«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне құқық қорғау органдары, прокуратура және сот арасында
өкілеттіктердің және жауапкершілік аймақтарының аражігін ажырата отырып, үш буынды модельді енгізу мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы бойынша салыстырма кесте
(екінші оқылым)
Р/с
№

1
1.

Құрылымдық
бөлігі

Заңнамалық актінің
редакциясы

Жобаның редакциясы

Ұсынылып отырған
өзгерістің немесе
толықтырудың редакциясы

2

3

4
«Қазақстан
Республикасының кейбір
заңнамалық
актілеріне
құқық қорғау органдары,
прокуратура және сот
арасында өкілеттіктердің
және
жауапкершілік
аймақтарының аражігін
ажырата отырып, үш
буынды модельді енгізу
мәселелері
бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар
енгізу
туралы»

5

Заң
жобасының
тақырыбы

Заң
жобасының
тақырыбындағы
«аймақтарының»,
«модельді
енгізу» деген
сөздер тиісінше «аясының»,
«модельді ендіру» деген
сөздермен ауыстырылсын;

1

Өзгерістің немесе
толықтырудың
авторы және оның
негіздемесі

Бас комитеттің
шешімі.
Негіздеме
(қабылданбаған
жағдайда)
6
7
Заңнама және сотҚабылданды
құқықтық реформа
комитеті
Депутаттар
Н.Р.Раззақ,
Г.Қ.Бижанова,
М.С.Елюбаев,
А.Қ.Нұркина,
М.Б.Раманқұлов,
Б. Н.Торғаев,
Ә.С. Сапарова
Редакциялық түзету.
Заң
жобасындағы
терминологияны
бірізді
қолдану
мақсатында.

2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі
2.

Жобаның
1-бабы 1тармағының
1)
тармақшасы
ҚК 467бабы

467-бап.
Осы
1) 467-баптағы «2022»
Кодексті
қолданысқа деген цифрлар «2027»
енгізу және Қазақстан деген
цифрлармен
Республикасының
ауыстырылсын.
кейбір
заңнамалық
актілерінің
күші
жойылды деп тану
туралы
1. Осы Кодекс, 2017
жылғы 1 қаңтардан
бастап
қолданысқа
енгізілетін
45-бапты
және 2016 жылғы 1
қаңтардан
бастап
қолданысқа енгізілетін
48-бапты қоспағанда,
2015 жылғы 1 қаңтардан
бастап
қолданысқа
енгізіледі.
1-1. Осы Кодекстің
45-бабының ережелері
әскери қызметшілерге
қатысты
және
осы
Кодекстің
41-бабы
алтыншы бөлігінің 1)
тармағында,
42-бабы
бесінші бөлігінің 1)
тармағында және 43бабы 2-1-бөлігінің 1)
тармағында көзделген

1-бап бойынша:
1-тармақтың
1)
тармақшасы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«467-баптың
1-1бөлігіндегі
«2022»
деген
цифрлар
«2027»
деген
цифрлармен ауыстырылсын.

2

Заңнама және сотқұқықтық реформа
комитеті
Депутаттар
Н.Р.Раззақ,
Г.Қ. Бижанова,
М.С. Елюбаев,
А.Қ. Нұркина,
М.Б. Раманқұлов,
Б.Н.Торғаев,
Ә.С. Сапарова
Заң техникасы.

Қабылданды

жағдайларда – 2017
жылғы 1 қаңтардан
бастап, ал қосымша
жаза
түрі
ретінде
шетелдікті
немесе
азаматтығы жоқ адамды
Қазақстан
Республикасының
шегiнен тысқары жерге
шығарып
жiберу
тағайындалған
адамдарға қатысты 2019
жылғы 1 қаңтардан
бастап
қолданылады
деп белгілей отырып,
оның қолданысы 2022
жылғы 1 қаңтарға дейін
тоқтатыла тұрсын.

2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі
3.

Жобаның
1-бабы 2тармағының
2)
тармақшасы
ҚПК-нің
45-бабы

45-бап. Іс бойынша
сот
ісін
жүргiзудi
тоқтата тұру және сотқа
дейінгі тергеп-тексеру
мерзімдерін үзу
…
7. Сотқа дейінгі
тергеп-тексеру
мерзімдері:

2) 45-баптың жетінші
бөлігінде:
7) тармақ мынадай
редакцияда жазылсын:
«7)
күдіктінің,
айыпталушының
қылмыстық қудалаудан
иммунитеттен айыру не
оларды шет мемлекетке

2-тармақ бойынша:
2) тармақшаның бірінші
абзацы мынадай редакцияда
жазылсын:
«45-баптың жетінші бөлігі
мынадай мазмұндағы 8) және
9)
тармақтармен
толықтырылсын:»;

3

Заңнама және сотқұқықтық реформа
комитеті
Депутаттар
Н.Р. Раззақ,
Г.Қ. Бижанова,
М.С. Елюбаев,
А.Қ.Нұркина,
М.Б.Раманқұлов,

Қабылданды

…
7)
күдіктінің,
айыпталушының
қылмыстық қудалаудан
иммунитеттен айыру не
оларды шет мемлекетке
ұстап
беру
(экстрадициялау)
туралы
мәселені
шешуге
байланысты
іске
нақты
қатысу
мүмкіндігі
болмаған
жағдайларда үзіледі.

ұстап
беру
екінші,
үшінші
(экстрадициялау) туралы төртінші
абзацтар
мәселені
шешуге тасталсын.
байланысты іске нақты
қатысу
мүмкіндігі
болмаған;»;
мынадай мазмұндағы
8) және 9) тармақтармен
толықтырылсын:

және Б.Н.Торғаев,
алып Ә.С. Сапарова
Себебі ҚР ҚПК 45бабы жетінші бөлігінің
7)
тармағының
мазмұны өзгермейді.

8) - 9) жоқ.
4.

Жобаның
1-бабы 2тармағыны
ң
3)
тармақшас
ы
ҚПК-нің
52-бабы

52-бап.
Соттың
құрамы
1. Бірінші сатыдағы
соттарда
қылмыстық
істерді қарауды судья
жеке-дара
жүзеге
асырады, ал:
1) төтенше ахуал
жағдайларында
және
жаппай тәртіпсіздіктер
барысында
жасалған
адам өлтіру;
2)
бейбітшілікке
және
адамзат
қауіпсіздігіне
қарсы,
конституциялық

Жоқ

1-баптың 2-тармағының 3) Заңнама және соттармақшасы
мынадай құқықтық реформа
мазмұндағы бірінші және комитеті
екінші
абзацтармен
Заң техникасы.
толықтырылсын:
«3) 52-баптың бірінші
бөлігі мынадай редакцияда
жазылсын:
«1.
Бірінші
сатыдағы
соттарда қылмыстық істерді
қарауды судья жеке-дара
жүзеге асырады, ал төтенше
ахуал жағдайларында және
жаппай
тәртіпсіздіктер
барысында жасалған адам
өлтіру
туралы,
соғыс
4

Қабылданды

құрылыстың
негіздеріне
мемлекеттің
қауіпсіздігіне
қылмыстар;

және
қарсы

3) террористік және
экстремистік
қылмыстар;
4) соғыс уақытында
немесе
ұрыс
жағдайында жасалған
әскери қылмыстар;
5) қылмыстық топ
құрамында
жасалған
қылмыстар;
6)
кәмелетке
толмағандардың
жыныстық
тиіспеушілігіне қарсы
аса ауыр қылмыстар
туралы
істерді
қоспағанда, аса ауыр
бойынша
қылмыстар
қылмыстық
істерді
қарауды
сот
айыпталушының
өтінішхаты
бойынша
бір судья және он
алқаби
құрамында

уақытында
немесе
ұрыс
жағдайында жасалған әскери
қылмыстар туралы, кәмелетке
толмағандардың жыныстық
тиіспеушілігіне қарсы аса
ауыр
қылмыстар
және
Қазақстан
Республикасы
Қылмыстық кодексінің 170
(төртінші бөлігінде), 175, 177,
178, 184, 255 (төртінші
бөлігінде),
263
(бесінші
бөлігінде), 286 (төртінші
бөлігінде), 297 (төртінші
бөлігінде), 298 (төртінші
бөлігінде), 299 (төртінші
бөлігі)-баптарында көзделген
қылмыстар туралы істерді
қоспағанда, жасалғаны үшін
қылмыстық заңда өмір бойы
бас бостандығынан айыру
көзделген қылмыстар туралы
істер бойынша, сондай-ақ 125
(үшінші
бөлігінде),
128
(төртінші бөлігінде), 132
(бесінші
бөлігінде),
135
(төртінші
бөлігінде)баптарында
көзделген
қылмыстар
бойынша
қылмыстық істерді қарауды
сот
айыпталушының
өтінішхаты бойынша бір
судья
және
он
алқаби
5

алқабилердің
қатысуымен
жүзеге
асырады.
Қазақстан
Республикасы
Қылмыстық
кодексінің 125 (үшінші
бөлігінің
1)
тармағында), 128 (төрті
нші
бөлігінің
1)
тармағында), 132 (бесін
ші
бөлігінде), 135 (төртінш
і
бөлігінің
1)
тармағында), 160, 163, 1
64 (екінші
бөлігінде), 168, 3801 (екінші бөлігінің 6)
тармағында)баптарында көзделген
қылмыстарды да сот
айыпталушының
өтінішхаты
бойынша
бір судья және он
алқаби
құрамында
алқабилердің
қатысуымен қарайды.

5.

Жобаның
1-бабы 2тармағы-

58-бап. Прокурор
…

құрамында
қатысуымен
асырады.»;

алқабилердің
жүзеге

төртінші
бөліктегі
4) тармақшаның төртінші
Заңнама және сот«өкілеттіктері»
деген абзацы мынадай редакцияда құқықтық реформа
сөзден
кейін
«165 жазылсын:
комитеті
6

Қабылданды

ның
4)
4. Сотқа дейінгі
тармақтергеп-тексеру
және
шасы
соттың істі қарауы
кезіндегі прокурордың
186
ҚПК-нің өкілеттіктері
58-бабы (екінші және үшінші
бөліктерде),
187
(сегізінші бөлікте), 190
(жетінші бөлікте), 192,
193,
194
(үшінші
бөлікте), 195 (бесінші
бөлікте), 196 (екінші
бөлікте), 234 (екінші,
үшінші және төртінші
бөліктерде), 290, 301,
302, 303, 304 және 305,
321 (алтыншы бөлікте),
337,
414
(екінші
бөлікте), 428 (алтыншы
бөлікте), 429 (жетінші
бөлікте), 478 (бесінші
бөлікте), 480 (алтыншы
бөлікте), 484, 486, 494
(бесінші бөлікте), 502
(бірінші бөлікте), 518
(бесінші
бөлікте)баптарда, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63-тарауларда,
628 (бірінші бөлікте),
643 (сегізінші бөлікте),
668 (алтыншы бөлікте)баптарда, сондай-ақ осы

(сегізінші бөлікте),» деген
сөздермен
толықтырылсын, «192,»
деген цифрлардан кейін
«192-2 (бесінші бөлікте),»
деген
сөздермен
толықтырылсын,
«196
(екінші бөлікте),» деген
сөздерден кейін «202,
203,» деген цифрлармен
толықтырылсын, «302,»
деген цифрлардан кейін
«302-1,»
деген
цифрлармен
толықтырылсын;

«төртінші бөлік:
«өкілеттіктері»
деген
сөзден кейін «158 (сегізінші
бөлікте),
165
(сегізінші
бөлікте),» деген сөздермен
толықтырылсын;
«192,» деген цифрлардан
кейін
«192-2
(алтыншы
бөлікте),» деген сөздермен
толықтырылсын;
«196 (екінші бөлікте),»
деген сөздерден кейін «202,
203,»
деген
цифрлармен
толықтырылсын;
«302,» деген цифрлардан
кейін
«302-1,»
деген
цифрлармен толықтырылсын.

7

Депутаттар
Н.Р. Раззақ,
Г.Қ. Бижанова,
М.С. Елюбаев,
А.Қ.Нұркина,
М.Б.Раманқұлов,
Б.Н.Торғаев,
Ә.С. Сапарова
ҚР
ҚПК
58бабының
төртінші
бөлігінде прокурордың
өкілеттіктерін
нақтылау мақсатында.

Кодексте белгіленген
өзге
жағдайларда
айқындалады.
6.

Жобаның
63-бап. Анықтаушы
1-бабы
…
2-тармағы3. Алдын ала тергеу
ның
8) жүргiзу мiндеттi емес
тармақiстер бойынша сотқа
шасы
дейiнгі тергеп-тексеру
кезiнде анықтаушы осы
ҚПК-нің
Кодекстің 190, 19163-бабы
баптарында көзделген
ерекшеліктерді
қоспағанда, алдын ала
тергеу жүргiзу үшiн осы
Кодексте
көзделген
қағидаларды
басшылыққа алады.

7.

Жобаның
64-бап. Күдікті
1-бабы 21. Мыналар:
тармағы1) өзіне қатысты
ның
9) күдікті ретінде тану
тармақтуралы
прокурормен
шасы
келісілген
қаулы
шығарылған;
ҚПК-нің
2) осы Кодекстің 13164-бабы бабының
тәртібімен
ұстап алынған;
3) өзіне қатысты
күдіктінің іс-әрекетін

Жоқ.

9) 64-бапта:
бірінші бөлік мынадай
мазмұндағы
1-1)
тармақпен
толықтырылсын:
…
бірінші бөліктің 4)
тармағы
мынадай
редакцияда жазылсын:

8) 63-бапта:
Заңнама және сотүшінші бөліктегі «191,» құқықтық реформа
деген цифрлардан кейін «192- комитеті
1, 192-2» деген цифрлармен Депутаттар
толықтырылсын;
Н.Р. Раззақ,
Г.Қ. Бижанова,
М.С. Елюбаев,
А.Қ.Нұркина,
М.Б.Раманқұлов,
Б.Н.Торғаев,
Ә.С. Сапарова
ҚПК-нің жаңа 1921,192-2-баптарының
енгізілуіне
байланысты.

Қабылданды

9) тармақшада:
бірінші абзац мынадай
редакцияда жазылсын:
«9) 64-баптың бірінші
бөлігінде:»:
екінші
және
төртінші
абзацтардағы
«бірінші
бөлік», «бірінші бөліктің»
деген сөздер алып тасталсын.

Қабылданды
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Заңнама және сотқұқықтық реформа
комитеті
Депутаттар
Н.Р. Раззақ,
Г.Қ. Бижанова,
М.С. Елюбаев,
А.Қ.Нұркина,
М.Б.Раманқұлов,
Б.Н.Торғаев,
Ә.С. Сапарова

саралау
туралы
прокурор
не
сотқа
дейінгі тергеп-тексеруді
жүзеге асыратын адам
прокурормен келісілген
қаулы шығарған;
4) қылмыстық теріс
қылық жасады деген
күдіктің
болуына
байланысты
жауап
алынған адам күдікті
болып табылады.

8.

Жобаның
151-бап.
Күзетпен Жоқ.
1-бабы 2- ұстау мерзiмдерi және
тармағыны оларды ұзарту тәртiбi
ң
16)
…
тармақшас
13. жоқ.
ы
152-бап.
Тергеу
судьясының күзетпен
ҚПК-нің
ұстау мерзімін ұзарту
151 және туралы өтінішхатты
152қарауы
және
баптары
мерзімдерді есептеуі
7. Күдіктінің және
қорғаушының
қылмыстық
іс
материалдарымен
танысу
кезеңінде
күдіктінің
күзетпен

Заң техникасы.

151-бап
мынадай
редакциядағы он үшінші
бөлікпен толықтырылсын:
«13. Прокурордың сотқа
дейінгі
тергеп-тексерудің
аяқталғаны туралы есеппен
бірге ұсынылған қылмыстық
істі
зерделеуі
кезеңінде
күдіктінің күзетпен ұстауда
болу мерзімін санкциялау
және оның айыптау актісін
жасауы туралы өтінішхатты
прокурор күзетпен ұстау
мерзімі аяқталғанға дейін үш
тәуліктен кешіктірмей тергеу
судьясына ұсынады.»;
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Заңнама және сотқұқықтық реформа
комитеті
Депутаттар
Н.Р. Раззақ,
Г.Қ. Бижанова,
М.С. Елюбаев,
А.Қ.Нұркина,
М.Б.Раманқұлов,
Түзету қылмыстық іс
айыптау актісін жасау
үшін
прокурорда
зерделеуде
тұрған
кезеңде
күдіктінің
қамауда болу мәселесін
реттеудегі олқылықты
жояды.

Қабылданды

ұстауда болу мерзімін
санкциялау
туралы
өтінішхат осы бапта
көзделген
тәртіппен
және
мерзімдерде
қаралуға жатады.
Күдіктінің
қылмыстық
іс
материалдарымен
танысу
кезеңінде
күзетпен ұстауда болу
мерзімін тергеу судьясы
қылмыстық
істің
көлемін, іске қатысатын
адамдардың санын және
іспен танысу уақытына
әсер ететін өзге де мәнжайларды
ескере
отырып айқындайды.

152-баптың жетінші бөлігі Үкіметтің
мынадай
редакцияда қорытындысында
жазылсын:
(4.11.2021
жылғы
№5552//23«7.
Күдіктінің
және 06/6517зп/5-102288)
қорғаушының қылмыстық іс депутаттардың түзетуі
материалдарымен
танысу бойынша ҚПК-нің 302кезеңінде,
сондай-ақ бабының
2-бөлігіне
прокурордың сотқа дейінгі мақұлданған түзетулер
ҚПК-нің 152 және 303тергеп-тексерудің
аяқталғаны туралы есеппен баптарына
бірге
келіп
түскен прокурордың
істі
қылмыстық істі зерделеуі қылмыстық
кезеңінде
кезеңінде күдіктінің күзетпен зерделеу
ұстауда
болу
мерзімін күдіктіні
күзетпен
санкциялау туралы өтінішхат ұстау
мерзімін
осы бапта көзделген тәртіппен санкциялау
және
және мерзімдерде қаралуға ұзарту
тәртібін
жатады.
регламенттейтін тиісті
Күдіктінің қылмыстық іс түзетулер
енгізуге
материалдарымен
танысу алып келетіні атап
кезеңінде,
сондай-ақ өтілді.
прокурордың сотқа дейінгі
тергеп-тексерудің
аяқталғаны туралы есеппен
бірге
келіп
түскен
қылмыстық істі зерделеу
кезеңінде күзетпен ұстауда
болу мерзімін тергеу судьясы
қылмыстық істің көлемін, іске
қатысатын адамдардың санын
және іспен танысу уақытына
10

әсер ететін өзге де мәнжайларды,
сондай-ақ
прокурордың қылмыстық
істі зерделеуін және айыптау
актісін
жасауын
ескере
отырып айқындайды.»;

9.

Жобаның
187-бап. Тергеулік
1-бабы 22.
Қазақстан
тармағы18) Республикасы
ның
тармақҚылмыстық кодексiнiң
шасы
99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107
ҚПК-нің (екiншi бөлiгiнде), 110
187-бабы (екiншi бөлiгiнде), 116,
118 (үшiншi бөлiгiнде),
120, 121, 122, 123
(екiншi бөлiгiнде), 124,
125, 126 (екiншi және
үшiншi бөлiктерiнде),
127, 128, 129, 132, 133,
134, 135, 141, 143
(екінші және үшінші
бөліктерінде), 144, 148,
150 (екiншi бөлiгiнде),
151,
155
(екiншi
бөлiгiнде), 156 (үшiншi
және
төртiншi
бөлiктерiнде), 157, 188
(екiншi, үшiншi және

18) 187-баптың екінші
бөлігіндегі «144,» деген
цифрлардан
кейін
«147 (бесінші бөлігінде),»
деген
сөздермен
толықтырылсын, «269-1,»
деген цифрлар «269-1
(екінші және үшінші
бөліктерінде),»
деген
сөздермен
ауыстырылсын, «295-1,»
деген цифрлар «295-1
(екінші және үшінші
бөліктерінде),»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

18) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«18) 187-баптың екінші
бөлігінде:
«144,» деген цифрлардан
кейін
«147
(бесінші
бөлігінде),» деген сөздермен
толықтырылсын;
«269-1,» деген цифрлар
«269-1 (екінші және үшінші
бөліктерінде),»
деген
сөздермен ауыстырылсын;
«295-1,» деген цифрлар
«295-1 (екінші және үшінші
бөліктерінде),»
деген
сөздермен ауыстырылсын;».
4-1-бөліктегі «217 (екінші
бөлігінде, үшінші бөлігінің 1)
тармағында)» деген сөздер
«217
(екінші
бөлігінде,
үшінші бөлігінің 1) және 2)
тармақтарында)»
деген
сөздермен ауыстырылсын;
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Заңнама және сотқұқықтық реформа
комитеті
Депутаттар
Н.Р. Раззақ,
Б.А. Бекжанов,
Г.Қ. Бижанова,
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Б.Н.Торғаев,
Ә.С. Сапарова
Заң техникасы.

Қабылданды

төртiншi бөлiктерiнде),
188-1, 191 (екiншi,
үшiншi және төртiншi
бөлiктерiнде), 192, 193,
194 (екiншi, үшiншi
және
төртiншi
бөлiктерiнде),
200
(екiншi, үшiншi және
төртiншi бөлiктерiнде),
201 (екiншi бөлiгiнде),
202
(екiншi
және
үшiншi бөлiктерiнде),
203 (бірінші, екінші
және
үшінші
бөліктерінде),
205
(үшiншi бөлiгiнде), 206
(екiншi және үшiншi
бөлiктерiнде),
207
(екiншi және үшiншi
бөлiктерiнде),
208
(екiншi және үшiншi
бөлiктерiнде),
209
(екiншi және үшiншi
бөлiктерiнде),
210
(екiншi және үшiншi
бөлiктерiнде),
211
(екiншi және үшiншi
бөлiктерiнде),
212
(екiншi бөлiгiнде), 213
(екiншi және үшiншi
бөлiктерiнде), 251, 252
(екiншi бөлiгiнде), 254,
12

261, 268, 269-1, 271, 272,
273, 274 (екiншi, үшiншi
және
төртiншi
бөлiктерiнде), 277, 278,
279, 280, 281, 282, 288
(екiншi және үшiншi
бөлiктерiнде),
293
(екiншi және үшiншi
бөлiктерiнде),
295
(үшiншi бөлiгiнде), 2951,
296
(төртiншi
бөлiгiнде), 297 (бірінші
және
екінші
бөліктерінде), ...
4-1.
Қазақстан
Республикасы
Қылмыстық кодексiнiң
147 (үшінші бөлігінде),
195
(үшiншi
және
төртiншi бөлiктерінде),
196 (үшiншi, төртінші
бөлiктерінде),
197
(үшiншi және төртінші
бөлiктерінде),
198
(үшiншi және төртінші
бөлiктерінде),
199
(үшiншi және төртінші
бөлiктерінде),
217
(екіншi
бөлігінде,
үшінші бөлігінің 1)
тармағында), 232, 250баптарында көзделген
13

қылмыстық
құқық
бұзушылықтар туралы
iстер бойынша алдын
ала
тергеудi
сотқа
дейінгі тергеп-тексеруді
бастаған iшкi iстер
органдары
немесе
экономикалық тергеу
қызметі жүргiзедi.
10.

Жобаның
1-бабы 2тармағының
19)
тармақшасы
ҚПК-нің
189-бабы

11.

189-бап.
Сотқа
дейінгі тергеп-тексеру
нысандары
6.
Қылмыстық
қудалау органы осы
Кодекстің 191-бабының
он алтыншы – жиырма
төртінші бөліктерінде
көзделген қылмыстық
теріс
қылықтар
бойынша хаттамалық
нысанда сотқа дейінгі
тергеп-тексеруді
жүргізеді.

Жобаның
190-бап. Сотқа дейінгі
1-бабы 2- жеделдетілген тергептармағыны тексеру
ң
20) …
тармақшас
7. Прокурор сотқа
ы
дейінгі жеделдетілген

19)
189-баптың
алтыншы
бөлігіндегі
«теріс қылықтар» деген
сөздерден
кейін
«,
сондай-ақ
сотқа
дейінгі
жеделдетілген
тергеп-тексеру
істері
және анықтау істері»
деген
сөздермен
толықтырылсын;

19) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«19) 189-баптың алтыншы
бөлігі «теріс қылықтар» деген
сөздерден
кейін
«, сондай-ақ сотқа дейінгі
жеделдетілген
тергептексеру істері және анықтау
істері»
деген
сөздермен
толықтырылсын;».

Заңнама және сотқұқықтық реформа
комитеті
Депутаттар
Н.Р.Раззақ,
Г.Қ. Бижанова,
Б.А. Бекжанов,
М.С. Елюбаев,
А.Қ. Нұркина,
М.Б. Раманқұлов

Қабылданды

Заң техникасы.

Жоқ

Мынадай
мазмұндағы
жиырма төртінші абзацпен
толықтырылсын:
«5) өз қалауы немесе
қорғаушы
тараптың
өтінішхаты
бойынша
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Заңнама және сотқұқықтық реформа
комитеті
ҚПК-нің
301бабының
11)
тармағындағы

Қабылданды

ҚПК-нің
190-бабы

12.

тергеп-тексеру
аяқталғаннан
кейін
айыптау актісімен бірге
қылмыстық істі ала
отырып, ол бойынша үш
тәуліктен кешіктірмей
мына әрекеттердің бірін
жүргізеді:

Жобаның
192-бап.
Сотқа
1-бабы 2- дейiнгі
тергептармағыны тексерудің мерзімі
ң 22)
…
тармақшас
2. Сотқа дейінгі
ы
тергеп-тексеру мерзімі
арыз бен хабарды Сотқа
ҚІЖК-нің дейінгі
тергеп192-бабы тексерулердің бірыңғай
тізілімінде
тіркеген
кезден
бастап
қылмыстық
іс
қылмыстық істі тоқтату
туралы
қаулымен,
айыптау
актісімен,
бұйрықтық іс жүргізуді
қолдану
туралы
қаулымен, қылмыстық
теріс қылық туралы
қаулымен немесе істі
медициналық
сипаттағы мәжбүрлеу

процестік келісім жасасу түзетулерге
және
туралы мәселені шешеді»;
ҚІЖК-нің
302бабының 1-бөлігінің 5)
тармағындағы
қолданыстағы нормаға
сәйкес
келтіру
мақсатында.

екінші бөлік мынадай
редакцияда жазылсын:
«2.
Сотқа
дейінгі
тергеп-тексеру
мерзімі
арыз бен хабарды Сотқа
дейінгі
тергептексерулердің бірыңғай
тізілімінде
тіркеген
кезден бастап қылмыстық
іс қылмыстық істі тоқтату
туралы қаулымен, сотқа
дейінгі тергеп-тексерудің
аяқталғаны
туралы
есеппен, бұйрықтық іс
жүргізуді қолдану туралы
қаулымен,
қылмыстық
теріс
қылық
туралы
қаулымен, сотқа дейінгі
жеделдетілген
тергеп-тексеру
хаттамасымен, айыптау
хаттамасымен немесе істі

Мынадай
мазмұндағы
сөйлеммен толықтырылсын:
«Прокурор сотқа дейінгі
тергеп-тексерудің қисынды
мерзімін белгілей отырып,
осы мерзімдерді қайта қарауға
құқылы.»;
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Заңнама және сотқұқықтық реформа
комитеті
Депутаттар
Н.Р. Раззақ,
Г.Қ. Бижанова,
М.С. Елюбаев,
А.Қ.Нұркина,
М.Б.Раманқұлов,
Б.Н.Торғаев,
Ә.С. Сапарова
ҚПК-нің
192бабының
қолданыстағы
редакциясына сәйкес
келтіру
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13.

шараларын
қолдану
туралы мәселені қарау
үшін сотқа беру туралы
қаулымен прокурорға
жіберілген күнге дейін
не прокурор істі сотқа
жібере отырып, кінәні
мойындау
туралы
мәміле
нысанындағы
процестік
келісім
жасасқан күнге дейін
есептеледі.
Анықтау
істері
бойынша сотқа дейінгі
тергеп-тексеру
бір
айдан және алдын ала
тергеу істері бойынша
екі айдан аспауға тиіс.
Прокурор сотқа дейінгі
тергеп-тексерудің
ақылға
қонымды
мерзімін белгілеп, осы
мерзімдерді
қайта
қарауға құқылы.
Жобаның
192-2-бап.
1-бабы 2Жоқ.
тармағының
24)
тармақшасы

медициналық сипаттағы
мәжбүрлеу
шараларын
қолдану туралы мәселені
қарау үшін сотқа беру
туралы
қаулымен
прокурорға
жіберілген
күнге дейін не прокурор
істі сотқа жібере отырып,
кінәні мойындау туралы
мәміле
нысанындағы
процестік
келісім
жасасқан күнге дейін
есептеледі.
Анықтау
істері
бойынша сотқа дейінгі
тергеп-тексеру бір айдан
және алдын ала тергеу
істері бойынша екі айдан
аспауға тиіс.»;

5)
Қылмыстық
кодекстің
Ерекше
бөлігінде
көзделген
қылмыстық
құқық
бұзушылықтың
саралануы, сипаты;
11)
айыпталушыдан
өндіріп алынуға жататын

24)тармақша бойынша:
он бірінші абзац мынадай
редакцияда жазылсын:
«5) Қылмыстық кодекстің
Ерекше бөлігінде көзделген
қылмыстық
құқық
бұзушылықтың саралануы;».
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Заңнама және сотқұқықтық реформа
комитеті
Депутаттар
Н.Р.Раззақ,
Г.Қ. Бижанова,
Б.А. Бекжанов,
М.С. Елюбаев,

Қабылданды

ҚПК-нің
жаңа
192-2-бабы

14.

Жобаның
1-бабы 2тармағыны
ң
25)
тармақшас
ы
ҚПК-нің
193-бабы

процестік шығындар мен
он
жетінші
абзацтағы
сомалар,
мәлімделген «айыпталушыдан» деген сөз
талап қою көрсетіледі.
«күдіктіден» деген сөзбен
6) жоқ
ауыстырылсын;
тиісті түзету жобаның 1бабы
2-тармағы
32)
тармақшасының он бесінші
абзацына енгізілсін.
6) өз қалауы немесе
қорғаушы
тараптың
бойынша
өтінішхаты
процестік келісім жасасу
туралы мәселені шешеді.
193-бап.
Прокурордың
сотқа
дейінгі тергеп-тексеру
барысындағы
өкiлеттiктерi
...
2. Прокурорлардың
сотқа дейiнгi тергептексеру сатысындағы
өкiлеттiктерiнiң
аражiгiн
ажыратуды
Қазақстан
Республикасының Бас
Прокуроры
айқындайды.
Прокуратура органы
басшысының айрықша
өкiлеттiктерiне:

Жоқ

А.Қ. Нұркина,
М.Б. Раманқұлов
Редакциясын
нақтылау.
ҚПК-нің
301бабының
11)
тармағындағы
түзетулерге және ҚПКнің 302-бабының 1бөлігі 5) тармағындағы
қолданыстағы нормаға
сәйкес келтіру үшін

екінші абзац «9,» деген Заңнама және сотцифрдан кейін «, 9-1)» деген құқықтық реформа
цифрмен толықтырылсын
комитеті
Депутаттар
Н.Р. Раззақ,
Г.Қ. Бижанова,
М.С. Елюбаев,
А.Қ.Нұркина,
М.Б.Раманқұлов,
Б.Н.Торғаев,
Ә.С. Сапарова
Жобаның 1-бабы 2тармағы
25)
тармақшасының
9абзацына
сәйкес
келтіру.
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11) осы Кодексте
көзделген жағдайларда
адамды күдікті деп тану
туралы және күдіктінің
іс-әрекетін
саралау
туралы
қаулыларды
келісу жатады.
Прокуратура
басшысының
осы
бөліктің 2), 3), 6), 7) , 8),
9)
және
10)
тармақтарында
санамаланған
өкілеттіктерін
Қазақстан
Республикасы
Бас
прокуратурасының
құрылымдық
бөлімшелерінің
басшылары,
олардың
орынбасарлары,
облыстар
прокуратураларының
және
оларға
теңестірілген
прокуратуралардың
қылмыстық процестің
сотқа
дейінгі
сатысының
заңдылығын
қадағалауды
қамтамасыз
ететін
18

басшылары
жүзеге
асыруы мүмкін.
15.

Жобаның
38-тарау. Айыптау
1-бабы 2- актісін жасау және
істі
тармағықылмыстық
ның
31) прокурорға жіберу
тармақшасы
298-бап. Айыптау
актісін жасау
1. Сотқа дейінгі
ҚПК-нің тергеп-тексеруді жүзеге
адам
298-бабы асыратын
процеске қатысушылар
қылмыстық
іс
материалдарымен
танысқаннан
және
олардың
өтінішхаттарын
шешкеннен
кейін
айыптау
актісін
жасайды.

30)
38-тараудың
тақырыбы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«38-тарау.
Сотқа
дейінгі тергеп-тексерудің
аяқталғаны туралы есеп
жасау
және
айыптау
актісін шығару үшін
қылмыстық
істі
прокурорға жіберу»;
31) 298-баптың бірінші
бөлігі
мынадай
редакцияда жазылсын:

30) тармақшаның екінші
абзацы және 31) тармақшаның
бірінші
абзацы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«38-тарау. Сотқа дейінгі
тергеп-тексерудің аяқталғаны
туралы есепті жасау және
қылмыстық істі прокурорға
жіберу»;
Жобаның
1-бабы
2тармағы
34)
тармақшасының
екінші
абзацында,
35)
тармақшасының
үшінші
және бесінші абзацтарында,
36) тармақшасының үшінші
абзацында
тиісінше
«айыптау актісін шығару
үшін» деген сөздер алып
тасталсын.
«31) 298-баптың тақырыбы
және бірінші бөлігі мынадай
редакцияда жазылсын:
«298-бап. Сотқа дейінгі
тергеп-тексерудің
аяқталғаны туралы есепті
жасау».

19

Заңнама және сотқұқықтық реформа
комитеті
Депутаттар
Н.Р.Раззақ,
Г.Қ. Бижанова,
Б.А. Бекжанов,
М.С. Елюбаев,
А.Қ. Нұркина,
М.Б. Раманқұлов
Заң
жобасының
тұжырымдамасына
сәйкес айыптау актісін
шығару прокурордың
өкілеттігіне
жатқызылған. Осыған
байланысты, ҚР ҚПК
298-бабының
тақырыбына
өзгеріс
енгізу қажет.

Қабылданды

16.

Жобаның
299-бап.
Айыптау
1-бабы 2- актісінің мазмұны
тармағының
32)
тармақшасы
ҚПК-нің
299-бабы

«299-бап.
Айыптау
актісін шығару үшін
прокурорға жіберілетін
қылмыстық іс бойынша
сотқа дейінгі тергептексерудің
аяқталғаны
туралы есептің мазмұны

32) тармақша бойынша:
Екінші
абзацтағы
«Айыптау актісін шығару
үшін прокурорға жіберілетін
қылмыстық» деген сөздер
«Қылмыстық» деген сөзбен
ауыстырылсын;
үшінші
тасталсын.

абзац

Заңнама және сотқұқықтық реформа
комитеті
Депутаттар
Н.Р.Раззақ,
Г.Қ. Бижанова,
Б.А. Бекжанов,
М.С. Елюбаев,
алынып А.Қ. Нұркина,
М.Б. Раманқұлов

Сотқа
дейінгі
ҚР
ҚПК
299-бабы
бөліктерінің
нөмірленуі тергеп-тексерудің
тиісінше өзгертілсін.
аяқталғаны
туралы
есепті жіберу ҚР ҚПКнің
300-бабымен
реттеледі
(300-бап.
Сотқа дейінгі тергептексерудің аяқталғаны
туралы есепті және
қылмыстық
істі
прокурорға
жіберу).
Мәселен, аталған 300баптың
бірінші
бөлігінің
жаңа
редакциясына сәйкес
қылмыстық іс сотқа
дейінгі
тергептексерудің аяқталғаны
туралы есеппен бірге
прокурорға жіберіледі.
Ал қаралып отырған
20
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17.

Жобаның
1-бабы
2-тармағының
38)
тармақшасы
ҚПК-нің
302-бабы

302-бап.
Айыптау
актісімен бірге келіп
түскен қылмыстық іс
бойынша прокурордың
шешімі
...
2. Прокурор осы
баптың
бірінші
бөлігінде
көзделген
әрекеттерді:
1)
сотқа
дейінгі
жеделдетілген тергептексеруде
аяқталған
қылмыстық
істер
бойынша – үш тәулік;
2) жалпы тәртіппен
тергелген қылмыстық
істер бойынша – он

Жоқ

299-баптың
реттеу
нысанасы сотқа дейінгі
тергеп-тексерудің
аяқталуы
туралы
есептің
мазмұны
болып табылады.
300-баптың бірінші
бөлігінің
мазмұнын
қайталайды,
оған
сәйкес қылмыстық іс
сотқа дейінгі тергептексерудің аяқталғаны
туралы есеппен бірге
прокурорға жіберіледі.
Депутаттар
Н.Р.Раззақ,
Г.Қ. Бижанова,
Б.А. Бекжанов,
М.С. Елюбаев,
А.Қ. Нұркина,
М.Б. Раманқұлов

302-баптың екінші бөлігі
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2. Прокурор осы баптың
бірінші бөлігінде көзделген
әрекеттерді он тәулік ішінде
жүзеге асырады, ал күрделі,
көп эпизодты қылмыстық
істер бойынша бұл әрекеттер
Заң
жобасындағы
бір айға дейінгі мерзімде түзетуге
сәйкес
жүзеге асырылуы мүмкін.»;
прокурордың айыптау
актісін жасауы үшін 10
тәулік
мерзім
сақталады.
Іс
жүзінде
күдіктілердің саны көп
күрделі, көп эпизодты
қылмыстық
істерді
21
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тәулік ішінде
асырады.

18.

Жобаның
1-бабы 2тармағы
37)
тармақшас
ының
бесінші
абзацы

жүзеге

302-1-бап. Жоқ

ҚПК-нің
302-1-бабы

19.

Жобаның
303-бап.
1-бабы 2- Прокурордың
тармағыны бұлтартпау
шарасы
ң жаңа 39) туралы шешімі

тергеу
жағдайлары
орын
алуына
байланысты прокурор
10 тәулік ішінде толық
айыптау
актісін
жасауды қамтамасыз
ете алмайды.
Осыған
байланысты,
осы
мерзімді
ұзарту
мүмкіндігін қарастыру
ұсынылады.
2.
Кіріспе бөлікте
прокурор айыптау актісі
жасалып
жатқан
айыпталушының
(айыпталушылардың)
тегін, атын, әкесінің атын,
оның
(олардың)
әрекеттері сараланатын
қылмыстық заңды (бапты,
бөлікті,
тармақты)
көрсетеді.

Жоқ.

Бесінші абзац «айыптау
актісі» деген сөздерден кейін
«айыпталушы
(айыпталушылар) туралы
мәліметтер
(азаматтығы,
отбасылық
жағдайы,
айналысатын кәсібі, білімі,
тұрғылықты
жері,
сотталғандығының
баржоғы), оны сипаттаушы өзге
де деректер, оған қатысты
таңдалған
бұлтартпау
шарасы,» деген сөздермен
толықтырылсын;

Заңнама және сотқұқықтық реформа
комитеті
Депутат Б.Торғаев
Айыптау актісінің
сипаттау-дәлелдеу
бөлігін ҚПК-нің 299бабының
қолданыстағы
3бөлігіне ұқсас күдікті
туралы мәліметтермен
толықтыру.

Қабылданды

303-баптың екінші бөлігі
Заңнама және сотмынадай
редакцияда құқықтық реформа
жазылсын:
комитеті
Депутаттар

Қабылданды
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тармақшас
ы
ҚПК-нің
303-бабы

2. Егер прокурор
кепіл, күзетпен ұстау
немесе
үйқамақ
түріндегі
бұлтартпау
шарасының күшін жою,
оны өзгерту не таңдау
қажет деп тапса, ол
тиісінше
осы
Кодекстің 145, 146, 147
және 153баптарын басшылыққа
алады.

«2. Егер прокурор кепіл,
күзетпен
ұстау
немесе
үйқамақ түріндегі бұлтартпау
шарасының күшін жою, оны
өзгерту
не
таңдау
не
күдіктінің күзетпен ұсталу
немесе
үйқамақта болу
мерзімін ұзарту қажет деп
тапса, ол тиісінше осы
Кодекстің 145, 146, 147, 152
және
153-баптарын
басшылыққа алады.»;

23

Н.Р. Раззақ,
Г.Қ. Бижанова,
М.С. Елюбаев,
А.Қ.Нұркина,
М.Б.Раманқұлов,
Б.Н.Торғаев
Үкіметтің
қорытындысында
(4.11.2021
жылғы
№5552//2306/6517зп/5-102288)
депутаттардың түзетуі
бойынша ҚПК-нің 302бабының
2-бөлігіне
мақұлданған түзетулер
ҚПК-нің 152 және 303баптарына
прокурордың
қылмыстық
істі
зерделеу
кезеңінде
күдіктіні
күзетпен
ұстау
мерзімін
санкциялау
және
ұзарту
тәртібін
регламенттейтін тиісті
түзетулер
енгізуге
алып келетіні атап
өтілді.

20.

Жобаның
1-бабы 2тармағының жаңа
38) тармақшасы

313-бап. Қазақстан
Республикасы Жоғарғы
Сотының соттылығына
жататын
қылмыстық
істер
1.
Қазақстан
Республикасының
Жоғарғы Соты:
…
2) бірінші сатыдағы
соттың үкімдері мен
қаулылары
апелляциялық сатыда
қайта қаралғанына не
қаралмағанына
қарамастан – оларға,
апелляциялық сатыдағы
үкімдер мен қаулыларға
Жоғарғы
Сот
Төрағасының
ұсынуларын,
Бас
Прокурордың
наразылықтарын
сот
алқасында
қарайтын
жоғары сот сатысы
ретінде әрекет етеді.

Жоқ

Жобаның
321-бап. Алдын ала
1-бабы 2- тыңдауды өткiзу
тармағыны
…
ң
41)
4. Алдын ала тыңдау
барысында судья аса

Жоқ

ҚПК-нің
313-бабы

21.

2-тармақ
мынадай
мазмұндағы 38) тармақшамен
толықтырылсын:
«38) 313-баптың бірінші
бөлігінің 2) тармағындағы
«Жоғарғы
Сот
Төрағасының
ұсынуларын,» деген сөздер
алып тасталсын;».

Заңнама және сотқұқықтық реформа
комитеті
Депутат
Б.Н.Торғаев
Заң
жобасында
Жоғарғы
Сот
Төрағасының
кассациялық сатының
актілерін қайта қарау
туралы ұсынуды енгізу
құқығы
алып
тасталатындығына
байланысты.

1-баптың 2-тармағының 41) Заңнама және соттармақшасы
мынадай құқықтық реформа
мазмұндағы бірінші және комитеті
екінші
абзацтармен
Заң техникасы.
толықтырылсын:
24
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Қабылданды

тармақшас ауыр
қылмыстарды
ы
жасады
деп
айыпталатын, сондай-ақ
ҚПК-нің
Қазақстан
321-бабы
Республикасы
Қылмыстық кодексінің
125 (үшінші бөлігінің 1)
тармағында),
128
(төртінші бөлігінің 1)
тармағында),
132
(бесінші бөлігінде), 135
(төртінші бөлігінің 1)
тармағында), 160, 163,
164 (екінші бөлігінде),
168,
380-1
(екінші
бөлігінің
6)
тармағында)баптарында көзделген
қылмыстарды жасады
деп
айыпталатын
сотталушыдан оның ісін
алқабилердің
қатысуымен
қарау
туралы өтінішхатының
бар-жоғын,
егер
осындай
өтінішхат
мәлімделген
болса,
оның өз өтінішхатын
қолдайтынынқолдамайтынын
анықтайды.
Мұндай
өтінішхат:

41) 321-баптың төртінші
бөлігі мынадай редакцияда
жазылсын:
«4. Алдын ала тыңдау
барысында
судья,
соғыс
уақытында
немесе
ұрыс
жағдайында жасалған әскери
қылмыстар туралы, кәмелетке
толмағандардың жыныстық
тиіспеушілігіне қарсы аса
ауыр қылмыстар, сондай-ақ
Қазақстан
Республикасы
Қылмыстық кодексінің 125
(үшінші
бөлігінің
1)
тармағында), 128 (төртінші
бөлігінің 1) тармағында), 132
(бесінші
бөлігінде),
135
(төртінші
бөлігінің
1)
тармағында), 160, 163, 164
(екінші бөлігінде), 168, 380-1
(екінші
бөлігінің
6)
тармағында)-баптарында
көзделген қылмыстар туралы
істерді қоспағанда, жасалғаны
үшін қылмыстық заңда өмір
бойы бас бостандығынан
айыру
көзделген
қылмыстарды жасады деп
айыпталатын сотталушыдан
оның
ісін
алқабилердің
қатысуымен қарау туралы
өтінішхатының
бар-жоғын,
25

1) төтенше ахуал
жағдайларында
және
жаппай тәртіпсіздіктер
барысында
жасалған
адам өлтіру;
2)
бейбітшілікке
және
адамзат
қауіпсіздігіне
қарсы,
конституциялық
құрылыстың
негіздеріне
және
мемлекеттің
қауіпсіздігіне
қарсы
қылмыстар;
3) террористік және
экстремистік
қылмыстар;
4) соғыс уақытында
немесе
ұрыс
жағдайында жасалған
әскери қылмыстар;
5) қылмыстық топ
құрамында
жасалған
қылмыстар;
6)
кәмелетке
толмағандардың
жыныстық
тиіспеушілігіне қарсы
аса ауыр қылмыстар
туралы істерді қарау
жағдайында
сұратылмайды.

егер
осындай
өтінішхат
мәлімделген болса, оның өз
өтінішхатын қолдайтынынқолдамайтынын анықтайды.»;
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22.

Жобаның
340-бап. Басты сот
1-бабы 2- талқылауының шегi
тармағы…
ның
42)
4.
Алдын
ала
тармақтыңдауда
шасы
қарастырылып жатқан
істі
қылмыстық
жаңадан келіп түскен
ҚПК-нің іспен біріктірген кезде
340-бабы сот прокурорға жаңа
айыптау актісін жасау
үшін уақыт береді.
5. Егер басты сот
талқылауы барысында
сотталушыға неғұрлым
ауыр
немесе
бастапқыдан
ерекшеленетін айыптау
тағу қажеттігі туындаса,
сот істі қарауды кейінге
қалдырып, прокурорға
жаңа айыптау актісін
жасау
үшін
уақыт
береді.
6. Біріктірілген іс
бойынша
сот
ісін
жүргізу осы Кодекстің
7-бөлімінде көзделген
тәртіппен
жүзеге
асырылады. Сот жаңа
айыптау
актісі

42)
340-баптың
төртінші, бесінші және
алтыншы бөліктеріндегі
«айыптау
актісін,»,
«айыптау актісі» деген
сөздерден кейін «сотқа
дейінгі
жеделдетілген
тергеп-тексеру
хаттамасын,
айыптау
хаттамасын.»,
«сотқа
дейінгі
жеделдетілген
тергеп-тексеру
хаттамасы,
айыптау
хаттамасы»
деген
сөздермен
толықтырылсын;

42) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«42) 340-бапта:
төртінші және бесінші
бөліктер «айыптау актісін»
деген сөздерден кейін «, сотқа
дейінгі жеделдетілген тергептексеру хаттамасын, айыптау
хаттамасын» деген сөздермен
толықтырылсын;
алтыншы бөлік «айыптау
актісі» деген сөздерден кейін
«, сотқа дейінгі жеделдетілген
тергеу хаттамасы, айыптау
хаттамасы» деген сөздермен
толықтырылсын;».
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Заңнама және сотқұқықтық реформа
комитеті
Депутаттар
Н.Р. Раззақ,
Г.Қ. Бижанова,
Б.А. Бекжанов,
М.С. Елюбаев,
А.Қ. Нұркина,
М.Б. Раманқұлов
Заң техникасы.
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жасалғанға
дейін
зерттеген
дәлелдемелерді
қайтадан зерттеу сот
осындай қажеттілік бар
деп таныған жағдайда
жүзеге асырылады.
23.

Жобаның
342-бап. Бұлтартпау
1-бабы 2- шарасы
туралы
тармағымәселенi шешу
…
ның
44)
3-1. жоқ.
тармақшасы
ҚПК-нің
342-бабы

«3-1.
Аса
ауыр
қылмыстар туралы істер
бойынша осы баптың
екінші және үшінші
бөліктерінде көрсетілген
мерзім өткеннен кейін сот
өз қаулысымен күзетпен
ұстау мерзімін он сегіз
айға
дейін
ұзартуға
құқылы.
Айрықша
жағдайларда көрсетілген
мерзім соттың уәжді
қаулысы бойынша, бірақ
әрбір ретте бір айдан
аспайтын
мерзімге
ұзартылуы мүмкін.»;

44) тармақшаның үшінші
абзацындағы «екінші және
үшінші бөліктерінде» деген
сөздер «екінші бөлігінде»
деген
сөздермен
ауыстырылсын.
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Заңнама және сотқұқықтық реформа
комитеті
Депутаттар
Н.Р. Раззақ,
Г.Қ. Бижанова,
Б.А. Бекжанов,
М.С. Елюбаев,
А.Қ. Нұркина,
М.Б. Раманқұлов,
Ә.С. Сапарова
ҚР
ҚПК
342бабының
үшінші
бөлігінде соттың ауыр
қылмыстар
туралы
істер
бойынша
күзетпен
ұстау
мерзімін
ұзарту
құқығы туралы сөз
болып отыр. Ал 342баптың жаңа 3-1-бөлігі
аса ауыр қылмыстар
туралы істер бойынша
күзетпен
ұстау

Қабылданды

мерзімдерін ұзартуды
реттейді.
24.

Жобаның
1-бабы 2тармағыны
51)
ң
тармақшас
ы
ҚПК-нің
402-бабы

402-бап.
Үкiмдi
жариялау
1. Төрағалық етуші
үкімнің толық мәтініне
қол қойғаннан кейін сот
отырысы
залына
оралып,
үкімді
түрегеліп
тұрып
жариялайды.
Сот
отырысы
залындағы
қатысушылардың бәрі
үкімді түрегеліп тұрып
тыңдайды.
Егер үкім мәтінінің
көлемі үлкен болса,
төрағалық етуші оны
жария
ету
кезінде
қысқаша
үзілістер
жасап,
содан
соң
үкімнің толық мәтінін
жария
етуді
жалғастыруға
не
үкімнің кіріспе және
қарар бөліктерін ғана
жария етуге құқылы.

51) 402-бапта:
51)
тармақша
алып
Заңнама және сотбірінші бөлік мынадай тасталсын.
құқықтық реформа
редакцияда жазылсын:
комитеті
Тармақшалардың
келесі
«1. Төрағалық етуші
Депутаттар
тиісінше Н.Р. Раззақ,
үкімнің толық мәтініне нөмірленуі
қол қойғаннан кейін сот өзгертілсін
Г.Қ. Бижанова,
отырысы залына оралып,
М.С. Елюбаев,
үкімнің кіріспе және
А.Қ.Нұркина,
қарар
бөліктерін
М.Б.Раманқұлов,
түрегеліп
тұрып
Б.Н.Торғаев,
жариялайды.
Сот
Ә.С. Сапарова
отырысы
залындағы
қатысушылардың
бәрі
Кодекстің
үкімді түрегеліп тұрып
қолданыстағы
тыңдайды.»;
редакциясында
мынадай мазмұндағы
қалдыруды ұсынамыз.
2-1-бөлікпен
толықтырылсын:
«2-1.
Үкім
жарияланғаннан
кейін
төрағалық
етуші
қабылданған
шешімнің
мәнін түсіндіреді.»;

2-1. жоқ
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25.

Жобаның
1-бабы 2тармағының
53)
тармақшасы

406-1-бап.
Жоқ.

53)
мынадай
53) тармақшаның бірінші
мазмұндағы 406-1-баппен абзацындағы
«мынадай»
толықтырылсын:
деген
сөз
«46-тарау
мынадай» деген сөздермен
ауыстырылсын.

Заңнама және сотқұқықтық реформа
комитеті
Депутаттар
Н.Р. Раззақ,
Г.Қ. Бижанова,
Б.А. Бекжанов,
М.С. Елюбаев,
А.Қ. Нұркина,
М.Б. Раманқұлов,
Ә.С. Сапарова
Заң техникасы.
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443-бапта:
Заңнама және сотбірінші бөлік мынадай құқықтық реформа
редакцияда жазылсын:
комитеті
«1. Осы Кодекстің 431Заң техникасы.
бабы бірінші бөлігінің 1), 2),
3) және 8) тармақтарында
көзделген
жағдайларда
(бірінші сатыдағы сот үкімін
өзгеріссіз қалдыру, үкімді
өзгерту, істі тоқтата отырып
үкімнің күшін жою, үкімнің
күшін жою және істі осы
Кодекстің 323-бабына, 340бабының үшінші бөлігіне
сәйкес және сотқа дейінгі іс
жүргізу
сатысында
қылмыстық-процестік
заң
бұзыла отырып процестік
келісімнің
жасалуына

Қабылданды

ҚПК-нің
406-1-бабы

26.

Жобаның
1-бабы 2тармағыны
58)
ң
тармақшас
ы
ҚПК-нің
443-бабы

443-бап.
Апелляциялық үкімнің,
қаулының мазмұны
1. Осы Кодекстің
431-бабы
бірінші
бөлігінің 1), 2) 3) және
8)
тармақтарында
көзделген жағдайларда
(бірінші
сатыдағы
соттың үкімін өзгеріссіз
қалдыру, үкімді өзгерту,
істі тоқтата отырып
үкімнің күшін жою,
үкімнің күшін жою
және істі осы Кодекстің
323-бабына
сәйкес
прокурорға
жіберу
туралы) апелляциялық
қаулы шығарылады.

Жоқ
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27.

Апелляциялық қаулы
кiрiспе,
сипаттаууәждеу және қарар
бөлiктерінен тұрады.
Жобаның
444-бап.
1-бабы 2- Апелляциялық
үкім,
тармағықаулы шығару және
ның
59) олардың заңды күшіне
тармақенуі
шасы
1.
Апелляциялық
үкім, қаулы кеңесу
ҚПК-нің
бөлмесінде
444-бабы
шығарылады,
оған
судья (судьялар) қол
қояды және ол судья
(судьялар)
кеңесу
бөлмесінен
қайта
оралғаннан
кейін
отырыс залында жария
етіледі.
2. Егер қаулыны
жасау
айтарлықтай
уақытты талап ететін
болса, сот осы баптың
бірінші
бөлігінің
талаптарын
сақтай
отырып, апелляциялық
қаулының кіріспе және
қарар
бөлімдерін
шығара алады. Бұл
жағдайда
судья
(судьялар)

байланысты)
прокурорға
жіберу туралы апелляциялық
қаулы шығарылады.
59) 444-баптың екінші
және үшінші бөліктері
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2. Үкімнің, қаулының
көшірмесі тараптарға ол
шығарылған
күннен
бастап
он
тәуліктен
кешіктірілмей жіберіледі.
3. Апелляциялық үкім,
қаулы олар жария етілген
кезден
бастап
заңды
күшіне енеді.»;

59) тармақшаның бірінші
абзацы мынадай редакцияда
жазылсын:
«59) 444-бапта:
бірінші бөлікте:
«ол», «жария етіледі» деген
сөздер алып тасталсын;
«сот актісінің кіріспе және
қарар бөліктері жария етіледі»
деген
сөздермен
толықтырылсын;
екінші
және
үшінші
бөліктер мынадай редакцияда
жазылсын:».
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Депутат Б.Торғаев
Заң жобасында ҚР
ҚПК
444-бабының
екінші және үшінші
бөліктеріне енгізілетін
өзгерістерге
сәйкестікті
анықтау
үшін.

Қабылданды

апелляциялық
қаулының
толық
мәтінін іс қаралған
күннен бастап он тәулік
ішінде жасап, оларға
қол қояды.
Сот қаулының қарар
бөлімінде
қаулыны
толық көлемде жария
ету уақытын көрсетеді.
Қаулының толық мәтіні
дайын болған соң ол
хабарланған
уақытта
процеске
қатысушыларға жария
етілуге тиіс.
3.
Апелляциялық
қаулы оның толық
мәтіні жария етілген
кезден бастап заңды
күшіне енеді.
4.
Апелляциялық
сатының
қаулылары
кассациялық тәртіппен
қайта қаралуы мүмкін.
28.

Жобаның
1-бабы 2тармағыны
ң 65)
тармақшас
ы

65) 484-бапта:
65) тармақшаның екінші
484-бап.
екінші бөліктің бірінші және үшінші абзацтары алып
Кассациялық
мынадай тасталсын.
тәртіппен
қайта тармағы
қаралуы мүмкін сот редакцияда жазылсын:
актілері
«1) сот бұйрықтық,
келісімдік іс жүргізуде
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комитеті
Депутаттар
Н.Р. Раззақ,
Г.Қ. Бижанова,
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ҚПК-нің
484-бабы

29.

Жобаның
1-бабы 2тармағы
66) тармақшасының
тоғызынш
ы абзацы
ҚПК-нің
485-бабы

2.
Кассациялық
тәртіпте қайта қарауға:
1)
қылмыстық
теріс қылықтар және
онша
ауыр
емес
қылмыстар туралы
істер бойынша;

немесе осы Кодекстің
382-бабында көзделген
тәртіппен
қараған
қылмыстық
құқық
бұзушылықтар туралы
істер бойынша;»;

485-бап.
Заңды
күшіне
енген
сот
үкімдері
мен
қаулыларын
кассациялық тәртіппен
қайта қарау негіздері
...
2. Осы Кодекстің
484-бабының үшінші
және
төртінші
бөліктерінде
көрсетілген
сот
актілерін кассациялық
тәртіппен қайта қарауға
негіздер:

бірінші
бөліктің
сегізінші және тоғызыншы
Депутат
бірінші абзацы мынадай абзацтар алып тасталсын.
Б.Торғаев
редакцияда жазылсын:
Құқықтық
«2. Осы Кодекстің 484олқылықты
жою
бабының
үшінші
мақсатында
бөлігінде көрсетілген сот
сілтемелерді түзету
актілерін
кассациялық
тәртіппен қайта қарауға
негіздер:»;

Б.А. Бекжанов,
М.С. Елюбаев,
А.Қ. Нұркина,
М.Б. Раманқұлов,
Б.Н.Торғаев
Ұсынылып отырған
түзетуді
қосымша
пысықтау мақсатында
ҚПК-нің 484-бабының
2-бөлігі 1) тармағының
қолданыстағы
редакциясын қалдыру
ұсынылады.
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30.

Жобаның
1-бабы 2тармағының жаңа
67) тармақшасы
ҚПК-нің
487-бабы

487-бап.
Заңды
күшіне
енген
сот
актілеріне кассациялық
тәртіппен шағым жасау
мерзімдері
1. Заңды күшіне
енген айыптау үкімін
сотталған
адамның
кінәсіздігі
уәждері
бойынша,
сондай-ақ
жазаның қатаңдығына
орай неғұрлым жеңіл
қылмыстық
құқық
бұзушылық
туралы
заңды
қолдану
қажеттігіне байланысты
немесе
сотталған
адамның
жағдайын
жақсартуға
әкеп
соғатын өзге де негіздер
бойынша кассациялық
тәртіппен қайта қарау
туралы
өтінішхат,
наразылық, ұсыну беру
мерзімдері
шектелмеген.
2. Заңды күшіне
енген ақтау үкімін,
айыптау үкімін жазаның
жеңілдігіне
қарай
неғұрлым
ауыр
қылмыстық
құқық

Жоқ.

2-тармақ
мынадай
мазмұндағы 67) тармақшамен
толықтырылсын:
«67)
487-баптың
мәтініндегі «, ұсыну» деген
сөздер алып тасталсын;».
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комитеті
Заң
жобасында
Жоғарғы
Сот
Төрағасының
кассациялық сатының
актілерін қайта қарау
туралы ұсынуды енгізу
құқығы
алып
тасталатындығына
байланысты.
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бұзушылық
туралы
заңды
қолдану
қажеттігіне байланысты
немесе
сотталған
адамның
жағдайын
нашарлатуға
әкеп
соғатын өзге де негіздер
бойынша не соттың істі
тоқтату
туралы
қаулысын кассациялық
тәртіппен қайта қарау
туралы
өтінішхат,
наразылық,
ұсыну
беруге
олар
заңды
күшіне енгеннен кейін
бір жыл ішінде жол
беріледі.
Аталған
мерзімді
қалпына келтіруге жол
берілмейді.
Егер
өтінішхат,
наразылық,
ұсыну
Жоғарғы Сотқа бір жыл
өткенге дейін келіп
түссе, олар сотталған,
ақталған
адамның
жағдайын
нашарлататын шешім
қабылдана отырып, дау
туғызып отырған сот
актісі заңды күшіне
енген кезден бастап бір
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жыл өтіп кеткен соң да,
олар
кассациялық
сатыда қарауға жатады.
31.

Жобаның
1-бабы 2тармағының
68)
тармақшасы

488-бап.
Заңды
күшіне енген сот үкімін,
қаулысын қайта қарау
туралы
өтінішхат,
наразылық, ұсыну беру
тәртібі
1. Заңды күшіне
ҚПК-нің
енген сот актілерін
488 және қайта қарау туралы
489өтінішхат, наразылық,
ұсыну жазбаша түрде
баптары
не электрондық құжат
нысанында Қазақстан
Республикасының
Жоғарғы
Сотына
беріледі. Өтінішхатта,
наразылықта, ұсынуда
осы Кодекстің 423бабында санамаланған
мән-жайлардан басқа, іс
бойынша іс жүргізу
кезінде қандай заң
бұзушылыққа
жол
берілгені және осы
бұзушылықтар
шығарылған
сот
шешімдерінде
қалай
көрініс тапқаны және

Жоқ.

68) тармақша бойынша:
мынадай
мазмұндағы
төртінші
абзацпен
толықтырылсын:
«бірінші
бөліктегі»
«ұсыну», «ұсынуда» деген
сөздер алып тасталсын;»;

Заңнама
және
сот-құқықтық
реформа комитеті
Депутат
Б.Н.Торғаев
Заң жобасында ҚР
ҚПК
488-бабының
тақырыбына
мазмұндағы енгізілетін өзгерістерге
абзацпен байланысты.

мынадай
алтыншы
толықтырылсын:
«екінші, төртінші, бесінші
және алтыншы бөліктердегі
«, ұсыну», «, ұсынудың»,
«, ұсынуды» деген сөздер
алып тасталсын.
69) тармақша бойынша:
мынадай
мазмұндағы
жетінші
абзацпен
толықтырылсын:
«бірінші бөліктің 1), 2), 3)
және 4) тармақтарындағы
«, ұсыну», «, ұсынуды» деген
сөздер алып тасталсын.
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шағым
жасалып
отырған сот актісін
қайта қарау үшін осы
Кодекстің 485-бабында
санамаланған
негіздердің қайсысы бар
екені көрсетілуге тиіс.
Өтінішхатта оны берген
адамдардың
қатысуымен
немесе
қатысуынсыз
қаралатыны
туралы
көрсетілуге тиіс.
2.
Өтінішхатқа,
наразылыққа, ұсынуға
өтінішхат, наразылық,
дәлелдерінің
ұсыну
негізділігін растайтын
материалдар
қоса
берілуге тиіс.
…
4. Осы Кодекстің
493-бабында көзделген
жағдайларды
қоспағанда,
заңды
күшіне
енген
сот
актілерін қайта қарау
туралы өтінішхаттың,
наразылықтың,
ұсынудың
берілуі
олардың орындалуын
тоқтата тұрмайды.

мынадай
мазмұндағы
тоғызыншы
абзацпен
толықтырылсын:
«екінші
бөліктегі
«ұсынуды» деген сөз алып
тасталсын;».
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5.
Өтінішхат
не
наразылық,
ұсыну
берген
адам
сот
отырысы басталғанға
дейін өз өтінішхатын,
наразылығын, ұсынуын
өзгертуге
не
жаңа
дәлелдермен
толықтыруға құқылы.
Бұл ретте прокурордың
қосымша
наразылығында немесе
оның
наразылықты
өзгерту
туралы
арызында, сол сияқты
жәбірленушінің,
жекеше айыптаушының
немесе
өкілдердің
үкімге шағым жасаудың
осы Кодекстің 487бабының
екінші
бөлігінде белгіленген
мерзімі
өткен
соң
берген
қосымша
өтінішхатында,
егер
бастапқы наразылықта,
өтінішхатта сотталған
адамның
жағдайын
нашарлату туралы талап
жазылмаған
болса,
осындай мәселе қойыла
алмайды.
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6.
Өтінішхатты,
наразылықты, ұсынуды
берген
адам
іс
кассациялық
сатыда
қаралғанға
дейін
оларды кері қайтарып
алуы мүмкін. Сотталған
адам өзінің мүддесінде
өз қорғаушысы немесе
заңды өкілі берген
өтінішхатты
кері
қайтарып алуға құқылы.
489-бап.
Өтінішхаттарды,
наразылықты, ұсынуды
қарамай қайтару
…
1)
өтінішхат,
наразылық, ұсыну осы
Кодекстiң 488-бабының
талаптарына
сай
келмесе;
2)
өтінішхатты,
наразылықты, ұсынуды
осы Кодекстiң 486бабына сәйкес, заңды
күшiне енген осы сот
актісіне шағым жасауға,
наразылық
білдіруге
құқығы жоқ адамдар
берсе;
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3)
өтінішхат,
наразылық, ұсыну осы
Кодекстiң 487-бабының
екiншi
бөлiгiнде
көрсетiлген
мерзiм
өткеннен кейiн берiлсе;
4)
өтінішхат,
наразылық, ұсыну мәнi
бойынша
қаралғанға
дейiн
олар
керi
қайтарып алынса;
2.
Өтінішхатты,
наразылықты, ұсынуды
қайтару үшін негіз
болған, осы баптың
бірінші бөлігінің 1)
және 2) тармақтарында
көрсетілген
кемшіліктер жойылған
кезде,
олар
жалпы
негіздерде
қайтадан
берілуі мүмкін.
32.

Жобаның
1-бабы 2тармағының
70)
тармақшасы
ҚПК-нің
490-бабы

490-бап.
Заңды
күшіне
енген
сот
актілерін қайта қарау
туралы
өтінішхатты
алдын ала қарау
…
4. Осы Кодекстің 490
және 491-баптарында
көзделген
қағидалар

бірінші бөліктің 2)
тармағы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«2) сот ісін талап етіп
алдыруға негіздердің баржоғы
туралы
мәселелерді;»;
Жоқ

70) тармақша:
екінші
және
үшінші
абзацтар алып тасталсын;
мынадай
мазмұндағы
сегізінші
абзацпен
толықтырылсын:
«төртінші
бөліктегі
«Қазақстан
Республикасы
Жоғарғы Соты Төрағасының
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Төрағасының
кассациялық сатының
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туралы ұсынуды енгізу
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Қазақстан
Республикасы
Жоғарғы
Соты
Төрағасының
ұсынуына, Қазақстан
Республикасы
Бас
Прокурорының
наразылығына,
облыстық
сот
төрағасының
осы
Кодекстің 446-бабының
үшінші бөлігіне сәйкес
енгізілетін ұсынуына,
сондай-ақ
өлім
жазасына немесе өмір
бойы
бас
бостандығынан айыруға
сотталған адамдардың
немесе
олардың
қорғаушыларының
өтінішхаттарына
қолданылмайды және
оларды
кассациялық
сатыдағы сот тікелей
қарайды.
33.

Жобаның
1-бабы 2тармағының
71)
тармақшасы

ұсынуына,» деген сөздер алып құқығы
тасталсын;».
тасталады.

491-бап.
71) 491-баптың бірінші
71) тармақша мынадай
Өтінішхатты алдын ала бөлігінің бірінші абзацы мазмұндағы
абзацтармен
қарау
нәтижелерi мынадай
редакцияда толықтырылсын:
бойынша қабылданатын жазылсын:
«екінші бөлікте:
шешімдер
«1.
Судьялар
өтінішхатты алдын ала
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алып

Депутат Б.Торғаев
Заң жобасымен ҚР
ҚПК
490-бабына
енгізілетін, құрамында
үш судья бар заңды
күшіне
енген
сот
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ҚПК-нің
491-бабы

1.
Судья қарау
өтінішхатты алдын ала бойынша:»;
қарау
нәтижелерi
бойынша:
1) сот актiлерiн қайта
қарауға негіздер болған
кезде,
өтінішхатты
іспен бірге кассациялық
сатыдағы
сот
отырысының қарауына
беру туралы;
2) сот актiлерiн қайта
қарауға
негіздердің
болмауына байланысты
өтінішхатты
кассациялық сатыдағы
сот
отырысының
қарауына беруден бас
тарту туралы;
3) осы Кодекстің 489бабы бірінші бөлігінің
3)
және
4)
тармақтарында
көрсетілген
негіздер
бойынша өтінішхатты
кері қайтару туралы
қаулы шығарады.
2.
Судьяның
өтінішхатты алдын ала
қарау
нәтижелерi
бойынша
шығаратын
қаулысында:

нәтижелерi

бірінші абзацтағы «Судья»
деген сөз «Судьялар» деген
сөзбен ауыстырылсын;
2) тармақтағы «судьяның»
деген сөз «судьялардың»
деген сөзбен ауыстырылсын;
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актілерін қайта қарау
туралы
өтінішхатты
алдын
ала
қарау
жөніндегі өзгерістерге
байланысты.

1)
шығарылған
датасы мен орны;
2)
өтінішхатты
қараған судьяның тегi
мен аты-жөні;
3) дау туғызған сот
актiсi көрсетіле отырып,
қаулы шығарылған iс;
4)
өтінішхатты
берген адамның тегі,
аты, әкесінің аты (егер
ол
жеке
басын
куәландыратын құжатта
көрсетілген болса);
5)
өтінішхатта
келтiрiлген дәлелдер;
6)
қабылданған
процестік
шешімнің
уәждері;
7) өтінішхатты қарау
нәтижелері
бойынша
түйіндер
көрсетiлуге
тиiс.
34.

Жобаның
1-бабы 2тармағының
72)
тармақшасы

492-бап.
Кассациялық сатыдағы
сот
отырысын
тағайындау
1.
Кассациялық
сатыдағы сот судьяның
қаулысы,
Қазақстан
Республикасы

Жоқ.

мынадай мазмұндағы 72)
тармақшамен
толықтырылсын:
«72) 492-бапта:
бірінші
бөліктегі
«Қазақстан
Республикасы
Жоғарғы Соты Төрағасының
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Заңнама және сотқұқықтық реформа
комитеті
Заң
жобасында
Жоғарғы
Сот
Төрағасының
кассациялық сатының
актілерін қайта қарау
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ҚПК-нің
492-бабы

35.

ұсынуы,» деген сөздер алып туралы ұсынуды енгізу
тасталсын;
құқығы
алып
тасталады.

Жоғарғы
Соты
Төрағасының ұсынуы,
Қазақстан
Республикасы
Бас
Прокурорының
наразылығы бар істі
алғаннан кейін үш
тәулік
ішінде
тараптарға көрсетілген
құжаттардың
көшірмелерін,
сот
отырысы
өткiзілетін
датаны,
уақытты,
орынды көрсете отырып
не
олардың
электрондық
көшірмелерімен
Қазақстан
Республикасы Жоғарғы
Сотының
интернетресурсы арқылы танысу
мүмкіндігі
туралы
хабардар ете отырып,
iстiң
кассациялық
сатыда қаралуы туралы
хабарлама жiбередi.
…

1-баптың
494-бап.
2кассациялық
тармағыны қараудың
ң
76)

Істі
5) қосымша
сатыда қолдануға;
тәртібі,

жаза

76-тармақтың
оныншы Заңнама және сотабзацы алып тасталсын.
құқықтық реформа
комитеті
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тармақшас кассациялық сатыдағы
ы
соттың шешімдері
12. Сот сотталған
адамға тағайындалған
жазаны
жеңілдетуі
немесе неғұрлым жеңіл
қылмыстық
құқық
бұзушылық
туралы
заңды
қолдануы
мүмкін.

36.

Жобаның
1-бабы 2тармағыны
ң жаңа 73)
тармақшас
ы
ҚПК-нің
499-бабы

Бұдан әрі мәтін
бойынша
499-бап. Қылмыстық
іс бойынша iс жүргiзудi
қайта
бастаудың
негiздерi
2.
Іс
жүргiзудi
жаңадан ашылған мәнжайлар бойынша қайта
бастаудың
негiздерi
мыналар
болып
табылады:
…
4)
осы
Кодекстiң 502бабында көзделген
тәртiппен
тексеру
немесе тергеп-тексеру
арқылы
белгіленген
және
прокурордың
қорытындысында

Тармақтардың
нөмірленуі
өзгертілсін.

жоқ

кейінгі Нормалардың артық
тиісінше қайталануын
болдырмау

2-тармақ
мынадай
мазмұндағы
жаңа
73)
тармақшамен
толықтырылсын:
«73) 499-баптың екінші
бөлігінің 4) тармағында:
«қорытындысында» деген
сөз «өтінішхатында» деген
сөзбен ауыстырылсын;
«ұйғарым»
деген
сөз
«қаулы»
деген
сөзбен
ауыстырылсын;»;
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Депутат Б.Торғаев
ҚПК-нің
502бабына
түзетулерге
сәйкес
келтіруге
бағытталған түзетулер.
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баяндалған,
үкiм,
ұйғарым
шығару
кезiнде сотқа беймәлiм
болған, өздігінен немесе
бұрын анықталған мәнжайлармен
бiрге
сотталушы
адамның
кінәсіздігі
туралы
немесе оның ауырлық
дәрежесi жөнiнен өзi
сотталғаннан гөрi өзге
қылмыстық
құқық
бұзушылық жасағаны
туралы не ақталған
адамның немесе өзiне
қатысты iс тоқтатылған
адамның
кінәлілігін
айғақтайтын өзге де
мән-жайлар;
37.

Жобаның
501-бап. Iс жүргiзудi
1-бабы 2- қайта бастау мерзiмдерi
тармағыны
4.
Жаңа
мәнң жаңа 74) жайлардың
ашылған
тармақшас күнi болып:
ы
…
3) осы Кодекстің
ҚПК-нің 499-бабы
екінші
501-бабы бөлігінің 4) тармағына
сәйкес
прокурор
жүргізілген тексерудің

жоқ

2-тармақ
мынадай
мазмұндағы
жаңа
74)
тармақшамен
толықтырылсын:
«47) 501-баптың төртінші
бөлігінің 3) тармағындағы
«прокурор
жүргізілген
тексерудің немесе тергептексерудің
нәтижелері
бойынша
қорытынды
жасаған»
деген
сөздер
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Депутат Б.Торғаев
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терминін
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немесе
тергептексерудің нәтижелері
бойынша қорытынды
жасаған
күн
есептеледi.

38.

Жобаның
1-бабы 2тармағыны
ң
73)
тармақшас
ы
ҚПК-нің
502-бабы

502-бап.
Жаңадан
ашылған
мән-жайлар
бойынша iс жүргiзуді
қозғау тәртібі
1. Жаңадан ашылған
мән-жайлар бойынша iс
жүргiзудi қозғау туралы
өтінішхат беру құқығы
сотталған
адамға,
ақталған
адамға,
жәбірленушіге немесе
олардың
заңды
өкілдеріне,
қорғаушыларға, сондайақ прокурорға тиесiлi.
Өтінішхат
үкімді,
қаулыны
шығарған
сотқа беріледі.
2.
Азаматтардың,
оның iшiнде осы iс
бойынша
процеске

73) 502-бап мынадай
редакцияда жазылсын:
«502-бап.
Жаңадан
ашылған
мән-жайлар
бойынша iс жүргiзуді
қозғау тәртібі
1. Жаңадан ашылған
мән-жайлар бойынша iс
жүргiзудi қозғау туралы
өтінішхат беру құқығы
сотталған
адамға,
ақталған
адамға,
жәбірленушіге
немесе
олардың
заңды
өкілдеріне,
қорғаушыларға, сондайақ прокурорға тиесiлi.
Осы Кодекстің 499бабы екінші бөлігінің 1),
2),
3),
5),
6),
7)
тармақтарында көзделген

«жүргізілген
тексерудің
немесе
тергеп-тексерудің
нәтижелері
бойынша
прокурор жаңадан ашылған
мән-жайлар бойынша іс
жүргізуді қозғау туралы
ұсынуды сотқа енгізген»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;».

қолдану мақсатында
"қайта бастау" деген
сөзбен
ауыстыру
ұсынылады.

Жобаның
2-тармағының
73) тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«73) 502-бап мынадай
редакцияда жазылсын:
«502-бап.
Жаңадан
ашылған
мән-жайлар
бойынша іс жүргізуді қозғау
тәртібі
1. Жаңадан ашылған мәнжайлар бойынша іс жүргізуді
қозғау туралы өтінішхат беру
құқығы сотталған адамға,
ақталған
адамға,
жәбірленушіге
немесе
олардың заңды өкілдері мен
қорғаушыларына, сондай-ақ
прокурорға тиесілі.
2. Азаматтардың, оның
ішінде осы іс бойынша
процеске
қатысушылардың

Заңнама және сотқұқықтық реформа
комитеті
Депутат Б.Торғаев
Жаңадан ашылған
мән-жайлар бойынша
өндіріске
қатысты
нормаларды қолдану
тәжірибесі
түсініксіздіктердің
және
көптеген
проблемалық
мәселелердің
бар
екендігін
көрсетті.
Түзетулер
олқылықтардың орнын
толтыруға және сот ісін
жүргізудің осы түрін
неғұрлым
нақты
регламенттеуге
бағытталған.
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қатысушылардың
арыздары, ұйымдардың
лауазымды
адамдарының
хабарлары, сондай-ақ
басқа
қылмыстық
iстердi тергеп-тексеру
және қарау барысында
алынған
деректер
жаңадан ашылған мәнжайлар бойынша iс
жүргiзудi
қозғауға
себеп болады.
3. Егер келiп түскен
өтiнiшхатта,
арызда
немесе хабарда осы
Кодекстiң 499бабы екіншi бөлiгiнiң
1), 2), 3) және 6)
тармақтарында
көрсетiлген
мәнжайларға байланысты
шығарылған
сот
үкiмiнiң, қаулысының
бар екендiгiне сiлтеме
болса,
сот
өзiнiң
қаулысымен жаңадан
ашылған
мән-жайлар
бойынша iс жүргiзудi
қозғайды, қылмыстық
қудалау органдарынан
және
соттан
тиісті

негіздер
бойынша
өтінішхат үкім, қаулы
шығарған сотқа беріледі.
Осы Кодекстің 499бабы екінші бөлігінің 4)
тармағында көрсетілген
негіздер бойынша істі
қайта
қарау
туралы
өтінішхат, арыздар немесе
хабарлар
тергеуді
ұйымдастыратын
прокурорға
беріледі.
Жаңадан ашылған мәнжайларды
осындай
тергеп-тексеру
кезінде
осы
Кодекстің
қағидалары
сақтала
отырып, жауап алулар,
қарап-тексерулер,
сараптама
жасаулар,
алулар және өзге де тергеу
әрекеттері
жүргізілуі
мүмкін.
Тергеу
нәтижелері
бойынша
прокурор:
1) ұсынумен жаңадан
ашылған
мән-жайлар
бойынша іс жүргізуді
қозғайды және тексеру
материалдарын
қарау
үшін сотқа жібереді;

арыздары,
ұйымдардың
лауазымды
адамдарының
хабарламалары,
сондай-ақ
басқа да қылмыстық істерді
тергеп-тексеру және қарау
барысында алынған деректер
жаңадан ашылған мән-жайлар
бойынша іс жүргізуді қозғауға
себеп болады.
3. Осы Кодекстің 499-бабы
екінші бөлігінің 1), 2), 3), 5),
6),
7)
тармақтарында
көзделген негіздер бойынша
өтінішхат
үкім,
қаулы
шығарған сотқа беріледі.
4. Осы Кодекстің 499-бабы
екінші
бөлігінің
4)
тармағында
көзделген
жаңадан ашылған мән-жайлар
бойынша іс жүргізуді қозғау
туралы арыздар, хабарлар
прокурорға беріледі.
Прокурор арызды, хабарды
қарау нәтижелері бойынша
осы
Кодекстің
499-бабы
екінші
бөлігінің
4)
тармағында көзделген мәнжайлардың бар-жоғын көріп,
тексеруді,
тергеп-тексеруді
ұйымдастырады не арызды,
хабарды қанағаттандырудан
бас тартады.
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ҚПК-нің
499бабының
екінші
бөлігінде көзделмеген
негіздер
бойынша
жаңадан ашылған мәнжайлар бойынша іс
жүргізуді қайта бастау
туралы не ҚПК-нің
500-бабына
сәйкес
қайта
қарауға
жатпайтын
сот
шешімдерін жаңадан
ашылған мән-жайлар
бойынша қайта қарау
туралы
өтініш
қамтылған, сондай-ақ
жаңадан ашылған мәнжайлар бойынша қайта
қарау туралы мәселе
қойылып, қосымшасыз
берілген
сот
актілерінің
көшірмелері
келіп
түскен кезде судьяның
әрекеттерін
заңнамалық
регламенттеудің
болмауы, өтінішхатты
қанағаттандырудан бас
тарту туралы шешім
қабылданған негіздер
бойынша нақ сол Тарап

процестік құжаттарды
талап
етіп
алдыра
отырып, осы Кодексте
белгіленген қағидалар
бойынша
сот
талқылауын жүргізеді.
4. Егер өтiнiшхатта,
арызда немесе хабарда
осы Кодекстiң 499-бабы
екiншi бөлiгiнiң 4)
тармағында көрсетілген
өзге де мән-жайлар
көрсетiлсе, сот тергептексеруді ұйымдастыру
үшін
материалдарды
прокурорға
жібереді.
Жаңадан ашылған мәнжайларды
мұндай
тергеп-тексеру кезiнде
осы
Кодекстiң
қағидалары
сақтала
отырып, жауап алу,
қарап-тексеру,
сараптама, алу және
өзге
де
тергеу
әрекеттерi
жүргiзiлуi
мүмкiн.
Тергеп-тексеру
нәтижелері
бойынша
прокурор сотқа тексеру
материалдарын
және
сот актілерін қайта

2) қаулымен жаңадан
ашылған
мән-жайлар
бойынша іс жүргізуді
қозғаудан бас тартады.
Прокурордың жаңадан
ашылған
мән-жайлар
бойынша іс жүргізуді
қозғаудан
бас
тарту
туралы
қаулысының
көшірмесі арыз берушіге
қаулыға жоғары тұрған
прокурорға немесе сотқа
осы
Кодекстің
106бабында
көзделген
тәртіппен шағым жасау
құқығы
түсіндіріле
отырып, үш тәулік ішінде
жіберіледі.
2.
Сотқа
жаңадан
ашылған
мән-жайлар
бойынша іс жүргізуді
қозғау туралы өтінішхат
келіп түскен кезде судья
он
тәулік
ішінде
өтінішхаттың
осы
Кодекстің 499-бабының
талаптарына сәйкестігін
тексереді және мынадай
шешімдердің
бірін
қабылдайды:
1) өтінішхатты соттың
іс жүргізуіне қабылдау

Прокурордың
жаңадан
ашылған
мән-жайлар
бойынша іс жүргізуді қозғау
туралы арызды, хабарды
қанағаттандырудан бас тарту
туралы жауабы арыз берушіге
қаулыға
жоғары
тұрған
прокурорға немесе сотқа осы
Кодекстің
106-бабында
көзделген тәртіппен шағым
жасау құқығы түсіндіріле
отырып, үш тәулік ішінде
жіберіледі.
Жаңадан ашылған мәнжайларды
тергеп-тексеру
кезінде
осы
Кодекстің
қағидалары сақтала отырып,
жауап алу, қарап-тексеру,
сараптама, алу және өзге де
тергеу әрекеттері жүргізілуі
мүмкін.
5. Тексеру немесе тергептексеру арқылы үкім, қаулы
шығару
кезінде
сотқа
беймәлiм болған, өздігінен
немесе бұрын анықталған
мән-жайлармен
бiрге
сотталушы
адамның
кінәсіздігі туралы немесе
оның
ауырлық
дәрежесi
жөнiнен өзi сотталғаннан гөрi
өзге
қылмыстық
құқық
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берген
жаңадан
ашылған мән-жайлар
бойынша іс жүргізуді
қайта бастау туралы
өтінішхаттар
келіп
түскен кезде соттарға
көптеген
өтінішхаттардың, оның
ішінде
қайталама
өтінішхаттардың келіп
түсуіне алып келеді
және бұл соттарға
жүктемені
едәуір
арттырады. Түзетулер
сот
ісін
жүргізуді
оңайлатуға және ретке
келтіруге бағытталған.

қарау үшін негіздердің
бар екені не жоқ екені
туралы
өз
қорытындысын
жібереді.

және жаңадан ашылған
мән-жайлар бойынша іс
жүргізуді қозғау туралы
қаулы шығарады;
2) егер өтініш осы
Кодекстің 499-бабының
талаптарына
сәйкес
келмесе және оған осы
Кодекстің
499-бабы
екінші бөлігінің 1), 2), 3),
5), 6), 7) тармақтарында
көзделген
негіздерді
растайтын, егер ол осы
Кодекстің
500бабына сәйкес жаңадан
ашылған
мән-жайлар
бойынша қайта қарауға
жатпайтын
сот
шешімдеріне
қатысты
болса
не
оны
қанағаттандырудан
бас
тарту туралы шешім
қабылданған
негіздер
бойынша нақ сол тарап
берсе, сот актілері немесе
өзге де актілер қоса
берілмесе,
өтінішхатты
қараусыз қайтарады.

бұзушылық жасағаны туралы
не ақталған адамның немесе
өзiне қатысты iс тоқтатылған
адамның
кінәлілігін
айғақтайтын өзге де мәнжайлар анықталған кезде
прокурор үкімді, қаулыны
шығарған сотқа қылмыстық
істі және тексеру немесе
тергеп-тексеру
материалдарын қоса бере
отырып, жаңадан ашылған
мән-жайлар
бойынша
іс
жүргізуді
қозғау
туралы
өтінішхатты енгізеді.
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Кассациялық сатыдағы
сотта,
сондай-ақ
апелляциялық сатыдағы
сотта, егер іс алқалы түрде
қаралған
жағдайда,
өтінішхаттың
осы
Кодекстің
499-бабының
талаптарына сәйкестігін
тексеруді тиісті соттың
судьясы
жеке-дара
жүргізеді.
Жаңадан ашылған мәнжайлар
бойынша
іс
жүргізуді қозғау туралы
прокурордың
ұсынуын
сот тікелей қарайды.
3. Өтінішхатты алдын
ала қарау нәтижелері
бойынша
шығарылған
қаулының
көшірмесі
өтінішхатты
берген
адамға
жіберіледі.
Өтінішхат қайтарылған
жағдайда
оған
қоса
берілген
құжаттар
қайтарылуға жатады.
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4. Жаңадан ашылған
мән-жайлар бойынша іс
жүргізуді қозғау туралы
судьяның қаулысы не
прокурордың осындай іс
жүргізуді қозғау туралы
ұсынусы бар өтінішхатты
сот іс жүргізу қозғалған не
прокурордың
ұсынуы
келіп
түскен
күннен
бастап отыз тәуліктен
кешіктірмей ашық сот
отырысында
қарауға
тиіс.»;
39.

Жобаның
1-бабы 2тармағыны
ң
75)
тармақшас
ы
ҚПК-нің
504-бабы

504-бап. Соттың іс
бойынша іс жүргізуді
жаңадан ашылған мәнжайлар бойынша қайта
бастау
туралы
өтінішхаттарды қарау
тәртібі
1. Іс бойынша іс
жүргізуді
жаңадан
ашылған
мән-жайлар
бойынша қайта бастау
туралы өтінішхаттарды
бірінші
сатыдағы
соттың үкім, қаулы
шығарған
судьясы
жеке-дара
қарайды.
Егер
іс
бойынша

75) 504-бапта:
бірінші бөлік мынадай
редакцияда жазылсын:
«1.
Прокурордың
жаңадан ашылған мәнжайлар
бойынша
іс
жүргізуді қозғау туралы
өтінішхатын не ұсынуын
бірінші сатыдағы соттың
үкім, қаулы шығарған
судьясы
жеке-дара
қарайды. Егер іс бойынша
апелляциялық,
кассациялық сатылардағы
соттар қаулы шығарған
болса, сот шешімдерін
қайта қарау:

Жобаның
2-тармағының
75) тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«75) 504-бап мынадай
редакцияда жазылсын:
«504-бап. Соттың жаңадан
ашылған
мән-жайлар
бойынша іс бойынша іс
жүргізуді
қозғау
туралы
өтінішхаттарды қарау тәртібі
1. Сотқа жаңадан ашылған
мән-жайлар
бойынша
іс
жүргізуді
қозғау
туралы
өтінішхат келіп түскен кезде
судья он тәулік ішінде
өтінішхаттың осы Кодекстің
499-бабының
талаптарына
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Заңнама және сотқұқықтық реформа
комитеті
Депутаттар
Н.Р. Раззақ,
Г.Қ. Бижанова,
М.С. Елюбаев,
А.Қ. Нұркина,
М.Б. Раманқұлов,
Ә.С. Сапарова
Б.Торғаев
Түзетулер сот ісін
жүргізуді оңайлатуға
және ретке келтіруге
бағытталған.
ҚПК жобасының 502бабының 1, 2 және 3-

Қабылданды

апелляциялық,
кассациялық
сатылардағы
соттар
қаулы шығарған болса,
сот шешімдерін қайта
қарау:
1)
апелляциялық
сатыда – егер істі
апелляциялық
саты
жеке-дара қараған болса
– жеке-дара, ал егер іс
алқалы түрде қаралса –
алқалы түрде;
2)
кассациялық
сатыда алқалы түрде
жүзеге асырылады.
2. Сот отырысына
арыз иесі, оның өкілі,
қорғаушы,
прокурор,
процестің
өзге
де
қатысушылары
және
сот
отырысына
шақырылған тұлғалар
қатысады.
Сот
талқылауының уақыты
мен
орны
туралы
тиісінше
хабардар
етілген,
көрсетілген
тұлғалардың
келмеуі
өтінішхатты
қарауға
кедергі
болмайды.
Қажет болған кезде сот

1)
апелляциялық
сатыдағы сот – егер істі
апелляциялық саты жекедара қараған болса – жекедара, ал егер іс алқалы
түрде қаралса – алқалы
түрде;
2)
кассациялық
сатыдағы сот – алқалы
түрде жүзеге асырады.»;
үшінші бөлік мынадай
редакцияда жазылсын:
«3. Сот отырысында
қарсылық білдірулер мен
өтінішхаттар қаралғаннан
кейін
бірінші
болып
баяндайтын сот актісін
жаңадан ашылған мәнжайлар бойынша қайта
қарау негіздері туралы
өтінішхатты не сотқа
тиісті
өтінішхатпен
жүгінген
кезде
не
прокурордың ұсынымын
шығарған кезде прокурор
сөз сөйлейді, сот содан
соң сот отырысына келген
басқа да адамдардың
сөздерін
тыңдайды,
жүргізілген
тексеру
немесе
тергеп-тексеру
нәтижелері бойынша арыз

сәйкестігін тексереді және
мынадай шешімдердің бірін
қабылдайды:
1) өтінішхатты соттың іс
жүргізуіне қабылдау және
жаңадан ашылған мән-жайлар
бойынша іс жүргізуді қайта
бастау
туралы
қаулы
шығарады;
2) егер өтінішхат осы
Кодекстің
499-бабының
талаптарына сәйкес келмесе
және оған осы Кодекстің 499бабы екінші бөлігінің 1), 2), 3),
5), 6), 7) тармақтарында
көзделген
негіздерді
растайтын сот актілері немесе
өзге де актілер қоса берілмесе,
егер ол осы Кодекстің 500бабына
сәйкес
жаңадан
ашылған
мән-жайлар
бойынша
қайта
қарауға
жатпайтын сот шешімдеріне
қатысты болса не оны
қанағаттандырудан бас тарту
туралы шешім қабылданған
негіздер бойынша нақ сол
тарап берсе, өтінішхатты
қараусыз қайтарады.
Кассациялық
сатыдағы
сотта,
сондай-ақ
апелляциялық сатыдағы сотта,
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бөліктерін
ҚПК-нің
504-бабына ауыстыру
ұсынылады,
өйткені
олар соттың жаңадан
ашылған мән-жайлар
бойынша іс жүргізуді
қайта бастау туралы
өтінішхаттар
мен
ұсынуларды
қарау
тәртібін
регламенттейді.
«Өтінішхат» деген сөз
«ұсыну» деген сөзбен
ауыстырылады,
өйткені прокурор сотқа
сот актісін жаңадан
ашылған мән-жайлар
бойынша қайта қарау
туралы
ұсыныс
енгізеді.
ҚПК-нің 504-бабының
4-бөлігін алып тастау
ұсынылады,
өйткені
ҚПК-нің
505-бабы
қаулы түрінде акт
шығаруды көздейді.

оларды, сондай-ақ өзге иесі, прокурор ұсынған егер іс алқалы түрде қаралған
де
тұлғаларды
сот материалдарды
жағдайда, өтінішхаттың осы
отырысына
келуге зерттейді.»;
Кодекстің
499-бабының
міндеттеуге
құқылы.
талаптарына
сәйкестігін
Күзетпен
ұсталып
тексеруді
тиісті
соттың
отырған
сотталған
судьясы жеке-дара жүргізеді.
адамның
сот
Жаңадан ашылған мәнталқылауына қатысуы
жайлар
бойынша
іс
бейнебайланыс
жүргізуді
қозғау
туралы
прокурордың өтінішхатын сот
режимінде
ғылымитехникалық құралдар
тікелей қарайды.
отырып
2. Өтінішхатты алдын ала
қолданыла
қамтамасыз
етілуі
қарау нәтижелері бойынша
мүмкін.
шығарылған
қаулының
3. Сот отырысында
көшірмесі өтінішхатты берген
қарсылық
білдірулер
адамға жіберіледі. Өтінішхат
мен
өтінішхаттар
қайтарылған жағдайда оған
қаралғаннан
кейін
қоса
берілген
құжаттар
бірінші
болып
сот
қайтарылуға тиіс.
актісін
жаңадан
3. Жаңадан ашылған мәнашылған
мән-жайлар
жайлар бойынша іс жүргізуді
бойынша қайта қарау
қайта бастау туралы судьяның
негіздері
туралы
қаулысы бар өтінішхатты сот
өтінішхатты
іс жүргізу қайта басталған не
баяндайтын арыз иесі не
прокурордың
өтінішхаты
тиісті
өтінішхатпен
келіп түскен күннен бастап
сотқа жүгінген кезде
отыз тәуліктен кешіктірмей
прокурор сөз сөйлейді,
ашық сот отырысында қарауға
сот содан соң соттың
тиіс.
отырысына
келген
4. Жаңадан ашылған мәнбасқа
тұлғалардың
жайлар бойынша іс жүргізуді
сөздерін
тыңдайды,
қайта
бастау
туралы
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арыз иесі, жүргізілген
тексеру немесе тергептексеру
нәтижелері
бойынша
прокурор
ұсынған материалдарды
зерттейді. Егер арызда
(өтінішхатта)
немесе
хабарда тексеруді және
тергеп-тексеруді қажет
ететін өзге мән-жайлар
көрсетілген болса, сот
оларды
тексеруді
немесе тергеп-тексеруді
ұйымдастыру
үшін
прокурорға
жібереді.
Олардың
нәтижелері
бойынша
прокурор
сотқа
тексеру
материалдарын
және
өзінің сот актілерін
қайта
қарау
үшін
негіздердің бар екені
немесе
жоқ
екені
туралы қорытындысын
жібереді.
4. Сот талқылауы
аяқталғаннан кейін сот
кеңесу
бөлмесінде
қаулы шығарады.

өтінішхаттарды үкім, қаулы
шығарған бірінші сатыдағы
соттың судьясы жеке-дара
қарайды. Егер іс бойынша
апелляциялық, кассациялық
сатыдағы соттар қаулылар
шығарған
болса,
сот
шешімдерін қайта қарауды:
1) егер істі апелляциялық
сатыдағы
сот
жеке-дара
қараған болса – апелляциялық
сатыдағы сот жеке-дара және
егер іс алқалы түрде қаралса,
алқалы түрде;
2) кассациялық сатыдағы
сот – алқалы түрде жүзеге
асырады.
5. Сот отырысына арыз
иесі, оның өкілі, қорғаушы,
прокурор, процестің өзге де
қатысушылары және сот
отырысына
шақырылған
тұлғалар
қатысады.
Сот
талқылауының уақыты мен
орны
туралы
тиісінше
хабардар етілген, көрсетілген
тұлғалардың
келмеуі
өтінішхатты қарауға кедергі
болмайды. Қажет болған кезде
сот оларды, сондай-ақ өзге де
тұлғаларды сот отырысына
келуге міндеттеуге құқылы.
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Күзетпен ұсталып отырған
сотталған
адамның
сот
талқылауына
қатысуы
бейнебайланыс
режимінде
ғылыми-техникалық құралдар
қолданыла
отырып
қамтамасыз етілуі мүмкін.
6.
Сот
отырысында
қарсылық білдірулер мен
өтінішхаттар
қаралғаннан
кейін бірінші болып сот
актісін жаңадан ашылған мәнжайлар бойынша қайта қарау
негіздері туралы өтінішхатты
баяндайтын арыз иесі не тиісті
өтінішхатпен сотқа жүгінген
кезде прокурор сөз сөйлейді,
сот
содан
соң
соттың
отырысына келген
басқа
тұлғалардың
сөздерін
тыңдайды,
арыз
иесі,
жүргізілген тексеру немесе
тергеп-тексеру
нәтижелері
бойынша прокурор ұсынған
материалдарды зерттейді.
40.

Жобаның
1-бабы 2тармағының
76)
тармақ-

505-бап.
Сот
актілерін
жаңадан
ашылған
мән-жайлар
бойынша қайта қарау
туралы
өтінішхатты

Жоқ

төртінші бөліктегі «қайта
Заңнама және сотқарау» деген сөздер «қозғау» құқықтық реформа
деген сөзбен ауыстырылсын; комитеті
Депутат Б.Торғаев
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Қабылданды

шасы
ҚПК-нің
505-бабы

қарау
қорытындысы
бойынша шығарылған
соттың қаулысы
4.
Соттың
іс
жүргізуді
жаңадан
ашылған
мән-жайлар
бойынша қайта бастау
туралы
өтінішхатты
қарау қорытындылары
бойынша шығарылған
қаулысы сот кеңесу
бөлмесінен шыққан соң
жария етіледі, бұл ретте
ол сотқа қатыспаған
мүдделі
тұлғалардың
назарына
жеткізіліп,
оған шағым жасау, оны
прокурордың
өтінішхаты
бойынша
қайта
қарау,
оған
наразылық
білдіру
тәртібі
түсіндіріледі.
Қаулының
көшірмесі
прокурорға
және
өтінішхатты мәлімдеген
тұлғаға жіберіледі. Өзге
мүдделі
тұлғаларға
қаулының
көшірмесі

Заң жобасымен ҚР
ҚПК 502 және 505баптарына енгізілетін
өзгерістерге
сәйкес
келтіру үшін.
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олардың
өтінуі
бойынша жіберіледі.
5.
Бірінші,
апелляциялық
сатылардағы соттың іс
жүргізуді
жаңадан
ашылған
мән-жайлар
бойынша қайта бастау
туралы
өтінішхатты
қарау
қорытындысы
бойынша шығарылған
қаулылары
–
олар
шығарылған
күннен
бастап он бес тәулік
өткен соң, ал егер
оларға шағым жасалса,
наразылық білдірілсе
және жоғары тұрған сот
оны күшінде қалдырса,
онда жоғары тұрған сот
қаулыны шығарған күні
заңды күшіне енеді.
Қазақстан
Республикасының
Жоғарғы
Соты
шығарған қаулы шағым
жасалуға,
наразылық
білдірілуге жатпайды,
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ол жария етілген кезінен
бастап заңды күшіне
енеді. Жоғары тұрған
соттың шағым жасалған
қаулыны
өзгеріссіз
қалдыру, оның күшін
жою немесе оны өзгерту
туралы
қаулысы
түпкілікті
болып
табылады және одан әрі
шағым
жасалуға,
наразылық білдірілуге
жатпайды.

41.

Жобаның
1-бабы 2тармағыны
ң 78)
тармақшас
ы
ҚПК-нің
507-бабы

507-бап.
Сот
78) 507-баптың екінші
қаулысын қайта қарау бөлігі
мынадай
және сот шешiмдерiнiң редакцияда жазылсын:
күшi
жойылғаннан
«2. Жоғары тұрған сот
кейiн iс жүргiзу
көрсетілген қаулыларға
шағымдарды,
1.
Бірінші, прокурордың
апелляциялық
өтінішхаттарын қарауды
сатылардағы соттың іс апелляциялық,
жүргізуді
жаңадан кассациялық
ашылған
мән-жайлар шағымдарды,
бойынша қайта бастау прокурордың
туралы
өтінішхатты өтінішхаттарын,
қарау қорытындылары наразылықтарды
қарау
бойынша шығарылған үшін көзделген тәртіппен

Жобаның 2-тармағының
78) тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«78) 507-бапта:
бірінші бөліктегі «қайта
бастау»
деген
сөздер
«қозғау»
деген
сөзбен
ауыстырылсын;
екінші бөлік мынадай
мазмұндағы екінші абзацпен
толықтырылсын:
«Осы Кодекстің 490 және
491-баптарында
көзделген
қағидалар
апелляциялық
сатыдағы
соттың
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Заңнама және сотқұқықтық реформа
комитеті
Депутат Б.Торғаев
ҚР
ҚПК
502бабының бірінші және
үшінші
бөліктеріне
сәйкес келтіру үшін.

Қабылданды

қаулыларына
шағымдарды,
прокурордың
өтінішхаттарын,
наразылықтарды
осы
Кодекстің 502бабының бірінші
бөлігінде көрсетілген
адамдар тиісті жоғары
тұрған сотқа қаулы
шығарылған
күннен
бастап он бес тәулік
ішінде бере алады.
2. Жоғары тұрған сот
көрсетілген қаулыларға
шағымдарды,
прокурордың
өтінішхаттарын,
наразылықтарды
қарауды апелляциялық,
кассациялық
шағымдарды,
прокурордың
өтінішхаттарын,
наразылықтарды қарау
үшін
көзделген
тәртіппен
жүзеге
асырады.
Жоғары
тұрған соттың шағым
жасалған
қаулыны
өзгеріссіз
қалдыру,
оның күшін жою немесе

жүзеге асырады. Жоғары
тұрған соттың шағым
жасалған
қаулыны
өзгеріссіз қалдыру, оның
күшін жою немесе оны
өзгерту туралы қаулысы
түпкілікті
болып
табылады және одан әрі
шағым
жасалуға,
прокурордың өтінішхаты
бойынша қайта қаралуға,
наразылық
білдірілуге
жатпайды.
Осы Кодекстің 490
және
491-баптарында
көзделген
қағидалар
апелляциялық сатыдағы
соттың
қаулыларына
прокурордың
шағымдарына,
өтінішхаттарына
қолданылмайды
және
оларды
кассациялық
сатыдағы сот тікелей
қарайды.»;

қаулыларына
шағымдарға,
наразылықтарға
қолданылмайды және оларды
кассациялық сатыдағы сот
тікелей қарайды.»;
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42.

Жобаның 1бабы 2-тармағының
79) тармақшасы жаңа
және
81)
тармақшасы
ның үшінші
абзацы

ҚІЖК-нің
518 және
547-баптары

43.

Жобаның
1-бабы 2тармағыны
ң жаңа 83)
тармақшас
ы
ҚПК-нің
580-бабы

оны өзгерту туралы
қаулысы
түпкілікті
болып табылады және
одан
әрі
шағым
жасалуға, прокурордың
өтінішхаты
бойынша
қайта
қаралуға,
наразылық білдірілуге
жатпайды.
518-бап. Алдын ала
тергеудiң аяқталуы
4. Істі сотқа жіберу
туралы қаулыға қосымша осы Кодекстің 299бабы жетінші бөлігінің
қағидалары бойынша
жасалады.
547-бап. Қазақстан
Республикасы Парламентiнiң
депутатына
қатысты сотқа дейінгі
тергеп-тексеру жүргiзу
580-бап. Адамды
ұстап беру (экстрадициялау)
туралы
құжаттарды дайындау
және сұрау салуларды
жіберу тәртібі
...
3. Адамды ұстап
беру (экстрадициялау)
туралы өтінішхатқа:

Жоқ

79) 518-баптың төртінші
Заңнама және сотбөлігіндегі «жетінші» деген құқықтық реформа
Ескертпе.
Осы сөз «үшінші» деген сөзбен комитеті
тараудың
баптарында ауыстырылсын;
ҚПК
299-бабының
қолсұғылмаушылықтан
редакциясы
мен
айыру деп қылмыстық
81) тармақшаның үшінші нөмірленуінің
жауаптылыққа
тартуға абзацы алып тасталсын.
өзгеруіне байланысты
және
процестік
заң техникасы
мәжбүрлеу
шараларын
қолдануға келісім беру
түсініледі.»;
Жоқ

83) 580-баптың үшінші
бөлігінің 1) тармағындағы
«айыптау актісінің,» деген
сөздерден кейін «айыптау
хаттамасының, сотқа дейінгі
жеделдетілген тергеп-тексеру
хаттамасының,»
деген
сөздермен толықтырылсын;
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Заңнама және сотқұқықтық реформа
комитеті
Заң техникасы,
сотқа дейінгі тергеуді
аяқтау
нысанының
кеңеюіне байланысты.

Қабылданды

Қабылданды

1) егер адамды ұстап
беру (экстрадициялау)
қылмыстық
жауаптылыққа
тарту
үшін
сұратылса,
күдіктінің іс-әрекетін
алдын ала саралауды
айқындау
туралы
қаулының,
айыптау
актісінің,
тергеу
судьясының
немесе
соттың
адамды
күзетпен ұстау туралы
қаулысының
куәландырылған
көшірмелері;
44.

Жобаның
1-бабы 2тармағыны
ң 89)
тармақшас
ы
ҚПК-нің
627-бабы

627-бап. Келісімдік
іс жүргізуде қаралған
іс бойынша айыптау
үкімінің құрылымы
және мазмұны
4.
Сот
үкімді
шығарумен бір мезгілде
осы
Кодекстің 401бабында санамаланған
мәселелерді
шешуге
тиіс.
Үкімнің көшірмесі
шығарылған
күнінен
бастап бес тәуліктен
кешіктірілмейтін

89)
627-баптың
89)
тармақша
төртінші бөлігінің үшінші тасталсын
абзацы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«Келісімдік іс жүргізу
қаралған іс бойынша
соттың
үкіміне
осы
Кодекстің
8-бөлімінде
көзделген
қағидалар
бойынша
апелляциялық
тәртіппен
шағым
жасалуы,
прокурордың
өтінішхаты
бойынша
қайта қаралуы мүмкін.»;
62

алып

Заңнама және сотқұқықтық реформа
комитеті
Депутаттар
Н.Р. Раззақ,
Г.Қ. Бижанова,
Б.А. Бекжанов,
М.С. Елюбаев,
А.Қ. Нұркина,
М.Б. Раманқұлов,
Б.Н.Торғаев
ҚПК 484-бабы 2-бөлігі
1) т. қолданыстағы
редакцияда

Қабылданды

мерзімде
сотталған
адамға,
оның
қорғаушысына
және
прокурорға
табыс
етіледі.
Келісімдік
іс
жүргізуде қаралған іс
бойынша сот үкіміне
осы
Кодексте
көзделген тәртіппен
және
мерзімдерде
жалпы
негіздерде
шағым жасауға, оны
прокурордың
өтінішхаты бойынша
қайта қарауға және
наразылық
білдіруге
болады.
45.

Жобаның
1-бабы 2тармағының
91)
тармақшасы

629-3-бап.
Бұйрықтық іс жүргізуді
қолдану
туралы
қаулыны сотқа жіберу
тәртібі
4.
Прокурор
қылмыстық
істі
Заңның зерделеп шығып, іс
629-3-бабы келіп түскен кезден
бастап жиырма төрт
сағаттан кешіктірмей,
ол
бойынша
мына

қалдырылуына
байланысты.

Жоқ

629-3-баптың
төртінші
Депутат Н.Р.Раззақ
бөлігінің 3) тармағындағы
Бұл
түзету
«алдын тергеу» деген сөздер мемлекеттік және орыс
«алдын ала тергеу» деген тілдеріндегі
сөздермен ауыстырылсын;
мәтіндердің
теңтүпнұсқалығын
сақтау
қажеттігіне
бағытталған.
Орыс тіліндегі мәтін
өзгермейді.
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Қабылданды

шешімдердің
бірін
қабылдайды:
…
3) осы Кодекстің 6291-бабының
екінші
бөлігінде
көзделген
негіздер болмаған кезде
қылмыстық істі анықтау
не
алдын
тергеу
жүргізу
үшін
қайтарады;
46.

Жобаның
1-бабы 2тармағыны
ң 91)
тармақшас
ы

91)
629-7-баптың
91)
тармақша
алып
629-7-бап.
Заңнама және сотБұйрықтық іс жүргізу бесінші абзацы алып тасталсын.
құқықтық реформа
тасталсын.
тәртібіндегі
комитеті
Тармақшалардың
келесі
қылмыстық
істі
Депутаттар
нөмірленуі
тиісінше
тоқтату
туралы
Н.Р. Раззақ,
өзгертілсін
қаулыға
және
Г.Қ. Бижанова,
.
айыптау
үкіміне
Б.А. Бекжанов,
ҚПК-нің шағым жасау
М.С. Елюбаев,
629-7-бабы
Бұйрықтық
іс
А.Қ. Нұркина,
жүргізу
тәртібімен
М.Б. Раманқұлов,
шығарылған
Б.Н.Торғаев
қылмыстық іс бойынша
ҚПК 484-бабы 2-бөлігі
іс жүргізуді тоқтату
туралы қаулыға және
1) т. қолданыстағы
айыптау
үкіміне
–
редакцияда
көрсетілген
сот
қалдырылуына
актілерінің көшірмесі
байланысты.
алынған кезден бастап
жеті тәулік ішінде
жәбірленушінің
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шағымы және (немесе)
прокурордың
өтінішхаты келтірілуі
мүмкін,
олар
осы
Кодекстің 8бөлімінде көзделген
апелляциялық
тәртіппен
қаралуға
жатады.
Азаматтық
талапкер,
азаматтық
жауапкер бұйрықтық іс
жүргізу
тәртібімен
шығарылған
қылмыстық іс бойынша
іс жүргізуді тоқтату
туралы қаулыға және
айыптау
үкіміне,
азаматтық талап қоюға
қатысты
бөлігінде,
көрсетілген
сот
актілерінің көшірмесі
алынған кезден бастап
жеті тәулік ішінде
апелляциялық
тәртіппен
шағым
жасауға құқылы.
Бұйрықтық
іс
жүргізу
тәртібімен
шығарылған
қылмыстық іс бойынша
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іс жүргізуді тоқтату
туралы қаулыны және
айыптау үкімін қайта
қарау
туралы
өтінішхаттарды қарау
осы
Кодекстің 8бөлімінде көзделген
тәртіппен
жүзеге
асырылады.
Сотталған
адам
тағайындалған
айыппұл
мөлшеріне
келіспеген
жағдайда
ғана айыптау үкіміне
өтінішхат
келтіре
алады.
Бұйрықтық
іс
жүргізу
тәртібімен
шығарылған
қылмыстық
іс
бойынша іс жүргізуді
тоқтату
туралы
қаулы
да
және
айыптау үкімі де осы
Кодекстің 10бөлімінде көзделген
тәртіппен
қайта
қаралуы мүмкін.
47.

Жобаның
631-бап.
Істердің
1-бабы 2- алқабилер қатысатын
тармағыны сотқа соттылығы

Жоқ

Мынадай мазмұндағы 92) Заңнама және соттармақшамен
құқықтық реформа
толықтырылсын:
комитеті
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Қабылданды

ң 92)
1. Сот:
тармақшас
1) төтенше ахуал
ы
жағдайларында
және
жаппай тәртіпсіздіктер
ҚПК-нің барысында
жасалған
631-бабы адам өлтіру;
2)
бейбітшілікке
және
адамзат
қауіпсіздігіне
қарсы,
конституциялық
құрылыстың
негіздеріне
және
мемлекеттің
қауіпсіздігіне
қарсы
қылмыстар;
3) террористік және
экстремистік
қылмыстар;
4) соғыс уақытында
немесе
ұрыс
жағдайында жасалған
әскери қылмыстар;
5) қылмыстық топ
құрамында
жасалған
қылмыстар;
6)
кәмелетке
толмағандардың
жыныстық
тиіспеушілігіне қарсы
аса ауыр қылмыстар
туралы
істерді
қоспағанда, аса ауыр

92) 631-баптың бірінші
және
екінші
бөліктері
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«1. Алқабилер қатысатын
сот Қазақстан Республикасы
Қылмыстық кодексінің 170
(төртінші бөлігінде), 175, 177,
178, 184, 255 (төртінші
бөлігінде),
263
(бесінші
бөлігінде), 286 (төртінші
бөлігінде), 297 (төртінші
бөлігінде), 298 (төртінші
бөлігінде), 299 (төртінші
бөлігінде)-баптарында
көзделген қылмыстар туралы,
сондай-ақ төтенше ахуал
жағдайларында және жаппай
тәртіпсіздіктер
барысында
жасалған адам өлтіру туралы,
соғыс уақытында немесе ұрыс
жағдайында жасалған әскери
қылмыстар туралы, кәмелетке
толмағандардың
жыныстық тиіспеушілігіне қа
рсы аса ауыр қылмыстар
туралы
істерді
қоспағанда, жасалғаны үшін
қылмыстық заңда өмір бойы
бас бостандығынан айыру
көзделген қылмыстар туралы
істерді, сондай-ақ 125 (үшінші
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Заң техникасы.

қылмыстар
туралы
істерді
алқабилердің
қатысуымен қарайды.
Қазақстан
Республикасы
Қылмыстық
кодексінің 125 (үшінші
бөлігінің
1)
тармағында), 128 (төрті
нші
бөлігінің
1)
тармағында), 132 (бесін
ші
бөлігінде), 135 (төртінш
і
бөлігінің
1)
тармағында), 160, 163, 1
64 (екінші
бөлігінде), 168, 3801 (екінші бөлігінің 6)
тармағында)баптарында көзделген
қылмыстарды да сот
алқабилердің
қатысуымен қарайды.
2.
Егер
адам
Қазақстан
Республикасы
Қылмыстық кодексiнiң
бiрнеше
бабында
көзделген
қылмыстарды жасады
деп айыпталса, егер
қылмыстардың осындай

бөлігінде), 128 (төртінші
бөлігінде),
132
(бесінші
бөлігінде), 135 (төртінші
бөлігінде)-баптарда көзделген
қылмыстар туралы істерді
қарайды.
2. Егер адам Қазақстан
Республикасы
Қылмыстық
кодексiнiң бiрнеше бабында
көзделген
қылмыстарды
жасады деп айыпталса, егер
қылмыстардың
осындай
жиынтығына
Қазақстан
Республикасы
Қылмыстық
кодексінің
170 (төртінші
бөлігінде), 175, 177, 178, 184,
255 (төртінші бөлігінде), 263
(бесінші
бөлігінде),
286
(төртінші бөлігінде), 297
(төртінші бөлігінде), 298
(төртінші бөлігінде), 299
(төртінші бөлігінде) көзделген
қылмыстар туралы, сондай-ақ
төтенше ахуал жағдайларында
және жаппай тәртіпсіздіктер
барысында жасалған адам
өлтіру
туралы,
соғыс
уақытында
немесе
ұрыс
жағдайында жасалған әскери
қылмыстар туралы, кәмелетке
толмағандардың жыныстық
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жиынтығына Қазақстан
Республикасы
Қылмыстық
кодексінің 125 (үшінші
бөлігінің
1)
тармағында), 128 (төрті
нші
бөлігінің
1)
тармағында), 132 (бесін
ші
бөлігінде), 135 (төртінш
і
бөлігінің
1)
тармағында), 160, 163, 1
64 (екінші
бөлігінде), 168, 3801 (екінші бөлігінің 6)
тармағында)баптарында көзделген,
сондай-ақ:
1) төтенше ахуал
жағдайларында
және
жаппай тәртіпсіздіктер
барысында
жасалған
адам өлтіру;
2)
бейбітшілікке
және
адамзат
қауіпсіздігіне
қарсы,
конституциялық
құрылыстың
негіздеріне
және
мемлекеттің
қауіпсіздігіне
қарсы
қылмыстар;

тиіспеушілігіне қарсы аса
ауыр
қылмыстар
туралы
істерді қоспағанда, жасалғаны
үшін қылмыстық заңда өмір
бойы бас бостандығынан
айыру көзделген, сондай-ақ
125 (үшінші бөлігінде), 128
(төртінші бөлігінде), 132
(бесінші
бөлігінде),
135
(төртінші
бөлігінде)баптарында
көзделген
қылмыстың ең болмағанда
біреуі кірсе, айыпталушының
өз ісін алқабилер қатысатын
сотқа қаратуға құқығы бар.».
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3) террористік және
экстремистік
қылмыстар;
4) соғыс уақытында
немесе
ұрыс
жағдайында жасалған
әскери қылмыстар;
5) қылмыстық топ
құрамында
жасалған
қылмыстар қылмыстар;
6)
кәмелетке
толмағандардың
жыныстық
тиіспеушілігіне қарсы
аса ауыр қылмыстар
туралы
істерді
қоспағанда, аса ауыр
қылмыстар
санатына
жатқызылған
ең
қылмыстың
болмағанда біреуі кірсе,
айыпталушының өз ісін
алқабилер қатысатын
сотқа қаратуға құқығы
бар.
3. Егер iс бойынша
бiрнеше
адам
айыпталса,
егер
олардың ең болмағанда
бiреуi қылмыстық iстi
алқабилердiң
қатысуымен
қарау
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туралы
өтiнiшхат
мәлімдесе, соттың оны
алқабилердiң
қатысуымен
қарауы
барлық сотталушыларға
қатысты осы бөлiмде
көзделген
қағидалар
бойынша жүргiзiледi.
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық, қылмыстық-процестік заңнаманы жетілдіру және жеке
адам құқықтарының қорғалуын күшейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
2019 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы
3. 2014 жылғы 4
Жоқ
Жобаның 1-бабы мынадай Заңнама және сот48. Жобаның
Қабылданды
1-бабының шілдедегі
Қазақстан
мазмұндағы
4-тармақпен құқықтық реформа
жаңа
4- Республикасының Қыл
толықтырылсын:
комитеті
«4.
«Қазақстан
ҚР ҚПК 52, 321,
тармағы
мыстық-процестік
кодексіне (Қазақстан
Республикасының
кейбір 631-баптарына
Заңның Республикасы
заңнамалық
актілеріне енгізілген нормаларды
1-бабы
Парламентінің
қылмыстық,
қылмыстық- іске асыру мақсатында.
процестік
заңнаманы
Жаршысы, 2014 ж., №
жетілдіру және жеке адамның
15-І, 15-ІІ, 88-құжат; №
19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №
құқықтарының
қорғалуын
күшейту мәселелері бойынша
21, 122-құжат; 2015 ж.,
№ 20-VІІ, 115-құжат; №
өзгерістер мен толықтырулар
21-ІІІ, 137-құжат; № 22енгізу туралы» 2019 жылғы 27
V, 156-құжат; № 22-VІ,
желтоқсандағы
Қазақстан
159-құжат; 2016 ж., №
Республикасының Заңына:
7-ІІ, 55-құжат; № 8-ІІ,
1-баптың 3-тармағында:
67-құжат; № 12, 87құжат; № 23, 118-құжат;
9)
тармақша
жетінші
№
24,
126,
129абзацындағы
«қылмыстар
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құжаттар; 2017 ж., № 12, 3-құжат; № 8, 16құжат; № 14, 50, 53құжаттар; № 16, 56құжат; № 21, 98, 102құжаттар; № 24, 115құжат; 2018 ж., № 1, 2құжат; № 10, 32-құжат;
№ 16, 53, 56-құжаттар;
№ 23, 91-құжат; № 24,
93-құжат; 2019 ж., № 2,
6-құжат; № 7, 36-құжат;
№ 19-20, 86-құжат):
…
9) 52-баптың бірінші
бөлігі
мынадай
редакцияда жазылсын:
...
Жоқ.
…
43) 321-бапта:
Жоқ.
69)
631-баптың
бірінші және екінші
бөліктері
мынадай
редакцияда жазылсын:
…
Жоқ.

туралы істерді қоспағанда, аса
ауыр қылмыстар бойынша
қылмыстық істерді қарауды –
сот
айыпталушының
өтінішхаты бойынша бір
судья
және
он
алқаби
құрамында
алқабилердің
қатысуымен жүзеге асырады.»
деген сөздер «қылмыстар;»
деген сөзбен ауыстырылып,
мынадай
мазмұндағы
сегізінші
абзацпен
толықтырылсын:
«6)
кәмелетке
толмағандардың жыныстық
тиіспеушілігіне қарсы аса
ауыр
қылмыстар
туралы
істерді қоспағанда, аса ауыр
қылмыстар
бойынша
қылмыстық істерді қарауды –
сот
айыпталушының
өтінішхаты бойынша бір
судья
және
он
алқаби
құрамында
алқабилердің
қатысуымен жүзеге асырады»;
43) тармақша сегізінші
абзацындағы
«қылмыстар
туралы
істерді
қарау
жағдайында сұратылмайды.»
деген сөздер «қылмыстар;»
деген сөзбен ауыстырылып,
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мынадай
мазмұндағы
тоғызыншы
абзацпен
толықтырылсын:
«6)
кәмелетке
толмағандардың жыныстық
тиіспеушілігіне қарсы аса
ауыр
қылмыстар
туралы
істерді қарау жағдайында
сұратылмайды.»;
69) тармақша жетінші
абзацындағы
«қылмыстар
туралы істерді қоспағанда, аса
ауыр
қылмыстар
туралы
істерді
алқабилердің
қатысуымен қарайды.» деген
сөздер «қылмыстар» деген
сөзбен
ауыстырылып,
мынадай
мазмұндағы
сегізінші
абзацпен
толықтырылсын:
«6)
кәмелетке
толмағандардың жыныстық
тиіспеушілігіне қарсы аса
ауыр
қылмыстар
туралы
істерді қоспағанда, аса ауыр
қылмыстар туралы істерді
алқабилердің
қатысуымен
қарайды.»;
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он төртінші абзацында
«қылмыстар туралы істерді
қоспағанда,
аса
ауыр
қылмыстар
санатына
жатқызылған қылмыстың ең
болмағанда
бiреуi
кiрсе,
айыпталушының
өз
iсiн
алқабилер қатысатын сотқа
қаратуға құқығы бар.» деген
сөздер «қылмыстар;» деген
сөзбен
ауыстырылып,
мынадай
мазмұндағы
он
бесінші
абзацпен
толықтырылсын:
«6)
кәмелетке
толмағандардың жыныстық
тиіспеушілігіне қарсы аса
ауыр
қылмыстар
туралы
істерді қоспағанда, аса ауыр
қылмыстар
санатына
жатқызылған қылмыстың ең
болмағанда
бiреуi
кiрсе,
айыпталушының
өз
iсiн
алқабилер қатысатын сотқа
қаратуға құқығы бар.».
(жобаның 1-бабының 4тармағы 2023 жылғы 1
қаңтардан
бастап
қолданысқа енгізіледі)
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49.

Жобаның
2-бабы

2-бап. Осы Заң:
1) 2022 жылғы 1
қаңтардан бастап ішкі
істер
органдарының,
сыбайлас жемқорлыққа
қарсы қызметтің және
экономикалық
тергеу
қызметінің тергеушілері
тергейтін
аса
ауыр
қылмыстарға,
оның
ішінде
басқа
да
құқық
қылмыстық
бұзушылықтар
туралы
істермен
біріктірілген
істерге қатысты;
2) 2023 жылғы 1
қаңтардан
бастап
Қазақстан Республикасы
Қылмыстық кодексінің 3бабының 29) тармағында
көзделген
сыбайлас
жемқорлық
қылмыстар
туралы істерге, оның
ішінде
басқа
да
құқық
қылмыстық
бұзушылықтар
туралы
істермен
біріктірілген
істерге қатысты;
3) 2024 жылғы 1
қаңтардан бастап алдын
ала тергеу нысанында
аяқталған
өзге
де

2-баптың үшінші абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
1) 2022 жылғы 1 қаңтардан
бастап қолданысқа енгізілетін
1-баптың 1-тармағын;
2) 2022 жылғы 1 шілдеден
бастап қолданысқа енгізілетін
1-баптың 2-тармағының 41),
67
тармақшаларын,
68)
тармақшасының тоғызыншы
абзацын, 69), 70) тармақшаларын, 71) тармақшасының
екінші, үшінші, төртінші және
жетінші абзацтарын, 72), 73),
74), 75) тармақшаларын, 76)
тармақ-шасының
үшінші,
төртінші
және
жиырма
бірінші абзацтарын;
3) 2023 жылғы 1 қаңтардан
бастап қолданысқа енгізілетін
1-баптың 4-тармағын;
4) мынадай:
ішкі істер органдарының,
сыбайлас жемқорлыққа қарсы
қызметтің
және
экономикалық
тергеу
қызметінің
тергеушілері
тергеп-тексеретін аса ауыр
қылмыстар туралы істерге,
оның
ішінде
басқа
да
қылмыстық
құқық
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Заңнама және сотқұқықтық реформа
комитеті
Депутаттар
Н.Р. Раззақ,
Г.Қ. Бижанова,
Б.А. Бекжанов,
М.С. Елюбаев,
А.Қ. Нұркина,
М.Б. Раманқұлов,
Б.Н.Торғаев
2022
жылғы
1
шілдеден
бастап
Төрағаның ұсынымды
енгізу құқығын алып
тастау
және
кассациялық алқада үш
судьяның алдын ала
қарауы
жөніндегі
нормаларды
қолданысқа
енгізу
ұсынылады.

Қабылданды

қылмыстық
құқық
бұзушылықтар
туралы
істерге қатысты сотқа
дейінгі тергеп-тексеруді
жүзеге асыратын адамның
сотқа дейінгі тергептексерудің
аяқталғаны
туралы есепті жасау,
прокурордың
айыптау
актісін
жасау
және
прокурор айыптау актісін
жасаған кезден бастап
адамды айыпталушы деп
тану бөлігінде 1-баптың
екінші тармағының 1)
тармақшасын,
4)
тармақшасының төртінші
абзацын, 5), 6), 7), 8)
тармақшаларын,
10)
тармақшасының үшінші
және
алтыншы
абзацтарын, 22) тармақшасының
үшінші
абзацын, 25) тармақшасының
үшінші
абзацын, 30), 31), 32),
33), 34), 35), 36), 37),
38), 39), 80), 81), 82)
тармақшаларын,
3тармағының
төртінші
абзацын
қоспағанда,
алғашқы
ресми

бұзушылықтар
туралы
істермен біріктірілген істерге
қатысты 2022 жылғы
1
қаңтардан
бастап;
Қазақстан
Республикасы
Қылмыстық кодексінің 3бабының 29) тармағында
көзделген
сыбайлас
жемқорлық
қылмыстар
туралы істерге, оның ішінде
басқа да қылмыстық құқық
бұзушылықтар
туралы
істермен біріктірілген істерге
қатысты 2023 жылғы 1
қаңтардан бастап қолданысқа
енгізілетін;
алдын
ала
тергеу
нысанында аяқталған өзге де
қылмыстық құқық бұзушылықтар
туралы
істерге
қатысты 2024 жылғы 1
қаңтардан бастап қолданысқа
енгізілетін, сотқа дейінгі
тергеп-тексеруді
жүзеге
асыратын адамның сотқа
дейінгі
тергеп-тексерудің
аяқталғаны туралы есепті
жасауы,
прокурордың
айыптау актісін жасауы және
прокурор айыптау актісін
жасаған кезден бастап адамды
айыпталушы
деп
тану
76

жарияланган
куншен
кешн кунпзбелж он кун
еткен соц колданыска
енпзыедг

белшнде 1-баптыц 2-тармагы
1) тармакшасыныц уппннп
абзацын,
5),
6),
7)
тармакшаларын,
8)
тармакшасыныц
уппннп
абзацын, 10) тармакшасыныц
уппннп
жане
алтыншы
абзацтарын,
16),
17)
тармакшаларын,
24)
тармакшасыныц
уппннп
абзацын, 26) тармакшасыныц
тертшпп, тогызыншы жэне он
тертшпп абзацтарын, 28), 31),
32), 33), 34), 35), 36), 37), 38),
39), 40), 42), 85), 87), 88), 89)
тармакшаларын,
3тармагыныц ушшнп абзацын
коспаганда, алгашкы ресми
жарияланган куншен кешн
кунпзбелж он кун еткен соц
колданыска енпзшедк
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