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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2021 жылғы 9 желтоқсан 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

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

Жұмысымызды бастайық. Депутаттардың тіркеуден өтулерін сұраймын. Тіркеу режимі 
қосылсын.  

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

Құрметті депутаттар! 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! Бүгін қаралатын үш заң жобасы Сенат пен Мәжіліс 

депутаттарының бастамашы болуымен әзірленді. 
Күн тәртібіндегі бірінші мәселе Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі 

мақұлдаған «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» 
Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының жобасы жөнінде. 

Бастамашы топтың атынан баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот 
жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің хатшысы Сафинов Қанатбек 
Бейсенбекұлына беріледі. 

 
САФИНОВ Қ.Б. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Мемлекет 

басшысы Қазақстан Республикасы судьяларының VIII съезінде сот жүйесінің тиімділігі 
адам құқықтары мен заңның үстемдігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ сот жүйесінің 
тәуелсіздігі қағидатын сақтауға және оны одан әрі реформалаудың басым бағыттарына 
байланысты екенін атап өтті. 

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Сот және құқық қорғау 
жүйелерін реформалау жөніндегі комиссия әзірлеген сот жүйесін жетілдіру жөніндегі 
тәсілдерді іске асыру мақсатында Парламент депутаттары «Қазақстан Республикасының 
сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының 
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Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Конституциялық Заң 
жобасына бастамашылық жасады. 

Заң жобасының негізгі міндеттері судьялар корпусын қалыптастыру тетігін 
жетілдіру, заңның үстемдігін және сот жүйесінің тәуелсіздігін белгілеу бойынша жүргізіліп 
жатқан сот реформасының басым бағыттарын қамтамасыз ету болып табылады. 

Меніңше, заң жобасындағы түзетулерді екі блокқа бөліп қарастыруға болады. 
1. Судьялар корпусының кәсібилігін арттыру және сот жүйесіне құқықтың тар 

салаларының мамандарын тарту. 
2. Судьялардың жауапкершілігі мен тәуелсіздігін арттыру және сот жүйесін 

қаржыландырудың жаңа моделін белгілеу. 
Бірінші блок бойынша неғұрлым күрделі салаларда судьялыққа кандидаттар 

мамандандырылған біліктілік емтиханын тапсыруды қамтитын жеке конкурстан өтетін 
болады. 

Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссия Жоғары Сот Кеңесімен алдын ала 
келіскеннен кейін Жоғарғы Соттың жалпы отырысы бекітетін тиісті әдістеме негізінде 
судьялардың кәсіби қызметіне бағалау жүргізетін болады. 

Аудандық соттарда тең дәрежелі лауазымдарға кандидаттарды іріктеу кезінде 
шалғайдағы немесе құрамы аз соттарда кемінде бес жыл жұмыс істеген судьялар 
басымдыққа ие болады. 

Екінші блок бойынша судьялардың жауапкершілігін арттыру мақсатында судьяны 
тәртіптік жазаға тарту мерзімдері теріс қылық анықталған кезден бастап үш айдан бір 
жылға дейін және ол жасалған кезден бастап бір жылдан екі жылға дейін ұлғаяды. 

Халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, сот жүйесінің бюджетін қалыптастырудың 
қағидатты жаңа моделі ұсынылады, оның мөлшері жыл сайын барлық мемлекеттік органдар 
шығыстарының кемінде 6,5 пайызын құрайтын болады. 

Шығыстарды бөлу мәселелерін шешу бойынша Жоғарғы Соттың кеңейтілген жалпы 
отырысы – судьялық өзін-өзі басқару органының рөлін күшейту көзделеді. Бұл ретте 
ақшалай түсімдердің нысаналы пайдаланылуын бақылау Есеп комитетінің есебінен 
сақталады. 

Осы заң жобасына енгізілетін түзетулер судьялардың кәсіби білімі мен іскерлігінің 
деңгейін арттыруға және судьялар корпусының сапалық құрамын жақсартуға, сот 
жүйесінің қаржылық тәуелсіздігін және ақша қаражатын бөлу мәселелерін шешуде 
судьялардың өзін-өзі басқару органдарының дербестігін нығайтуға мүмкіндік береді. 

Баяндалғанның негізінде Парламент депутаттары бастамашылық жасаған 
«Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының жобасын қолдауды сұраймын. 

Назарларыңызға рақмет. 
  
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Күрішбаев Ақылбек Қажығұлұлына беріледі. 
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КҮРІШБАЕВ А.Қ. Рақмет.  
Мен жалпы заң жобасын қолдаймын, осы заң жобасын дайындаған сенаторларға 

алғысымды айтамын.  
Менің сұрағым Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің өкілі Қасымов 

Ақылтай Ахметжанұлына. 
Заң жобасының 30-бабына сәйкес аудандық соттарда тең дәрежелі лауазымдарға 

кандидаттарды іріктеу кезінде өзге жағдайлары тең болса шалғай жерде орналасқан 
соттарда немесе штат саны үш бірліктен аспайтын соттарда кемінде бес жыл жұмыс істеген 
судьялар басымдыққа ие болады. Бірақ мамандардың айтуы бойынша судьяларды 
мансаптық сатыға көтеру критерийлерінде тек бір негізгі көрсеткіш болу керек, бұл оның 
кәсіби қабілеті.  

Егер іріктеуде осы қағиданы көздесек, онда үміткердің шалғай жерде жұмыс істеп, 
үш штаттық бірлікті басқарғанының конкурсқа қандай қатысы бар?  

Егер ауылға барам дейтін мамандар болмаса, онда сол қолданыстағы ынталандыру 
жүйесін күшейтуіміз керек. Жұмыстың жөні осылай емес пе?  

Осыған байланысты сұрақ: мұндай норма қаншалықты негізделген және Жоғары 
Сот Кеңесінің осы мәселе бойынша ұстанымы қандай? Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Ақылтай Ахметжанұлы, жауап берсеңіз. 
 
ҚАСЫМОВ А.А. Сұрағыңызға рақмет.  
Бұл мәселе Жоғарғы Сот пен Жоғары Сот Кеңесінің қатысуымен бірге әзірленіп, осы 

ұсынудың алдында біз оны талай талқыладық.  
Құрметті депутаттар, бүгін сотта білікті азаматтардың тапшылығы бар екені сіздерге 

толық мәлім. Біздің еліміздің сот саласында шалғай жатқан 59 аудандық сот бар. Сол 
аудандық соттарға біздің кандидаттардың барғысы келмейді. 

Сіздерге бір мәселені айтайын, төрт жыл болды Алматы облысының екі-үш 
ауданында конкурс жарияланады, судья да жоқ, төраға да жоқ.  

Бұл мәселені қандай жолмен шешу керек? Аудандық соттардың жағдайын шешуге 
қатысты сіздің айтып жатқан жолыңыз дұрыс нәрсе, бірақ ол сот саласының құзырында 
емес. Сіздердің бәріңізге түсінікті, ол жалпы әлеуметтік мәселеге байланысты. Біз аудандық 
сотты жаба алмаймыз, сол себептен осы мәселені шешу үшін біз неше түрлі тәсілді 
байқадық, бүгінгі күні беріліп жатқан ұсыныс – осы жол. Осы жолды пайдаланып аудандық 
сотқа судьялар барады деп ойлаймыз.  

Неге барады? Бес жыл сол жерде қызмет атқарып, содан кейін басқа аудандарға, 
облыс орталығына өзінің кандидатурасын ұсынуға құқығы болады. Бірақта сіздің айтып 
отырғаныңыз дұрыс, ол жерге ең төмен білімі бар, әйтпесе көрсеткіші төмендеген судьялар 
алынбайды. Ол жерде 59 аудандық соттың арасында конкурс болып, соның ішінен ең 
жақсысын сұрыптап аламыз, олардың жақсы аудандарға, орталыққа баратындай 
мүмкіншіліктері болады. Әйтпесе бүгінгі күні аудандық сотқа баратын ешкім жоқ, 
аудандық соттардың істерін басқа ауданға аударып, басқа судьяларды бес-алты айға 
іссапармен жіберіп, мәселені шешіп жатырмыз.  



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2021 жылғы 9 желтоқсан 

4 Стенографиялық есеп 

Біздің елімізде шағын құрамдағы соттар да бар: бір сотта бір судья, екі судья, көп 
болса үш судья. Осы мәселе оларға да қатысты. Сол себептен сіздерге мәселені осындай 
бағытта шешуді ұсынып отырмыз. Қолдауларыңызды сұраймыз. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
 
САФИНОВ Қ.Б. Рұқсат болса мен бірауыз айтайын.  
Біз қарап жатқан 30-бапта кандидаттарды іріктеу жөнінде жазылып тұр. Кандидатты 

іріктеу кезінде кадр резервінде тұрған адамдарға басымдық береді. Ол адамдар барлық 
комиссиядан өткендер, сондықтан дәрежесі бар кадрға басымдық беріледі, резервтен алады. 
Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Қанатбек Бейсенбекұлы. 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.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қаралып отырған «Қазақстан 

Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Заң жобасы сот жүйесін одан әрі жаңғырту мақсатында әзірленген. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев сот жүйесін жетілдіруге 
қатысты басты басымдықтарды іске асыру мақсатында маңызды үш бағытты атап өткен 
болатын. Олар кадр саясаты, судьялардың жауапкершілігі және сот жүйесін қаржыландыру 
мәселелері.  

Заң жобасындағы судьялардың біліктілігін, жауапкершілігі мен тәуелсіздігін 
арттыруға бағытталған түзетулер судья кадрларын іріктеу, олардың кәсіби қызметін 
бағалау тетіктерін жетілдіру, судьяларды жауапқа тартудағы ескірген мерзімдерін ұлғайту 
мен соттарды қаржыландырудың жаңа моделін белгілеуді қамтиды.  

Соңғы жылдары судьялыққа кандидаттарды іріктеу қатаңдатылып, нәтижесінде бос 
лауазымдық орындардың саны өсіп, бүгінде ол 12 пайызды құрап отыр және бұл сот 
жұмысының сапасына кері әсер етуде. 

Президенттің сот жүйесіне, құқықтың күрделі салаларына білікті мамандарды 
тартуға қатысты тапсырмасына сәйкес заң жобасында судьялыққа маманданған 
кандидаттарды іріктеу үшін арнайы конкурс енгізу қаралған. Сондай-ақ ұсынылып отырған 
соттарды қаржыландырудың жаңа моделін белгілеу, судьялардың өзін-өзі басқару 
органдарының қаражатты бөлуі сот жүйесінің тәуелсіздігін қамтамасыз етіп, сот төрелігін 
толық әрі тәуелсіз жүзеге асыруға мүмкіндік береді.  

Жасыратыны жоқ, соттардың инфрақұрылымын нығайту мен дамыту, судьяларды 
әлеуметтік қамтамасыз ету және басқа да қаржылық мәселелер көп жағдайларда атқарушы 
биліктің қабылдаған шешімдеріне тәуелді. 
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Сот жүйесіне ең бастысы оның тәуелсіздігі дей тұра аудандық, қалалық, облыстық 
деңгейдегі сот төрағалары 50-60 жыл бұрын салынған ескі ғимараттарды күтіп ұстау үшін 
әкімдіктерден көмек сұрайтын жағдайлар жиі кездеседі. 

Бұл соттарды атқарушы билік органдарына тәуелділік жағдайын тудырады және 
сыбайлас жемқорлық көріністеріне ықпал етуі мүмкін. Өз кезегінде бұл азаматтардың 
құқықтарын қорғаудың сапасына, сот жүйесінің рейтингтеріне кері әсерін тигізеді. 
Сондықтан қаржы бөлуде нақты пайызды белгілей отырып, сот жүйесінің бюджетін 
қалыптастырудың тәуелсіз моделі ұсынылып отыр. Осылайша сот жүйесінің бюджетін 
анықтаудың мүлде жаңа принципі енгізіліп, ең төменгі қаржыландыру көлемі 
конституциялық заң деңгейінде айқындалатын болады.  

Сенаттың барлық тұрақты комитеттері заң жобасы бойынша оң қорытындыларын 
берді. 

Заң жобасын қабылдау теріс құқықтық, әлеуметтік-экономикалық салдарға әкеп 
соқтырмайды. 

Құрметті әріптестер, жоғарыда баяндалғанды ескере отырып, Конституциялық 
заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 61-бабының 4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне сот жүйесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң 
жобасын қабылдауды ұсынады. 

Қолдауларыңызды сұраймын.  
Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Нұрлан Құдиярұлы. 
Құрметті әріптестер, енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Слово предоставляется Лукину Андрею Ивановичу. 
 
ЛУКИН А.И. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Проект 

Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон 
Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» 
разработан по инициативе депутатов Парламента Республики Казахстан. 

Законопроект направлен на дальнейшее развитие судебной системы, в том числе 
повышение качественного состава судейского корпуса и квалификации судей, а также 
установление новой модели финансирования судебной системы. 

Принятие законопроекта будет способствовать реализации поручения Главы 
государства по обеспечению квалитативного развития и обновления кадров судебной 
системы. 

На основании изложенного предлагаю своим коллегам поддержать принятие 
данного законопроекта.  

Благодарю за внимание.  
 
ТӨРАҒА. Спасибо.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Олай болса, шешім қабылдайық. 
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«Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» 
Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық Заң жобасын қабылдау жөніндегі 
Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды.  
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне сот жүйесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Заң жобасын бірінші оқылымда 
қараймыз.  

Баяндама жасау үшін сөз сенатор Сафинов Қанатбек Бейсенбекұлына беріледі. 
 
САФИНОВ Қ.Б. Уважаемый Маулен Сагатханович! Уважаемые коллеги! Глава 

государства на открытии первой сессии Парламента седьмого созыва отметил, что судебная 
система не должна быть закрытой корпорацией. Необходимо существенно обновить 
судебный корпус. Без должных кадров ни одна судебная реформа никогда не даст никакого 
эффекта. Необходимо привлечь лучших юристов в сфере налогов, таможни, экологии, 
монополий, недропользования и других отраслей права. Это отличный шанс принять 
совершенно новых людей, с иной парадигмой мышления, свободных от судейских 
стереотипов. 

Проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы» направлен на решение именно 
этих задач. В частности, предлагается следующее. 

1. Ввести специализированный квалификационный экзамен. Это для кандидатов в 
судьи, специализирующихся на наиболее сложных отраслях права, которые я назвал. Они 
будут подтверждать знания по темам, непосредственно связанным с планируемой 
специализацией. 

2. Сократить срок повторного допуска к квалифицированному экзамену с шести до 
трех месяцев.  

3. Предусмотреть оперативный порядок конкурсного отбора для лиц с 15-летним 
юридическим стажем, являющихся специалистами в отдельных отраслях права, 
претендующих на должность судьи областного суда. Это могут быть юристы крупных 
юридических компаний, квазигоссектора, опытные адвокаты или прокуроры.  

Для указанных кандидатов предлагается объявлять специальный конкурс, где будет 
отбор сокращен по количеству этапов. 

Уважаемые депутаты, указанные мной меры помогут не только заполнить 
имеющиеся вакансии в судах, наша задача – обеспечить судейский корпус 
высококвалифицированными кадрами. Это повысит доверие граждан и инвесторов к 
судебной системе, улучшит качество отправления правосудия, обеспечит верховенство 
закона и гарантирует защиту прав и свобод граждан. 

Законопроектом предусматриваются поправки в Бюджетный, Административный 
процедурно-процессуальный кодексы, а также в Закон «О Высшем Судебном Совете 
Республики Казахстан».  
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 На основании изложенного прошу поддержать проект Закона Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам судебной системы», инициированный депутатами Парламента 
Республики Казахстан.  

Благодарю за внимание. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Нөкетаева Динар Жүсіпәліқызына беріледі. 
 
НӨКЕТАЕВА Д.Ж. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Мой вопрос адресован 

представителю Высшего Судебного Совета, судье Верховного Суда Касимову Акылтаю 
Ахметжановичу. 

В целом я поддерживаю законопроект, однако у меня есть несколько вопросов.  
Одной из предлагаемых поправок является установление отдельного конкурса для 

кандидатов на вакантную должность судьи областного суда, имеющих стаж работы по 
юридической профессии не менее 15 лет и являющихся специалистами в отдельных 
отраслях права. При этом предлагается, что перечень таких отраслей права, а также порядок 
конкурсного отбора будут утверждаться Высшим Судебным Советом Республики 
Казахстан.  

В этой связи, учитывая полномочия Высшего Судебного Совета, возникают 
следующие вопросы. Насколько такая норма обоснована? О каких отраслях 
законодательства идет речь? Будет ли такой перечень актуализироваться ежегодно? 
Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Ақылтай Ахметжанұлы, жауап берсеңіз. 
 
ҚАСЫМОВ А.А. Сұрағыңызға рақмет. 
Бізде 2019 жылдан бастап сот туралы заңнамаға өзгерістер енгізілген, «15 жыл өтілі 

бар заңгерлер облыстық соттың судьясы болуға мүмкіншілігі бар» деп соның ішінде 
көрсетілген. Бірақта екі жыл өтті, осы екі жылдың ішінде осы заңнаманы ешкім 
пайдаланбады. Біз оны зерттедік. Пайдаланбаған себебі – арыз бергеннен бастап сот болуға 
дейінгі уақыт аралығы өте ұзақ.  

Екінші, бүгінгі күні біздің сот саласына білікті маман заңгерлер керек: 
корпоративтік құқықта зияткерлік меншік туралы, салық туралы, кеден құқығы туралы. 
Ондай азаматтар басқа салада қызмет атқарып жатыр, шынын айтқанда олардың облыстық 
сотқа конкурстан өтуге ниеті жоқ. Сол себептен біздің ұсынысымыз – осы мамандарға 
қатысты конкурстың уақытын азайту.  

Тағы бір мәселе, судьялық конкурстан өту үшін тағылымдамадан өту керек, емтихан 
тапсыру керек, тиісті жас мөлшері керек және тағы басқа да біліктілік талаптары керек. 
Ешкім одан өтіп жатқан жоқ. Сол себепті осындай қысқартылған жол және емтиханнан 
өткен кезде айтылған саламен ғана өтетіндей жол беріліп жатыр.  
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Осы заңды сіздер қабылдағаннан кейін біздің салаға мамандар келеді деп ойлаймыз. 
Олар бізге өте қажет.  

Уважаемые депутаты, данное предложение исходит из обстоятельств сегодняшнего 
дня. Мы нуждаемся в квалифицированных кадрах, которые очень хорошо разбираются в 
таких отраслях права… 

 
ҚҰЛ-МҰХАММЕД М.А. Қазақша айттыңыз ғой. 
 
ҚАСЫМОВ А.А. Жеткілікті ме? Онда кешіріңіз.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
 
САФИНОВ Қ.Б. Я хотел уточнить один момент. Вы задали правильный вопрос. По 

конкурсам в статью 16 мы внесли изменения. Важно обратить внимание, что мы говорим о 
специалистах отдельных отраслей права. Как я говорил, Президент страны подчеркнул, что 
нужно привлекать высококвалифицированных юристов различных отраслей права. Мы 
приняли Административный процедурно-процессуальный кодекс, где различные отрасли 
будут использоваться.  

Порядок проведения конкурсного отбора определяется регламентом Высшего 
Судебного Совета, то есть подзаконным актом. Это даст возможность в зависимости от 
ситуации менять эти требования, улучшать их. Такая норма есть. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Қанатбек Бейсенбекұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Динар Жүсіпәліқызы, сұрағыңыз бар ма?  
 
НӨКЕТАЕВА Д.Ж. Второй вопрос: такой перечень будет актуализироваться 

ежегодно? 
 
ТӨРАҒА. Ақылтай Ахметжанұлы, жауап берсеңіз. 
 
ҚАСЫМОВ А.А. Спасибо за вопрос. 
Конечно, законодательство все время меняется. В соответствии с этим все 

требования, которые будут предъявляться в современном мире, будут меняться. 
Постоянного ничего в законодательстве нет, поэтому те требования, которые будут, я еще 
раз говорю, будут меняться. 

По этой практике, уважаемые депутаты, вы знаете, в Верховном Суде в 
специализированной коллегии работают несколько человек, которые прошли по такому 
формату решения вопроса.  

Я думаю, это тоже будет положительным фактором в решении этой назревшей 
проблемы. Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
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Қосымша баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық 
қорғау органдары комитетінің мүшесі Бекназаров Нұрлан Құдиярұлына беріледі. 

 
БЕКНАЗАРОВ Н.Қ. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қаралып отырған «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сот жүйесі мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен 
судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық 
Заңының жобасымен сәйкестендіру мақсатында әзірленген.  

Заң жобасы арқылы әкімшілік заңнаманы жетілдіру, сот жүйесін 
қаржыландырудағы жаңа модельді қалыптастыру және судьялық кадрларды іріктеу саясаты 
мәселелері қарастырылған.  

Сот жүйесі мемлекет негіздерінің басты құрамдас бөлігі және әлеуметтік-
экономикалық, саяси жаңғырту жолындағы еліміздің демократиялық дамуының маңызды 
бағыттарының бірі болып табылады.  

Заң жобасын қабылдау сот жүйесін жаңғырту мақсатында атқарылып жатқан 
реформаларды іске асыруға және сот жүйесін дамытуға оң ықпал ететін болады. Сондай-ақ 
енгізіліп отырған түзетулер сот жүйесін білікті кадрлармен қамтамасыз етіп, судьялардың 
жауапкершілігі мен қаржылық тәуелсіздігін қалыптастырады деп есептеймін.  

Заң жобасын қабылдау теріс құқықтық, әлеуметтік-экономикалық салдарға әкеп 
соқтырмайды. 

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

Құрметті әріптестер, жоғарыда баяндалғандарды ескере отырып, Конституциялық 
заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті Сенат Регламентінің  
58-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сот жүйесі мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынады. 

Қолдауларыңызды сұраймын.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА.Рақмет, Нұрлан Құдиярұлы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Айтпаева Сәуле Мұханбедианқызына беріледі. 
 
АЙТПАЕВА С. М. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! «Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілеріне сот жүйесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Заң жобасы қолданыстағы заңнаманы «Қазақстан Республикасының сот 
жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының 
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Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Конституциялық Заңының жобасына сәйкес келтіру мақсатында әзірленді. 

Заң жобасында сот кадрларын іріктеу бөлігінде өзгерістер, сондай-ақ сот жүйесін 
қаржыландырудың жаңа тәртібін енгізу көзделеді. Сонымен қатар өзгерістер сот төрелігін 
іске асыру процесіне ақпараттық технологияларды енгізуге бағытталған. 

Заң жобасын қабылдау Мемлекет басшысының Жолдауы аясында жүргізіліп жатқан 
реформаларды жүзеге асыруға ықпал ететін болады. 

Құрметті әріптестер, заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша шешім 

қабылдайық. 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сот жүйесі мәселелері 

бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс 
беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Бас комитетке заң жобаcын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 
Слово предоставляется Волкову Владимиру Васильевичу. 
 
ВОЛКОВ В.В. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Вношу предложение – 

включить в повестку сегодняшнего заседания Сената рассмотрение проекта Закона 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы» во втором чтении. Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
Құрметті әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 

Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. 
Заң жобасы бүгін екінші оқылымда қаралады. 
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі үшінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне азаматтық процестік заңнаманы жетілдіру және дауларды соттан тыс және сотқа 
дейінгі реттеу институттарын дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Заң жобасын бірінші 
оқылымда қараймыз. 

Баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау 
органдары комитетінің мүшесі Сүлеймен Ләззат Жаңылысқызына беріледі. 

 
СҮЛЕЙМЕН Л.Ж. Құрметті Төраға, құрметті депутаттар! Парламент 

депутаттарының бастамашылығымен ұсынылып отырған заң жобасының міндеттері – 
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азаматтық іс жүргізу заңнамасын одан әрі жетілдіру, татуластыру рәсімдерін қолдану 
саласын кеңейту, азаматтардың сот шығыстарын барынша азайту, халық арасында 
туындайтын дау-жанжалдарды сотқа жеткізбей, одан тыс реттеу.  

Қазір құқықтық дауларды шешуде сот тәсілі үстем жағдайға ие екені белгілі, ал 
дауларды соттан тыс және сотқа дейінгі реттеу – медиация институты екі тарапты да 
қанағаттандыратын келісімге әкеледі, қоғам үшін де өзін-өзі реттеу механизмдерін 
жандандырады.  

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2020 жылғы халыққа 
Жолдауында «дауларды шешудің баламалы тәсілдерін де дамыту керек, бұл мемлекеттің 
қатысуынсыз ымыраға келуге мүмкіндік береді» деп «Медиация туралы» Заңды сынаған 
еді.  

2019 жылдан бері осы заң жобасын әзірлеу аясында Сенат қабырғасының өзінде 
жүзге жуық жұмыс тобы өткізілді. Онда 700-ден астам ұсыныстар түсіп, бірнеше рет 
електен өткізіліп, екі кодекске және төрт заңға өзгеріс енгізіліп отыр.  

Заң жобасын екі негізгі блокқа бөлуге болады. 
Біріншісі дауларды сотқа дейін және соттан тыс реттеуді дамытуға, екіншісі 

азаматтық іс жүргізу заңнамасын одан әрі жетілдіруге бағытталған.  
Бірінші блок бойынша медиаторлар кәсіби және қоғамдық негізде болып екі түрге 

бөлінеді. Тәжірибеде ірі қалаларда кәсіби медиация, ал ауылдарда қоғамдық медиация 
дамуда.  

Кәсіби медиаторлардың қарауына ауырлығы орташа қылмыстар – бұзақылық, 
ұрлық, алаяқтық, озбырлық, жол қозғалысы ережелерін бұзу, абайсызда болған 
жағдайларда қолданылады.  

Айыпталушы мен жәбірленуші арасындағы екі тарапты да қанағаттандыратын 
медиативтік келісім азаматты әрі қарай құқық қорғау органдарына беруді тоқтатуға негіз. 
Әрине, бұл қылмыскерге кешірім жасалу немесе жазадан құтылуына жол беру емес. Ал 
қоғамдық медиаторлар қызметінің қажеттігіне келсек бір-ақ мысал айтқым келеді. Бұл 
ретте Алматы облысында 300-ге тарта жас отбасын ажырасудан алып қалған медиатор 
Қалиева Күлбаршын апамызды үлгі қылуға болады.  

Негізгі өзгерістер: 
1. Заң жобасы уәкілетті органның құзыретін айқындайды.  
Үкіметтің қаулысына сәйкес медиация саласында мемлекеттік саясатты Ақпарат 

және қоғамдық даму министрлігі жүзеге асырады. Министрлік тарапынан нақты 
ұйымдастыру, үйлестіру шаралары қазір маңызды болып отыр. 

2. Медиаторлар ұйымдарының негізгі функциялары, медиатордың құқықтары мен 
міндеттері нақтыланды. 

3. Медиация өткізу тәртібі нақтыланды және тәсілдері кеңейтілді. Жобаға онлайн-
медиация тәсілі де енгізіліп отыр.  

4. Сот актісін орындау сатысында және әкімшілік сот ісін жүргізу барысында 
өткізілетін медиацияның ерекшеліктері айқындалды. 

5. Жария-құқықтық даулар бойынша Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекске сәйкес 
медиативтік келісім жасау мүмкіндігі де көзделді. 
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6. Жоба бойынша алимент төлеу туралы келісімді енді медиаторлар, адвокаттар, заң 
кеңесшілері толтыра алады. Қазір тек нотариус жүзеге асырып отыр.  

7. Аудан әкімдері қоғамдық медиаторлардың тізімін жүргізеді, әкімдер осы 
институттың потенциалын толыққанды қолдану қажет. 

Айта кету керек, медиаторлар «Өзін-өзі реттеу туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының шеңберінде қызмет атқарады.  

Екінші блок азаматтық іс жүргізу заңнамасы бойынша: 
1. «Үлгілі сот шешімі» институтын енгізу ұсынылып отыр. Жоғары тұрған сотқа 

тараптардың келісімімен көптеген ұқсас және біртектес істердің бірін талап ету, қабылдау, 
бірінші сатыдағы соттың ережелері бойынша қарау және ол іс бойынша үлгі болатын 
шешім шығару құқығы беріледі. Егер сот іс бойынша мән-жайды басқаша деп санаса басқа 
шешім қабылдайды. Үлгілі шешім тараптардың келісімімен ғана мүмкін. Бұл норма әлемдік 
тәжірибе – сот практикасының біркелкілігін орнатуға мүмкіндіктер береді.  

2. Заң жобасы екі тараптың келісімімен экстерриториялық соттылықты таңдау 
құқығын береді. Ақпараттық жүйе істі бір соттың ішінде емес, мамандандыруды ескере 
отырып автоматты түрде елдің сол уақытқа жүктемесі аз сотына қарауға жібереді. Бұл 
норма сыбайлас жемқорлыққа тәуелділікті де азайтады. 

3. Жаңа «сотқа дейінгі хаттама» институты енгізіліп отыр. 
Бұл тараптардың бір-бірінің дәлелдерін алдын-ала ашуы және алмасуы арқылы 

сотқа жүгінудің орындылығын объективті бағалай алуы. Бұл сотқа дейінгі татуласу 
мүмкіндіктерін де жоғарылатады. Дамыған юрисдикцияларда, мысалы АҚШ-та істердің 
95 пайызға жуығы сотқа дейінгі хаттаманы қалыптастыру кезеңінде шешіледі. 

4. Бірқатар санаттарды талап қою іс жүргізуінен жеңілдетілген қарау тәртібіне 
ауыстыру ұсынылады. Жұмыс істемейтін кәсіпорындарды жою, ломбардтарды, 
микрокредиттік ұйымдарды тарату туралы талаптар бойынша тек құжаттарды тексеріп, 
ұзақ уақыт әрекетсіздік фактісін растау ғана қажет. Бұл жерде көбіне дау жоқ. 

5. Жасанды интеллект элементтерін пайдаланатын «Соттың смарт-көмекшісі» 
– жаңа IT-сервисті енгізу ұсынылады. 

Сервис шешім қабылдаудың нақты алгоритмдері негізінде ақпараттық базаларды 
пайдаланып сот актілерінің жобаларын дайындайды. Судья шешімнің заңдылығы үшін 
жауап береді. 

Қазір түскен істердің 30 пайызы жеңіл істер. Бұл ең алдымен санкциялар және сот 
бұйрықтарына байланысты. Бұндайда судьяның нақты шешім қабылдау мүмкіндігінің 
қандай екенін айқындауға болады, «смарт-көмекші» жұмысын даусыз істерден біртіндеп 
бастайды деп күтілуде. 

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

Құрметті әріптестер, аталған жаңашылдықтар медиация институтын күшейтуге, сот 
жүйесінің жұмысын жақсартуға оң әсерін тигізеді деп күтілуде. Бір жылдан кейін осы 
заңның орындалу барысына мониторинг жүргізуді де жоспарлап отырмыз.  

Заң жобасына қолдау көрсетулеріңізді сұраймыз.  
Назарларыңызға рақмет. 
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ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Слово предоставляется депутату Ершову Сергею Михайловичу. 
 
ЕРШОВ С.М. Спасибо. 
Мой вопрос адресован судье Верховного Суда Тукиеву Аслану Султановичу. 
Рассматриваемым законопроектом предлагается расширить применение медиации 

не только на стадии внесудебного и досудебного урегулирования споров, но и на стадии 
исполнения судебного акта.  

В законы «О медиации», «Об исполнительном производстве и статусе судебных 
исполнителей» предусматриваются новые нормы, приостанавливающие исполнительное 
производство в случае, если сторонами заключается договор о медиации.  

В этой связи прошу ответить: как соотносится предлагаемый подход с пунктом 
3 статьи 76 Конституции страны, согласно которому все решения, приговоры и иные 
постановления судов имеют обязательную силу на всей территории Республики Казахстан? 
Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Аслан Сұлтанұлы, жауап берсеңіз.  
 
ТӨКИЕВ А.С. Сұрағыңызға рақмет. 
Такая поправка действительно есть, она вносится в Закон «О медиации». Ее суть 

заключается в том, что она приводит в соответствие с действующим законодательством. 
Это статья 179. Именно там написано так, что нивелируются риски в части статуса 
судебного акта. В этой статье сказано, что проекты соглашений, которые связаны с 
урегулированием споров в порядке медиации, подлежат обязательному утверждению 
судом по месту исполнения судебного акта или по месту вынесения судебного акта.  

Если даже стороны решили на стадии исполнения прийти к медиации, они все равно 
должны утвердить свое решение в том суде, где это решение было вынесено. Поэтому здесь 
риски нивелируются. 

Конечно, мы понимаем, что статус судебного акта, его обязательность – это 
первостепенно для судебной системы, мы бы никогда с этого пути не свернули. Статья 
179 решает эти вопросы. 

 
ТӨРАҒА. Спасибо.  
Сөз депутат Шелпеков Бақтыбай Ақбердіұлына беріледі. 
 
ШЕЛПЕКОВ Б.А. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Заң жобасы Парламент депутаттарының бастамасымен дайындалған, комитет 

отырыстарында жан-жақты қаралды, сондықтан заң жобасын қолдаймын. Дегенмен соттың 
мамандары арқылы анықтайтын екі сұрағым бар.  

Менің сұрақтарым Жоғарғы Сот судьясы Аслан Сұлтанұлы Төкиевке.  
Заң жобасына ұсынылған нормаларға сәйкес тараптарға аумақтан тыс соттылықты 

таңдау құқығы беріліп отыр.  
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Сұрақ: аумақтан тыс сот шарттық соттан несімен ерекшеленеді?  
Заң жобасында Жоғарғы Сотқа немесе облыстық сотқа бірінші сатыдағы соттың 

қағидалары бойынша істі қабылдап, жүргізу құқығы берілген. 
Сұрақ: мұндай үлгілі шешімдердің кейін көбейіп кетуі мүмкін бе және осындай істер 

бойынша шығарылған шешімдер шағымдануға жатады ма? Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Аслан Сұлтанұлы, жауап берсеңіз. 
 
ТӨКИЕВ А.С. Сұрағыңызға рақмет. Рұқсат болса толық жауап беру үшін орыс 

тілінде жауап берейін.  
Принципиальное различие между выборной и экстерриториальной подсудностью 

заключается в том, что выборная подсудность предполагает, что стороны выберут суд, в 
котором дело будет рассмотрено по существу, то есть территориально, где этот суд 
располагается, какой это суд. 

Экстерриториальная подсудность, наоборот, прямо противоположна, она не 
предполагает возможности выбора суда, она предполагает возможность отказаться от 
подсудности, которая законом установлена.  

Для чего это сделано? У нас часто есть споры, по которым это нужно. Это споры, 
где одна из сторон является государственным органом. Часто у людей такое суждение, что 
они могут повлиять на суд, что тень будет брошена на объективность, беспристрастность 
суда. И для того чтобы в этих спорах в первую очередь показать беспристрастность суда, 
одна из сторон, государственный орган, заявит о такой возможности, другая сторона, 
естественно, ею воспользуется, к примеру, государственные закупки. И независимая 
автоматизированная система распределит дело в тот суд, который рассмотрит по существу, 
в отрыве от территориальной подсудности. Вот так обеспечивается беспристрастность. Это 
главное отличие от договорной подсудности. Стороны не решают. Дело будет рассмотрено 
по существу. 

 
ТӨРАҒА. По второй части вопроса ответьте. 
 
ТӨКИЕВ А.С. Екінші сұрақ бойынша бұл прецедент емес екенін атап өткім келеді. 

Неге? Нет самого главного – нет обязательности судебного акта для местных судов. 
Прецедент предполагает такую обязательность. Здесь же местный судья, любой судья, 
рассматривающий дело, если он видит, что это дело отличается, другие права и ситуация 
по нему, он имеет право принять любое решение, которое он сочтет законным, 
справедливым, мотивированным и обоснованным. 

Второе. По образцовому производству нужно обоюдное согласие сторон. Прецедент 
такого не предусматривает.  

Третье. Естественно, оно обжалуемое, то есть любая из сторон может такое решение 
обжаловать. Всего этого нет в прецедентах. Конечно, это не прецедент.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Ләззат Жаңылысқызы. Орныңызға отырыңыз. 
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Қосымша баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық 
қорғау органдары комитетінің мүшесі Мәкежанов Сұлтанбек Алмасбекұлына беріледі. 

 
МӘКЕЖАНОВ С.А. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! «Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық процестік заңнаманы жетілдіру және дауларды 
соттан тыс және сотқа дейінгі реттеу институттарын дамыту мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 
туралы негізгі баяндамашы Сенат депутаты Ләззат Жаңылысқызы Сүлеймен толықтай 
баяндап берді. 

Баяндама айтылғандай заң жобасы медиация институтын дамытуға, яғни дауларды 
шешудің соттан тыс тәртібін дамытуға, оның ішінде татуластыру рәсімдерін жан-жақты 
қолдану мақсатында әзірленген. Ал медиация институты әлемдік қауымдастықта дауларды 
шешудің тиімді және қарқынды дамып келе жатқан құралы ретінде танылған.  

Заң жобасы Қазақстан Республикасының төрт заңына және екі кодексіне түзетулер 
енгізуді көздейді. Аталған түзетулер нәтижесінде заң жобасының ережелері татуластыру 
рәсімдерін және дауларды шешудің баламалы әдістерін кеңінен қолдануға мүмкіндік 
жасайды және татуластыру рәсімдерін қолдану аясын кеңейту сот шығындарын азайтуға, 
халықты осы маңызды іске неғұрлым белсенді тартуға бағыттайды. Оған қосымша осы 
рәсімдерді нақты реттеу судьяның, адвокаттың, нотариустың медиацияны жүзеге асыруын 
қамтамасыз ететін болады. Нәтижесінде сот талқылауының жаңа тәсілі – тараптар үшін 
дауларды тез шешуге ынталандыратын болады және соттардағы жүктемені де азайтуға 
ықпал етеді. 

Құрметті әріптестер! Азаматтық процеске «сотқа дейінгі хаттама» сияқты жаңа 
институт енгізілуде. Ол тараптар үшін сотта табысқа жету мүмкіндіктерін бағалауға және 
дауды алдын ала соттан тыс және басқа да бірқатар тәртіппен шешу жолдарын пайдалануға 
жағдай жасайды. 

Атап өтетін жаңашылдықтың бірі – көп жүктелген сотты анықтайтын 
автоматтандырылған ақпараттық жүйе арқылы эксаумақтық соттылықты таңдау құқығын 
беретіндігі. 

Заң жобасында жоғары тұрған сотқа біртектес істердің бірін өз өндірісіне енгізіп, 
оларды үлгілі сот талқылауында қарау және олар бойынша шешім қабылдау құқығын беру 
де ұсынылып отыр. 

Бұл норма судьяларға оларды болашақта үлгі ретінде пайдалануға мүмкіндік береді 
және сот тәжірибесін біркелкі қолдануды қамтамасыз етіп, сот актілерінің сапасын 
арттырып, уақытын үнемдейді. 

 Заң жобасын қабылдау тepic әлеуметтік, экономикалық және құқықтық салдарға 
әкеп соқпайды, мемлекеттік бюджеттен қосымша қаржыны талап етпейді. 

Жалпы алғанда заң жобасын қабылдау бітімгершілік рәсімдерінің қолдау аясын 
кеңейтеді, бұл сайып келгенде жоғарыда айтылғандай дауларды соттан тыс реттеу 
институтына деген сенімді арттыруға мүмкіндік беретін болады.  

Заң жобасы бойынша Сенаттың тұрақты комитеттері оң қорытындыларын берді, 
ескертулер мен ұсыныстар келіп түскен жоқ.  
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Құрметті әріптестер, баяндалғанның негізінде Конституциялық заңнама, сот жүйесі 
және құқық қорғау органдары комитеті Сенат Регламентінің 58-тармағын басшылыққа ала 
отырып, «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық процестік 
заңнаманы жетілдіру және дауларды соттан тыс және сотқа дейінгі реттеу институттарын 
дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынады.  

Қолдауларыңызды сұраймын.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Сұлтанбек Алмасбекұлы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Әбдікеров Рысқали Қалиақбарұлына беріледі. 
 
ӘБДІКЕРОВ Р.Қ. Р. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қазіргі кездегі азаматтық 

қоғамның қалыптасуы мен қарқынды дамуы барысында тәжірибеде көрініп жүргендей 
құқықтық дауларды шешудің сот тәсілі кейде жеткіліксіз болып жатады. Сондықтан бүгінгі 
күні медиация дауларды шешудің кең тараған және жоғары сұранысқа ие болған тәсіліне 
айналуда.  

Халықаралық статистикаға сәйкес әлемдегі барлық даулардың 30-40 пайызы 
медиация рәсімінен өтеді, олардың 85 пайызында оң нәтижелерге қол жеткізілген. Біздің 
елімізде «Медиация туралы» Заң 2011 жылы қабылданып, қолданысқа енгізілген. Дегенмен 
бүгінгі күні тәжірибе көрсеткендей, Қазақстанда медиацияны одан әрі дамыту қажеттігі 
туындап отыр. Осыған орай заң жобасы азаматтық процестік заңнаманы жетілдіру мен 
дауларды соттан тыс және сотқа дейінгі реттеу институттарын дамыту мәселелеріне 
бағытталып отыр. Оның ішінде татуластыру рәсімдерін қолдану саласын кеңейтуге 
айрықша мән берілген. Сонымен қатар бірқатар түзетулер уәкілетті органның құзыретін 
анықтауға, медиацияның жүргізу тәртібі мен тәсілін жетілдіруге, тараптардың құқықтары 
мен міндеттерін нақтылауға және медиация туралы шарттың нысаны мен мазмұнын 
айқындауға бағытталған.  

Жалпы заң жобасы сот органдарына жүктемені азайтуға, қылмыстық заңнаманы 
ізгілендіруге және соның арқасында анағұрлым ауыр, ірі істердің шешілу сапасын 
арттыруға мүмкіндік береді. Алайда бүгінгі таңда қоғамда медиаторлар қызметінің мәнін 
бірыңғай түсіну әлі де толықтай қалыптасып болған жоқ. Халықтың көпшілігі медиатор 
қызметімен жеткілікті таныс емес. Оның үстіне мемлекеттік тілді жетік білетін кәсіпқой 
медиаторлар да тапшы. Осыған орай алдағы уақытта медиторларды даярлау мәселесіне 
ерекше мән беру қажет екендігіне назар аударғым келеді. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы заң жобасын қолдаймын және 
әріптестерімді де қолдауға шақырамын.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
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Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша шешім 
қабылдайық. 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық іс жүргізу 
заңнамасын жетілдіру және дауларды соттан тыс және сотқа дейін реттеу институттарын 
дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі Сенат қаулысын 
дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Бас комитетке заң жобаcын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 
Слово предоставляется Волкову Владимиру Васильевичу. 
 
ВОЛКОВ В.В. Рақмет.  
Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Вношу предложение –включить в повестку 

сегодняшнего заседания Сената рассмотрение проекта Закона Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам совершенствования гражданского процессуального 
законодательства и развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования 
споров» во втором чтении. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 

Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. 
Заң жобасы бүгін екінші оқылымда қаралады. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіне қосымша енгізілген мәселелер бойынша 

комитеттің отырысын өткізу үшін 10 минутқа үзіліс жариялаймын. 
 
ҮЗІЛІС. 
 
ҮЗІЛІСТЕН КЕЙІН 
 
ТӨРАҒА. Құрметті депутаттар, тіркеуден өтулеріңізді сұраймын. Тіркеу режимі 

қосылсын. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қажетті кворум бар. Жұмысымызды 

жалғастырайық. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіне қосымша енгізілген «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сот жүйесі мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші 
оқылымда қараймыз. 

Сөз сенатор Бекназаров Нұрлан Құдиярұлына беріледі. 
 
БЕКНАЗАРОВ Н.Қ. Рақмет. 
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Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Қаралып отырған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сот жүйесі мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен 
судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық 
Заңының жобасымен сәйкестендіру мақсатында әзірленді.  

Аталған заң жобасы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қылмыстық-
процестік кодексіне, Әкімшілік рәсімдік кодексіне және «Қазақстан Республикасы Жоғары 
Сот Кеңесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына түзетулер енгізуді көздейді. 

Заң жобасы арқылы сот органдарына судьялыққа кандидаттарды іріктеудің саласына 
бюджет қаражатын бөлуде қаржыландыру деңгейлері мен бағыттарын анықтауға өкілеттік 
береді. Осылайша соттарды қаржыландырудың тәуелсіз моделі, соттың өзін-өзі басқару 
органдарының қаражатты бөлуі сот жүйесінің Конституцияға сәйкес толық дербестігін 
қамтамасыз ететін болады. 

Заң жобасын қабылдау сот жүйесін жетілдіру жолындағы реформаларды іске 
асыруға, білікті мамандарды тартуға және дербес қаржыландыру арқылы сот төрелігін әділ, 
әрі тәуелсіз атқаруға мүмкіндік беретін болады.  

Құрметті әріптестер! Жоғарыда баяндалғанды ескере отырып, Конституциялық 
заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 61-бабының 4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне сот жүйесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдауды ұсынады. 

Қолдауларыңызды сұраймын.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Нұрлан Құдиярұлы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Заң жобасын бірінші оқылымда жан-жақты талқыладық. Тағы да 

талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Олай болса, шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сот жүйесі мәселелері 

бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
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Құрметті сенаторлар! Келесі мәселе «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне азаматтық процестік заңнаманы жетілдіру және дауларды соттан 
тыс және сотқа дейінгі реттеу институттарын дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші 
оқылымда қарау жөнінде.  

Сөз сенатор Мәкежанов Сұлтанбек Алмасбекұлына беріледі. 
 
МӘКЕЖАНОВ С.А. Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Мемлекет басшысы 

Қазақстан халқына Жолдауында дау-дамайды шешудің баламалық тәсілдерін дамыту 
қажеттігін баса айтып, медиацияны дамытуды тапсырған болатын. 

Парламент депутаттарының бастамасымен дайындалған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық процестік заңнаманы жетілдіру 
және дауларды соттан тыс және сотқа дейінгі реттеу институттарын дамыту мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы медиация институтын дамытып, дауларды реттеу кезінде азаматтарға көмек 
көрсету мақсатында әзірленді. 

Заң жобасы дауларды шешудің соттан тыс тәртібін дамытуға, оның ішінде 
татуластыру рәсімдерін жан-жақты қолдану аясын кеңейтуге бағытталған. 

Заң жобасындағы түзетулер медиацияның жүргізу тәртібі мен тәсілін жетілдіреді, 
медиация тараптарының құқықтары мен міндеттерін нақтылайды. Оған қосымша заң 
жобасы медиация туралы шарттың нысаны мен функциясын, мазмұнын, сондай-ақ 
медиаторлар ұйымының функцияларын анықтайтын болады.  

Тұтастай алғанда заң жобасын қабылдау бітімгершілік рәсімдері мен медиацияның 
қолдану аясын кеңітеді. Бұл азаматтардың сот шығындарын оңтайландыруға, дауларды 
соттан тыс реттеу институтына деген сенімді арттыруға мүмкіндік береді.  

Заң жобасы бойынша Сенаттың тұрақты комитеттері оң қорытындыларын берді. 
Ескертулер мен ұсыныстар келіп түскен жоқ. 

Құрметті әріптестер! Заң жобасын дайындау барысында белсенділік танытқан 
барлық әріптестерімізге және Аппарат қызметкерлеріне алғысымызды білдіреміз. 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты Конституциялық заңнама, сот жүйесі және 
құқық қорғау комитеті Қазақстан Республикасы Конституциясының 61-бабының  
4-тармағына сәйкес «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық 
процестік заңнаманы жетілдіру және дауларды соттан тыс және сотқа дейінгі реттеу 
институттарын дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда мақұлдап, қабылдау туралы 
ұсыныс енгізеді.  

Қолдауларыңызды сұраймын.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Сұлтанбек Алмасбекұлы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасын бірінші оқылымда жан-жақты талқыладық. Тағы 

да талқылаудың қажеті бар ма?  
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ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Олай болса шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық процестік 

заңнаманы жетілдіру және дауларды соттан тыс және сотқа дейінгі реттеу институттарын 
дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. 
Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Бүгін қабылданған заңдар Мемлекет басшысының сот жүйесін 

жетілдіруге арналған бастамаларын іске асыру үшін әзірленді. 
Парламент депутаттары бастамашы болған заңдар еліміздегі сот жүйесін одан әрі 

жаңғыртуды көздейді. Атап айтқанда, сот жүйесін қаржыландырудың жаңа моделін бекіту 
арқылы сот жүйесінің және судьялардың тәуелсіздігін арттырады. Судья лауазымына 
үміткерлерді іріктеу жүйесін және судьяларды конкурстық іріктеу тетіктерін жетілдіреді. 
Жаңа нормалар сот жүйесінде заманауи технологияларды кеңінен пайдалануға да 
мүмкіндік береді. Жоғары Сот Кеңесінің және Жоғарғы Соттың пленарлық отырысының 
құзыреттерін кеңейтеді. Қабылданған заңдар азаматтық құқықтарды қорғаудың соттан тыс 
және сотқа дейінгі реттеу механизмдерін дамытады. Медиация институтының кеңінен 
қолданылуы үшін жаңа құқықтық ережелер де қабылданды. 

Жалпы, бұл нормалар сот жүйесіне маңызды жаңашылдықтар енгізіп отыр. Олар сот 
жүйесінің тиімділігін арттырады деп сенеміз. 

Бүгін қабылданған үш заңды әзірлеуге бастамашы болған әріптестерімізге 
алғысымызды білдіреміз. 

Осы мәселелер бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды. Енді 

депутаттық сауалдарға көшейік.  
Сөз депутат Қылышбаев Нұрлан Наурызұлына беріледі. 
 
ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Депутатский запрос адресован Премьер-Министру Республики Казахстан. 
«Уважаемый Аскар Узакпаевич! В Послании Главы государства Касым-Жомарта 

Кемелевича Токаева от 2 сентября 2019 года было сказано следующее: «Поручаю 
проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих 
пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования». 

На расширенном заседании Правительства 24 января 2020 года Президент Касым-
Жомарт Кемелевич Токаев сказал: «Наша цель – не раздать все накопления сейчас, оставив 
людей без достойной пенсии в старости, а нужно создать стимул для выведения зарплат из 
тени, чтобы люди начали требовать от работодателей платить пенсионные взносы. 
Постепенно следует расширять круг граждан, которым можно предоставить такую 
возможность». 

Что получилось на данный момент в связи с перерасчетом порога минимальной 
достаточности пенсионных накоплений? Методика определения порога достаточности 
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входит в компетенцию Правительства. Количество вкладчиков ЕНПФ, которые могли 
использовать часть своих накоплений, теперь может резко сократиться. Если в 2021 году 
их количество было более 700 тысяч граждан Республики Казахстан, то в связи с 
перерасчетом порога в 2022 году эта цифра кардинально изменится. 

Получается, что порог достаточности вырос от 63 процентов для самых возрастных 
участников до 82 процентов для самых молодых. Создавшаяся ситуация подрывает доверие 
к данной программе. 

В Послании Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева народу 
Казахстана от 1 сентября 2020 года говорилось: «Данная реформа также станет 
действенным инструментом «обеления» трудовых отношений, создания стимулов для 
участия в пенсионной системе». 

Уважаемый Аскар Узакпаевич! В связи с вышеизложенным прошу Вас рассмотреть 
вопрос о внесении изменений в методику расчета порога минимальной достаточности, 
предусмотрев возможное увеличение данного порога не более уровня сложившейся 
годовой инфляции. 

Прошу дать письменный ответ в установленный законом срок. 
С уважением, депутат Кылышбаев». Рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, басқа депутаттық сауалдар жоқ. Осымен Сенат отырысын 

жабық деп жариялаймын. 
Баршаңызға рақмет. Сау болыңыздар. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.  
 
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 

СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 
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Күн тәртібі бойынша 
О повестке дня  ............................................................................................................ 1 
 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан 

Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының жобасы жөнінде 

О проекте Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной 
системе и статусе судей Республики Казахстан», одобренном Мажилисом Парламента 
Республики Казахстан 

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 
комитетінің хатшысы Қ.Б. САФИНОВТІҢ баяндамасы 

Доклад секретаря Комитета по конституционному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным органам САФИНОВА К.Б.  ............................................ 1 

Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
КҮРІШБАЕВ А.Қ.  ...................................................................................................... 3 
ҚАСЫМОВ А.А. – Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесі жанындағы Сот 

жюриінің  төрағасы, Жоғарғы Сот судьясы, председатель Судебного жюри при Высшем 
Судебном Совете, судья Верховного Суда Республики Казахстан  .................................. 3 

 
Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 

комитетінің мүшесі Н.Қ. БЕКНАЗАРОВТЫҢ қосымша баяндамасы 
Содоклад члена Комитета по конституционному законодательству, судебной 

системе и правоохранительным органам БЕКНАЗАРОВА Н.К.  ...................................... 4 
Сөз сөйлеген: 
Выступил: 
ЛУКИН А.И.  ............................................................................................................... 5 
 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сот жүйесі мәселелері бойынша 
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өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы жөнінде (бірінші оқылым) 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной 
системы», одобренном Мажилисом Парламента Республики Казахстан, (первое чтение) 

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 
комитетінің хатшысы Қ.Б. САФИНОВТІҢ баяндамасы 

Доклад секретаря Комитета по конституционному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным органам САФИНОВА К.Б.  ............................................. 6 

Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
НӨКЕТАЕВА Д.Ж.  ..................................................................................................... 7 
ҚАСЫМОВ А.А.  ......................................................................................................... 7 
ҚҰЛ-МҰХАММЕД М.А.  ........................................................................................... 8 
ҚАСЫМОВ А.А.  ......................................................................................................... 8 
НӨКЕТАЕВА Д.Ж.  ..................................................................................................... 8 
ҚАСЫМОВ А.А.  ......................................................................................................... 8 
 
Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 

комитетінің мүшесі Н.Қ. БЕКНАЗАРОВТЫҢ қосымша баяндамасы 
Содоклад члена Комитета по конституционному законодательству, судебной 

системе и правоохранительным органам БЕКНАЗАРОВА Н.К.  ...................................... 9 
Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
АЙТПАЕВА С.М.  ....................................................................................................... 9 
ВОЛКОВ В.В.  ............................................................................................................ 10 
 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық процестік заңнаманы 
жетілдіру және дауларды соттан тыс және сотқа дейінгі реттеу институттарын 
дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде (бірінші оқылым) 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования гражданского процессуального законодательства и развития 
институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров», одобренном 
Мажилисом Парламента Республики Казахстан, (первое чтение) 

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 
комитетінің мүшесі Л.Ж. СҮЛЕЙМЕННІҢ баяндамасы 

Доклад члена Комитета по конституционному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным органам СУЛЕЙМЕН Л.Ж.  .......................................... 10 
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Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
ЕРШОВ С.М.  ............................................................................................................ 13 
ТӨКИЕВ А.С. – Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының судьясы, судья 

Верховного Суда Республики Казахстан  .......................................................................... 13 
ШЕЛПЕКОВ Б.А.  ..................................................................................................... 13 
ТӨКИЕВ А.С.  ........................................................................................................... 14 
 
Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 

комитетінің мүшесі C.А. МӘКЕЖАНОВТЫҢ қосымша баяндамасы 
Содоклад члена Комитета по конституционному законодательству, судебной 

системе и правоохранительным органам МАКЕЖАНОВА С.А.  ................................... 15 
Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
ӘБДІКЕРОВ Р.Қ.  ...................................................................................................... 16 
ВОЛКОВ В.В.  ........................................................................................................... 17 
 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сот жүйесі 

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде (екінші оқылым) 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной 
системы» (второе чтение) 

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 
комитетінің мүшесі Н.Қ. БЕКНАЗАРОВТЫҢ баяндамасы 

Доклад члена Комитета по конституционному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным органам БЕКНАЗАРОВА Н.К.  .................................... 17 

 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық 

процестік заңнаманы жетілдіру және дауларды соттан тыс және сотқа дейінгі 
реттеу институттарын дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде (екінші 
оқылым) 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования гражданского процессуального законодательства и развития 
институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров» (второе чтение) 

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 
комитетінің мүшесі C.А. МӘКЕЖАНОВТЫҢ баяндамасы 

Доклад члена Комитета по конституционному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным органам МАКЕЖАНОВА С.А.  ................................... 19 
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