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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2021 жылғы 18 наурыз 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

М.С. ӘШІМБАЕВ жүргізді. 
 
ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті депутаттар және отырысқа қатысушылар! 

Сенаттың кезекті отырысын бастаймыз. Депутаттардың тіркеуден өтулерін сұраймын. 
Тіркеу режимі қосылсын.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қажетті кворум бар. Сенаттың отырысын ашық 
деп жариялаймын.  

Құрметті сенаторлар! Енді күн тәртібін бекітіп алайық. Күн тәртібінің жобасы 
сіздерде бар. Сұрақтарыңыз бар ма? 

 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, күн тәртібін дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 

Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Күн тәртібі бекітілді. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі бірінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «2005 жылғы 25 қарашадағы Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығына қатысушы мемлекеттердің автокөлік құралдарын жымқыруға қарсы 
күрестегі және оларды қайтаруды қамтамасыз етудегі ынтымақтастығы туралы келісімге 
өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасы жөнінде.  

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі 
Тұрғымбаев Ерлан Заманбекұлына беріледі. 

 
ТҰРҒЫМБАЕВ Е.З. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Сіздердің назарларыңызға ұрланған автокөлік қылмыстарын ашу және көліктерді қайтару 
бойынша Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына мүше елдер арасындағы келісімге өзгерту 
енгізу туралы хаттаманы бекітуге қатысты заң жобасы ұсынылады.  

Бұл хаттамаға 6 елдің ішкі істер министрлері қол қойды. Олар Ресей, Тәжікстан, 
Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Молдова. 

Хаттаманың негізгі мақсаты – ұрланған автокөлік иелерінің құқықтарын қорғау. 
Бүгінде Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының келісіміне сәйкес елдермен 

шекарамыз ашық, осыны пайдаланып кейбір азаматтар заң бұзушылықтар жасайды. 
Мысалы, 2005 жылдан бастап осы кезге дейін ұрланған 223-тен астам көліктің тек қана 
30 пайызы елге қайтарылды. Өйткені сұрау салу нормаларының кемшіліктері бар. Осы 
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кемшіліктерді жою үшін құжатқа жаңа нормалар енгіздік. Енді ереже бойынша сұрау 
салуды орындауға бір ай уақыт беріледі, сондай-ақ сұрау салу бойынша ақпарат ұсынудан 
бас тарту үшін нақты негіз қажет.  

Сонымен қатар хаттамада: 
жол-көлік, өрт және табиғи апаттан зардап шеккен автокөліктер туралы мәлімет 

беру;  
кеден органдарымен ақпарат алмасу; 
1 жыл ішінде сұрауы жоқ автокөлік қай жерде анықталса, сол мемлекетке қалдыру 

мәселелері қарастырылған. 
Еуразиялық экономикалық одаққа кіретін мемлекеттер арасында ортақ кедендік 

шекара бар. Сондықтан осы көліктерді бақылап, ақпарат алмасу үшін бұл хаттама қажет.  
Өткен жылдың сәуір айында бұл заң жобасы Парламентте қаралған болатын, бірақ 

бір норма кірмей қалғандықтан кері қайтарылды.  
Халықаралық шартқа сәйкес хаттаманың 1-бабы 5-тармағының 

е) тармақшасындағы норманы заң жобасына кіргізу қажет болды. Ол жерде мына мәселе 
айтылған: біздің мемлекетте шекарадан өтетін көліктер туралы ақпараттық деректер 
базасы жоқ, сондықтан бұл норма Қазақстанға қолданылмайды.  

Осы ескертпені заң жобасына кіргіздік. Бүгінгі барлық нормалар Вена 
конвенциясына сәйкес келтірілді.  

Құрметті депутаттар! Бүгінде Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің 
арасында автокөліктерді ұрлау проблема болып тұр. Осы келісімді бекіту азаматтардың 
құқығын қорғап, ұрланған көліктерді қайтарудың жолын жеңілдетеді.  

Заңды қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық және құқықтық салдарға әкеп 
соқпайды, қосымша қаржы талап етпейді.  

Қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Нұралиев Әбдәлі Тоқбергенұлына беріледі. 
 
НҰРАЛИЕВ Ә.Т. Рақмет. 
Құрметті Ерлан Заманбекұлы! Заң жобасының негізгі мақсаты ТМД кеңістігінде 

автокөлік құралдарын ұрлауға қарсы күресуге және олардың қайтарылуын қамтамасыз 
етуге бағытталған. Алайда қарастырылып отырған хаттамаға Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығындағы алты ел ғана қол қойғаны белгілі болып отыр. Осыған байланысты 
сұрақ.  

Келісімге қол қоймаған елдермен осы саладағы өзара іс-қимылдар қандай негізде, 
қандай бағыттарда жүргізілетін болады? Рақмет. 

 
ТҰРҒЫМБАЕВ Е.З. Сұрағыңызға рақмет. Бұл келісімге бес мемлекет қол қойған 

жоқ. Ол Армения, Әзірбайжан, Украина, Түрікменстан, Өзбекстан. Бірақ ол 
мемлекеттермен басқа да бірнеше халықаралық келісімдер бар, соны біз қолданып 
жатырмыз. Бірақ бізде 1993 жылы қабылданған басты бір ғана үлкен конвенция бар. Осы 
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конвенция бойынша бір-бірімен араласқан әр мемлекет қылмыстық істер бойынша бір-
біріне көмектесу керек. Осы норма бойынша барлық қылмыс соның ішінде аталған, оның 
ішінде автокөлік ұрлау да бар. Бірақ бүгінгі келісім бойынша нақты ұрланған автокөлікті 
тіркеу және ол автокөлікті мемлекетке қайтару бойынша осы мәселе жазылған. 
Сондықтан осы келісім бізге өте қажет. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Ерлан Заманбекұлы, орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және 

құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі Сүлеймен Ләззат Жаңылысқызына беріледі. 
 
СҮЛЕЙМЕН Л.Ж. Рақмет. 
Құрметті Төраға, құрметті депутаттар, қатысушылар! Назарларыңызға ұсынылып 

отырған хаттама Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы аумағында ұрланған автокөлік 
иелерінің құқықтарын қорғауды қамтамасыз етуге, қылмыстық қолсұғушылыққа қарсы іс-
қимыл жүйесін жетілдіруге бағытталған.  

Ішкі істер министрлігінің ақпаратына сәйкес соңғы 15 жылда елімізде 40 мың 
303 автокөлік ұрланған, оның ішінде 26 мың 79-ы табылып, иелеріне қайтарылған, 14 мың 
224-і табылмаған. 

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінде ұрланған автокөліктердің  
223-і табылып, оның 66-ы елімізге қайтарылған. Сондай-ақ 233 автокөлік Қазақстаннан 
табылып, олардың 84-і Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдеріне қайтарылды. 

Мысал ретінде алатын болсақ, 2020 жылы елде ұрланған 2121 автокөліктің ішінен 
547-і ұрлық және айдап кету фактілері бойынша қылмыстық есепке қойылды,  
412-і иелеріне қайтарылды, ал қалған 1162-і қаржы пирамидалары және алаяқтық 
бойынша тергеліп жатқан қылмыстық істер шеңберінде есепке қойылып отыр. Ол 
автокөліктер қылмыстық есептен сот шешіміне сәйкес шығарылады.  

Қазақстан хаттамаға «1-бабының 5-тармағының алтыншы абзацтың ережесі 
Қазақстан Республикасына қатысты емес» деген ескертумен қол қойып отыр. Бұл ескерту 
Қазақстанның мемлекеттік шекарадан өтетін автокөлік құралдары туралы ақпараттық 
дерекқорды қалыптастырмауы турасында.  

Осы ескертуді Ұлттық қауіпсіздік комитеті енгізіп отыр және ол Қазақстанның 
шекарасын кесіп өтетін автомашиналарды тіркеудің қазіргі уақытта техникалық 
мүмкіндігінің болмауымен уәжделіп отыр.  

Заң жобасы 1969 жылғы Халықаралық шарттар құқығы туралы Вена 
конвенциясының 23-бабының талаптарына сәйкес келеді. 

Жалпы хаттама мынадай негізгі мәселелерді қарастырып отыр: 
1) ұрланған автокөлік құралдарының қайтарылуын қамтамасыз ету; 
2) хаттамаға қатысушы тараптардың ақпараттық дерекқорларынан автокөлік 

құралдары туралы мәліметтер алу және алмасу;  
3) мәліметтермен жедел алмасу үшін автокөлік құралдары туралы ақпараттық 

дерекқорды қалыптастыру және қолдау. Сонымен қатар бұл дерекқорлар: 
есептен шығарылған автокөлік құралдары туралы; 
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заңнамаға сәйкес мемлекеттік шекараны кесіп өту кезінде мәліметтері кеден 
органдарының ақпараттық дерекқорларына енгізілуі тиіс автокөлік құралдары туралы; 

жол-көлік оқиғасы, өрт, дүлей зілзала және өзге де жағдаяттар немесе үшінші 
тұлғалардың әрекеттері салдарынан зақымданған автокөлік құралдары туралы ақпаратты 
қамтиды. 

Бұл ретте ұрланған автокөлік басқа мемлекетте табылса, онда қаржыны немесе 
автокөлікті қайтару мәселесі сол елдегі соттың шешіміне сәйкес жүзеге асырылады 
(Қазақстан Республикасына да осылай). 

Енгізілетін түзетулер Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы елдердің 
автокөлік құралдарын ұрлауға қарсы күресте қажетті ақпаратты жедел алудағы бірлескен 
іс-қимылын күшейтуге мүмкіндік береді, сондай-ақ ұрланған көлік құралдарын қайтаруға 
бағытталған іс-шаралардың нәтижелігі артады деп күтілуде. 

Заң жобасын қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық, құқықтық салдарға 
әкелмейді және республикалық бюджет шығыстарын ұлғайтуды көздемейді. 

Құрметті әріптестер, баяндалғанды ескере отырып, Конституциялық заңнама, сот 
жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті заң жобасын қолдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ләззат Жаңылысқызы. 
Құрметті әріптестер, талқылауға қатысатын депутаттар бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. 
«2005 жылғы 25 қарашадағы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы 

мемлекеттердің автокөлік құралдарын жымқыруға қарсы күрестегі және оларды 
қайтаруды қамтамасыз етудегі ынтымақтастығы туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы 
хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау 
жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасы мен Болгария 
Республикасы арасындағы сотталған адамдарды беру туралы шартты ратификациялау 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде.  

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары 
Ахметжанов Марат Мұратұлына беріледі. 

 
АХМЕТЖАНОВ М.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Сіздерге «Қазақстан Республикасы мен Болгария Республикасы арасындағы сотталған 
адамдарды беру туралы шартты ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасын ұсынып отырмыз.  
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Бұған дейін Қазақстан мен Болгария арасында адамдарды ұстап беру және 
қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсету туралы шарттарды 
ратификацияладық. Енді соңғы келісімді ұсынып отырмыз, бұл сотталған адамдарды беру 
туралы. Қылмыстық сала бойынша әріптестік осы шартпен аяқталады.  

Келісім халықаралық тәжірибеде қалыптасқан үлгі негізінде жасалған. 
Шарт ел аумағынан тыс жерлерде жүрген азаматтарымызды қорғау және оларға 

қамқорлық жасау туралы конституциялық міндеттерді орындауға бағытталған. 
Келісімнің басты ережесі – сотталған адамдарды өз елінде жазасын өтеу үшін беру 

және олармен алмасу тәртібін реттейді. Енді сол тәртіптерге тоқталсақ. 
Сотталған адамды беру үшін: 
ең алдымен сотталған адам сұрау салынатын елдің азаматы болуы тиіс; 
екі елде де қылмыс болып саналатын әрекет үшін сотталған болуы қажет; 
сұрау алынған кезде үкім заңды күшіне енген болуы тиіс және кемінде 6 ай өтейтін 

уақыты қалуы тиіс; 
сотталған адамның жазбаша келісімі керек; 
екі ел де беруге келісуі қажет. 
Осы айтылған талаптар сақталмаса, онда адам берілмейді.  
Қазір бізде де, Болгарияда да сотталған азаматтар жоқ. Жалпы екі ел арасында 

қарым-қатынас жақсы дамуда. Сауда айналымы, туризм, басқа да бағыттар дамып келеді. 
Ол елде біздің 208 студентіміз бар.  

Бұндай шарттар 21 елмен жасалған. Бұл шарт адам құқықтарына тікелей қатысты. 
Сол себепті «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» Заңға сай 
ратификация жасауға жатады. 

Заң жобасын қабылдау бюджеттен қосымша қаражат талап етпейді. Оны орындау 
экономикалық, әлеуметтік, саяси теріс салдарға әкелмейді. 

Құрметті депутаттар, заң жобасына қолдауларыңызды сұраймыз. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Нұржігітова Дана Өмірбайқызына беріледі. 
 
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Марат Мұратұлы, ұсынылып отырған шарт кәмелетке толмаған сотталған 

азаматтарға да қатысты қолданылады. Бұл шарттың 2-бабының 5-тармағында көрсетілген.  
Осы орайда кәмелетке толмаған сотталғандарды беру тәртібі бөлек 

қаралмағандығына назар аударғым келіп отыр. Бұл тәртіп дәл осылай жалпылама күйінде 
халықаралық шарттарда да, біздің ұлттық қылмыстық заңнамаларда да қолданылып жүр.  

Менің сұрағым: кәмелетке толмаған сотталғандардың құқықтары мен 
қауіпсіздіктерін қамтамасыз ету үшін бұл норманың осылай жалпы сотталғандарға бірдей 
етіп жазылғаны дұрыс деп ойлайсыз ба, әлде кәмелетке толмаған сотталғандарға бөлек 
тәртіп қарастыру қажет пе?  

 
АХМЕТЖАНОВ М.М. Сұрағыңызға рақмет. 
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Бұл ешқандай теріс салдарларға әкеліп соқпайды. Өйткені бұл шартта көрсетілген, 
кәмелетке толмаған, не болмаса әрекет етуге қабілетсіз (недееспособный) адамдардың 
өкілеті болу керек. Осы шарт бойынша кәмелетке толмағандар да енеді деп Болгария 
тарапынан біз тек қана нақтылап отырмыз. Сіздер білесіздер, кәмелетке толмағандардың 
өзінің келісімінен басқа өкілінің келісімі керек.  

Бұл норма тек қана нақтылайды, бірақ ұлттық заңнамада бүкіл кәмелетке 
толмағандарды қорғау мәселесі жазылған. Сондықтан олардың құқығына ешқандай 
зардап әкелмейді.  

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Марат Мұратұлы, орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және 

құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі Бекназаров Нұрлан Құдиярұлына беріледі. 
 
БЕКНАЗАРОВ Н.Қ. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Құрметті әріптестер! Қаралып отырған «Қазақстан Республикасы мен Болгария 

Республикасы арасындағы сотталған адамдарды беру туралы шартты ратификациялау 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы шетелде қылмыстық жауапқа 
тартылып, бостандығынан айрылған азаматтарға өз елінде жазасын өтеу мүмкіндігін беру 
жөніндегі құқықтық негіздерді құруға бағытталған.  

Бұл шартта екі елдің бір-біріне осындай адамдарды беру тәртібі мен мән-жайлары 
көзделген және осыған сәйкес тараптар сотталған адамдарды беру бойынша өзара іс-
қимылды жүзеге асыратын болады. 

Шарттың негізгі талаптары бойынша Бас Прокурордың орынбасары тиянақты 
айтып кетті.  

Жалпы алғанда, елден тыс жерде сотталған жағдайда біздің азаматтарға қаржы 
тапшылығы мен тілдік кедергілерге байланысты туыстарымен кездесуі, негізгі 
қажеттіліктердің жеткілікті мөлшерде қамтылуы қиындыққа соғатыны белгілі. Сондықтан 
келісімшарт шетелдіктерге және біздің азаматтарымызға басқа елде қылмыс жасаған 
жағдайда өз отандарында жазаларын өтеп, қамаудан босатылған кезде қоғамға тез арада 
бейімделіп, өзіне жақын ортаға қосылуына мүмкіндік береді және әлеуметтік жағынан 
оңалтуға оң әсерін тигізеді. 

Ресми мәліметтерге сәйкес Болгариядағы Қазақстан елшілігінің консулдығында 
372 азаматымыз есепте тұрады. Оның 200-ден астамы сондағы жоғарғы оқу орындарында 
оқитын біздің студенттер. 

Біздің елімізде 47 Болгария азаматы әртүрлі сала бойынша жұмыс атқарады. 
Бүгінгі күнге дейін екі ел азаматтарына қатысты сотталып, бас бостандығынан 

айыру фактісі орын алмаған. 
Заң жобасы бойынша заң бастамашыларымен және басқа да мүдделі мемлекеттік 

органдардың өкілдерінің қатысуымен жұмыс тобының отырыстары өткізілді және жан-
жақты талқыланды.  
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Келісімді іске асыру теріс әлеуметтік-экономикалық және құқықтық салдарға әкеп 
соқтырмайды, сондай-ақ республикалық бюджеттен қосымша қаржы шығындарын қажет 
етпейді. 

Комитет мүшелерінен және Сенат комитеттерінен заң жобасы бойынша ескертулер 
мен ұсыныстар келіп түскен жоқ.  

Баяндалғанды ескере отырып, Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық 
қорғау органдары комитеті «Қазақстан Республикасы Парламентінің комитеттері мен 
комиссиялары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 29-бабының 1), 7) тармақшаларына 
және Қазақстан Республикасы Конституциясы 61-бабының 4-тармағына сәйкес заң 
жобасын Сенат отырысында қабылдауды ұсынады. 

Қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Нұрлан Құдиярұлы.  
Талқылауға қатысатын депутаттар бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Онда заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасы мен Болгария Республикасы арасындағы сотталған 

адамдарды беру туралы шартты ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру 
режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі үшінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Еуразиялық экономикалық одақтың тауар белгілері, 
қызмет көрсету белгілері және тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы шартты 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Әділет министрі Бекетаев 
Марат Бақытжанұлына беріледі. 

 
БЕКЕТАЕВ М.Б. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті сенаторлар! Сіздердің 

назарларыңызға «Еуразиялық экономикалық одақтың тауар белгілері, қызмет көрсету 
белгілері және тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы шартты ратификациялау 
туралы» Заң жобасын ұсынып отырмыз. 

Шартта Еуразиялық экономикалық одақтың тауар белгілеріне және тауарлары 
шығарылған жерлердің атауларына құқықтық қорғауды беру тәртібі, өтінім берушілер мен 
құқық иеленушілердің құқықтары, сондай-ақ тиісті өтінімдерді қарау кезінде ұлттық 
патенттік ведомстволардың өзара іс-қимыл жасау тәртібі көзделген. 

Заң жобасының мақсаты тауар таңбаларын және тауар шығарылған жерлердің 
атауларын тіркеу мен қорғаудың өңірлік жүйесін құру болып табылады. 

Көрсетілген объектілерді тіркеудің өңірлік жүйесін енгізу Еуразиялық 
экономикалық одақ туралы шартта көзделген.  
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Бұл жүйенің артықшылығы бір қорғау құжатын бес мемлекеттің аумағында бір 
уақытта алу мүмкіндігі болып отыр. 

Өнеркәсіптік меншік объектілеріне қатысты тиісті қорғауды алу үшін ең маңызды 
факторлардың бірі берілген өтінімнің басымдық күні болып табылады. Бұл жүйе бір 
өтінім беру арқылы бес мемлекетте бір басымдық күнін белгілеуге мүмкіндік береді. 

Шартты ратификациялау ұлттық тауар белгілері иелерінің құқықтарын шектемейді, 
сонымен бірге еуразиялық нарыққа бағдарланған отандық тауар өндірушілердің 
құқықтарын қорғау деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. 

Қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Жүсіп Нұртөре Байтілесұлына беріледі. 
 
ЖҮСІП Н.Б. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті Марат Бақытжанұлы! Шартта Еуразиялық экономикалық одақтың тауар 

белгілеріне және тауарларды шығарған жерлердің атауларына құқықтық қорғау 
ерекшеліктері, өтінім берушілер мен құқық иеленушілердің құқықтары, сондай-ақ тиісті 
өтінімдерді қарау кезінде ұлттық патенттік ведомстволардың өзара іс-қимыл жасау тәртібі 
қарастырылған. 

Осы шартты ратификациялау экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің ұлттық 
экономикаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға жаңа мүмкіндіктер ашады деп 
күтіліп отыр және кедендік рәсімдеуді жеңілдетуге көмектеседі деген пікір бар.  

Шарттың 3-бабының 5-тармағына сәйкес одақтың тауар белгісіне айрықша 
құқықты бұзғаны үшін мүше мемлекеттің заңнамасында мүше мемлекетке тіркелген тауар 
белгісіне айрықша құқықты бұзғаны үшін көзделгені сияқты дәл сондай жауапкершілік 
көзделетіні қарастырылған. 

Осыған орай сұрақ:  
1) біздің мемлекетте тіркелген тауар белгісіне айрықша құқықты бұзғаны үшін 

жауапқа тартылғандардың статистикасы қандай?  
2) «Тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және тауар шығарылған жерлердің 

атаулары туралы» Қазақстан Республикасының Заңында тауар белгілеріне және тауарлары 
шығарылған жерлердің атауларына құқық иеленушілердің құқықтары қаншалықты 
қорғалған?  

Қазір көп жағдайда ақпарат келіп жатыр, ұлттық заңның 43-бабының 2-тармағына 
сәйкес тауар белгісіне айрықша құқықты немесе тауар шығарылған жердің атауын 
пайдалану құқығын бұзғаны үшін кiнәлi тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына 
сәйкес жауапты болуы керек.  

Осыған байланысты жауабыңызды айтсаңыз.  
 
БЕКЕТАЕВ М.Б. Сұрағыңызға рақмет. Рұқсат болса, екінші сұрақтан бастайын.  
Тауар белгісін заңсыз пайдаланғаны үшін құқық бұзушылықтың ауырлығына 

байланысты заңнамада 80 айлық есептік көрсеткішке дейін әкімшілік айыппұл көзделген. 
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Ал қылмыстық істер бойынша 20 тәулік мерзімге дейін қамаққа алу көзделген, бұған қоса 
барлық контрафактылы тауарлар тәркіленіп, жойылуға жатады.  

Ал бірінші сұраққа келетін болсақ, аталған құқық бұзушылықтар бойынша соңғы 
бес жылдың жалпы көрсеткіштері мынадай: жылына орта есеппен 100-150 тұлғаға дейін 
әкімшілік жауапкершілікке тартылады және қылмыс белгілері бар шамамен 15-20 іс 
тіркеледі. Жалпы алғанда жүргізіліп жатқан жұмыс халықаралық деңгейде оң бағасын 
алуда. Мәселен, Қазақстан контрафакты кеңінен таралған елдердің қатарына кірмейді. 
Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Марат Бақытжанұлы, орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және 

құқық қорғау органдары комитетінің хатшысы Сафинов Қанатбек Бейсенбекұлына 
беріледі. 

 
САФИНОВ Қ.Б. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Шарт бір өтінім беру арқылы 

Еуразиялық экономикалық одақ аумағында тауар және қызмет көрсету белгілеріне, тауар 
шығарылған жерлердің атауларына қатысты бірыңғай қорғау құжатын алудың өңірлік 
жүйесін құруға бағытталған. 

Шартта осы объектілерді құқықтық қорғаудың ерекшеліктері, қағидаттары, 
субъектілердің құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ ұлттық патенттік ведомстволардың 
өзара іс-қимыл жасау тәртібі көзделген. 

Тауар белгілерін тіркеудің бірыңғай тетігін енгізу Одақ аумағында құқықтық 
қорғауды күшейтуге мүмкіндік береді. Мұның бәрі инвестициялық ахуалды жақсартуға 
ықпал етеді, ал инвесторға осы саладағы өз қызметін жоспарлау оңайырақ болады. 

Заң жобасы бойынша Сенаттың тұрақты комитеттерінен оң қорытындылар 
алынды. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Конституциялық заңнама, сот жүйесі 
және құқық қорғау органдары комитеті Конституцияның 61-бабының 4-тармағына сәйкес 
«Еуразиялық экономикалық одақтың тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері және 
тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы шартты ратификациялау туралы» 
Заңды қабылдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Қанатбек Бейсенбекұлы. 
Талқылауға қатысатын депутаттар бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. 
«Еуразиялық экономикалық одақтың тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері 

және тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы шартты ратификациялау туралы» 
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Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа 
қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Осы заң жобасы бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
мемлекеттердің темекі өнімдеріне акциздер саласындағы салық саясатын жүргізу 
қағидаттары туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі 
Ерғалиев Әсет Арманұлына беріледі. 

 
ЕРҒАЛИЕВ Ә.А. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

«Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің темекі өнімдеріне акциздер 
саласындағы салық саясатын жүргізу қағидаттары туралы келісімді ратификациялау 
туралы» Заң жобасы ұсынылып отыр.  

Келісім жобасында: 
2024 жылдан бастап индикативтік мөлшерлеме мен одан ауытқу диапазондарын 

қолдану; 
Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесіне акциздердің индикативтік 

мөлшерлемелерін бекіту және негізделген экономикалық тұрақтылық болған кезде оларды 
өзгерту бойынша өкілеттіктер беру көзделеді. 

Акциздер мөлшерлемелерін жақындастыру 2024 жылдан бастап жүзеге 
асырылатын болады. 

Әрбір бес жыл сайын бірыңғай индикативтік мөлшерлеме және одан ауытқу 
диапазоны белгіленетін болады. 

2024 жылы сигареттерге қатысты индикативтік мөлшерлеме 1000 дана үшін 
35 еуроға баламалы мөлшерде ұлттық валютада белгіленген. 

Үйлесімділікке қол жеткізу мақсатында 2024 жылы темекіге арналған акциздердің 
нақты мөлшерлемелері 20 пайыз шегінде индикативтік мөлшерлемеден көп немесе аз 
болуы мүмкін. 

Заң жобасы темекі өнімдеріне арналған акциз мөлшерлемелерінің ұлғаюы есебінен 
бюджетке қосымша түсімді қамтамасыз етеді. Осылайша келісім Еуразиялық 
экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумағында темекі өнімдерінің акциздерін 
салу саласында бірыңғай практика қолдануды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Ұсынылып отырған заң жобасын қолдауларыңызды сұраймыз. Назарларыңызға 
рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? 
Слово предоставляется депутату Булавкиной Ольге Александровне. 
 
БУЛАВКИНА О.А. Спасибо, уважаемый Маулен Сагатханович.  
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Уважаемый Асет Арманович! В последнее время при рассмотрении как важных 
документов международного порядка, так и внутренних законодательных актов нам 
приходится практически вслепую принимать решения, поскольку сопровождающие 
документы заключения научных институтов содержат главным образом общие слова и 
общие рассуждения об их социально-экономической, общественно-политической и иной 
эффективности. При этом нет конкретных количественных оценок, на основании которых 
можно было бы нам судить о реально проведенной работе по научно-методическому 
обоснованию документов. 

Все это мы наблюдаем и в процессе рассмотрения соглашений. Вместе с тем, к 
примеру, Соглашение о регулировании акцизной политики на табачную продукцию 
может иметь разную степень последствий как экономического, так и социального 
порядка, имея в виду прежде всего здоровье населения. 

В этой связи у меня вопросы. Почему именно 35 евро? Есть ли какие-либо 
обоснования у министерства позиции казахстанской стороны в конкретных 
количественных оценках соотношения приобретений и возможных потерь? Спасибо. 

 
ЕРҒАЛИЕВ Ә.А. Спасибо за вопросы. 
Действительно, принятие любого законодательного акта влечет за собой 

определенные социально-экономические последствия.  
Если говорить о ратификации данного соглашения, то необходимые расчеты были 

проведены. В частности, совместно с Евразийской экономической комиссией, экспертным 
сообществом были проведены расчеты, анализ и прогнозирование того, какими темпами 
будут расти акцизные ставки на табачные изделия в странах, которые входят в 
Евразийский экономический союз. На основе такого анализа было установлено, что 
индикативная акцизная ставка должна быть на уровне 35 евро с учетом того, как будут 
расти акцизные ставки до 2024 года, и коридор – плюс-минус 20 процентов.  

В Казахстане необходимые изменения для доведения нашей акцизной ставки до 
такого уровня будут происходить постепенно, без резких скачков. Мы будем 
придерживаться нижнего порога установленного коридора. Как вы знаете, на 
сегодняшний день в Налоговом кодексе на 2021 год установлена такая акцизная ставка на 
уровне 21,4 евро, на 2022 год – 24 евро, на 2024 год – 28 евро. То есть мы придерживаемся 
нижнего порога. 

Если говорить о социально-экономических последствиях, то, во-первых, это 
пополнение бюджета, в бюджет ежегодно будет поступать более 20 миллиардов тенге, во-
вторых, снижение теневого оборота табачных изделий, в-третьих, социальный эффект, это 
стимулирование изменения поведенческой модели потребителей, они будут меньше 
потреблять табачных изделий. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Әсет Арманұлы, орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Қаржы және бюджет комитетінің мүшесі 

Дүйсембаев Ғұмар Ислямұлына беріледі. 
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ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Құрметті Төраға, әріптестер мен шақырылғандар! Еуразиялық 
экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің темекі өнімдеріне акциздер саласында салық 
саясатын жүргізу қағидаттары туралы келісім 2019 жылғы 19 желтоқсанда Санкт-
Петербург қаласында жасалды. 

Келісімнің мақсаты темекі өніміне арналған акциздердің мөлшерлемелерін 
үйлестіру және темекі өнімдерінің айналымы саласында бәсекелес ортаны қамтамасыз 
ету, сондай-ақ заңсыз өнімдердің көлемін барынша азайту жолымен Еуразиялық 
экономикалық одақ шеңберінде темекі өнімдері нарығының жұмыс істеуі үшін тиісті 
жағдайлар жасау. 

Алдағы уақытта ұсынылатын акциздердің ставкаларына байланысты бюджетке 
түсетін түсімдердің серпіні 2020 жылғы 217 миллиард теңгеге қарағанда болжам бойынша 
2024 жылы 310 миллиард теңге көлемінде күтілуде.  

Темекі өнімдеріне арналған акциздерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
мемлекеттердің барлығында теңдестіру одақ аумағында темекі өнімдерінің акциздеріне 
салық салуды қолданудың бірыңғай практикасын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
Сондықтан акциздерді теңестіру отандық өндірушілерден бәсекеге қабілетті болу үшін 
шығарылатын өнімнің сапасын жақсартуды талап етеді. 

Бұл келісім «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» Заңның 
11-бабының 2) тармақшасына сәйкес ратификациялауға жатады. 

Заң жобасын қарау барысында жұмыс тобының және комитеттің отырыстары 
өткізілді. 

Сенаттың тұрақты комитеттерінен аталған заң жобасы бойынша ескертулер мен 
ұсыныстар түскен жоқ. 

Баяндалғанды ескере келе, Қаржы және бюджет комитеті Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 61-бабының 4-тармағына сәйкес «Еуразиялық экономикалық одаққа 
мүше мемлекеттердің темекі өнімдеріне акциздер саласындағы салық саясатын жүргізу 
қағидаттары туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңын 
қабылдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ғұмар Ислямұлы. 
Құрметті әріптестер, енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз сенатор Шелпековке беріледі. 
 
ШЕЛПЕКОВ Б.А. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Заң жобасы 

Одаққа мүше әрбір мемлекеттің алдында тұрған жаһандық экономика шеңберіндегі және 
әрбір елдің өз экономикасының дербес дамуы жолындағы бәсекеге қабілеттілігін 
күшейтуге бағытталған.  

Темекі өнімдеріне бірыңғай акциздік ставкалары қолданылып, теңестірілген 
жағдайда темекі өнімінің заңсыз ағыны да тоқталады.  

Талқыға салынып отырған заң жобасының негізгі мақсаты Еуразиялық 
экономикалық одақ шеңберінде темекі өнімдері нарығының қалыптасуына тиісті жағдай 
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жасау және темекі өнімдерінің айналымы саласында бәсекелес ортаны дамыту 
мақсатында әзірленген. 

Келісімнің мазмұнында Одақ шеңберінде темекі өнімдеріне акциздер 
мөлшерлемелерін үйлестіру нысандары мен қағидаттары және салық саясаты мәселелері 
бойынша да қызметтері айқындалған. 

Құрметті әріптестер! «Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің 
темекі өнімдеріне акциздер саласындағы салық саясатын жүргізу қағидаттары туралы 
келісімді ратификациялау туралы» Заңның жобасын қолдауға шақырамын. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Слово предоставляется депутату Ершову Сергею Михайловичу. 
 
ЕРШОВ С.М. Спасибо. 
Уважаемый Маулен Сагатханулы! Уважаемые коллеги! Одним из шагов по 

углублению интеграционных процессов государств – членов Евразийского 
экономического союза является обеспечение на законодательном уровне условий для 
единого экономического пространства на всей его территории, в том числе посредством 
сближения налоговых ставок.  

В Казахстане за последние несколько лет в рамках единого интеграционного поля 
отмечается значительный рост акцизного налогообложения по таким товарам, как бензин, 
дизельное топливо, алкогольная продукция, табачные изделия.  

Что касается табачных изделий, то если в 2011 году ставка акциза на сигареты 
составляла 1000 тенге за 1000 штук, то в 2021 году она составляет 11100 тенге, то есть 
выросла более чем в десять раз.  

По логике, повышение акцизов предполагает значительное увеличение налоговых 
поступлений в бюджет, о чем было сказано ранее, что, соответственно, должно 
отражаться на социально-экономическом благосостоянии казахстанцев, на решении 
социальных вопросов. Однако, кроме резкого повышения цен на продукты первой 
необходимости, существенных изменений в материальном благополучии казахстанцев из-
за повышения акцизных ставок не наблюдается. Возникает резонный вопрос: на что 
тратятся доходы от роста акцизов?  

Считаю, в данном вопросе следует ввести принцип адресности и целевого 
характера использования этих видов налоговых поступлений, что предполагает выделение 
этих средств конкретным получателям, в первую очередь социально уязвимым слоям 
населения, и по обозначенным направлениям. Это позволит определить, насколько 
справедлива нынешняя система акцизного налогообложения, а также уяснить разумность 
их применения. 

Уважаемые коллеги, одной из целей создания Евразийского экономического союза 
является стабильное развитие государств-членов в интересах повышения жизненного 
уровня населения. Исходя из этого, полагаю необходимым в такого рода международных 
соглашениях, предусматривающих сближение налоговых ставок по наиболее 
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чувствительным подакцизным товарам, сохранять баланс интересов государства, 
потребителей и бизнеса.  

Конечно, табак – это не хлеб, он не относится к продуктам первой необходимости. 
Тем более я не отношу себя к сторонникам табакокурения. Однако есть определенный 
процент наших граждан, для которых он необходим. И в ситуации, когда цены на пачку 
сигарет растут, а доходы населения остаются на прежнем уровне (к слову, заметно 
отстающие от Российской Федерации), дальнейшее увеличение стоимости может 
привести к существенному увеличению доли нелегальной торговли, тем самым неизбежно 
порождая потребление дешевой контрафактной продукции сомнительного качества, что 
чревато еще большим ухудшением здоровья наших граждан.  

Трафаретное заявление разработчиков о том, что реализация законопроекта не 
повлечет отрицательных социально-экономических последствий, считаю поверхностным, 
хотя бы ввиду того, что вынужденное курение контрафактной продукции станет причиной 
других заболеваний, на лечение и реабилитацию которых потребуются определенные 
финансовые затраты.  

Таким образом, ратификация подобного рода международных документов, 
влияющих на социальное самочувствие наших граждан, во-первых, должна иметь 
адресный и целевой характер использования подобного вида налоговых поступлений, во-
вторых, нужна серьезная исследовательская работа по предполагаемым социально-
экономическим последствиям и возможным рискам, с сохранением оптимального баланса 
интересов государства, потребителей и бизнеса.  

Благодарю за внимание. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо, Сергей Михайлович. 
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша шешім 

қабылдайық. 
«Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің темекі өнімдеріне 

акциздер саласындағы салық саясатын жүргізу қағидаттары туралы келісімді 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау жөніндегі 
Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Осы заң жобасы бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі келесі қаралатын мәселе «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне адвокаттық қызмет және заң көмегі 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы бойынша Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Мәжілісі мен Сенаты арасындағы келіспеушіліктерді қарау және еңсеру үшін келісу 
комиссиясының құрамына Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарын 
сайлау туралы. 

Бұл заң жобасы бойынша Сенат енгізген түзетулердің біреуіне байланысты 
Мәжіліс өз пікірін білдіріп отыр. Регламенттің нормаларына сәйкес бұл мәселе келісу 
рәсімдері арқылы шешіледі. 
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Мәжіліс келісу комиссиясын құрды. Енді біз осы комиссияға Сенат депутаттарын 
сайлауымыз керек. 

Бас комитет өз ұсынысын берді. Келісу комиссиясының құрамына мына депутаттар 
ұсынылады: Айтпаева Сәуле Мұханбедианқызы, Лукин Андрей Иванович, Мәкежанов 
Сұлтанбек Алмасбекұлы.  

Құрметті әріптестер, қолдайсыздар ма? 
 
ОРНЫНАН. Қолдаймыз. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, Сенат қаулысының жобасы сіздерде бар. Сол қаулыны 

дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды. Енді 

депутаттық сауалдарға көшейік. 
Сөз депутат Мұрат Бақтиярұлына беріледі. 
 
БАҚТИЯРҰЛЫ М. Рақмет, құрметті Төраға. 
Біздің сауалымыз Үкімет басшысына жолданады.  
«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Өткен ғасырдың 70-80 жылдары басталған 

Әмудария мен Сырдария өзендері арнасының антропогенді қысқаруы және негізсіз су 
шығындары салдарынан Үлкен Арал теңізі бір ұрпақтың көз алдында тартылды. 
Қызылорда облысы көлеміндегі орташа ылғалдылық 18 пайызға дейін төмендеп, жер асты 
суының деңгейі төмен түсуіне байланысты Сырдарияның төменгі ағысындағы үш мың 
көлден қазір шамамен 130-ы ғана сақталып қалды. Нәтижесінде жайылымдықтардың 
(төрттен бірі) өнімділігі күрт төмендетіп, 3 миллион тоннаға дейін шөп өсетін табиғи 
шабындықтардан іс жүзінде айырылып қалу қаупі төніп отыр, жарамды жерлердің 
13 пайызға жуығы табиғи өнімділігін жойып алды, аймақта шөлейттену процесі күшеюде. 

Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен 
жүзеге асырылған «Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік 
бөлігін сақтау» (САРАТС) ғасыр жобасы Қызылорда облысының экологиялық жағдайын 
жақсартып, су Кіші Арал теңізінде 15 миллиард текше метрден 27 миллиард текше метрге 
жетті. Өңірдегі көптеген биологиялық түрлер қалпына келіп, суармалы жерлердің сумен 
қамтамасыз етілуі жақсартылып, отыз мың гектардан асатын бірнеше ірі көлдердің 
қалпына келуіне, балық шаруашылығының дамуына мүмкіндік туып отыр. 

Алайда соңғы жылдары Қызылорда аймағында су тапшылығына қатысты қиын 
жағдай қайта туындады. Қызылорда облысының жер қорында 230 мың гектар суармалы, 
оның ішінде инженерлік жүйеге келтірілген 180 мың гектар жер бар. Суармалы жерлер 
жыл сайын кепілді өнім беретін, қайтарымы жоғары ауыл шаруашылығының алтын қоры 
ғана емес, ол – сол өңірлерде тұратын халықтың өмір-тіршілігі, әлеуметтік жағдайы, 
тағдыры. Осы суармалы жерлер тек каналдарды толтыру арқылы ғана егістікті 
суландырып, қазіргі таңда 15 мың шақырымнан астам каналдар, шаруашылықішілік 
суармалы және қашыртқы жерлері, гидротехникалық жүйелер күйреудің алдында тұр. 
Осының барлығы судың барынша тиімсіз жұмсалуына, яғни жыл сайын 2 миллиард текше 
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метр су босқа ысырап болатындығын көрсетеді. Қызылорда облысындағы суармалы 
жерлердің елдегі жалпы үлесі 16 пайызды құрап, оның республикадағы су ағынының 
43 пайызын тұтынады екен. Оның ішінде күріш егісінің көлемі 90 мың гектарға жетті. 
1 гектар күріш алқабына 33 мың текше метр су жұмсалу керек болса, 90 мың гектар жерге 
3 миллиард текше метр су қажет. 

Қазір Кіші Арал теңізінде 22 миллиард текше метр су бар. Ол алдыңғы жылдарға 
қарағанда 5 миллиард текше метрге азайған. Тек былтырғы жылдың ішінде су 
тапшылығынан Қамбаш көлі жағалаудан 250-300 метрге дейін қашықтап кетті. Кіші 
Аралдың осы деңгейін ұстап тұру үшін Сырдария өзені арқылы теңізге кемінде жылына 
2 миллиард текше метр су түсу керек, тек қана күріш және басқа да егістікке 4,2 миллиард 
текше метр су жұмсалады. Демек алдағы 5 жыл бойы Сырдария суы осы деңгейде 
болатын болса, онда Кіші Арал теңізі тартылып, өңірді экологиялық апатқа алып келуі 
мүмкін.  

Сырдария өзенінің тағдыры – 800 мыңнан аса халық тұрып жатқан Сыр елінің 
тағдыры. Су тек тауар емес, өмірлік ресурс. Тәуелсіздік алғаннан кейін әр мемлекет бөлек 
саясатын ұстанып, көп жағдайда төменгі жақта орналасқан елдердің мүддесі ескерусіз 
қалды. Сондықтан да біріншіден, еліміздің су қауіпсіздігі үшін жоғарыда орналасқан 
өзендердің судың келуін қажетті уақытта реттеу келісіміне қол жеткізуде қандай 
кедергілер бар екені жіті зерттеліп, трансшекаралық су мәселесінде позициямызды 
әлсіретпей, су дипломатиясы бағытында жұмыстар белсенді түрде, яғни еліміздің су 
мүддесіне қарай екіжақты келісімнің, халқаралық заңдылықтардың барлық әлеуетін 
пайдаланып жүргізілсе дейміз. 

Екіншіден, осыдан 17 жыл бұрын қабылданған еліміздегі су ресурстарын басқару 
заңы – Су кодексі қазіргі талаптарға мүлдем жауап бере алмайды. Сондықтан да суды 
пайдаланудың жаңа тұжырымдамасы жасалып, ол тек суға қажеттілікті реттеп қоймай, су 
нысандарымен байланысты табиғи экожүйелерді сақтап, суды үнемдеуге ынталандыру 
үшін тұтыну саласындағы тарифтерді қайта қарап, озық технологияларды енгізуге 
мұрындық болуы тиіс. 

Үшіншіден, еліміз бойынша күріш саласындағы селекция жасайтын жалғыз 
Ыбырай Жақаев атындағы қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының 
ғалымдары су ресурстарын үнемдеу мақсатында суды аз талап ететін вегетациялық қысқа 
кезеңдегі күріш сорттарын шығарып, өндіріске енгізумен қатар күріштің үлесін азайтып, 
суармалы жерлерді әртараптандыру дақылдарын орналастыруға қатысты ғылыми 
негізделген ұсыныстар жасауда. Бірақ мемлекет тарапынан қаржылай көмек 
көрсетілмегендіктен ғылыми-зерттеу институты қазір банкрот болудың алдында тұр. 

Төртіншіден, алдағы болжамдар су тапшылығы күрделене түсетінін көрсетеді. Бұл 
Қызылорда облысы үшін экологиялық үлкен қауіп. Мәселені қалай шешу керек? Орасан 
зор су қажет ететін күріш алқабын қысқарту қажет пе, әлде Сыр өңірінің ауыл 
шаруашылығын тез арада әртараптандырудың шаруалар үшін тиімді тетігін жасау керек 
пе? Үкіметтің нақты ұстанымы қандай екендігін білгіміз келеді. 

Құрметпен, депутаттар Бақтиярұлы, Әлназарова, Жүсіп». Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
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Сөз депутат Орынбеков Бекболат Серікбекұлына беріледі. 
 
ОРЫНБЕКОВ Б.С. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Біздің депутаттық сауалымыз Үкімет басшысына жолданады.  
«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2018 жылғы Қазақстан халқына Жолдауында 
айтылған экологиялық заңнаманы жаңарту туралы тапсырмасын және Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2019 және 2020 жылдардағы Жолдаулары аясында 
қоршаған ортаны қорғау және экологиялық даму мәселелері бойынша алға қойған 
міндеттерді орындау мақсатында Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 
2020 жылдың соңында жаңа редакцияда қабылданып, еліміздің экожүйесін жақсартуға 
жаңа қарқын береді деген үміттеміз. Алайда республика қалаларында кәріздік тазарту 
имараттарының болмауы немесе олардың моральдық және физикалық тұрғыдан ескіруі 
негізгі экологиялық проблемалардың бірі болып отыр. 

Еліміздің қолданыстағы кәріздік тазарту имараттарында тазарту тиімділігі 
шамамен 60-65 пайызды құрайды, сондықтан тазартылмаған ағынды сулар тоғандарға 
және су қоймаларына төгіліп, қоршаған ортаға теріс әсер етуде. Республиканың кейбір 
қалаларында кәріздік тазарту имараттары мүлдем жоқ. Мысалы, Тараз, Қостанай, Атырау 
және Ақтөбе қалаларында булану алқаптарына ағызылатын ағындар көп жылдар бойы 
халықтың наразылығына байланысты қолайсыз экологиялық ахуал туғызып келеді. 

Осыған орай 2019 жылғы 8 тамызда өткен мәжіліс қорытындысы бойынша 
мемлекеттік кепілдікпен халықаралық қаржы ұйымдарының қаражатын тарту арқылы 
53 қалада кәріздік тазарту имараттарын салу және реконструкциялау жобасын іске асыру 
бойынша арнайы жол картасы бекітілді.  

Қазақтан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі 
республика бойынша 53 қала үшін кәріздік тазарту имараттарын салуға техника-
экономикалық негіздеме әзірлеуде.  

Бүгінгі таңда жалпы сомасы 104,3 миллиард теңгені құрайтын 11 жобаға 2 техника-
экономикалық негіздеме әзірленді. Дегенмен техника-экономикалық негіздемесі 
әзірленген бірінші реттік қалалардың тізімінде 400 мыңға жуық тұрғыны бар Жамбыл 
облысының орталығы Тараз қаласы кірмеген.  

Қалалық кәріз желісіне сарқынды суларды ағызатын тұрғын үй құрылыстары мен 
өнеркәсіптік кәсіпорындар су бұру объектілері болып табылады. Сүзу алаңдарының 
тұрақты гидравликалық жүктемелері жер асты суларының ластануына әкеліп соқты, бұл 
Жамбыл ауданының жақын маңдағы бес елді мекенінің тұрғындарын (Бірлесу-Еңбек, 
Қостобе, Өрнек, Ерназар, Тастөбе) ауызсудан, сондай-ақ ауыл шаруашылығы 
алқаптарының батпақтануына және елді мекендердің су басуына алып келді. 

Аталған мәселенің Жамбыл облысы тұрғындарының тұрмыс тіршілігіне және 
экологиялық тұрғыдан маңыздылығын ескере отырып, тездетіп шешу үшін Тараз қаласын 
кәріз-тазарту имараттарын салу жоспарының 1 кезеңіне қосуға қолдау көрсетуіңізді және 
депутаттық сауалды қарау нәтижелері туралы белгілі мерзімде жауап беруіңізді сұраймыз. 
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Құрметпен, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Қаржы және бюджет 
комитетінің депутаттары». Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Нұрсипатов Нұржан Нұрланбекұлына беріледі. 
 
НҰРСИПАТОВ Н.Н. Рақмет.  
Сауал еліміздің Ішкі істер министрлігіне және Мемлекеттік қызмет істері 

агенттігіне бағытталады (қысқаша мәтіні).  
«Ел Президенті былтырғы жылы халыққа Жолдауында мемлекеттік қызметкерлер 

немесе квазимемлекеттік мекемелер басшыларында қос азаматтық анықталған жағдайда 
оларды атқаратын қызметінен босату қажеттілігі туралы атап өткен болатын. 

Аталғанды жүзеге асырудың құқықтық шарасы ретінде өткен жылдың соңында 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заңға және Еңбек кодексіне 
түзетулер енгізілді. Оларға сәйкес қызметкерде шетелдің азаматтығы анықталған 
жағдайда мемлекеттік қызмет тоқтатылады. Ал квазимемлекеттік мекеме басшылары 
еліміздің азаматы бола тұра басқа азаматтықты алғаны белгілі болса, еңбек шарты 
бұзылады.  

Біздіңше, қабылданған шаралар одан әрі жүйелі және дәйекті дамытуды қажет 
етеді. Өйткені мемлекеттік қызметкерлерде қос азаматтығы бар фактілер әлі де 
анықталуда. Сонымен қатар еліміздің құқық қорғау қызметі, әскери қызмет және әскери 
қызметшілердің мәртебесі, арнаулы мемлекеттік органдар туралы салалық заңдарда шет 
мемлекеттің азаматтығы қызметтен шығару үшін дербес негіз ретінде қаралмайды.  

Қызметтің ерекше түрі болып саналатын жоғарыда айтылған мемлекеттік органдар 
«Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» Заңның 9-бабымен ұлттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету күштеріне жатқызылғандықтан көрсетілген талапта, яғни 
қызметтен шығару негізін енгізуді ғана емес, сондай-ақ алдын алу сипатындағы 
шараларды қабылдауды қарау ұсынылады.  

Мемлекеттік қызметкер өзі, не оның отбасы мүшелері өзге мемлекеттің 
азаматтығын қабылдауға ниет білдірген кезден бастап өз басшыларын хабардар ету 
сондай алдын алу шарасына жатады. Сонымен қатар мемлекеттік қызметтің ерекше 
түрінде қызмет ететін адамдардың шет мемлекетте тұруға ықтиярхат (вид на жительство) 
алуына тыйым салу мәселесін қарастыру ұсынылады (кейбір елдерде тыйым салынған).  

Осы орайда тек мемлекеттік қызметке қабылдау кезінде ғана емес, сонымен қатар 
жұмыс жасап жүрген кезде де қызмет шарттарына сәйкестігін анықтау үшін жүргізілетін 
арнайы тексеруді енгізуді қарастыру қажет. Бұл шара басқа азаматтықты алған адамның 
отандық паспортты пайдалануы, не шетелдік азаматтықты алу фактісі туралы хабарлау 
мерзімдерін бұзғаны үшін ғана көзделген әкімшілік жауапкершілікке түзету енгізуге, 
күшейтуге бағытталады.  

Қос азаматтық фактілерін анықтау мәселелеріне байланысты халықаралық 
құқықтық құжаттар да өзектендіруді қажет етеді. Өйткені екі жақты немесе өңірлік 
форматтағы тиісті халықаралық шарттардың болмауы Конституциямыздың қос 
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азаматтықты мойындамайтын 10-бабының орындалуын толық қамтамасыз етуге 
мүмкіндік бермейді.  

Баяндалғанды ескере келе, мүдделі мемлекеттік органдармен келісе отырып келесі 
ақпаратты беруді сұраймын: 

Мемлекет басшысының жоғарыда көрсетілген тапсырмасын және еліміздің негізгі 
заңының 10-бабының талаптарын сапалы орындау бағытында қабылданған шаралардың 
толықтығы қамтамасыз етілген бе, не оларда (шараларда) заңнамалық сипатта жетілдіру 
қажеттілігі бар ма?  

Осы мәселе бойынша қазіргі халықаралық құқықтық негіз ұлттық мүдделерге 
сәйкес келе ме немесе оны өзектендіру уақыты келді ме? Керек жағдайда оған қандай 
шаралар қабылданып жатыр?  

Уақытылы, жазбаша жауап беруді сұраймын.  
Депутат Нұрсипатов». Рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Слово предоставляется депутату Ершову Сергею Михайловичу. 
 
ЕРШОВ С.М. Спасибо. 
Наш депутатский запрос адресован Премьер-Министру Республики Казахстан 

Мамину. 
«Уважаемый Аскар Узакпаевич! С момента введения в действие Договора о 

Евразийском экономическом союзе (с 1 января 2015 года) в рамках гармонизации 
законодательства государств-участников ратифицировано порядка 40 международных 
соглашений и договоров. Основной их целью, как нас заверяли разработчики, было 
создание равных возможностей для свободного товарооборота между странами и рост 
благосостояния всех его участников.  

Только сегодня Сенат принял Закон «О ратификации Соглашения о принципах 
ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств – 
членов Евразийского экономического союза», согласно которому предусмотрена 
очередная гармонизация (сближение) ставок акцизов путем их роста и увеличения.  

Более того, каждый раз под гармонизацией тех или иных ставок и акцизов в 
течение последних нескольких лет прошло повышение акцизного налогообложения по 
таким товарам, как бензин, дизельное топливо, легковые автомобили, алкогольная и 
табачная продукция. К примеру, ставка акцизов на бензин выросла в два раза, с 10500 до 
24435 тенге, на сигареты – с 1000 тенге до 11100 тенге, то есть более чем в десять раз.  

По логике, повышение акцизов предполагает значительное увеличение налоговых 
поступлений в бюджет, что, соответственно, должно отражаться на социально-
экономическом благосостоянии казахстанцев, на решении социальных вопросов. Однако, 
кроме резкого повышения цен на продукты первой необходимости, существенных 
изменений в материальном благополучии наших соотечественников из-за повышения 
акцизных ставок не наблюдается. Возникает вопрос: на что тратятся доходы от роста 
акцизов?  
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Считаем, в данном вопросе следует ввести принцип адресности и целевого 
характера использования этих видов налоговых поступлений, что предполагает выделение 
этих средств конкретным получателям, в первую очередь социально уязвимым слоям 
населения, и по обозначенным направлениям. Это позволит определить, насколько 
справедлива нынешняя система акцизного налогообложения, а также уяснить разумность 
их применения. 

Исходя из этого, полагаем необходимым в такого рода международных 
соглашениях, предусматривающих сближение налоговых ставок по наиболее 
чувствительным подакцизным товарам, сохранять баланс интересов государства, 
потребителей и бизнеса.  

Уважаемый Аскар Узакпаевич, разработчики законопроектов в трафаретном 
порядке нас заверяют, что их реализация не повлечет отрицательных социально-
экономических последствий, однако представить соответствующие прогнозы, соотнести 
их с развитием социального благополучия наших граждан и экономическим ростом 
страны, провести публичное обсуждение проектов и разъяснение международных 
договоров не могут.  

С учетом изложенного просим информировать о возможности: 
вносить законопроекты о ратификации международных договоров, влияющих на 

социальное самочувствие населения, с развернутыми прогнозами и последствиями, с 
адресным и целевым характером использования вышеуказанных видов налоговых 
поступлений; 

публичного обсуждения проектов международных договоров путем их размещения 
на интернет-портале и последующего разъяснения ключевых их положений, как это 
предусмотрено в Законе от 6 апреля 2016 года «О правовых актах», что позволило бы 
более полно определять социально-экономические и иные последствия, а также 
возможные риски; 

предусмотреть ответственность и критерии оценки эффективности деятельности 
должностных лиц, инициировавших договоры, которые привели к негативным социально-
экономическим последствиям. 

В соответствии со статьей 27 Конституционного закона Республики Казахстан «О 
Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» просим дать письменный 
ответ о результатах рассмотрения нашего депутатского запроса в установленные законом 
сроки. 

С уважением, депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Кул-Мухаммед, 
Нурсипатов, Ершов, Кожамжаров, Мусабаев, Нуржигитова». Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет. Басқа депутаттық сауалдар жоқ. 
Құрметті әріптестер! Баршаңызды келе жатқан Наурыз мейрамымен 

құттықтаймын! Әз Наурыз – татулық пен бірліктің, ырыс пен ынтымақтың, ізгілік пен 
жақсылықтың мерекесі. Ұлыстың ұлы күні елімізге құт-береке әкелсін. Отанымыз өсіп-
өркендей берсін. 

Жаңа жылда шаңырақтарыңызға шаттық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. 
Осымен Сенат отырысын жабық деп жариялаймын. 
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Баршаңызға рақмет. Сау болыңыздар. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 
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