
Конституциялық заңнама, сот 
жүйесі және құқық қорғау органдары

Қ О Р Ы Т Ы Н Д Ы
азаматтардың өмірі мен денсаулығына ықтимал 
қауіп төндіретін есірткі құралдарының, 
психотроптық заттар мен олардың 
прекурсорларының, жаңа синтетикалық 
заттардың заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл 
мәселесі жөніндегі комитет отырысының 
қорытындысы бойынша: заңнаманы жетілдіру 
жөніндегі өзекті проблемалар мен шаралар

Нұр-Сұлтан қ.                                                                2021 жылғы 23 ақпан

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Конституциялық 
заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті азаматтардың өмірі 
мен денсаулығына ықтимал қауіп төндіретін есірткі құралдарының, 
психотроптық заттар мен олардың прекурсорларының, жаңа синтетикалық 
заттардың заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл мәселесі жөніндегі отырыстың 
қорытындылары бойынша: заңнаманы жетілдіру жөніндегі өзекті проблемалар 
мен шаралар бойынша ұсынады: 

Қазақстан Республикасының Үкіметіне:
1. Қазақстан Республикасында құқық бұзушылықтың алдын алу 

жөніндегі 2020-2022 жылдарға арналған Кешенді жоспардың іске асырылуын 
ерекше бақылауға алу:

- Денсаулық сақтау министрлігіне нашақорлықтың алдын алу 
саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган мәртебесін заңнамалық бекіту туралы
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- әділет және денсаулық сақтау министрліктерімен жаңа есірткі 
құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды шағын, ірі және аса ірі 
мөлшерге жатқызу әдістемесін жетілдіру;

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне:
2. Бас прокуратура жанындағы қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу 

кодекстерін қолдану практикасын мониторингтеу және қорыту жөніндегі 
ведомствоаралық жұмыс тобының қарауына Қылмыстық кодекстің 296-бабының 
1 және 2-бөліктерін әкімшілік құқық бұзушылықтар санатына жатқыза отырып 
және «қоғамдық орын» деген саралау белгісін алып тастай отырып, қылмыстық 
сипаттан арылту мәселесін енгізу»;

Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы мен Әділет 
министрлігіне мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп:

3. Күшті әсер ететін заттарды заңсыз қолданғаны, оның ішінде оларды 
медициналық емес пайдаланғаны, сақтағаны және таратқаны үшін құқықтық 
жауапкершілікті белгілеу мәселесін пысықтау;

Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен 
Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму 
министрлігіне:

4. ҚР ҰҚК Шекара қызметі өткізу пункттерін реконструкциялау және 
техникалық жарақтандыру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыс шеңберінде ҚР 
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігімен бірлесіп тыйым 
салынған заттарды, оның ішінде синтетикалық есірткілердің жаңа түрлерін 
(сұйық түрінде, химиялық прекурсорлар және т.б.) анықтауға қабілетті қазіргі 
заманғы жабдықтар сатып алуды көздесін. 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне:
5. Синтетикалық есірткілердің, прекурсорлардың және оларды дайындау 

кезінде пайдаланылатын өзге де химиялық заттардың жаңа түрлері бойынша сот 
сараптамаларын жүргізу мерзімдерін қысқарту үшін сараптама мекемелерінің 
материалдық-техникалық базасын жетілдіруді қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне:
6. Күшті заттардың тізімін әзірлеуді және бекітуді тездету, оны 

психоактивті әсері бар рецепт бойынша дәрі-дәрмектердің максималды 
мөлшерімен жаңарту.

7. Құзыретті органдармен өзара іс-қимыл жасай отырып, медициналық 
мақсаттағы күшті әсер ететін заттардың айналымын бақылауды күшейту, оның 
ішінде импорттық препараттардың контрабандасына жол бермеу, сондай-ақ 
оларға тек белгілі бір санаттағы адамдардың қол жеткізуін қамтамасыз ету 
тұрғысында шаралар әзірлесін.

Орындау туралы ақпарат 2021 жылдың 1 қазанына дейін ұсынылсын.

Комитет Төрағасы                           В. ВОЛКОВ


