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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2022 жылғы 29 желтоқсан 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

М.С. ӘШІМБАЕВ жүргізді. 
 
ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті Сенат депутаттары және отырысқа 

қатысушылар! Сенаттың бүгінгі отырысына Қазақстан Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қатысып отыр. 

 
ҚОЛ ШАПАЛАҚТАУ.  
 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, жұмысымызды бастайық. Депутаттардың тіркеуден 

өтулерін сұраймын. Тіркеу режимі қосылсын. 
Қажетті кворум бар. Сенат отырысын ашық деп жариялаймын. 
Құрметті депутаттар, 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 мәселе Қазақстан Республикасы 

Президентінің Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының Төрағасын 
тағайындауына келісім беру, Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі 
уәкілді қызметінен босату және Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі 
уәкілді қызметке сайлау туралы.  

Осы мәселелер бойынша сөз Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа беріледі. 

  
ТОҚАЕВ Қ.К. Құрметті Сенат депутаттары! Бүгін маңызды бас қосуға жиналып 

отырмыз. Баршаңызға мәлім, өтіп бара жатқан жыл оңай болған жоқ, өте күрделі болды 
десек артық емес. Елімізде болған қасіретті оқиғалар жөнінде өздеріңіз білесіздер. Біз 
бәріміз бір ел, бір ұлт, бір халық болып отанымызды бірлесіп сақтап қалдық деп еш 
күмәнсіз айтуға болады.  

Алдымызда тұрған негізгі мақсат – еліміздегі тұрақтылықты, қауіпсіздікті сақтап 
қалу, Қазақстанның жарқын болашаққа қарай қарқынды дамуына жол ашып беру. Әрине, 
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бұл жолдың оңай болмайтыны анық. Бірақ дана халқымыздың барлық қиындықты, 
тосқауылдар мен кедергілерді жеңіп шығатынына мен кәміл сенемін.  

Адамзат коронавирус індетінің салдарын әлі де толық еңсере алмай отыр, оған қоса 
геосаяси ахуал ушыға түсті. Соның кесірінен халықаралық дағдарыс күшейді. Мұның бәрі 
әлем экономикасын тығырыққа тіреді. Біз осы күрделі жағдайда экономиканың 
құлдырауына жол берген жоқпыз. Өткен 11 айдың қорытындысы бойынша экономикамыз 
3 пайызға өсті, негізгі капиталға салынатын инвестиция көлемі 6,5 пайызға артты. Бұл 
жаман көрсеткіш емес, бірақ жайбарақат отыруға болмайды. Мен жақында өткен Үкімет 
отырысында бұл мәселе бойынша нақты айттым.  

Еліміз үшін өте маңызды бірқатар мәселе бойынша Үкімет лайықты белсенділік 
көрсетіп отырған жоқ, шешімдерін баяу қабылдап жатыр. Үкімет осы олқылықтарды 
түзету үшін әрекеттерін қолдануда. Таяу арада оның жұмысының тиімділігі артады деп 
ойлаймын.  

Премьер-Министрдің ұсынысы бойынша жаңа жылдың басында Үкіметте бірқатар 
кадрлық өзгерістер жасамақшымын. Жалпы Үкіметтің алдында тұрған мақсаттар өте 
ауқымды және өзекті. Біз экономиканы одан әрі дамытуға барынша күш салуымыз керек. 
Келесі жылы жалпы ішкі өнімнің өсімі кемінде 4 пайыз болуға тиіс, ал ақшаға шаққанда 
алғаш рет 250 миллиард долларға жетуі қажет.  

Ұлттық Банк пен Үкіметтің алдында тағы бір маңызды міндет тұр, бұл – 
инфляцияны ауыздықтау. Тұрмысы төмен тұрғындарға оның қатты тиетіні анық. Осы 
мәселені шешпесек экономиканы өркендету мүмкін емес.  

Халықтың әл-ауқатын арттыру және елге инвестиция тарту қиынға соғады. 
Сондай-ақ жаңа өндірістер салып, жұмыс орындарын ашу керек, әсіресе жастарды 
жұмыспен қамту өте маңызды. Әйтпесе инфляцияның өсуінен азаматтарымыз үлкен зиян 
шегуі мүмкін. 

Денсаулық сақтау және білім беру жүйесіне баса назар аудару қажет. Осы орайда 
барлық жоспарымыздың орындалу барысын бақылауға алу керек.  

Соңғы кезде кейбір аймақтарда болған төтенше жағдайлар ел ішінде қордаланған 
мәселе көп екенін көрсетті. Алдағы уақытта мұндай оқиғаларға жол бермеу керек. Бұл – 
өңірлік саясаттағы негізгі міндеттің бірі. 

Коммуналдық желілерді жаңғырту үшін кешенді шаралар қолға алынуға тиіс. Қуат 
көздерінің тұрақтылығын және еліміздің энергетикалық дербестігін қамтамасыз ету – 
басты басымдық. Жалпы келесі жылы барлық саладағы реформалар жалғасын табады.  

Биыл еліміз зор қатерге тап болды, дегенмен біз қиындықтың бәрін еңсердік, 
барлық салада жүйелі реформаларды қолға алдық. 3,5 жыл бұрын басталған саяси 
өзгерістер биыл тың қарқынмен жалғасты, реформаның ауқымы кеңейді. Біз үшін бұл 
өзгерістерді жалпы ұлттық диалог арқылы жүзеге асыру өте маңызды. Осы мәселеге 
байланысты Парламенттің рөлі әлдеқайда жоғары болмақ.  

Сондықтан келе жатқан парламенттік сайлауға мен өзім Мемлекет басшысы 
ретінде айрықша мән беріп отырмын. Бұл сайлау еліміздің заңына сәйкес әділ және ашық 
өтуге тиіс.  
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Жалпы біз азаматтық қоғамның беделін арттыруымыз керек. Азаматтардың 
лайықты белсенділігі болмаса еліміз озық болмайды. Бұл ақиқат. Дегенмен 
азаматтарымыз ең алдымен еліміздің алдында жауапты болуға тиіс.  

Қоғамда заң бірінші орында тұру керек. Заңның үстемдігі және қоғамдағы тәртіп – 
еліміздің тұрақтылығының кепілі. Тұрақтылық болмаса Қазақстан ойдағыдай ілгері баса 
алмайды, аймақтағы басты рөлін атқара алмайды.  

Негізгі мақсатымыз – әділетті Қазақстанды құру. Біз азаматтардың мемлекет 
басқару ісіне қатысу мүмкіндігін біртіндеп арттырып жатырмыз. Конституциялық 
реформалар арқылы көптеген өзгеріс жасадық. Күшті Парламент бар. Президенттік 
республика жүйесіне көштік. Президенттің жақын-туыстарына жоғары лауазымдарды 
иеленуге тыйым салынды. Ал Президент өзі қызметін атқарған кезде ешбір партияға мүше 
болмауға тиіс. Бұл талап заң жүзінде бекітілді. 

Мемлекет басшысы саяси күштердің бәрінен тысқары тұрады. Енді Президент жеті 
жылдық мерзімге бір рет қана сайланатын болды, яғни билікті жеке-дара иеленуге жол 
берілмейді.  

Жоғары лауазым иелері ауысып отырады. Саяси үдерістер, ашық саяси жүйе 
орнықты болады. Бірқатар өкілеттіктер Президенттен Парламентке, орталықтан 
аймақтарға берілді. Аралас сайлау жүйесі енгізілді. Парламенттің рөлі және мәртебесі 
артты. Саяси партияларды тіркеу тәртібі жеңілдеді. Аталған маңызды өзгерістер 
Конституцияға енгізілді.  

Елімізде жалпыұлттық референдум және Президент сайлауы өтті. Жұртшылық 
реформаларды қолдап, дауыс берді.  

В предстоящем году, как я уже сказал, нас ожидают выборы в Сенат, а затем в 
Мажилис и маслихаты всех уровней. По их итогам в стране на основе более открытых и 
справедливых принципов будут полностью перезапущены все ключевые институты 
власти, будет закреплена новая парадигма взаимоотношений между государством и 
гражданами, повысится уровень политической культуры в стране.  

Мен адам құқығын қорғау саласына әрдайым айрықша мән беремін. Соңғы 
жылдары бұл бағытта айтарлықтай ілгері бастық, өлім жазасына біржола тыйым салдық, 
тұрмыстық зорлық-зомбылық жасаған адамдарға жаза қатайды. Сот реформасы жүзеге 
асырылып жатыр, заң үстемдігі және қазылардың дербес әрі әділ болуы басты назарда.  

Тағы да қайталап айтамын, әділдік пен заңдылықты қамтамасыз ету мемлекеттің 
міндеті. Қоғам бізден осыны күтіп отыр, сондықтан биыл адам құқығын қорғау жүйесін 
жетілдіру жұмысы жалғасты. Адам құқықтары жөніндегі уәкілге конституциялық кепілдік 
және иммунитет берілді. Бас Прокурордың құқық қорғау құзыреті күшейтілді.  

Конституциялық Соттың құрылуы аса маңызды қадам болды. Бұл орган жаңа 
жылдан бастап жұмысқа кіріседі. Ол Ата заң нормаларының қатаң сақталуын қамтамасыз 
етеді. Конституциялық Сот азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау ісіне 
зор үлес қосады деп сенемін. Сондай-ақ елімізде демократияның басты қағидаттарын 
орнықтыруға септігін тигізеді.  

Новый государственный орган, помимо круга вопросов, которые входили в 
компетенцию Конституционного Совета, будет рассматривать и обращения граждан, 
считающих, что определенные нормативные правовые акты нарушают их 
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конституционные права. Это новая возможность для наших граждан защитить свои права 
и свободы.  

Такая модель Конституционного Суда действует в большинстве развитых стран и 
позволяет установить верховенство Конституции.  

Также важно, что обращаться в Конституционный Суд смогут Генеральный 
Прокурор и Уполномоченный по правам человека, которые часто имеют дело с 
обращениями граждан о нарушениях конституционных прав.  

В ноябре Парламент принял Конституционный закон «О Конституционном Суде 
Республики Казахстан», который регламентирует порядок его деятельности и определяет 
принципы конституционного производства.  

В настоящее время завершается реформирование Аппарата Конституционного 
Суда.  

Жаңадан құрылған Конституциялық Сот тиімді жұмыс атқару үшін онда білікті 
мамандар қызмет істеу керек, сондықтан тәжірибелі заңгерлерді қызметке тартуға баса 
мән беріп отырмыз. Соттың кадрлық құрамын жасақтау кезінде сабақтастық сақталуға 
тиіс, бірақ жаңа қызметкерлерге де жол ашу керек.  

Конституциялық Соттың Төрағасына айрықша міндет жүктеледі. Мен осы жауапты 
қызметке Эльвира Әбілқасымқызы Әзімованы ұсынамын.  

Эльвира Әбілқасымқызы тәжірибелі, білікті маман, заң шығару жұмысын, 
халықаралық құқық саласын өте жақсы біледі. Ол жиырма жылдан астам уақыт Әділет 
министрлігінде еңбек етті, қатардағы қызметкерден министрдің орынбасары лауазымына 
дейін көтерілді. 2019 жылдан бері Адам құқықтары жөніндегі уәкіл қызметін атқарып 
келеді. Сіздерден Эльвира Әбілқасымқызы Әзімованы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл 
лауазымынан босатып, Конституциялық Соттың Төрағасы лауазымына тағайындауға 
келісім беруді сұраймын.  

Ал Адам құқықтары жөніндегі уәкіл лауазымына сайлау үшін Артур Ермекұлы 
Ластаевтың кандидатурасын ұсынамын. Оның әлеуметтік-экономика саласындағы 
қадағалау ісінде зор тәжірибесі бар. Ол Бас прокуратураның халықаралық ұйымдардағы 
және Еуропадағы өкілі болған, қазір Бас прокуратураның Халықаралық құқықтық 
ынтымақтастық қызметін басқарады.  

Бұл азаматтар аталған лауазымдарға тағайындалуға лайық, сондықтан ұсынысты 
қолдауларыңызды сұраймын. Егер кандидаттарға сұрақтарыңыз болса, онда сұрақ қоя 
беріңіздер.  

 
ТӨРАҒА. Сұрақтар жоқ.  
Қасым-Жомарт Кемелұлы, сізге үлкен рақмет. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі мәселелер Конституциялық заңнама, сот 

жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінде алдын ала талқыланды. Комитеттің 
қорытындысын баяндау үшін сөз комитет төрағасы Волков Владимир Васильевичке 
беріледі. 

 
ВОЛКОВ В.В. Рақмет. 
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Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы! Құрметті Төраға! Құрметті әріптестер! На 
основании представления Президента Республики Казахстан Комитет по 
конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам в 
соответствии со статьей 55 Конституции Республики Казахстан и статьей 22 
Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и 
статусе его депутатов» рекомендует Сенату Парламента Республики Казахстан: 

1) дать согласие на назначение Президентом Республики Казахстан Азимовой 
Эльвиры Абилхасимовны на должность Председателя Конституционного Суда 
Республики Казахстан; 

2) в связи с назначением на другую должность освободить Азимову Эльвиру 
Абилхасимовну от должности Уполномоченного по правам человека в Республике 
Казахстан; 

3) избрать Ластаева Артура Ермековича на должность Уполномоченного по правам 
человека в Республике Казахстан. 

Прошу поддержать. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо, Владимир Васильевич.  
Құрметті әріптестер, талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Ендеше шешім қабылдауға көшейік.  
Алдымен дауыс беру тәртібін айқындап алайық. Шешімді ашық дауыс беру 

арқылы қабылдау ұсынылады. Қарсылық жоқ па, әріптестер?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса алдымен Қазақстан Республикасы Президентінің 

Конституциялық Сот Төрағасы қызметіне Әзімова Эльвира Әбілқасымқызын 
тағайындауына келісім беру жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру 
режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. Келісім берілді. 
Әзімова Эльвира Әбілқасымқызын Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары 

жөніндегі уәкіл қызметінен босату жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс 
беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды.  
Ластаев Артур Ермекұлын Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары 

жөніндегі уәкіл қызметіне сайлау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру 
режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Конституциялық заңға сәйкес Адам құқықтары жөніндегі 

уәкіл лауазымына кіріскен кезде ант береді. Осыған орай мінбеге Ластаев Артур 
Ермекұлы шақырылады. 
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ЛАСТАЕВ А.Е. Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл 

лауазымына кірісе отырып Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 
Республикасының өзге де заңнамасын басшылыққа ала отырып, адамның және азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарын адал әрі абыроймен қорғауға, сондай-ақ өз міндеттерімді 
әділдікпен және ар-ожданмен атқаруға салтанатты түрде ант етемін.  

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтары, мүддесі үшін тәуелсіз, 
бейтарап, объективті әрекет етуге міндеттенемін. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. Орныңызға отырыңыз. 
Эльвира Әбілқасымқызы, Артур Ермекұлы, жаңа қызметтеріңіз құтты болсын. 

Алдағы жұмыстарыңызға табыс пен сәттілік тілейміз. 
Құрметті әріптестер, сөз Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт 

Кемелұлы Тоқаевқа беріледі.  
 
ТОҚАЕВ Қ.К. Құрметті депутаттар, ұсынысыма қолдау білдіргендеріңіз үшін 

ризашылығымды білдіремін.  
Эльвира Әбілқасымқызы өзіне жүктелген міндеттерді абыроймен атқарады деп 

сенемін.  
Мен жаңа жыл қарсаңында барша депутаттарға табысты қызметі үшін 

ризашылығымды білдіремін.  
Биыл Парламент 150 заң жобасын қарады, 79 заң қабылданды. Бұл құжаттар 

конституциялық реформаны жүзеге асыруға бағытталған. Азаматтарды әлеуметтік 
жағынан қорғауға, бизнесті өркендетуге арналған. Сондай-ақ қауіпсіздікті және құқықтық 
тәртіпті қамтамасыз етуді көздейді.  

В частности, увеличен период выплат по уходу за ребенком с одного года до 
полутора лет. Эта мера повысит социальную защищенность как детей, так и лиц, 
осуществляющих уход за ними.  

С 20 до 35 лет повышен возраст молодежи, что позволит получать меры 
государственной поддержки большему количеству граждан. 

Введены законодательные механизмы защиты детей от кибербуллинга.  
Қауіпсіздік және құқықтық тәртіп саласында бірқатар заң қабылданды. Оның 

ішінде «Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі туралы» Заңды атап өткен 
жөн. «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заң да бар. Құқық қорғау саласы мен арнаулы 
мемлекеттік орган қызметкерлері және әскери қызметшілер барынша қорғалатын болды. 
Сондай-ақ олардың жауапкершілігі күшейтілді.  

Усовершенствовано законодательство в сфере противодействия финансовым 
пирамидам, а также регулирования рынка ценных бумаг, банковского и 
микрофинансового секторов.  

В законодательство были внесены важные изменения по вопросам стимулирования 
инноваций, цифровизации, информационной безопасности.  



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2022 жылғы 29 желтоқсан 

Стенографиялық есеп 7 

В целях создания более благоприятного бизнес-климата введены такие 
инструменты, как улучшенный модельный контракт и соглашение на геологическое 
изучение недр.  

Микро және шағын кәсіпкерлік өкілдері үшін бірыңғай төлем енгізілді. Ал бұл 
еңбекақы төлеу қорының есебінен жүзеге асырылады. Стресті активтерді экономикалық 
айналымға қайтару үшін заңнамалық негіз қалыптасты.  

Сақтандыру және бағалы қағаздар нарығын, банк қызметін реттеп, дамыту үшін 
бірқатар заңнамалық түзету енгізілді. Алда ауқымды жұмыс бар. Мақсатымыз баршаға 
айқын. Бұл – мемлекетімізді нығайту және халықтың әл-ауқатын арттыру. Бәріміз бірге 
еңбек етіп, бұл міндетті ойдағыдай орындаймыз деп ойлаймын.  

Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын! Баршаңызды құттықтаймын. Жаңа жылда 
тек қана жақсылықпен кездесе берейік, құрметті депутаттар.  

Рақмет баршаңызға.  
 
ҚОЛ ШАПАЛАҚТАУ.  
 
ТӨРАҒА. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіздің бүгінгі отырысқа келуіңіз біз 

үшін үлкен мәртебе. Сенат сіздің барлық бастамаларыңызды және қолға алынған 
реформаларды заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету үшін аянбай еңбек етеді деп сізді 
сендіргім келеді.  

Сізге Сенатқа келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз.  
 
ҚОЛ ШАПАЛАҚТАУ.  
 
ТӨРАҒА. Әріптестер, осымен күн тәртібіндегі мәселе толық қаралып болды. Сенат 

отырысын жабық деп жариялаймын. Рақмет. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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