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2020 жылғы 12 ақпан

Отырысты Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және 
ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің төрағасы Ә.Ә. БЕКТАЕВ 
жүргізді.

ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті әріптестер және отырысқа 
шақырылғандар! Комитет мүшелері негізінен қатысып отыр, кворум бар, 
комитеттің отырысын ашу жөнінде қандай ұсыныстар бар? 

ОРНЫНАН. Ашылсын.
ТӨРАҒА. Қарсылық жоқ па? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Онда бастаймыз, күн тәртібінде екі мәселе қаралады. Күн 

тәртібі алдарыңызда, қандай ұсыныстарыңыз бар? 
ОРНЫНАН. Бекітілсін.
ТӨРАҒА. Қарсылық болмаса, бекітеміз. 
Құрметті әріптестер, қазір Бас прокуратураның жұмысы көбейіп 

тұрған уақыт, оны өздеріңіз білесіздер. Осыған байланысты екінші 
мәселені бірінші қарап жіберсек, қарсылықтарыңыз жоқ па? 

ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Онда күн тәртібіндегі мәселе «Қазақстан Республикасы 

мен Бразилия Федеративтік Республикасы арасындағы сотталған 
адамдарды беру туралы шартты ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде.

Бұл заң жобасы бойынша Қазақстан Республикасы Бас 
Прокурорының орынбасары Болат Бекназарұлы Дембаевқа сөз беріледі.

ДЕМБАЕВ Б.Б. Құрметті Әли Әбдікәрімұлы, құрметті депутаттар! 
Қазақстан Республикасы мен Бразилия Федеративтік Республикасы 
арасындағы сотталған адамдарды беру туралы шартқа 2018 жылғы 20 
маусымда Бразилияның Әділет министрі Қазақстанға жұмыс сапары 
барысында Нұр-Сұлтанда қол қойылған.

Аталған шарт екі мемлекет арасында сотталған адамдардың 
жазасын одан әрі өз отанында өтеу үшін олармен алмасу мүмкіндігімен 
байланысты мәселелерді реттеуге бағытталған.

Онымен адамды беруді іске асыруға рұқсат ететін нақты жағдайлар 
мен ондай берудің мүмкіндігін жоққа шығаратын жағдайлар 
қарастырылған.

Негізі біз осындай халықаралық шарттарды 21 елмен жасастық. 
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«Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» 
Заңына сәйкес, бұл шарт адам және азаматтың құқықтары мен 
бостандықтарын тікелей қозғайды, сондықтан ратификациялауға жатады.

Қазақстан үшін шетелде өз азаматтарының құқықтық қорғау 
мәселесін күшейту аса маңызды. Бүгін біздің бір сотталған азамат 
Бразилияда өз жазасын өтеп жатыр, одан Қазақстанға ауысу туралы өтініш 
келді. Ал Қазақстанда сотталған Бразилияның азаматтары жоқ.

Аталған заң жобасын ратификациялау қандай да бір теріс 
әлеуметтік-экономикалық және саяси салдарға әкеп соқпайды. Бюджеттен 
қосымша қаражатты талап етпейді. Осыған байланысты ұсынылған заң 
жобасын қолдауды сұраймыз.

Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАҒА. Болат Бекназарұлы, рақмет. 
Баяндамашыға қандай сұрақтарыңыз бар? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Бразилиядағы біздің азамат немен сотталып жатыр? 
ДЕМБАЕВ Б.Б. Есірткі тасымалы. 
ТӨРАҒА. Қыз бала ма? 
ДЕМБАЕВ Б.Б. Қыз бала. 
ТӨРАҒА. Өткенде сол қыздарды пайдаланып бір топ ұсталды ғой. 
ДЕМБАЕВ Б.Б. Қытайдағы қыз да солай.
ТАҒЫМОВ М.М. Мен сол  Қытайдағыны сұрайын деп жатыр елім. 

Ана жолы апелляцияға беріп жатыр еді, не болды? 
ДЕМБАЕВ Б.Б. Қалдырды солай.
ТӨРАҒА. Қараусыз қалдырды ма?
ДЕМБАЕВ Б.Б. Иә.
ТӨРАҒА. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Сұрақтарыңыз болмаса, онда комитет атынан қосымша 

баяндама жасау үшін Әбдәлі Тоқбергенұлы Нұралиевке сөз беріледі.
НҰРАЛИЕВ Ә.Т. Құрметті Әли Әбдікәрімұлы, құрметті әріптестер! 

Баяндамашы Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары 
Болат Бекназарұлы аталған заң жобаларының маңызы туралы егжей-
тегжей айтты. 

Заң жобасын ратификациялау біздің азаматтарымыздың өз жазасын 
отанында өтеуіне және қамаудан босатылған кезде қоғамға тез қайта 
араласуына мүмкіндік береді. 

Бұл сотталған адамдарды әлеуметтік жағынан оңалтуға және ортаға 
үйлесімді бейімделуіне оң әсерін тигізеді. 

Кез келген азамат өз елінің аумағынан тыс жерде қылмыс жасап 
қамалған кезде түрлі қиындыққа тап болуы мүмкін, оның ішінде жергілікті 
тілді жетік білмеуіне, өз жақындарымен, туыстарымен кездесуге, өзі 
қалайтын қорғаушы алуға байланысты және басқа да әртүрлі 
қиындықтарды бастан өткереді. 
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Елден тыс жерде сотталған біздің отандастарымызға қаржы 
тапшылығы және негізгі қажеттіліктердің жеткілікті мөлшерде қамтылуы 
қиындыққа соғады. 

Бұл іспеттес мәселелер әлемнің басқа да бірқатар елдерінде 
кездеседі. Сондықтан да халықаралық құқықта мемлекеттер арасында 
сотталған адамдарды бас бостандығынан айыру жазасын одан әрі өз 
отанында өтеу үшін беру жөнінде шарт жасасу тәжірибелері қаралған.

Заң жобасы жұмыс тобының отырысында жан-жақты қаралды, 
қойылған сұрақтарға жауаптар алынды. Шарт ратификацияланған кезде 
оны іске асыру теріс әлеуметтік-экономикалық және саяси салдарға әкеліп 
соқтырмайды, сондай-ақ республикалық бюджеттен қосымша 
шығындарды талап етпейді. Заң жобасын қолдап, ескертпелерсіз бас 
комитетке жіберуді ұсынамын. 

Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАҒА. Рақмет.
Құрметті әріптестер, Әбдәлі Тоқбергенұлына сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Онда «Қазақстан Республикасы мен Бразилия 

Федеративтік Республикасы арасындағы сотталған адамдарды беру туралы 
шартты ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы жан-жақты талқыланып, осы заң жобасын ескертпелерсіз және 
ұсыныстарсыз бас комитетке жолдансын деп шешім қабылдасақ қарсылық 
жоқ па? 

ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Онда дауысқа салам. Қарсы, қалыс жоқ, қабылданады.
Шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар.
Құрметті әріптестер, келесі мәселе «2006 жылғы 6 қарашадағы 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Армения Республикасының 
Үкіметі арасындағы Табыс пен мүлікке салынатын салықтарға қатысты 
қосарланған салық салуды болдырмау және  салық салудан жалтаруға жол 
бермеу туралы конвенция және оған Хаттама шеңберінде Қазақстан 
Республикасының және Армения Республикасының уәкілетті органдары 
берген резиденттікті растайтын ресми құжаттарды тану тәртібі туралы 
ноталар алмасу нысанындағы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Бұл заң жобасы бойынша Қазақстан Республикасы Қаржы вице-
министрі Қанат Ескендірұлы Баеділовке сөз беріледі.

БАЕДІЛОВ Қ.Е. Құрметті Әли Әбдікәрімұлы, құрметті Сенат 
депутаттары! Екіжақты экономикалық сауда және инвестициялық 
ынтымақтастықты дамыту және нығайту мақсатында сіздердің 
назарларыңызға «2006 жылғы 6 қарашадағы Қазақстан Республикасының 
Үкіметі мен Армения Республикасының Үкіметі арасындағы Табыс пен 
мүлікке салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды 
болдырмау және  салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы конвенция 
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және оған Хаттама шеңберінде Қазақстан Республикасының және Армения 
Республикасының уәкілетті органдары берген резиденттікті растайтын 
ресми құжаттарды тану тәртібі туралы ноталар алмасу нысанындағы 
келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы ұсынылып отыр.

Келісімшарт екіжақты халықаралық келісім болып табылады және 
Қазақстан Республикасы мен Армения Республикасының уәкілетті 
органдары берген резиденттікті растайтын ресми құжаттарды тану тәртібін 
жеңілдету  мақсатында жасалып отыр. 

Бұл рәсім екі мемлекеттің салық төлеушілеріне апостиль 
қойылмаған резиденттік сертификаттарын салық агенттігіне ұсынуға 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл рәсім ретроспективті түрде 2010 
жылдың 1 қаңтарынан қолданылатын болады. Мұндай ретроспективтік екі 
мемлекеттің салық төлеушілеріне қосарланған салық салу қаупін 
болдырмауға мүмкіндік береді. Келісімді орындау үшін мемлекеттік 
бюджеттен қаржылық шығындар талап етілмейді. 

Сіздерден осы келісімді ратификациялау туралы оң шешім 
қабылдауларыңызды сұраймын. 

Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАҒА. Рақмет, Қанат Ескендірұлы. 
Осы жақында ғана Армениямен осыған ұқсас заң жобасын қараған 

жоқпыз ба? Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Онда комитет атынан қосымша баяндама жасау үшін сөз 

Рашит Қайыржанұлы Әкімовке беріледі.
ӘКІМОВ Р.Қ. Құрметті төраға, құрметті әріптестер! Қаралып 

отырған заң жобасы туралы Қазақстан Республикасының Қаржы вице-
министрі Қанат Ескендірұлы толық баяндап берді. 

Келісімнің жобасының Қазақстан Республикасы мен Армения 
Республикасының уәкілетті органдары берген резиденттікті растайтын 
ресми құжаттарды тану тәртібін жеңілдетуге арналған. Бұл азаматтардың 
құқықтарын іске асыруға оң әсер етіп, екі мемлекет арасындағы 
экономикалық, мәдени байланыстарды дамытуға мүмкіндік береді. 

Жалпы заң жобасы екі мемлекет арасында инвестицияны көбейтіп 
және кәсіпкерлікті дамытуға ықпал етеді деп ойлаймыз. 

Заң жобасын қабылдау еліміздің ұлттық қауіпсіздігіне тікелей 
қандай да бір қауіп-қатер төндірмейді, теріс салдарға әкеп соқтырмайды. 
Бұнда ратификациялар кезінде басқа да мемлекеттермен жасалған. Жаңа 
айтып өткендей, әрі қарай экономиканың нығаюына, кәсіпкерлікті 
дамытуға, салық тәртібін нығайтуға мүмкіндік береді. Осы айтқандарды 
ескере келе, құрметті әріптестер, заң жобасын толықтай қолдап, бас 
комитетке ұсыныстар мен ескертпелерсіз жолдауды ұсынамын.

Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАҒА. Рашит Қайыржанұлы, рақмет.
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Қосымша баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Онда баяндамашыларды тыңдай келе, «2006 жылғы 6 

қарашадағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Армения 
Республикасының Үкіметі арасындағы Табыс пен мүлікке салынатын 
салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және  салық 
салудан жалтаруға жол бермеу туралы конвенция және оған Хаттама 
шеңберінде Қазақстан Республикасының және Армения Республикасының 
уәкілетті органдары берген резиденттікті растайтын ресми құжаттарды 
тану тәртібі туралы ноталар алмасу нысанындағы келісімді 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын 
ескертпелерсіз және ұсыныстарсыз бас комитетке жолдау туралы шешім 
қабылдасақ қалай қарайсыздар?

ОРНЫНАН. Қолдаймыз.
ТӨРАҒА. Онда дауысқа қоямын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім 

қабылданды. 
Шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар.

ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 

Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану
және ауылдық аймақтарды дамыту
комитетінің төрағасы                                                                            Ә. Бектаев
               
ШЖҚ-дағы  «Материалдық-техникалық 
қамтамасыз ету  басқармасының инженерлік      
орталығы» РМК директоры.                                     А. Құсайынов
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