«Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне жануарларға жауапкершілікпен қарау
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы бойынша
САЛЫСТЫРМА КЕСТЕ

р/с
№

1
1.

Құрылымдық
элемент
2
1-баптың
1) тармақшасының
үшінші
абзацы

Заңнамалық актінің
редакциясы

3
Жоқ

Жобаның
редакциясы

Ұсынылған өзгерістің
немесе толықтырудың
редакциясы

4
5
1. Қылмыстық Мынадай
редакцияда
жазаланатын
іс- жазылсын:
«1.
Жануарларға
әрекет белгілері жоқ
жануарларға
қатыгездікпен қарау, егер
қатыгездікпен қарау – бұл
іс-әрекетте
қылмыстық
жазаланатын іс-әрекет
белгілері болмаса, -».

Бас
Өзгерістің немесе комитет-тің
шешімі.
толықтырудың
авторы және оның Негіздеме
(қабылданнегіздемесі
баған
жағдайда)
6
7
Экология
Қабылмәселелері және
данды
табиғат
пайдалану
комитеті,
Депутаттар
Г.А. Нұрумова,
З.А. Камасова
Заң техникасы.

2.

1-баптың
1) тармақшасының
бесінші
абзацы

Жоқ

2.
Әкімшілік Мынадай
редакцияда
жаза қолданылғаннан жазылсын:
кейін бір жыл ішінде «2. Осы баптың бірінші
қайталап жасалған дәл бөлігінде
көзделген,
сол іс-әрекет –
әкімшілік
жаза
қолданылғаннан кейін бір
жыл
ішінде қайталап
жасалған іс-әрекет, -».

Экология
мәселелері және
табиғат
пайдалану
комитеті
Заң техникасы.

Қабылданды

3.

4.

1-баптың
1) тармақшасының
жетінші
абзацы

1-баптың
1) тармақшасының
сегізінші
абзацы

Жоқ

Жоқ

407-2-бап.
«Жануарларға
қарау
Жануарларға қарау саласындағы
заңнаманы» деген сөздер
саласындағы
заңнаманы бұзу
«Қазақстан
Республикасының
жануарларға
жауапкершілікпен қарау
саласындағы
заңнамасын»
деген
сөздермен ауыстырылсын.

1.
Үйде
ұсталатын
және
қаңғыбас иттер мен
мысықтарды
аулау,
ұстау, есепке алу,
серуендету,
тасымалдау,
өлтіру
қағидаларын бұзу –

Мынадай
редакцияда
жазылсын:
«1.
Қазақстан
Республикасының
жануарларға
жауапкершілікпен қарау
саласындағы
заңнамасында
белгіленген:
1)
жануарларды
аулауға,
уақытша
ұстауға
және
жансыздандыруға;
2) үй жануарларын

Экология
мәселелері және
табиғат
пайдалану
комитеті,
Депутаттар
Г.А. Нұрумова,
З.А. Камасова

Қабылданды

«Жануарларға
жауапкершілікпен
қарау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының жобасына
енгізілген
түзетулерге сәйкес
келтіру.
Экология
мәселелері және
табиғат
пайдалану
комитеті

Қабылданды

«Жануарларға
жауапкершілікпен
қарау туралы» заң
жобасының
8бабына, сондай-ақ
оған
ұсынылған
түзетулерге сәйкес
келтіру. Сондай-ақ,
2

есепке алуға;
3) осы Кодекстің 406бабы бірінші бөлігі 2)
тармақшасының үшінші
абзацында
көзделген
жағдайларды
қоспағанда,
жануарларды
зоологиялық
питомниктерде,
жануарларға арналған
панажайларда,
зоологиялық
жатынжайларда,
жануарларды уақытша
ұстау
пункттерінде,
жануарларға арналған
оңалту орталықтарында,
жылжымалы
хайуанаттар бақтарында
ұстауға;
4) үй жануарларын
ұстауға
және
серуендетуге;
5) осы Кодекстің 406бабы бірінші бөлігі 2)
тармақшасының бесінші
абзацында, 571-бабының
2-1
және
төртінші
бөліктерінде көзделген
жағдайларды
қоспағанда,
жануарларды

Қазақстан
Республикасының
Әкімшілік құқық
бұзушылық туралы
Кодексінің
басқа
баптарымен
бәсекелестік
мүмкіндігін
болдырмау
қажеттілігін атап
өтеміз.

3

тасымалдауға
қойылатын талаптарды
бұзу – ».
5.

6.

1-баптың
1) тармақшасының
оныншы
абзацы

Жоқ

1-баптың
685-бап.
Iшкi
iстер
3) тармақ- органдары (полиция)
1. Iшкi iстер органдары осы
шасы
Кодекстiң 132, 146, 147, 190 (
бірінші
бөлігінде), 191, 192, 196, 197,
198, 204, 204-1, 230 (екінші
бөлігінде)
(көлiк
құралдарының иелерi және
автомобиль көлiгiмен және
қалалық рельстік көлiкпен
тасымалдаушылар жасаған
құқық
бұзушылықтар
бөлiгiнде), 334, 359, 364, 382
(бірінші
бөлігінде), 383 (бірінші және
екінші
бөліктерінде), 386, 395 (бірін
ші
бөлігінде), 396 (бірінші
бөлігінде), 408, 420, 421, 422,

2. Осы баптың
«әрекеттер» деген сөз
бірінші
бөлігінде «іс-әрекеттер»
деген
көзделген, әкімшілік сөзбен ауыстырылсын.
жаза қолданылғаннан
кейін бір жыл ішінде
қайталап
жасалған
әрекеттер –

Экология
мәселелері және
табиғат
пайдалану
комитеті

Мынадай
редакцияда
жазылсын:
«3) 685-бапта:
бірінші бөліктегі «408»
деген цифрлар «407-1, 4072, 408» деген цифрлармен
ауыстырылсын;
екінші
бөліктің
3)
тармақшасы «197,» деген
цифрлардан кейін «407-1,
407-2,» деген цифрлармен
толықтырылсын;
екінші
бөліктің
4)
тармақшасы «386,» деген
цифрлардан кейін «407-1,
407-2,» деген цифрлармен
толықтырылсын.

Экология
мәселелері және
табиғат
пайдалану
комитеті

3)
685-баптың
бірінші бөлігі «396
(бірінші бөлігінде),»
деген сөздерден кейін
«407-2,»
деген
цифрлармен
толықтырылсын;

Қабылданды

Редакцияны
нақтылау.
Қабылданды

Ішкі
істер
органдарының 4071-бабында
көзделген
әкімшілік
құқық
бұзушылық туралы
істерді
қарау
бойынша құзырет
беру мақсатында.
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432, 433 (бірінші
бөлігінде), 434-1,
4342, 437, 438 (бірінші
және
екінші
бөліктерінде), 440 (бірінші
және
екінші
бөліктерінде), 441,
4411, 442 (бірінші және екінші
бөліктерінде), 443 (бірінші
бөлігінде), 443-1 (бірінші
және
үшінші
бөліктерінде), 444 (екінші
бөлігінде), 447, 449 (бірінші
бөлігінде), 450 (бірінші
бөлігінде), 458, 464, 469, 470,
480 (бірінші
бөлігінде), 484, 485, 4851, 486, 487, 489 (бірінші,
тоғызыншы, оныншы және он
бірінші
бөліктерінде), 492, 493, 494, 4
95 (бірінші
бөлігінде), 496 (бірінші
бөлiгiнде), 505, 510 (бірінші,
екінші, үшінші және бесінші
бөліктерінде), 512 (бірінші
бөлігінде), 513 (бірінші
бөлігінде), 514 (бірінші
бөлігінде), 515, 517 (үшінші
бөлігінде), 518, 519 (бірінші,
үшінші,
бесінші
және
алтыншы
бөліктерінде), 559 (бірінші,
5

екінші, төртінші және бесінші
бөліктерінде), 560, 562, 564 (т
өртінші
бөлігінде), 566, 571 (екінші
және
үшінші
бөліктерінде), 572 (екінші
бөлігінде), 573, 590 (бірінші,
екінші, үшінші, бесінші,
алтыншы, жетінші, сегізінші,
тоғызыншы және оныншы
бөліктерінде), 591, 592, 593, 5
94, 595, 596 (бірінші, екінші,
төртінші
және
бесінші
бөліктерінде), 597, 598, 599, 6
00, 601, 602, 603 (үшінші
бөлігінде), 606 (бірінші
бөлігінде), 607 (бірінші
бөлігінде), 611 (бірінші
бөлігінде), 612 (бірінші,
екінші, төртінші, бесінші
және
алтыншы
бөліктерінде), 613 (бірінші, 31, он екінші және он үшінші
бөліктерінде), 614, 615 (бірін
ші, екінші және үшінші
бөліктерінде), 617, 619, 6191, 620, 621 (бірінші,
екінші
және
төртінші
бөліктерінде), 622, 625 (авто
мобиль
көлiгiндегi
бұзушылықтарды
қоспағанда), 626, 630, 631, 63
2, 635 (бірінші және екінші
6

бөліктерінде)-баптарында
көзделген әкiмшiлiк құқық
бұзушылықтар туралы iстердi
қарайды.
2. Iшкi iстер органдарының
атынан әкiмшiлiк құқық
бұзушылықтар туралы iстердi
қарауға
және
әкiмшiлiк
жазалар қолдануға мыналар
құқылы:
...
3)
осы
Кодекстiң 196, 197, 420, 444 (
екінші
бөлігінде), 458, 484 (бірінші
және
екінші
бөліктерінде), 492, 496 (бірін
ші бөлігінде), 510 (бірінші,
екінші, үшінші және бесінші
бөліктерінде), 513 (бірінші
бөлігінде), 514 (бірінші
бөлігінде), 515, 517 (үшінші
бөлігінде), 518, 519 (бірінші,
үшінші,
бесінші
және
алтыншы
бөліктерінде), 559 (бірінші,
екінші, төртінші және бесінші
бөліктерінде), 560, 562, 564 (т
өртінші
бөлігінде), 566, 625 (теміржо
л
көлігінде
құқық
бұзушылықтар
жасағаны
үшін), 630 (бірінші
7

бөлігінде)-баптарында
көзделген әкiмшiлiк құқық
бұзушылықтар үшiн – iшкi
iстер
органдары
полициясының
желілік
бөлімдерінің,
бөлiмшелерiнiң, пункттерінің
бастықтары мен олардың
орынбасарлары;
4)
осы
Кодекстiң 146, 204, 230 (екін
ші
бөлігінде)
(көлік
құралдарының иелері және
автомобиль көлігімен және
қалалық рельстік көлікпен
тасымалдаушылар жасаған
құқық
бұзушылықтар
бөлігінде), 334, 364, 382 (бірі
нші бөлігінде), 383 (бірінші
және
екінші
бөліктерінде), 386, 408, 4342, 437 (бірінші
бөлігінде), 440 (бірінші және
екінші
бөліктерінде), 441, 442 (бірін
ші
және
екінші
бөліктерінде), 443 (бірінші
бөлігінде), 447, 449 (бірінші
бөлігінде), 492, 493, 494, 505
(бірінші
бөлігінде), 571 (екінші
бөлігінде), 572 (екінші
бөлігінде), 573 (төртінші
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бөлігінде), 590 (бірінші,
екінші, бесінші, алтыншы,
жетінші және тоғызыншы
бөліктерінде), 591 (бірінші
бөлігінде), 592 (бірінші және
екінші
бөліктерінде), 593, 594 (бірін
ші
және
екінші
бөліктерінде), 595 (бірінші,
екінші
және
үшiнші
бөліктерінде), 596 (бірінші
және
екінші
бөліктерінде), 597 (бірінші,
екінші, үшінші, төртінші, 4-1
және
4-2бөліктерінде), 598 (бірінші
бөлігінде), 599 (бірінші
бөлігінде), 600 (бірінші
бөлігінде), 601 (бірінші
бөлігінде), 602 (бірінші
бөлігінде), 606 (бірінші
бөлігінде), 607 (бірінші
бөлігінде), 611 (бірінші
бөлігінде), 612 (бірінші және
екінші бөліктерінде), 613 (он
екінші
бөлігінде), 615 (бірінші және
екінші
бөліктерінде), 620, 621 (бірін
ші
және
төртiнші
бөліктерінде), 622, 630 (бірін
ші
бөлігінде)
(жеке
тұлғаларға
қатысты)9

баптарында
көзделген
әкiмшiлiк
құқық
бұзушылықтар үшiн – iшкi
iстер
органдарының
(полицияның)
арнаулы
атақтары бар қызметкерлері;
7.

1-баптың
709-бап. Орман, балық
4) тармақ- және
аңшылық
шасы
шаруашылығы саласындағы
уәкiлеттi органдар
1. Орман, балық және
аңшылық
шаруашылығы
саласындағы
уәкiлеттi
органдар
осы
Кодекстiң 138 (екінші
бөлігінде), 142, 143,
337
(бірінші
және
екінші
бөліктерінде), 339, 366, 367, 3
68, 369, 370, 371, 372, 373, 37
4, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
381, 382 (бірінші
бөлігінде), 383 (бірінші,
екінші
және
бесінші
бөліктерінде), 384, 385 (бірін
ші
бөлігінде), 386, 387, 388, 390,
394 (бірінші
бөлігінде), 395 (бірінші
бөлігінде), 396 (бірінші
бөлігінде), 464-баптарында
көзделген әкiмшiлiк құқық

4) 709-бапта:
бірінші бөлік «396
(бірінші бөлігінде),»
деген сөздерден кейін
«407-1, 407-2 және
408,»
деген
цифрлармен
толықтырылсын;
екінші бөлікте:
1) тармақша «396
(бірінші бөлігінде),»
деген сөздерден кейін
«407-1, 407-2 және
408,»
деген
цифрлармен
толықтырылсын;
2),
3)
4)
тармақшалар
«388»
деген
цифрлардан
кейін «, 407-1, 407-2
және
408»
деген
цифрлармен
толықтырылсын;

Мынадай редакцияда
жазылсын:
«4) 709-бапта:
бірінші бөлік «396
(бірінші бөлігінде),» деген
сөздерден
кейін
«407-1,
407-2,» деген
цифрлармен
толықтырылсын;
екінші бөлікте:
1)
тармақша
«396
(бірінші бөлігінде),» деген
сөздерден
кейін
«407-1,
407-2,» деген
цифрлармен
толықтырылсын;
2),
3),
4)
тармақшалардағы
«388баптарында» деген сөздер
«388,
407-1,
407-2баптарында»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;».

Экология
мәселелері және
табиғат
пайдалану
комитеті

Қабылданды

Орман,
балық
және
аңшылық
шаруашылығы
саласындағы
уәкілетті
органдардың ауыл
шаруашылығы
жануарлары
саласындағы
әкімшілік
құқық
бұзушылық туралы
істерді
қарау
бойынша
құзыреттерін алып
тастау мақсатында,
өйткені
бұл
олардың
қызмет
саласы
болып
табылмайды.
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бұзушылық туралы iстердi
қарайды.
2. Орман, балық және
аңшылық
шаруашылығы
саласындағы
органдардың
атынан әкiмшiлiк құқық
бұзушылық туралы iстердi
қарауға
және
әкiмшiлiк
жазалар қолдануға:
1)
осы
Кодекстiң 138 (екінші
бөлігінде), 142, 143,
337
(бірінші
және
екінші
бөліктерінде), 339, 366, 367, 3
68, 369, 370, 371, 372, 373, 37
4, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
381, 382 (бірінші
бөлігінде), 383 (бірінші,
екінші
және
бесінші
бөліктерінде), 384, 385 (бірін
ші
бөлігінде), 386, 387, 388, 390,
394 (бірінші
бөлігінде), 395 (бірінші
бөлігінде), 396 (бірінші
бөлігінде), 464-баптарында
көзделген әкiмшiлiк құқық
бұзушылықтар
үшiн
–
Қазақстан Республикасының
орман, балық және аңшылық
шаруашылығы саласындағы
уәкiлеттi органдары мен
олардың
аумақтық
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органдарының
лауазымды
адамдары;
2)
осы
Кодекстiң 138 (екінші
бөлігінде), 337 (бірінші және
екінші
бөліктерінде), 339, 366, 367, 3
68, 369, 370, 371, 372, 373, 37
4, 377, 379, 381, 382 (бiрiншi
бөлiгiнде), 383 (бірінші және
екінші
бөліктерінде), 387, 388баптарында көзделген
әкiмшiлiк
құқық
бұзушылықтар үшiн – орман
шаруашылығы мемлекеттік
мекемелерінің басшылары,
басшыларының
орынбасарлары;
3) осы Кодекстiң 138
(екінші
бөлігінде),
337
(бірінші
және
екінші
бөліктерінде), 339, 366, 367,
368, 369, 370, 371, 372, 373,
374, 377, 379, 381, 382
(бiрiншi бөлiгiнде), 387, 388баптарында
көзделген
әкiмшiлiк
құқық
бұзушылықтар
үшiн
–
облыстық
атқарушы
органдардың орман және
аңшылық
шаруашылығы
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құрылымдық бөлiмшелерiнiң
лауазымды адамдары;
4) осы Кодекстiң 138
(екінші бөлігінде), 143, 337
(бірінші
және
екінші
бөліктерінде), 339, 366, 367
(үшінші
бөлігінде),
368
(екінші
бөлігінде),
369
(екінші
бөлігінде),
370
(төртінші бөлігінде), 371, 372
(төртінші бөлігінде), 373
(екінші
бөлігінде),
374
(екінші
бөлігінде),
377
(екінші бөлігінде), 379, 380,
381, 382 (бірінші бөлігінде),
383 (бірінші, екінші және
бесінші
бөліктерінде), 384,
387,
388-баптарында
көзделген әкiмшiлiк құқық
бұзушылықтар
үшiн
–
мемлекеттiк
мекеме
ұйымдық-құқықтық
нысанында құрылған ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар
күзет
қызметтерiнiң
басшылары, басшыларының
орынбасарлары, бастықтары
құқылы.
8.

1-баптың
729-бап.
Жергілікті
5) 729-бапта:
5) 729-бапта:
5) тармақ- атқарушы органдар
бірінші бөлік «405,» бірінші бөлік «405,»
шасы
1.
Облыстың, деген
цифрлардан деген цифрлардан кейін
республикалық маңызы бар кейін «407-1, 407-2 «407-1, 407-2, 408,» деген

Экология
мәселелері және
табиғат
пайдалану

Қабылданды
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қаланың,
астананың,
ауданның, облыстық маңызы
бар
қаланың
жергiлiктi
атқарушы
органы
осы
Кодекстің 75, 156, 172 (бірін
ші, үшінші, төртінші және
бесінші бөліктерінде (барлық
қуаттағы қазандықтар, жылу
желілері
және
жылу
энергиясы
бөлігінде), 193 (төртінші
және
бесінші
бөліктерінде), 199, 202, 204,
204-2,
204-3,
2044, 250 (астық
қабылдау
кәсіпорындарының қызметін
реттеу
бөлігінде), 298 (әлеуметтік
инфрақұрылым объектілері
бөлігінде), 300 (барлық
қуаттағы қазандықтар, жылу
желілері
және
жылу
энергиясын
тұтынушылар
бөлігінде), 301 (барлық
қуаттағы қазандықтар және
жылу
желілері
бөлігінде), 301-2 (барлық
қуаттағы қазандықтар және
жылу
желілері
бөлігінде), 303 (барлық
қуаттағы қазандықтар және
жылу
энергиясы
бөлігінде), 304, 305 (жылу

және
408»
деген
цифрлармен
толықтырылсын;
үшінші бөлік «386,»
деген
цифрлардан
кейін «407-1, 407-2,»
деген
цифрлармен
толықтырылсын.

цифрлармен
толықтырылсын;
үшінші бөлік «386,»
деген цифрлардан кейін
«407-1,
407-2,»
деген
цифрлармен
толықтырылсын.

комитеті
Заң техникасы.
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желілері мен тұрмыстық және
коммуналдық-тұрмыстық
тұтынушылардың
газбен
жабдықтау
жүйелері
объектілерінің
күзет
аймақтары
бөлігінде), 306 (бірінші және
екінші
бөліктерінде), 307 (коммунал
дық-тұрмыстық
тұтынушылар
бөлігінде), 320 (төртінші,
бесінші
және
алтыншы
бөліктерінде), 338, 353 (кең
таралған пайдалы қазбаларды
өндіру және кен іздеушілік
жөніндегі
операциялар
бөлігінде) 382 (бірінші
бөлігінде), 383 (бірінші және
екінші
бөліктерінде), 401 (үшінші,
төртінші,
4-1,
бесінші,
жетінші, оныншы және он
бірінші
бөліктерінде), 402 (бірінші,
екінші
және
үшінші
бөліктерінде), 404 (бірінші,
үшінші, төртінші, бесінші,
алтыншы, жетінші және
сегізінші
бөліктерінде), 405, 4081, 409 (сегізінші, тоғызыншы,
оныншы және он бірінші
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бөліктерінде), 418 (1-1бөлігінде), 455 (бірінші
бөлігінде, екінші бөліктің 1),
2), 4), 6), 7), 8) және 9)
тармақшаларында,
үшінші
және
бесінші
бөліктерінде), 464, 4881, 491-баптарында көзделген
әкiмшiлiк
құқық
бұзушылықтар туралы iстердi
қарайды.
...
3. Аудандық маңызы бар
қалалардың,
кенттердің,
ауылдардың,
ауылдық
округтердің әкімдері осы
Кодекстің 136 (елді
мекен
аумағында жеке тұлғалар
(жеке
кәсіпкерлік
субъектілерін
қоспағанда)
жасаған құқық бұзушылықтар
бөлігінде), 146, 147, 172 (бірі
нші, үшінші және төртінші
бөліктерінде)
(барлық
қуаттағы
қазандықтардың
жылу-механикалық
жабдығын
және
жылу
желілерін
(магистральдық,
орамішілік)
пайдалану
бөлігінде), 204, 204-2, 204-3,
204-4, 301 (барлық қуаттағы
қазандықтар және жылу
желілері
(магистральдық,
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орамішілік)
бөлігінде), 303 (барлық
қуаттағы
қазандықтар
бөлігінде), 304, 305 (жылу
желілерінің (магистральдық,
орамішілік) күзет аймақтары
бөлігінде), 320 (төртінші,
бесінші
және
алтыншы
бөліктерінде), 339 (елді мекен
аумағында жеке тұлғалар
(жеке
кәсіпкерлік
субъектілерін
қоспағанда)
жасаған құқық бұзушылықтар
бөлігінде), 386, 408, 409 (сегі
зінші, тоғызыншы, оныншы
және
он
бірінші
бөліктерінде), 418 (1-1бөлігінде), 491, 505баптарында көзделген,
аудандық
маңызы
бар
қалалардың,
кенттердің,
ауылдардың,
ауылдық
округтердің
аумағында
жасалған әкімшілік құқық
бұзушылықтар
үшін
әкiмшiлiк
құқық
бұзушылықтар туралы iстердi
қарауға
және
әкімшілік
жазалар қолдануға құқылы.
9.

2-бап

Жоқ

Мынадай
2-бап. Осы Заң
жазылсын:
алғашқы
ресми
«2-бап.
жарияланған күнінен

редакцияда

Экология
мәселелері және
табиғат

Қабылданды
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1. Осы Заң, 2023 жылғы
кейін күнтізбелік он
күн
өткен
соң 1 қыркүйектен бастап
енгізілетін
қолданысқа енгізіледі. қолданысқа
1-баптың
1)
тармақшасының оныншы
абзацын
қоспағанда,
алғашқы
ресми
жарияланған күнінен кейін
күнтізбелік алпыс күн
өткен соң қолданысқа
енгізіледі.
2. Осы Заңның 1-бабы
1) тармақшасы он бірінші
абзацының
қолданысы
2025 жылғы 1 қаңтарға
дейін тоқтатыла тұрсын,
тоқтатыла тұру кезеңінде
осы
абзац
мынадай
редакцияда қолданылады
деп белгіленсін:
«3) осы Кодекстің 406бабы бірінші бөлігі 2)
тармақшасының үшінші
абзацында
көзделген
жағдайларды қоспағанда,
жануарларды зоологиялық
питомниктерде,
жануарларға
арналған
панажайларда,
зоологиялық
жатынжайларда,
жануарларды
уақытша
ұстау
пункттерінде,
жануарларға
арналған
оңалту орталықтарында,

пайдалану
комитеті
«Құқықтық
актілер
туралы»
Заңның
42бабының
4-1тармағына сәйкес
бұрын
мұндай
жауаптылыққа әкеп
соқпаған
ісәрекеттер
(әрекетсіздік) үшін
заңдық
жауаптылықты
көздейтін
не
бұрынғымен
салыстырғанда
неғұрлым
қатаң
жауаптылықты
белгілейтін
заң
алғашқы
ресми
жарияланған
күнінен
кейін
күнтізбелік алпыс
күн өткенге дейін
қолданысқа
енгізіле алмайды.
Заң
жобасында
2023
жылғы
1
қыркүйектен бастап
үй
жануарларын
есепке
алуға
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жылжымалы хайуанаттар қатысты ережелерді
бақтарында,
контактілі қолданысқа енгізу
зоопаркетерде ұстауға;».
көзделген.
10.

2-бап

Жоқ

2-бап. Осы Заң
«он» деген сөз «алпыс»
Депутаттар
алғашқы
ресми деген
сөзбен
Г.А. Нұрумова,
жарияланған күнінен ауыстырылсын.
З.А. Камасова
кейін күнтізбелік он
күн
өткен
соң
қолданысқа енгізіледі.
«Құқықтық актілер
туралы»
Заңның
42-бабының
5-тармағында
бұрын
заңдық
жауаптылыққа
алып
келмеген
әрекеттер
(әрекетсіздік)
үшін
заңдық
жауаптылықты
көздейтін
не
бұрынғымен
салыстырғанда
анағұрлым
қатаң
жауаптылықты
белгілейтін
заң
алғашқы
ресми жарияланған
күнінен
кейін
күнтізбелік алпыс
күн
өткенге
дейін қолданысқа

Қабылданды
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енпзЬмейд!
деп жазылган.

Зац жобасыныц мэтпп «Кукыкдык акплер туралы» Казахстан Республикасыныц Зацына жэне эдеби пл кагидаларына
сэйкес келпр1лсш.

Комитет торагасы
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А. Милютин

