызам шыға- 
риўшы,  атқарыўшы ҳәм суд ҳәкимиятлары коммунистлик сияеат- 
тыц торына оратылған еди. Ол гезде юрист коммупист болғанда 
| ; .па,  партия комитетлериниц номенклатурасына кирген жағдай- 
ла судья лаўазымын ийелеўге мүмкиншилик алар едй. Заманы- 
мыз демократиялық ҳуқықый жолға түсип, бундай иллетлерден 
ў.■ I ! кешилди. Бул да  конституциялық нормада өз шешимин тап- 
ты, «Судьялар сиясий партиялардыц ҳәм ҳәрекетлердиц ағзала 
|ч<1 Гюла алмайды» (Қ Р  Қонституциясы, 101-статья).

Әзбекстан Республикасыныц Президенти И. Ә. Кәримов Жо- 
|. I>гы Советтиц X сессиясында сөйлеген сезинде былай деген еди: 

|-),|оскстанньщ миллий мәмлекетлик дүзилиси бир пүтинликти 
|,\ | )а(ысгын үш ҳәкимияттан турады— нызам шығарыўшы, атқа- 
I) Ы V 1111»1 хом суд ҳәкимияты. Суд ҳәкимияты—ол ғәрезсиз ҳәкимият.
( >111.111, тиикарғы ўазыйпасы— нызамлардыц булжытпай сақланы 

ым \нм пухаралардыц нызамларды сөзсиз орынлаўын тәмийин- 
(Пародпое слово, 3-июль 1992-ж). Көрип отырғанымыздай 

'■ I и  рчс соз суд ҳәкимиятыныц ғәрезсизлиги ҳаққында баратыр.  
1. и| сп , Пул жске судьялардыц бақл аўдан  пүткиллей шетте тура- 
I 1 11Ц.1П билдирмейди. Ж ер  жү зилик юридикалық практика бой- 

1п бир момлскетлик уйым соныц менен қатар ҳеш бир 
|< 1 ' пдмм шскс.из ғорезсизликке ерисиўи мүмкин емес. Бул

• .................   бслгнлепген. Мысалы,  Өзбекстан Республикасы-
<|< !<1 '1 'п 1рп,| <'уды Қарақ алпақст ан  Республикасы Жоқарғы



Судынын,  ўәлаятлық,  қа ла лық  ү*м рнйомлмқ «\ • " р  '»•>" и м и  
сын судлық бақлаў  хуқықыпа и(1с 1»ул мицм»! шГшицмтш м> им
ақлатады? Мысалы,  Өзбекстам Жиқпргы «'> п.ш1.ш пи  ........ . р
публика аймағындағы бар лық  судлардмм т  К'|»,<м он< п  ■ <1"" 
бивде тексериў ушын талап қылып млм\ы щ м ц ц ц  . ■ 11 
Қарақ алпақст ан  Ж о қ ар ғы  Суды жым.чйы, м\ |ри ■ , .
шилик суд ислерин жүргизиў саласыпдн иш- ч " 1 ■ .................
уйымы болып есапланады ҳәм огап рмЛпм н.п к .......................  • •
дын. жумысын суд тәртибинде бақлаў ҳуқмп.м «•.,...........

Бул  конституциялық нормаларга  НчГнч с ............................
қындағы» нызамында анықлық кирмтмлгсм Пм . . I ч ■ •» 
стаи Ж о қ ар ғы  судыныц ўәкилликлери,  қурпмы | 1|. •
ҳәм Ж о қ ар ғы  суд коллегияларыныц,  омып Пм. ....................
сарларыныц,  суд коллегияларыиыц баслықлмрынып .............
ҳәм ўазыйпа лары белгиленип берилген.

Ны зам ға  муўапық Ж о қ ар ғ ы  судтыц ПрезидиуМ|...........................
шеқберинде бақлаў жүргизеди,  ал онық коллсгИя т р ы  ••
ликлери көлемииде биринши инстанцияда ҳом .............................  ,
типте ис көре алады.

Бул нызам нормаларыныц мәниси неде? Қарақллилқ.  с т  I ■
қарғы судыныц Президиумы районлық ҳәм қалалық  сумлщ........
өндирисинде болған қәлеген исти бақлаў тәртибиндо алым г ср • 
ўы мүмкин, ал онық суд коллегиялары қ а ла л ы қ  \ом рмйгшммп. 
судларға уқсап биринши басқышта жьшайы,  пухаралык мс с р см 
өндирисине алып қа раўы  мүмкин ҳәм каесациялық тортммк. . 1 
раи, районлық ҳәм қалал ы қ  судлардық шыгаргмм ҳүкпм,и*|»тI  
бийлкклерин ҳәм қарарларын бийкарлаў ҳәм оларгм нптрм. т р 
киргизиў ҳуқықына ийе.

Ал Ж о қ ар ғ ы  суд баслығыныц ўәкилликлеринс тоқгмИтугым 
болсақ,  ол нызам бойынша төмендегйлерден иблрмс су с п. мм" 
бойынша бийликлер, ҳүкимлер,  уйғарыўлар ҳәм қпрмрлпм р и с  
нен нызамда белгиленген көлемде ҳәм тортипте протс г глгр м  • 
тиреди; ислерди баклаў  тәртибинде тексериў утмын гмлмн пш 
алады;  өзи протест келтириў ҳуқықына пйо би ммп н срм 
йслер бойынша бийликлер орынланыўын тоқтлтын н  р п 
лардьг ннтызамлы жуўапкершилнкке тартыў лг.м т  м  м. м  
ғайды ҳ. т. б.

Судлар менен ислесиўде Қ Р  Әдиллмк мммм. гр ш мммм . 
орпы бар. Ол судьялардын ғәрезси.члнгим \..м ...Чссрчым м  I нм 
нызамға бағыныў қағыйдасына қатты омг/с қы и т  с н с.сИмм 
районлық ҳәм қа ла л ы қ  судлардьщ жумыглмрын нм.лггм ин гм|»п  ̂
ди тәмийинлейди; судьялыққа каидмдлтурмлпрды пшлмПды \ом 
оларды таярлайды;  судьялардыц цониголигин с . гм см. шрпу мсмсм 
шуғылланады;  судлардыц матерппллық тохникллық 'юмммлты 
ҳәм олардыц жу мыс  ислеўи ушып ю р у р  шлрмиIллрды жлр.лтыў



и н<|||||| цюлксмлсстпреди; судлардыц шөлкемлестириўшилик ис- 
<. |*1111 гсксореди; судлар таманынан исленип атырған суд прак- 

1М| Н1.П1 улыўмаластырыў исинде қатнасады;  суд статистикасын 
1.1Ы11 Плрыў ҳәм суд қарарларын орынлаўды тәминлейди; судья- 
ипрдыц қоиигелигин жетилистириўге қаратылган и лаж лар  ислеп 

ШЫ1.11Ы \ом оны әмелге асырады,  судьяларды интизамлы жуўап- 
ксршнлмкке тартыў ҳаққында ис қозғайды ҳ. т. б.

Ггср дыққат  аўдарған болсаныз, Ж о қ ар ғы  судтыд баслығы да, 
;>диллик министри де судьяларды интизамлы жуўапкершиликке 
I артыў ҳаққында  ис қозғаў ҳуқықына ийе. Б и р ақ  бул органлар 
судьяларды тиккелей өзлери интизамлық жуўапкершиликке тар- 
та алмайды.  Судьялар тек ғана Қарақ ал иақст ан  судьяларынын 
кмалификациялық коллегиясыныц қарары тийкарында төмендеги 
ж агдайлар да жуўапкершиликке тартылыўы мүмкин: әдил суд- 
лаўды әмелге асирыў дәўиринде нызамларды бузғанлығы ушын; 
суд исии шөлкемлестириўде бийпарўалыққа яки тәртипсизлиги 
ақыбетинде ж ол  қойылған кемшиликлери,  хызмет тараўында яки 
басқа абройын тегетуғын ҳәрекетлери ушын.

Биз жоқар ы да Ж о қ а р ғ ы  суд районлық ҳом қалал ы қ  судлар 
дыц ҳүкимлерин,  бийликлерии ҳәм қарарларын бнйкарлаўын ҳәм 
оларға  өзгерислер киргизиў ҳуқықыма пйе екеиин антқан едик. 
1>мрақ суд қарарыныц бийкар етилиўи яки өзгертилиўиниц өзи, 
сол қарарды қабыл етиўге қатнасқан судья нызамды биле тура 
бузбаса яки айтарлықтай ақыбетлерге алып келип соғатуғын 
ҳүждансызлыққа жол  қоймаса,  оныц интизамлы жуўапкер болы- 
ўына себеп болмайды.  Атап өтилген нызамныц бул нормалары да 
судьялардыц бийғәрезлигин тәмийин етиўге қаратылған.

Қарақал пақст ан  Республикасында ҳәзир 15 районлық ҳәм еки 
қллалық судлар ислеп турыпты. 4 районлық суд— 2 қурамда (сос- 
|лмI а ) , 11 райоилық ҳәм бир қалал ы қ  суд— 1, Нөкис қала лық 
| уды алты қурамда.  Ҳәммеси болып республикада районлық ҳәм 
қалал ық  судларда 26 судья жумыс ислемекте. Республнкада 
Оарлыгы болып 26 судьяныц ислеўи оныц халқыныц санына қа- 
1>л| амда жүдә кемлик етеди. СССР дәўириндеги нормативлер 
"П1И.1ММ1Л 25 мыц халыққа бир судья туўры келиўи тийис еди. 
Ьирнқ бул мэселелер ол ўақытта ҳеш қашан шешилгеи емес. Ҳә- 
"Ч" м 'Л 11111 сняснй ҳом ҳуқықый реформалардан базар қаткасық- 
м|н.1м.1 Iггмў доўнрмндеги бираз ж үз  берген экономикалық қый- 
шимылықллрдям келип шығатуғын соныц нәтийжесинде судларда
■ |"1 'п-1\'| 1.И1 жынайы,  пухаралық ҳәм административлик ислер 
 .. /кылгл кобеймекте.

......... ... |штмп/кссмнде ҳор бир судьяға сол ислерди көриўде
> , ■ ■ ц ырмпилық түснп атыр. Егер ҳәр бир судья бир айда 22—

• н I»умммс* пГи> болатуғын болса, 1993-жылы ҳәр бир судья
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орташа ЗОдан аслам ис көрди (жыпиПы, пучпрплык, \лм адми- 
нистративлик) .  Ныза м ларда  белгплопгсп иормилмр бопыиша ҳәр 
бнр судья бир айда 11— 14 жыпайы ҳом нухпрплық пслорди қа- 
раўы керек. Тилекке қарсы аўҳал бул мооолодр жүди пўыр. Мы- 
салы, айырым райоилық ҳәм цалалық оудлирдын гущ.нларыпыц 
бнр айда қарайтуғын ислери нормадам 'I 3 «'ос кпц Олардан 
Тақыятас цалалы қ суды (1 қурам)  4!),!), Хожоли рпйоплық оуды 
ныц (скн қурам) ҳәр бир судьясы 49,8, Омпўд.фья рийоилық оуды 
(бир қурам)  45,7. Елликқала районлық оуды Р.!Л!, Гмрткул рпП 
онлық суды (еки қурам) ҳәр бир судьмсы .’18 жынийы, м\-прилық 
ҳәм административлик ислерди өз өпдирисммо илпды у ,м 1 'I11111 
шығып ҳүкимлер,  бийликлер ҳәм қарарлар  шыгпрпды

Өзбекстан Республикасы Ж о қ ар ғ ы  Совотинпц '1 ооитнОрь МИМ 
жылы қабыл еткен «Судлар ҳаққындағы» Ны.-шмы бул /ипқиры 
дағы қыйыншылықларды әдеўир жециллестиредм. Мыоплы, омын 
35-статьясына муўапық районлық ҳәм қалал ы қ  судлир цуримып 
да административлик ислер бойынша судьялар болиды Пул 
жағдай  ҳәзирги ислеп атырған 26 судья жумысыныц бнрп I жиқ 
сыланыўына алып келеди. Соныц менен қатар судьялнрдыц м I 
териаллық ҳәм социаллық тәминнаты да  айтарлықтап ж о л г ) 
қойылады.

Ж у ў м а қ л ап  айтқанда,  конституцияларымыз ҳом «Судлнр 
ҳаққындағы» Нызам Өзбекстан ҳәм Қ арақал пақст ан да  демокрп 
тиялық ҳуқық мәмлекетин дүзиўге, суд ҳәкимиятыныц бнйгоро! 
лигин тәмийинлеўге хызмет етедп ҳәм усыныц нәтийжооппдо ро> 
публикаларда әдил судлаў шын мэнисинде омелге яоырылпцы, 
деп ойлаймыз.



<1. КЛРАКАЛПА ҚСТА Н РЕ С П У Б Л И К А С Ы Н Ы Н ,  Т У Қ Ғ Ы Ш  
М Ә М Л Е К Е Т Л И К  Н Ы Ш А Н Л А Р Ы

Қарақалпақ халық болғалы,
Халық агағын алғалы,
Ҳақ-тағала жол салғалы 
Бир теиликти алган емес.

Б с р д а қ. «Болған емес».

Қарақалпақстан Республикасы . өзи- 
1Шц пызам менен тастыйықланатуғын 
мәмлекетлик нышанларына—бай- 
рағына, гербине, гимнине ийе. (ҚР 
Констмтуцнясы, 5-ст.)

Мәмлекеттиц тийкарғы белгилеринен бири онын мәмлекетлик 
пышанлары.  Оларсыз ҳеш бир ел толыҳ мәмлекет статуеына 
көтериле алмайды.

Қарақ ал иақст ан  Ресиубликасынын, тарийхый ҳәм мәмлекетлик 
пмирннде 1990— 1993жыллары үлкен сиясий әҳмийеттеги ўақыя- 
,п;||) жүз берди. 1990-жылы 14-декабрьде Қарақалпақстанны н 
м;)млекстлик суверенитети ҳаққындағы Дек лар ация қабыл етил- 
| < п болса, 1992-жылы 14-декабрьде, яғный бул тарийхый юриди- 
к I Iық ҳүжжеттиц еки жы ллығы белгиленген күни, Қарақалпақ-  
(|, 'И1 1’еспубликасыныц туцғыш байрағы оныц Ж оқ ар ғы  Совети- 
ини оп екинши шақырық он биринши сессиясында тастыйқлан- 
»ы Усы күип Қарақалпақст анныц шацарағында  оныц мәмлекет 
скпүсып  .члгалы оз байрағыныц биринши желбиреўи еди.

Қлрпқ.члнақстап Республикасыныц басып өткен тарийхый жол- 
'•прыпп пичср салайық.  Қ арақ ал пақст ан  Автономиялы Совет Со- 
" н | 11|| I I п к 1Чч’публикасы 1932-жылы март айында дүзилди. Бун- 
мин <1,1 чыц о,1| лнтопомиялы ўәлаят  гезинде Қ аз ақ  АС С Р ы қура- 
мМ1Г1|| Гщ.цды, (Ч)ц Р С Ф С Р д ы ц  қа рамағы на өткен еди. Оныц
* <|»I*I, I (|IIм|Ч( ч лп Дптопомиялы Республика болыўы Р С Ф С Р  дыц
• .рччып Iч Г)(|.||1лн ўлқытқа туўра келди. 1932-жылдын 3-декаб-
I........  I 1\Д< 1 I' ( ' .онстлеринпц Орайлы қ Атқарыў Қомитетиниц
■............ ......... . ы 0 1ЛИ усыпылглп Конституция жойбарын қарап
.............  ...... I, |гмч I Iмү ,ү»м ҳлрскстке снгизиў ҳаққында қарарды
ИМ



бекитти. Бул сиясий ўақыя Қарақалпақстанныц момлекетлмк ста- 
тусқа атлаған биринши қәдемлеринен еди. Усы Комспп уцияда 
тунғыш рет мәмлекет сөзи Қарақалпақст аиныц момлсмтлпк ны- 
шанларына байланыслы болған режелеринде қоллмныллы ( илай 
етип, ҚҚА СС Рдьщ  бул тийкарғы Ньтзамында омыц м.*мл1'кстлик 
гышан лар ы ҳаққында түсиник пайда болды. Копсппуммипын' 
6-бөлиминиқ XVII бабында Қ Қ А С С Р  дыц гсрби \ , 1М О/ир.ны 
ҳаққында нормалар ор ын’ алды. Онын, 107 ст.тп.нп.т 1.1 (>ыл.1Й 
делинген: « ҚҚА ССР өзиниц мамлекетлик гербн \.»м ПмПр.оымл 
ийе. Қарақал пақст ан  АС СРы мәмлекетлик байрагы қы н м ( 1,1.01 
қызыл) борлаттан турады. Байрақтьщ шеп мүйешиндс у 11 
ныц жанында алтын ҳәриплер менен Р С Ф С Р  ҳом ҚҚЛ< ' I' /и м 
қа рақа лп ақ  ҳәм орыс тиллеринде жазылып қойылмды - Ммм. 
бул Қарақалпақст анньщ биринши мәмлекетлик нышммы 1 иыи 
есапланғаны менен,. ол Р С Ф С Р  дыц байрағы сди. БлПр.и, пн м 
Р С Ф С Р  с ө з и н и ц  қасына тек ҚҚА СС Р деп ғана жа .чылтн  гдн 
Ол Қ Қ А С С Р  Р С Ф С Р  дыц қурамында  екенин билднретугыи мп 
дай еди.

1932-жылғы Конституцияға байланыслы Россияныц прОи
ҚарақалпаҚстан АССРыныц гербн болып та есапланды,  соным 
менеи қатар  ондағы «Пролетарий всех стран, соединяСпгсь!» 
ураны қа рақалпақша  да жазылды.

Буннан шығатуғын жуўм ақ  неден ибарат?
ҚҚА СС Рды ц 1932-жылғы Тийкарғы Нызамына муўапык омын 

нызам менеи белгилеиетуғын мәмлекетлик нышанлары болмады 
Сол Коиституцияда (1932-ж.) көрсетцлген Қарақалнақстам 
АССРыныц мәмлекетлик нышанлары деген түснник сол даўнр 
диц талапларынан келип шыққан нормалар еди. Қарақ ал нмқм ,ш 
Автономиялы Республикасыныц н ы з а м , менен белгиленгсп пы 
шанлары болмағанлықтан,  1932-жылы Қарақалпақстмп г.ип пм 
өмиринде пайда болған байрақ  та, герб те оныц озпнпкм сад' 1 
еди.

Қарақ ал пақст ан  АССРы 1936;жылы 5-дскабрьдс қмГц.млпм 
ған СССРдыц Конституциясына байланыслы Өзбсксищ < ( 1'ымып 
қурамына кирген еди, усыған байланыслы,  Қармқллимқм ми •
'номиялы Республика Конституциясы 1937-жылдын, ммр1 .............
ж а ц а  жәмийетКлик-сиясий ж ағда йда тасгыйықлмнды I. 1 шН
карғы Н ызамда да  Қарақалпақстанныц момлскмлнк мыш ш ...... .
ҳаққында айтылған еди. Оныц 110 ҳәм III спчп.ялмрып > 1 1Ь г  н
стан ССРыныц мәмлекетлик гербп ҳом бмйрлп .1 Қ йрпм....... . . мы
'А С сРы н ыц  да мәмлекетлик гербм ҳом бмйр;ны бплыи Iнги ш 11.1 
делинди. Тап усындай мазмундагы стлпоммр Қмрмқмли.н,( 1 пм 
ныц 29-май 1978-жылы қабыл п нл го и  К п т т м 1уцН|М1 ын ы 1м 
сақланған еди (156, 157-ст.). Соны дл лйгыў кирек I•».г.*. !'».(/ 
ҳәм 1978-жыллардағы Тинкаргы I ||.пммлмр,тм Қмрлқмлипк. ын



мым М1МПМ \мққында ҳеш қандай сөз болмады.  Қарақал пақст ан  
рггмуЛликмсымық гимни ҳаққында оныц 14-декабрь 1990-жылы 
»\(IП1.1 .г сгмлгон мәмлекетлик суверенитет қаққындағы Деклара-  
цмисындм туцғыш рет сөз етилген еди.

Ьуппам қандай ж уўм ақ  шығады? 1932, 1937 ҳәм 1978-жыл- 
лмрдмгы қабыл етилген Конституциялар бойынша Қарақалпақ-  
с I мн (-).чиннц мәмлекетлик нышанларына ийе болған емес, себеби 
олмр арнаўлы нызамлар менен белгиленбеген еди. Олардық 

'Лпроўи РСФ СРдики  болса, екиншиси Өзбексган ССРыники 
сдп. Қарақалпақст ан өзнниц мәмлекетлик суверенитетине ерис- 
кспнсн кейин Дек лара цияға  әмел етип, туцғыш рет байрағын өз 
нызамы менен белгилеп қабыл етиўге еристи.

Қарақал пақст ан  Республикасыныц Мәмлекетлик байрагы 
ҳаққындағы нызамында белгиленгениндей, оныц байрағы Қара- 
қалпақстанныц мәмлекетлик ^суверенитетинин нышаны болып 
табылады ҳәм республиканы халық аралы қ майданда таныс- 
тырады.  Ол Қарақ ал пақст ан  Республикасыныц рәсмий делега- 
цмялары сырт еллерге сапар етиў пайытларында,  халық аралық 
шөлкемлерде,  конференцияларда,  жср жүзл ик көргизбелерде,  
спорт жарысла рында көтериледи. Н ызамда кәрсетилгенинДей, 
«Қарақалпақстан Республикасыныц мәмлекетлик байрағы басқа 
мәмлекетлердиц бай рақлары  м.енен бкр дәрежеде жайласыўы 
мүмкин». Буған мысал ретинде төмендегилерди келтирсек бо- 
лады.  11-январь 1994-жылы Нөкис қаласында Арал тецизи маш- 
қала лары бойынша Орайлық Азия мәмлекетлериниц ҳәм Россия 
фсдерациясыныц басшыларыныц конференциясы болып өтти. Усы 
үлкен сиясий әнжуманға келген мәмлекет басшылары күтип 
ллыпған аэропортта,  Ж оқарғы  Советтиц жайыныц алдында,  мә- 
жплис залларында  Қазақстан, Қырғызстан, Тәжикстан,  Түркмен- 
с I мм, Өзбекстан ҳәм Россия федерациясыныц мәмлекетлик бай- 
рм1\лары менен бирге Қарақал пақст ан  Республикасыныц да мәм- 
лскстлик байрағы желбиреп қатар турды. Бул ўақыя Қарақал-  
ппқетмпныц мәмлекетлик тарнйхында биринши мәртебе ушыра- 
с 1.1 ў 1,1 сдн. Қарақалпақстанныц мәмлекетлик байрағы әдиўли бо-

1.1 п ссаиланады ҳәм оны республика пухаралары, сондай-ақ онда 
| \ ргм11 бмсқа да адамлар  ҳүрметлеўге миннетли. Оған тил тий- 
п щ с п л с р  иызамлар менен белгиленген тәртипте жуўаикерши- 
ии\Кс Iмргылады.

1\мрақмлиақстан Республикасынын мәмлекетлик белгилерин 
| мП|.1л сш ўдпц  екинши басқышы 1993-жылы даўам етти. Усы
• мр,!с (IпI>111, скинши мәмлекетлик нышаны—герби 9-апрель 

*'и' 1 «' 1.1,11.1 душ.ягм кслди. Ол он екинши шақырық Қарақалпақ-
( и1 1’с1 1И'А,1| |1кмсыиыц оп скинши сессиясында қабылланды.  Онын

*'*•! и 1.1 и/Iм Қармқалпақстан Республикасыныц мәмлекетлик
* • 11«.■ 11 г» | 11к;|11ы11 момлекетлик суверенитетиниц нышаны бо-
п



лып табылады» деп көростилди. Оиыц момл сколмк  1србп т у л л р ,  
дәрья ҳәм теқиз үстинен шыгып киитырг/ш қуяпггы, I )мнўдор|>япы 
ҳәм Аралды символластырады ҳ;ш опда сплы м т  пгы ү ,м •ипылын 
турған пахта саўлеленеди ҳ. т. б. Горбтс с ү ў р п л п и с и  П\ ч ииргг 
лер көз алдыца Қарақалпақст анды кслгпрсди

Бунпан басқа да бул мәмлекстлик пышпплп |срми -ыннщ  
сүўретлеўлер орын алғап. Ҳәзирги күндс Ккрмцмлцик! I гшнын 
мәмлекетлик гсрби Ресиублика Ж о ц п р п .1 ( имсмппни 'Лнипмр и р  
Кецесиниц, жергиликли мәмлскстлпк ҳикнмнм I , >ч Пмм 'р ы 1 
уйымларыныц,  министрликлердиц, М и нппрлср  I- • 11• • мм* • <• | . т  
басқа да уйымлардыц, судлардыц ҳум хожилыц < \ (ЫИМН ирш 
ратура уйымларыныц жа йларына қыстырыўлы п  р ( ннып -ичг н 
қатар ол республика Ж оқаргы  Сонстнннц сссснилицм. 'Ьинс ч 
лер Қецеси мәжилислери,  жергиликли хнлық /пчмпк  мрнмын
сессиялары,  с у д л а р д ы ц  ҳәм х о ж а л ы қ  судлмрыпын ..............  н |>м
өт кер иле туғын  з а л л а р ы н а ,  б а л а н ы ц  туўылыўын ,■ ( т  м нр им 
с а л т а н а т л ы  дизим ге  а л ы ў  ж а й л а р ы н а  қойылмды,  /К.нн1 бнр *м/ » 
кететуғын әҳмийетли мәселе  Қ а р а қ а л п а қ с т а п п ы и  м-рПннни > уV|*• (" 
оныц мә м л ек е тл и к  ҳәки м ия т  ҳәм б а с қ а р ы ў  у й ы мл и ры ны м • •• ■ 
ме лерди ц ҳәм ш ө лк е м л ер д и ц  мөрлерине  ҳлм .\үж/1ич н римнн 
бла н кл ерии е  са л ы н а ту ғы н  болды.

Ж о қ а р ы да  көрсетилген ҳәм республиканыц сиисий \ом м н 
кетлик өмиринде жүз берген бул ўақыя Қарақалииқстин чирмО 
хында биринши рет болмақта.  Сонлықтан оныц оҳмпйсш огмцм 
уллы. Қарақалиақст ан Республикасыныц пухаралары, сопдий п, 
онда турған басқа да адамлар  оныц мәмлекетлик гербип \үрм(ч 
леўге мнннетли. Егерде оны қорлаўға жол қойылатугыи болсм 
бул ҳәрекетлер нызам менен белгиленген тәртиитс жуўипксршн 
ликке алып келеди. Бир сөз бенен айтқанда,  Қнрақалмиқсг'пм 
Республикасыныц мәмлекетлик герби—оныц момлокстлик суисрс 
нитетиниц аж ыралм ас  бир бөлеги.

Енди Қ арақ ал пақст ан  гимни ҳаққында со.ч стсйик РссцуГмн 
камыздыц 1932, 1937 ҳәм 1978-жыллары қабыллангин Кшк н ш  
цияларыныц биреўииде де ол туўралы ҳсш нирсс мйы.мм.мы 
Бул угым Қарақалпақст аиныц 14-декабр1. Н)9()-жылгы м.иысмч  
лик суверенитети ҳаққындағы Декларациядп  орып млгмн > ш 
Оида Қарақал пақст ан  Республикасы өзиниц момлсммлик нышмн 
ларын өзиниц анықлайтуғыны белгилспгсп сдп Мнмлсь.о цц 
нышанлар ишинде гимн де көрсетилгеп сди. Мнмс иркчлн үш ы.м 
өткеннен кейин, яғный 24-декабрь ЮО.Ч-жылы рсспуплпкл 
Ж оқар ғы  Советиниц он екинши шақырық оп горышмш мссннсып 
да Өзбекстан ҳәм Қарақал пақст ан  хилық шкйыры II Юсупо» 
сәзине талантлы композитор Н. Мухамстдимон мулыкисын жк.чсап 
мәмлекетлик гимн сөзин ҳом музыкилық рсдикниясыи (ссссняга 
усынылған гимн жойбары үш нмриапплп ибир.и сдп) дспутлтлар
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к I, I М1||||м |у|Г>ыл етти. Бул үлкен сиясий ҳә.м тарийхый ўацыя 
Гн.щы , \ . |.| к \ 1ш қ арақа лп ақ  халқы өз мәмлекетлигин алгалы 
| \ мI * 111 рст Қарақалпақст аниық мәмлекетлик гимнн жанлады.  
1111. |иы11 айтсам, сессия қатнасыўшыларынын көбисиниқ көзлери- 
1м қу\ .1111>1 ш жасы уйирилди. Оған менин гүманым жоқ. «Қара- 
|\||,'НМҚ1' Iап Республикасынық мәмлекетлик гимни ҳаққында»ғы 
ны.шмында Қарақалпақст ан  Республикасынық мәмлекетлик гим- 
ин Қарақалпақст ан Республикасынық мәмлекетлик суверенлиги- 
11И11 нышаны болып таб ылады»—деп атап көрсетилди. Оған тереқ 
\үрмот Қарақалпақст ан  Республикасыныц ҳәр бнр пухарасы- 
ц|,ш. азаматлық миннети екени белгиленди. Бул нызамда Қара-  
қалпақстан мәмлекетлик гимни республика ҳәм сырт мәмлекет- 
лсрдс қандай ж ағдайл ар д а  атқарылатуғыны анв!қ тастыйқланды.  
М.1М.лскетлик гимн ҳаққындағы нызамныц 3-ст. 5-пунктине кеўил 
бнлейик. «Қарақал пақст ан  Республикасынық Мәмлекетлик Гқмни 
сырт еллер ҳүкиметлери басшылары ҳәм мәмлекетлик баслықлары 
р.)смнй сапар менен Қарақалп ақст ан  Республикасына келип ушы- 
расқанда ҳәм гүзеткенде сырт елдин мәмлекетлик гимни ҳәм Өз- 
бскстан Республикасынын гимнн атқарылғаннан кейин атқары- 
лады».  Бул нызамда белгиленип берилген нормалар 11-январь
1994-жылы Нөкисте Арал тенизи м аш қа ла ла ры бойынша Орайлық 
Лзия мәмлекетлериниқ ҳәм Россия федерациясы басшыларынық 
конференциясьша қатнасыўға келген Қазақстан, Қырғызстан,  
Н)жикстан, Түркменстан, Өзбекстан ҳәм Россия федерациясы 
11рсзидентлери ҳәм мәмлекет басшыларын күтип алыў ҳәм гүзе- 
тнў мәресиминде иске асты. Буны ҳеш қашан умытып болмайды. 
11ы.чамнық және бир статьясы нормасына дық қат аўдарайық.  
Қарақалпақстан Республикасынын мәкемелери ҳәм шөлкемлери 
. ырт сллсрдин аймағында илажлар  еткергенде Қарақалпақст ан  
Рсспубликасынық мәмлекетлик гимни олар барып болған елдиқ 
тжприйбес и  ҳәм жергеликли үрип-әдети есапқа алынып, Қара- 

.1 ,тц.тқстан Республикасы ҳүкимети тәрепинен белгиленетуғын 
қ;ит.|й м.тарға муўапық атқарылады.  Демек,  бул жоқарыда  айтыл- 
| ) 1п пытам қағыйдасы да жүдә орынлы ҳәм жер ж үз лик нызам 
т ллпнл.трына жуўап бёреди. .

>К\ \мақлап айтқанда,  Қарақ ал пақст ан  Республикасынық мәм- 
п м 1.11И. нышанлары тарийхта биринши рет оныц Қонституция-

• 1.ИИ1 ,т Iастыйқлаиып, республикамыз суверенитетин беккемлеўге 
ы IмсI сгип атыр. Олар Қарақ ал пақст ан  Республикасын енди 

),| р т \ щ мамлскстлери ҳәм еллерине танытыўға кеқ жол  ашты. 
I-1 1,1П1,|1| м.иий/ксснпде Қарақалпақст ан Республикасы да дүнья 
‘ | I I |сI I |срм қагары пызамда белгнленген режелер менен ҳәре-
............. ...  • 11111111. гарсзснзлигин беккемлей береди. Солай етип,
................... .. мспсн 1)срдақ бабамыз әрман еткен теқликке де ери-
11)11 ИИIМ11М11 I.



Ж У У м А Қ

Қарақал пақст ан  халқы узақ  жы ллар  даўамыи п  /к;ш п/шрин 
арзыў-әрман еткен мәмлекетлик суверенитстипе срш гп I 11/1110111.1 
беккемлеў, экономикалық қурғынлыққа ериснўдиц сншн г,»п 
жолларын излемекте,  адамгершиликли турмыс и т р г  нифлн I. Iи|м.1н 
жаратп ақта .  База р қатнасықларына өтиў жолинми мпырлгқ.ш 
қыйыншылыклардан пухараларды қорғаў,  усы м п қ к т г с  м о мл п ч т  
лик басқарыў ҳәкимиятларыныц ҳәм уйымларыиып му шлш■ ннм<* 
түп-тамырынан өзгерислер болды, Бул актуал м;»сс,.,нмср;1п ишпну 
принциплер» ҳәм дәреклери бизиц Тийкаргы 11ы шмм\п.м 1,1 1 > 
леленген. Қонституциямызға байланыслы слнмишс мщ нпршн 
ЛЫЛЫҚ, СИЯСИЙ пикирлердиц көптүрлилиги жу 1С1 ММММСКИ К.III».I 
қалпақстанда миллий татыўлық ҳәм иухаралнрдыи и\ы пшриш 
лиги беккемленбекте.

Улкемизде адамгершиликли, демокрагнялық \.»м м м . н  1 > 
жәмийет,  ҳуқықый мәмлекетти қурыўга қ.»дсм қ п | | ы  111.1 | . \ н м н  
жәмийеттиц ҳәм мәмлекеттиц тийкаргы мнқмч.мсрп 1 |рс и щ  
лик,  еркинлик,  сиясий тецлик, мийнеттп у л ы г.м п ^ , нпи \ 111111.1 
мийирбанлық,  адамға муҳаббат,  елдн суппушп пи 1.\ 1 \,ммы 
нийетлерди әмелге асыры}’' ушын мәмлсксм п I ;| ГшП/гм и р ы м  1,1 м ы н , 
ҳәм адамзаттыц ески ҳәм бүгинги күпппц ру,м.|П м ш О п с  н мурм.ш.м 

ларына,  алдыцғы теорияларына,  үрн-;)дс1.мсрипс, I шмп г н  1 .. . 1 \ 1111,1 
барлық халықлардыц ҳәм миллетлердпи, т а р н 11\ ы н  11111111, м . м м ш п  
тын, исенимин, динин, дәстүрин сақлаўы у»м со.м п р м ! • \ Гкинп 
ҳәрекет етиўи керек. Сонда елде тынышлық,  ц^ы |Сщр1пи,мнк Гнм.м
ды. Бул айтылғанлар конституцня.мық жо гмпр м>и< н ................... м
рылады.  Мысалы,  Тийкарғы Нызамымыздын, I м  а I пнгыпыи смш 
ши бөлими: «Қарақалиақст ан Рсспуб.микпсы <• 1 пймигыидмги 
жасаўш ы миллетлердиқ ҳәм халық.м.мрдын ш.м.мсрппс, урп .ьмсг.мс 
рнне ҳәм дәстүрлерине ҳүрмет пснсп қараумы, о.мпрмыи рпупжла 
ныўы ушьш жағдайлар  дүзиўди гампйпп.мсГмп мсп агаи кнр• 
сетеди. Бул мақсетлердиц ҳәм ўа »ыГтал.мрдып қуры с<»м болын 
қалмаслығы,  бәлент пәрўаз гпплсргс айланбпс.мыгы ушып чкоио- 
микалық,  социаллық,  сияснй .\;»м рухый мпсслслср жоқары даре- 
ж еде шешилиўи керек. Бугап ҳо.чнр 1'сспублика копсмптуциясын- 
да көрсетилгениидей, бекксм гнйкар салыпбақта.
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< « I басы
I Лнкшомиялы ўәлаяттан — Қарақалпақстан Республикасы- 
иа пюкемги тарыйхый ҳәм сиясый өткеллер. . .
'2, Қарақалпақстан Республикасы Конституциясыиыц ҳу- 
қыхый тийкарлары. . . .

Тийкарғы Нызам — ғәрезсиз. демократнялық ҳуқық 
млмлекетин дүзиўдиқ ҳәм реформалардын, ҳуқықын ирге тасы. 
<1. Конституция ҳәм нызам шығарыўшылықтыц раўажланыўы 
5. Конституция ҳәм Әдил судлаў..
(>. Қарақалпақстан Республикасыныц туцғыш мәмлекетлшс 
мышанлары. . . • 
Жуўмақ ................................................
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