«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне баланың құқықтарын қорғау, білім беру,
ақпарат және ақпараттандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының жобасына Қазақстан Республикасы Парламенті
Сенатының өзгерістер мен толықтыру енгізуі жөнінде
САЛЫСТЫРМА КЕСТЕ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
по внесению Сенатом Парламента Республики Казахстан изменений и дополнения в проект
Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации»
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4. «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» 1999 жылғы 23 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы
Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О средствах массовой информации»
1.

Жобаның
1-бабы
4-тармағы
1) тармақшасы
бірінші, екінші,
үшінші және
төртінші
абзацтары

1) 4-3-бап мынадай мазмұндағы
Алып тасталсын.
7-4), 7-5) және 7-6) тармақшалармен
толықтырылсын:
Тиісінше
келесі
«7-4) таратылуына Қазақстан нөмірленуі өзгертілсін.
Республикасының
заңдарында
немесе заңды күшіне енген сот
актілерінде тыйым салынған немесе
өзгеше түрде шектеу қойылған

Осы
мәселелер
«Байланыс
туралы» ҚР Заңының 41-1-бабында
тармақшаның реттелгеніне
байланысты
«Бұқаралық ақпарат құралдары
туралы» ҚР Заңының 4-3-бабына
толықтыруларды
алып
тастау
ұсынылады. Оның үстіне, бұл
нормалар
жеке
және
заңды

2
(Заңның
4-3-бабының
жаңа 7-4), 7-5)
және
7-6) тармақшалары)

ақпарат орналастырылатын, сондайақ Қазақстан Республикасының Бас
Прокуроры
немесе
оның
орынбасарлары уәкілетті органға
енгізген
ұсынумен,
сондай-ақ
уәкілетті органның нұсқамасымен
қолжетімділігі уақытша тоқтатыла
тұрған интернет-ресурстарды есепке
алудың бірыңғай тізілімін жүргізеді;
7-5)
таратылуына
Қазақстан
Республикасының
заңдарында
немесе заңды күшіне енген сот
актілерінде тыйым салынған немесе
өзгеше түрде шектеу қойылған
ақпарат орналастырылатын, сондайақ Қазақстан Республикасының Бас
Прокуроры
немесе
оның
орынбасарлары уәкілетті органға
енгізген
ұсынумен,
сондай-ақ
уәкілетті органның нұсқамасымен
қолжетімділігі уақытша тоқтатыла
тұрған интернет-ресурстарды есепке
алудың бірыңғай тізілімін жүргізу
мәселелері
бойынша
уәкілетті
органның мемлекеттік органдармен
өзара іс-қимыл жасау тәртібін
айқындайды;
7-6) тыйым салынған ақпаратқа
қол жеткізуді шектеу, таратылуына
Қазақстан
Республикасының
заңдарында немесе заңды күшіне
енген сот актілерінде тыйым
салынған немесе өзгеше түрде
шектеу
қойылған
ақпарат

тұлғалардың құқық субъектілігі,
құқықтары
мен
міндеттері
мәселелерін тікелей қозғайды, демек
олар заңға тәуелді актімен емес,
заңмен реттелуі тиіс.
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орналастырылатын,
сондай-ақ
Қазақстан Республикасының Бас
Прокуроры
немесе
оның
орынбасарлары уәкілетті органға
енгізген
ұсынумен,
сондай-ақ
уәкілетті органның нұсқамасымен
қолжетімділігі уақытша тоқтатыла
тұрған интернет-ресурстарға қол
жеткізуді тоқтата тұру және қайта
бастау тәртібін айқындайды;»;
Статья 1
пункт 4
подпункт 1)
абзацы первый,
второй, третий и
четвертый
проекта

1)
статью
4-3
дополнить
Исключить.
подпунктами 7-4), 7-5) и 7-6)
следующего содержания:
Соответственно
изменить
«7-4) ведет единый реестр учета нумерацию следующего подпункта.
интернет-ресурсов, размещающих
информацию, запрещенную или
иным образом ограниченную к
распространению
законами
Республики
Казахстан
или
(новые
вступившими
в
законную
силу
подпункты 7-4),
судебными актами, а также доступ к
7-5) и 7-6)
которым
был
временно
статьи 4-3
приостановлен
внесенным
в
Закона)
уполномоченный
орган
представлением
Генерального
Прокурора Республики Казахстан
или его заместителей, а также
предписанием
уполномоченного
органа;
7-5)
определяет
порядок
взаимодействия уполномоченного
органа
с
государственными

В связи с тем, что данные
вопросы урегулированы в статье
41-1 Закона РК «О связи»,
дополнения в статью 4-3 Закона РК
«О
средствах
массовой
информации»
предлагается
исключить. Более того, данные
нормы
напрямую
затрагивают
вопросы правосубъектности, прав и
обязанностей
физических
и
юридических лиц, а значит они
должны регулироваться законом, а
не подзаконным актом.
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органами по вопросам ведения
единого реестра учета интернетресурсов,
размещающих
информацию, запрещенную или
иным образом ограниченную к
распространению
законами
Республики
Казахстан
или
вступившими в законную силу
судебными актами, а также доступ к
которым
был
временно
приостановлен
внесенным
в
уполномоченный
орган
представлением
Генерального
Прокурора Республики Казахстан
или его заместителей, а также
предписанием
уполномоченного
органа;
7-6)
определяет
порядок
ограничения
доступа
к
запрещенной
информации,
приостановления и возобновления
доступа
к
интернет-ресурсам,
размещающим
информацию,
запрещенную или иным образом
ограниченную к распространению
законами Республики Казахстан
или вступившими в законную силу
судебными актами, а также доступ к
которым
был
временно
приостановлен
внесенным
в
уполномоченный
орган
представлением
Генерального
Прокурора Республики Казахстан
или его заместителей, а также
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предписанием
органа;»;
2.

Жобаның
1-бабы
4-тармағы
2) тармақшасы
бесінші және
алтыншы
абзацтары
(Заңның жаңа
18-4-бабы)

уполномоченного

2) мынадай мазмұндағы 18-4баппен толықтырылсын:
«18-4-бап.
Интернетресурстардағы
балаға
қатысты
кибербуллинг фактілерін қарау
мәселелері бойынша өтініштер
1. Балаға қатысты кибербуллинг
фактілері анықталған жағдайда,
азамат не баланың заңды өкілі
құқыққа қарсы әрекеттер орын алған
интернет-ресурстың атауын көрсете
отырып, балаға қатысты жасалып
жатқан кибербуллинг фактілері
туралы өтінішпен уәкілетті органға
жазбаша түрде немесе электрондық
құжат нысанында жүгінуге құқылы.
Жазбаша
түрде
немесе
электрондық құжат нысанында
берілген өтініштер қол қойылып
жіберіледі
және
(немесе)
электрондық цифрлық қолтаңба
арқылы куәландырылады.
Балаға қатысты кибербуллинг
фактілері
бойынша
өтінішке
жауап ол келіп түскен күннен
бастап үш жұмыс күні ішінде
мемлекеттік тілде немесе өтініш
жасалған тілде ұсынылады.
Сұратылатын ақпарат бірнеше
ақпарат иеленушінің құзыретіне

Бесінші және алтыншы абзацтар
мынадай редакцияда жазылсын:
«Балаға қатысты кибербуллинг
фактілері
бойынша
өтінішті
сараптама тобы ол келіп түскен
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде
қарайды.
Сараптама тобын құру, сондай-ақ
балаға
қатысты
кибербуллинг
фактілері бойынша өтінішті қарау
тәртібін уәкілетті орган айқындайды.
Жауап мемлекеттік тілде немесе
өтініш жасалған тілде ұсынылады.
Сұратылатын
ақпарат
бірнеше
ақпарат иеленушінің құзыретіне кіретін
және өтінішке жауап беру кезінде өзге
ақпарат иеленушілерден ақпарат алу
талап етілетін жағдайларда, уәкілетті
орган қарау мерзімін күнтізбелік он бес
күннен аспайтын мерзімге бір рет
ұзартуы мүмкін, ал өтініш берушіге
қарау мерзімі ұзартылған кезден бастап
екі жұмыс күні ішінде хабарланады.».

Кибербуллинг
туралы
өтініштерді қарау, кибербуллинг
фактісін растау және сараптау
рәсімдерін құқықтық регламенттеу
мақсатында уәкілетті органға тиісті
құзырет беру ұсынылады.
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кіретін және өтінішке жауап беру
кезінде
өзге
ақпарат
иеленушілерден
ақпарат
алу
талап
етілетін
жағдайларда,
уәкілетті органның басшысы
қарау мерзімін күнтізбелік он бес
күннен аспайтын мерзімге бір рет
ұзартуы мүмкін, ал өтініш
берушіге
қарау
мерзімі
ұзартылған кезден бастап екі
жұмыс күні ішінде хабарланады.
Статья 1
пункт 4
подпункт 2)
абзацы пятый и
шестой
проекта
(новая
статья 18-4
Закона)

2) дополнить статьей 18-4
следующего содержания:
«Статья 18-4. Заявления по
вопросам рассмотрения фактов
кибербуллинга
на
интернетресурсах в отношении ребенка
1. Гражданин либо законный
представитель ребенка в случае
выявления в отношении ребенка
фактов кибербуллинга вправе в
письменном виде или в форме
электронного документа обращаться
в
уполномоченный
орган
с
заявлением о совершаемых фактах
кибербуллинга в отношении ребенка
с
указанием
наименования
интернет-ресурса,
в
котором
происходят
противоправные
действия.
Заявления,
поданные
в
письменном виде или в форме

Абзацы пятый и шестой изложить в
следующей редакции:
«Заявление
по
фактам
кибербуллинга в отношении ребенка
рассматривается экспертной группой
в течение трех рабочих дней со дня его
поступления.
Порядок
создания
экспертной
группы, а также рассмотрения
заявления по фактам кибербуллинга
в отношении ребенка определяется
уполномоченным органом. Ответ
представляется на государственном
языке или языке обращения.
В случаях, когда запрашиваемая
информация входит в компетенцию
нескольких обладателей информации и
при ответе на заявление требуется
получение информации от иных
обладателей
информации,
срок
рассмотрения может быть однократно

В целях правовой регламентации
процедуры рассмотрения заявлений
о кибербуллинге, подтверждения и
экспертизы факта кибербуллинга и
др.
предлагается
наделить
уполномоченный
орган
соответствующей компетенцией.

7
электронного
документа,
направляются за подписью и (или)
удостоверяются
посредством
электронной цифровой подписи.
Ответ на заявление по фактам
кибербуллинга
в
отношении
ребенка представляется в течение
трех рабочих дней со дня его
поступления на государственном
языке или языке обращения.
В
случаях,
когда
запрашиваемая
информация
входит
в
компетенцию
нескольких
обладателей
информации и при ответе на
заявление требуется получение
информации от иных обладателей
информации, срок рассмотрения
может быть однократно продлен
руководителем уполномоченного
органа не более чем на пятнадцать
календарных дней, а заявителю
сообщается в течение двух
рабочих
дней
с
момента
продления срока рассмотрения.

продлен уполномоченным органом не
более чем на пятнадцать календарных
дней, а заявителю сообщается в течение
двух рабочих дней с момента продления
срока рассмотрения.».

6. «Байланыс туралы» 2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы
Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи»
3.

Жобаның
1-бабы
6-тармағы

2) 41-1-бапта:
Үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы,
1.
Телекоммуникация
бүкіл мәтін бойынша «ақпарат жетінші және сегізінші абзацтар желілерінде ұлттық заңнаманы
саласындағы», «байланыс, ақпарат мынадай редакцияда жазылсын:
сақтау бөлігінде өзара іс-қимыл
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2) тармақшасы
үшінші,
төртінші,
бесінші,
алтыншы,
жетінші және
сегізінші
абзацтары
(Заңның
41-1-бабы)

саласындағы», «байланыс және
ақпарат саласындағы», «Ақпарат
саласындағы» деген сөздер тиісінше
«бұқаралық ақпарат құралдары
саласындағы»,
«байланыс,
бұқаралық
ақпарат
құралдары
салаларындағы»,
«байланыс,
бұқаралық
ақпарат
құралдары
салаларындағы»,
«Бұқаралық
ақпарат құралдары саласындағы»
деген сөздермен ауыстырылсын;
1-1-тармақ:
«байланыс операторлары және
(немесе)» деген сөздерден кейін
«онлайн-платформалардың меншік
иелері және (немесе) заңды өкілдері
және (немесе)» деген сөздермен
толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші,
үшінші
және
төртінші
бөліктермен толықтырылсын:
«Бұқаралық ақпарат құралдары
саласындағы уәкілетті орган тыйым
салынған ақпаратқа қол жеткізуді
шектеу, таратылуына Қазақстан
Республикасының
заңдарында
немесе заңды күшіне енген сот
актілерінде тыйым салынған немесе
өзгеше түрде шектеу қойылған
ақпарат орналастырылатын, сондайақ Қазақстан Республикасының Бас
Прокуроры
немесе
оның
орынбасарлары бұқаралық ақпарат
құралдары саласындағы уәкілетті

«1-тармақ «қатысуға шақыруды
қамтитын» деген сөздерден кейін
«, балаға қатысты кибербуллинг
мақсатында»
деген
сөздермен
толықтырылсын»;
1-1-тармақ:
«байланыс
операторлары
және
(немесе)» деген сөздерден кейін
«онлайн-платформалардың
меншік
иелері және (немесе) заңды өкілдері
және (немесе)» деген сөздермен
толықтырылсын;
мынадай
мазмұндағы
екінші
бөлікпен толықтырылсын:
Бұқаралық
ақпарат
құралдары
саласындағы
уәкілетті
орган
телекоммуникациялар
желілерінде
Қазақстан Республикасы заңнамасының
талаптарын сақтау мәселелері бойынша
мемлекеттік
органдардың
өзара
іс-қимыл
жасау
қағидаларын
бекітеді.»;».
Заң жобасының 2-бабына тиісті
өзгерістер енгізілсін.

жасау (шектеу емес) мәселелері
бойынша
БАҚ
саласындағы
уәкілетті
органның
құзыретін
нақтылау ұсынылады.
2.
Салыстырма
кестенің
1-позициясының
қабылдануына
байланысты.

9
органға енгізген ұсынумен, сондайақ бұқаралық ақпарат құралдары
саласындағы уәкілетті органның
нұсқамасымен
қолжетімділігі
уақытша
тоқтатыла
тұрған
интернет-ресурстарға қол жеткізуді
тоқтата тұру және қайта бастау
тәртібін айқындайды.
Бұқаралық ақпарат құралдары
саласындағы
уәкілетті
орган
таратылуына
Қазақстан
Республикасының
заңдарында
немесе заңды күшіне енген сот
актілерінде тыйым салынған немесе
өзгеше түрде шектеу қойылған
ақпарат орналастырылатын, сондайақ Қазақстан Республикасының Бас
Прокуроры
немесе
оның
орынбасарлары бұқаралық ақпарат
құралдары саласындағы уәкілетті
органға
енгізілген
ұсынумен,
сондай-ақ
бұқаралық
ақпарат
құралдары саласындағы уәкілетті
органның
нұсқамасымен
қолжетімділігі уақытша тоқтатыла
тұрған интернет-ресурстарды есепке
алудың бірыңғай тізілімін жүргізеді.
Бұқаралық ақпарат құралдары
саласындағы
уәкілетті
орган
телекоммуникациялар желілерінде
Қазақстан
Республикасы
заңнамасының талаптарын сақтау
мәселелері бойынша мемлекеттік
органдардың
өзара
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іс-қимыл
бекітеді.»;
Статья 1
пункт 6
подпункт 2)
абзацы третий,
четвертый,
пятый, шестой,
седьмой и
восьмой
проекта
(статья 41-1
Закона)

жасау

қағидаларын

2) в статье 41-1:
по всему тексту слова «в области
информации», «в области связи,
информации», «в области связи и
информации»
заменить
соответственно словами «в области
средств массовой информации», «в
областях связи, средств массовой
информации», «в областях связи,
средств массовой информации»;
пункт 1-1:
после слов «операторы связи и
(или)»
дополнить
словами
«собственники и (или) законные
представители онлайн-платформ, и
(или)»;
дополнить частями второй,
третьей и четвертой следующего
содержания:
«Уполномоченный
орган
в
области
средств
массовой
информации определяет порядок
ограничения доступа к запрещенной
информации, приостановления и
возобновления доступа к интернетресурсам,
размещающим
информацию, запрещенную или
иным образом ограниченную к
распространению
законами
Республики
Казахстан
или

Абзацы третий, четвертый, пятый,
1.
Предлагается
уточнить
шестой, седьмой и восьмой изложить в компетенцию
уполномоченного
следующей редакции:
органа в области СМИ по вопросам
взаимодействия (а не ограничения) в
«пункт 1 после слов «детскую части
соблюдения
в
сетях
порнографию,» дополнить словами телекоммуникаций национального
«в целях кибербуллинга в отношении законодательства.
2. В связи с принятием позиции 1
ребенка,»;
пункт 1-1:
сравнительной таблицы.
после слов «операторы связи и (или)»
дополнить словами «собственники и
(или)
законные
представители
онлайн-платформ, и (или)»;
дополнить
частью
второй
следующего содержания:
«Уполномоченный орган в области
средств
массовой
информации
утверждает правила взаимодействия
государственных органов по вопросам
соблюдения в сетях телекоммуникаций
требований
законодательства
Республики Казахстан.»;».
Внести соответствующие изменения
в статью 2 проекта Закона.
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вступившими в законную силу
судебными актами, а также доступ к
которым
был
временно
приостановлен
внесенным
в
уполномоченный орган в области
средств
массовой
информации
представлением
Генерального
Прокурора Республики Казахстан
или его заместителей, а также
предписанием
уполномоченного
органа в области средств массовой
информации.
Уполномоченный орган в области
средств массовой информации ведет
единый реестр учета интернетресурсов,
размещающих
информацию, запрещенную или
иным образом ограниченную к
распространению
законами
Республики
Казахстан
или
вступившими в законную силу
судебными актами, а также доступ к
которым
был
временно
приостановлен
внесенным
в уполномоченный орган в области
средств
массовой
информации
представлением
Генерального
Прокурора Республики Казахстан
или его заместителей, а также
предписанием
уполномоченного
органа в области средств массовой
информации.
Уполномоченный орган в области
средств
массовой
информации
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утверждает правила взаимодействия
государственных
органов
по
вопросам соблюдения в сетях
телекоммуникаций
требований
законодательства
Республики
Казахстан.»;

4.

1-бап
6-тармақ
2) тармақша
ЖАҢА он
төртінші абзац

Жоқ.

Мынадай мазмұндағы он төртінші
абзацпен толықтырылсын:
«4-тармақ «шақыруды қамтитын»
деген сөздерден кейін «, балаға
қатысты кибербуллинг мақсатында»
деген сөздермен толықтырылсын;».

«Байланыс туралы» ҚР Заңының
41-1-бабының
1-тармағына
түзетулермен
ұштастыру
және
кибербуллингті
интернетресурстарға және (немесе) оларда
орналастырылған
ақпаратқа
қолжетімділікті тоқтата тұру үшін
негіз ретінде заңнамалық бекіту
үшін.

Отсутствует.

Дополнить абзацем четырнадцатым
следующего содержания:
«пункт
4
после
слов
«установленного порядка» дополнить
словами «, в целях кибербуллинга в
отношении ребенка»;».

Для
корреспондирования
с
поправками в пункт 1 статьи 41-1
Закона
РК
«О
связи»
и
законодательного
закрепления
кибербуллинга как основания для
приостановления
доступа
к интернет-ресурсам и (или)
размещенной на них информации.

(Заңның
41-1-бабының
4-тармағы)
Статья 1
пункт 6
подпункт 2)
абзац
четырнадцатый
НОВЫЙ
(пункт 4
статьи 41-1
Закона)
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11. «Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы
Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации»
5.

Жобаның
1-бабы
11-тармағы
2) тармақшасы
бесінші,
оныншы,
он бірінші,
он екінші және
он үшінші
абзацтары
(Заңның жаңа
18-2-бабының
2, 5 және
6-тармақтары)

«18-2-бап.
Қазақстан
Республикасының
аумағында
шетелдік
онлайн-платформаның
және лездік хабарлар алмасу
сервисінің қызметі
.....
2. Бұқаралық ақпарат құралдары
саласындағы
уәкілетті
орган
айқындайтын
тәртіпке
сәйкес
бұқаралық
ақпарат
құралдары
саласындағы
уәкілетті
орган
шетелдік онлайн-платформалардың
және (немесе) лездік хабарлар
алмасу сервистерінің бұқаралық
ақпарат құралдары саласындағы
уәкілетті органмен өзара іс-қимыл
жасау жөніндегі заңды өкілдерінің
тізілімін жүргізеді.
.....
5.
Шетелдік
онлайнплатформаның
бұқаралық
ақпарат құралдары саласындағы
уәкілетті органмен өзара іс-қимыл
жасау жөніндегі заңды өкілі
бұқаралық
ақпарат
құралдары
саласындағы уәкілетті органнан
«Байланыс туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 41-1бабының
1,
1-1
және

Мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Бұқаралық ақпарат құралдары
саласындағы
уәкілетті
орган
айқындайтын тәртіпке сәйкес бұқаралық
ақпарат
құралдары
саласындағы
уәкілетті орган шетелдік онлайнплатформалардың және (немесе) лездік
хабарлар
алмасу
сервистерінің
бұқаралық
ақпарат
құралдары
саласындағы
уәкілетті
органмен
өзара іс-қимылды жүзеге асыратын
заңды өкілдерінің тізілімін жүргізеді.
....
5. Шетелдік онлайн-платформаның
бұқаралық
ақпарат
құралдары
саласындағы
уәкілетті
органмен
өзара іс-қимылды жүзеге асыратын
заңды
өкілі
уәкілетті
органның
нұсқамасын алғаннан кейін жиырма төрт
сағат
ішінде
балаға
қатысты
кибербуллинг
деп
танылған
ақпаратты жою жөнінде шаралар
қабылдауға міндетті.

1.
Шетелдік
онлайнплатформалар және лездік хабар
алмасу
қызметтерінің
заңды
өкілдерінің
мәртебесі
мен
міндеттерін
нақты
анықтау
мақсатында редакцияны нақтылау.

2. Балаға қатысты кибербуллинг
фактілерін анықтау кезінде шетелдік
онлайн-платформалардың
заңды
өкілдерінің
өзара
іс-қимыл
шараларын нақтылау (жалпы заң
талаптарын бұзатын ақпаратты жою
не шектеу емес).
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1-2-тармақтарында көрсетілген
ұсынуды немесе шешімді орындау
жөнінде шаралар қолдану туралы
нұсқаманы алғаннан кейін оны
Қазақстан
Республикасы
заңдарының талаптарын бұзатын
ақпаратты жою не оның Қазақстан
Республикасының
аумағында
таратылуына шектеу қою жөнінде
шаралар қолдану арқылы жиырма
төрт сағат ішінде орындауға
міндетті.
6.
Шетелдік
онлайнплатформаның және (немесе) лездік
хабарлар
алмасу
сервисінің
бұқаралық ақпарат құралдары
саласындағы уәкілетті органмен
өзара іс-қимыл жасау жөніндегі
заңды өкілі:
1)
соттардың
шешімдерін
орындауды, «Байланыс туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының
41-1-бабында
белгіленген
мемлекеттік
органдардың
нұсқамаларын,
ұсынуларын,
хабарламаларын немесе шешімдерін
қабылдауды және қарауды;
2)
таратылуына
Қазақстан
Республикасының
заңдарында
немесе заңды күшіне енген сот
актілерінде тыйым салынған
немесе өзгеше түрде шектеу
қойылған, сондай-ақ бұқаралық
ақпарат құралдары саласындағы

6. Шетелдік онлайн-платформалардың
және (немесе) лездік хабарлар алмасу
сервистерінің бұқаралық ақпарат
құралдары саласындағы уәкілетті
органмен өзара іс-қимылды жүзеге
асыратын заңды өкілі соттардың заңды
күшіне
енген
шешімдерінің
орындалуын,
«Байланыс
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
41-1-бабында белгіленген мемлекеттік
органдардың
нұсқамаларын,
ұсынуларын, хабарламаларын немесе
шешімдерін қабылдауды, қарауды және
олар бойынша шаралар қабылдауды
қамтамасыз етеді.».

3.
Шетелдік
онлайнплатформалар мен лездік хабар
алмасу сервистерінің заңды өкілдері
қабылдайтын шаралар қаралып
отырған
баптың
6-тармағының 1) тармақшасында
көрсетілген
органдардың
шешімдерімен
айқындалатын
болады.
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уәкілетті органның нұсқамасымен
қолжетімділігі
уақытша
тоқтатыла тұрған ақпаратқа қол
жеткізуді шектеу және (немесе)
ақпаратты
жою
жөнінде
Қазақстан
Республикасының
аумағында шаралар қолдануды
қамтамасыз етеді.».
Статья 1
пункт 11
подпункт 2)
абзацы пятый,
десятый,
одиннадцатый,
двенадцатый и
тринадцатый
проекта
(пункты
2, 5 и 6 новой
статьи 18-2
Закона)

«Статья
18-2.
Деятельность
иностранной
онлайн-платформы
и сервиса обмена мгновенными
сообщениями
на
территории
Республики Казахстан
……
2. Уполномоченный орган в
области
средств
массовой
информации ведет реестр законных
представителей
по
взаимодействию
с
уполномоченным
органом
в
области
средств
массовой
информации иностранных онлайнплатформ и (или) сервисов обмена
мгновенными
сообщениями
в
соответствии
с
порядком,
определяемым
уполномоченным
органом в области средств массовой
информации.
…..
5. Законный представитель по
взаимодействию
с
уполномоченным
органом
в

Изложить в следующей редакции:

«2. Уполномоченный орган в области
средств массовой информации ведет
реестр
законных
представителей
иностранных онлайн-платформ и (или)
сервисов
обмена
мгновенными
сообщениями,
осуществляющих
взаимодействие с уполномоченным
органом в области средств массовой
информации,
в
соответствии
с
порядком,
определяемым
уполномоченным органом в области
средств массовой информации.

1. Уточнение редакции в целях
конкретизации
статуса
и
обязанностей
законных
представителей
иностранных
онлайн-платформ и сервисов обмена
мгновенными сообщениями.

….
5.
Законный
представитель
2.
Конкретизация
мер
иностранной
онлайн-платформы, взаимодействия
законных
иностранных
осуществляющий взаимодействие с представителей
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области
средств
массовой
информации иностранной онлайнплатформы
после
получения
предписания о принятии мер по
выполнению
указанного
в
пунктах 1, 1-1 и 1-2 статьи 41-1
Закона Республики Казахстан «О
связи»
представления
или
решения
от
уполномоченного
органа в области средств массовой
информации обязан выполнить его в
течение двадцати четырех часов
путем принятия мер по удалению
информации,
нарушающей
требования законов Республики
Казахстан, либо ограничению ее
распространения на территории
Республики Казахстан.
6. Законный представитель по
взаимодействию
с
уполномоченным
органом
в
области
средств
массовой
информации иностранной онлайнплатформы и (или) сервиса обмена
мгновенными
сообщениями
обеспечивает:
1) исполнение решений судов,
прием и рассмотрение предписаний,
представлений, уведомлений или
решений государственных органов,
установленных статьей 41-1 Закона
Республики Казахстан «О связи»;
2) принятие мер на территории
Республики
Казахстан
по

уполномоченным органом в области
средств массовой информации, в
течение двадцати четырех часов после
получения
предписания
уполномоченного органа обязан принять
меры по удалению информации,
признанной
кибербуллингом
в
отношении ребенка.

онлайн-платформ при выявлении
фактов кибербуллинга в отношении
ребенка (а не удаление либо
ограничение информации, в целом
нарушающей требования законов).

6.
Законный
представитель
иностранной онлайн-платформы и (или)
сервиса
обмена
мгновенными
сообщениями,
осуществляющий
взаимодействие с уполномоченным
органом в области средств массовой
информации, обеспечивает исполнение
вступивших в законную силу решений
судов, прием, рассмотрение и принятие
мер по предписаниям, представлениям,
уведомлениям
или
решениям
государственных
органов,
установленным статьей 41-1 Закона
Республики Казахстан «О связи».».

3. Меры,
предпринимаемые
законными
представителями
иностранных онлайн-платформ и
сервисов обмена мгновенными
сообщениями, будут определяться
решениями органов, указанных в
подпункте
1)
пункта
6
рассматриваемой статьи.
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ограничению
доступа
к
информации и (или) удалению
информации, запрещенной или
иным образом ограниченной к
распространению
законами
Республики
Казахстан
или
вступившими в законную силу
судебными актами, а также доступ
к
которой
был
временно
приостановлен
предписанием
уполномоченного
органа
в
области
средств
массовой
информации.»;
2-бап
Статья 2
6.

Заң жобасының
2-бабы
1) тармақшасы

1) алғашқы ресми жарияланған
күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн
өткен соң қолданысқа енгізілетін
1-баптың
6-тармағы
2)
тармақшасының
төртінші,
тоғызыншы, он бірінші, он екінші,
он төртінші, он бесінші, он алтыншы
және он жетінші абзацтарын, 8тармағының 5), 13) тармақшаларын,
14)
тармақшасының
бесінші,
алтыншы, жетінші, сегізінші, он
бірінші, он екінші, он үшінші, он
төртінші, он бесінші, он алтыншы,
он жетінші, он сегізінші, он
тоғызыншы,
жиырмасыншы,
жиырма бірінші, жиырма екінші,

Мынадай редакцияда жазылсын:
«1) алғашқы ресми жарияланған
күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн
өткен соң қолданысқа енгізілетін
1-баптың
6-тармағы
2) тармақшасының бесінші, сегізінші,
оныншы, он бірінші, он төртінші, он
бесінші, он алтыншы және он жетінші
абзацтарын, 8-тармағының 5), 13)
тармақшаларын, 14) тармақшасының
бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, он
бірінші, он екінші, он үшінші, он
төртінші, он бесінші, он алтыншы, он
жетінші, он сегізінші, он тоғызыншы,
жиырмасыншы,
жиырма
бірінші,
жиырма екінші, жиырма үшінші,

Заң техникасы.
Заң
жобасының
1-бабы
6-тармағының 2) тармақшасындағы
абзацтардың нөмірленуі «Байланыс
туралы» ҚР Заңының 41-1-бабына
түзетулер енгізілуіне байланысты
өзгереді.
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)l(HhlpMa ymlHlll,

CTaThSI 2
IIO,UII)'HKT 1)

npoexra

3aKoHa

)l(lfblpMa

ropriami

reprmnn

)l(HbIpMa

a63aIITaphIH,

10-TapMaFbIHbIH;

10-TapMaFbIHbIH;

3)
2)

II-TapMaFbIHblH;

3)

rapvaxuracsra,
TapMaI\llaCbIH;

qeTblpHa,UIIaToro,
II1eCTHa,UIIaToro

rrSITHa,UIIaToro,
H

ceMHa,UIIaToro

nozmymcra 2) nymcra 6, IIO,UIIYHKTOB
5), 13), a63aIIeB naroro, II1eCTOrO,
cezneaoro, nocsvoro, O,UHHHa,[(IIaToro,

)K;me

TapMaKIIIaJIaPbIH,

II-TapMaFbIHbIH;

1) afiaauea qeTBepToro, neasrroro,
onanaamta'roro,
naeaanuaroro,

a63aIITapbIH,

2
2)

TapMaKIIIaCbIH;».

cnenyromea pe,[(aKIIHH:
IOpH'[(HqeCKaSITeXHHKa.
«1)
a63aIIeB
naroro,
BOCbMoro,
HYMepaIIHSI afiaanea B normymcre 2)
necsrroro,
oaaaaannaroro,
rrYHKTa 6 CTaTbH 1 saxoaonpoexra
xersrpnazmaroro,
IISITHa,UIIaToro, H3MeHSIeTCSI B CBSI3H C BHeceHHeM
II1eCTHa,[(IIaToro
H
ceemazmaroro rronpasox B CTaTbIO 41-1 3aKoHa PK
H3JIO)l(HTb B

rrO,[(IIYHKTa

2)

13), a63aIIeB

rrYHKTa

nxroro,

6,

IIo,[(rr)'HKTOB

5),

«0 CBSI3H».

II1eCTOrO, ceztsjsoro,

,[(BeHa'uIIaToro,

TpHHa,UIIaToro,

BOCbMoro, O,UHHHa,UIIaToro,,[(BeHa,UIIaToro,

qeTblpHa,UIIaToro,

rrSITHa,UIIaToro,

rpanazmaroro,

II1eCTHa,UIIaToro,

cesraannatoro,

rrSITHa,UIIaToro,

xersrpnazmaroro,
II1eCTHa,UIIaToro,

aocexmazntaroro,
,UeBSITHa,UIIaToro, cexmarmaroro,
aocesraannaroro,
zraaznraroro,
,[(Ba,UIIaTb
nepsoro, ,[(eBSITHa,Uu.aToro, zraazmaroro, ,[(Ba,UIIaTb
,[(Ba,UIIaTbnroporo, ,[(Ba,UIIaTbrpersero,
rrepsoro, ,[(Ba,UIIaTb sroporo,
,UBa,UIIaTb
,[(Ba'[(IIaTb qeTBepToro rro,[(rrYHKTa 14) rpersero,
,UBa,UIIaTb
xeraeproro
nymcra 8, nonnynxra 3) nyaxra 10, nozmymcra 14) rrYHKTa 8, rro,[(rrYHKTOB2) H
IIo,[(rrYHKTa 2) rrynxra
11 CTaTbH 1, 3) rrYHKTa 10, rro,[(rrYHKTa 2) rr)'HKTa 11
xoropsre BBO,[(SITCSIB ,UeiicTBHe rro CTaTbH 1, xoropsre BBO,[(SITCSI
B ,UeiicTBHe
HCTeqeHHH

xanennapasrx

II1eCTH,[(eCSITHrro HCTeqeHHH II1eCTH,[(eCSITH
KaJIeH,UapHbIX
,UHeii rrOCJIe ,[(HSI ero

rrepBoro

,[(Heii

rrOCJIe

,[(HSI

ero

nepsoro

0<pHIIHaJIbHOrO 0<pHIIHaJIbHOrOorry6JIHKOBaHHSI;».

orry6JIHKOBaHHSI;

{}JIeYMeTTiK-Ma.r.eHH .r.aMY~aHe
FbIJIbIM KOMHTeTiHiu; 'reparacsr
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