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

ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті әріптестер және отырысқа 
шақырылған азаматтар! Комитет мүшелері негізінен қатысып отыр, 
кворум бар. Комитет отырысын ашу жөнінде қандай ұсыныстарыңыз бар? 

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

күн тәртібі алдарыңызда бар. Қандай ұсыныстарыңыз бар? 
ОРНЫНАН. Бекітілсін. 
ТӨРАҒА. Бекітейік. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібінде қаралатын төрт заң жобасы 

бір-бірімен тығыз байланысты болғандықтан баяндаманы бірге тыңдап, 
бөлек-бөлек дауыс берсек деген ұсыныс бар. Қалай қарайсыздар? 

ОРНЫНАН. Келісеміз. 
ТӨРАҒА. Онда күн тәртібіндегі мәселені қарауға кірісейік. 
Бірінші мәселе «1992 жылғы 15 мамырдағы Ұжымдық қауіпсіздік 

туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы екінші хаттаманы 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 
жөнінде. 

Екінші мәселе «2002 жылғы 7 қазандағы Ұжымдық қауіпсіздік 
туралы шарт Ұйымының Жарғысына өзгерістер енгізу туралы екінші 
хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы жөнінде. 

Үшінші мәселе «2002 жылғы 7 қазандағы Ұжымдық қауіпсіздік 
туралы шарт Ұйымының Жарғысына өзгерістер енгізу туралы үшінші 
хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы жөнінде.

Төртінші мәселе «2002 жылғы 7 қазандағы Ұжымдық қауіпсіздік 
туралы шарт Ұйымының құқықтық мәртебесі туралы келісімге өзгерістер 
енгізу туралы екінші хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде.
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Осы заң жобалары бойынша баяндама жасау үшін сөз Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Шахрат 
Шәкизатұлы Нұрышевқа сөз беріледі. 

НҰРЫШЕВ Ш.Ш. Рақмет. 
Құрметті Әли Әбдікәрімұлы, құрметті депутаттар! Сіздердің 

қарауларыңызға Ұжымдық қауіпсіздік шарты туралы ұйымға мүше 
мемлекеттерінің басшылары 2018 жылғы 8 қарашада Астанада 
қабылдаған хаттамаларды ратификациялау туралы төрт заңның жобалары 
енгізілді.

Құжат жобаларымен Ұжымдық қауіпсіздік туралы шартқа, ҰҚШҰ 
жарғысына және құқықтық мәртебесі туралы келісімге өзгерістер енгізу 
көзделген.

 Біріншіден, ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесі құзыретіне 
жататын мәселелер бойынша шешім қабылдауға өкілетті мүше 
мемлекеттің үкімет басшылары да Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің 
құрамына кіру мүмкіндігін белгілейтін Ұжымдық қауіпсіздік туралы 
шарттың 3 және 6-баптарына және ҰҚШҰ жарлығының 13-бабына 
өзгерістер енгізілді. 

Бұл Армения Президентінің сыртқы саясат және қорғаныс 
саласындағы негізгі өкілеттіктері Армения Үкіметі мен Премьер-
министріне өтуіне байланысты, парламенттік басқару нысанына 
ауысуына байланысты енгізілген өзгеріс болатын. 

Екіншіден, ҰҚШҰ Жарғысына ұйымның әріптестік институтын 
құру және ұйым жаңындағы байқылаушының мәртебесін реттейтін 
нормаларды жетілдіруге бағытталған өзгерістер енгізілді. 

Бұл мәртебелердің негізгі айырмашылығы серіктес өзіне ҰҚШҰ 
ісшараларына қатысу жөніндегі міндеттемелерді алады, ал байқылаушы 
оны мойнына алмайды.

Негізгі өлшемдерге сәйкес келетін мемлекет немесе халықаралық 
ұйым ҰҚШҰ Бас хатшысының атына тиісті өтініш жолдай алады. Ол 
бойынша шешімді ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесі қабылдайды.

Үшіншіден, ҰҚШҰ құқықтық мәртебесі туралы келісімге 
өзгерістер Ұйымның Бас хатшысы орынбасарларына болу елінде 
дипломатиялық артықшылықтар және иммунитет беру арқылы әлеуметтік 
қорғалуын арттыруға бағытталған. 

Сондай-ақ келісімге ҰҚШҰ жарғысының қабылданған 
редакциясындағы терминологияға сәйкес өзгерістер енгізіледі. Мысалы, 
«өкілетті өкілдер» ұғымы «тұрақты және өкілетті өкілдер» және орысша 
мәтіндегі «полпред» деген сөз «постпред», яғни «өкілетті өкілдер» 
«тұрақты өкілдер» деп ауыстырылды.

2020 жылғы 19 ақпандағы жағдай бойынша мемлекет ішіндегі 
рәсімдерді орындау туралы ақпарат Армения, Беларусь, Қырғызстан 
республикалары және Ресей Федерациясынан келіп түсті.
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Заң жобаларын қабылдау теріс экономикалық, әлеуметтік, 
құқықтық, экологиялық салдарға әкеп соқпайды және республикалық 
бюджеттен қосымша шығындарды талап етпейді.

Құрметті депутаттар, сіздерден ұсынылып отырған заң жобаларын 
қолдауды сұраймын. 

Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАҒА. Рақмет, Шахрат Шәкизатұлы. 
Сыртқы істер министрлігінің тарапынан осы баяндамаға қосымша 

айтылатын мәселе бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Депутаттардың тарапынан қандай сұрақтар бар? 
НҰРАЛИЕВ Ә.Т. Менің сұрағым баяндамашыға. 
«2002 жылғы 7 қазандағы Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт 

Ұйымының Жарғысына өзгерістер енгізу туралы үшінші хаттаманы 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасында 
жарғының 27-бабына енгізілген өзгерістерге сәйкес ұйымға мүше болып 
табылмайтын мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен 
ынтымақтастықты дамытуға ұмтыла отырып ұйымның практикалық іс-
шараларына қатысу туралы міндеттемелер қабылдамастан (өзіңіз 
айтқандай) ұйым жанындағы байқаушы мәртебесін ала алады. Сол сияқты 
міндеттемелерді қабылдап, ұйымның әріптесі мәртебесін ала алады. Осы 
байқаушы және әріптес міндеттемелерін алу және тоқтату тәртібі арнайы 
ережелермен айқындалады делінген. 

Менің сұрағым: осы мәртебелер қандай жағдайларда алынады 
және тоқтатылады?

Қысқаша баяндап өтсеңіз. Рақмет. 
НҰРЫШЕВ Ш.Ш. Рақмет.
ҰҚШҰ жарғысының ең басында мемлекеттер немесе халықаралық 

ұйымдар байқаушы мәртебесіне ие бола алады деген норма енгізілген. 
Бірақ оның ережесі тек 2018 жылы қабылданды, бөлек байқаушыға 
арналған ереже қабылданды және бөлек әріптес (серіктес) болу мәртебесі 
енгізілді. 

Ол жерде әріптестің деңгейі байқаушыға қарағанда сәл биігірек, 
яғни ол өзіне ҰҚШҰ-ның барлық міндеттемелерін алады, оның ашық 
отырыстарына қатысады, ол отырыстарда өз мемлекетінің атынан сөз 
сөйлей алады. Ал байқаушы тек ғылыми тұрғыдағы ісшараларға, 
конференцияларға ғана қатыса алады, ал сыртқы істер министрлерінің 
отырыстарына, қорғаныс министрлерінің отырыстарына, Қауіпсіздік 
кеңесі хатшыларының отырыстарына және мемлекет басшыларының 
деңгейіндегі Қауіпсіздік кеңесінің отырысына қатыса алмайды. 

Байқаушы болсын, әріптес болсын, өзіне алған міндеттемелерді 
дұрыс орындамаса, онда мүше мемлекеттер өз тарапынан олардың 
мәртебесін тоқтатуға бастама жасай алады. Әріптес, не байқаушы 
мемлекет өз тарапынан ынтымақтастықтың деңгейіне қанағаттанғандық 
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білдірмесе, онда олар өз тарапынан ұйымдағы мәртебесін жоюға бастама 
жасай алады. 

ТӨРАҒА. Рақмет. 
Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? 
Бекмырза Қайыпұлы, сөз сізге. 
ЕЛАМАНОВ Б.Қ. Рақмет.
«Ұжымға серіктес» деген ұғымды енгізіп отырсыздар ғой. Біздің 

жақын көршілеріміз Өзбекстан, Түрікменстан ешқандай инициатива 
білдіріп жатқан жоқ па? 

НҰРЫШЕВ Ш.Ш. Қазіргі күнге дейін басқа мемлекеттерден 
өтініштер түскен жоқ. Ең басында Ұжымдық қауіпсіздік шартына қол 
қойған кезде Өзбекстан оған мүше болатын, кейін ол ұйым болып 
қалыптасқан кезде Өзбекстан қалыс қалды. 

Түрікменстан тарапын білесіз, олар нейтралитет сақтайтын 
мемлекет, сондықтан олардың тарапынан ешқандай бастама болған жоқ. 

ТӨРАҒА. Мұхтар Сабырұлы, сөз сізге. 
ЖҰМАҒАЗИЕВ М.С. 11-бапта: «Егер Бас хатшы, не болмаса Бас 

хатшының орынбасарлары, олармен бірге тұратын отбасы мүшелері болу 
мемлекеттің азаматтары болмаса, Вена конвенциясына байланысты 
артықшылықтар мен иммунитеттер пайдаланады» делінген. Егер олар 
жәй қызметкерлер болса пайдалана ала ма, әлде пайдалана ала алмай ма? 

НҰРЫШЕВ Ш.Ш. Бұрынғы тәртіп бойынша тек Бас хатшының 
осындай иммунитеттері болатын, артықшылықтары болатын. Қазір Бас 
хатшының орынбасарларына енгізіліп отыр. Басқа квотамен баратын 
азаматтарға және сол жердегі Ресей азаматтарына ондай артықшылықтар 
енгізілмеген, олар пайдаланбайды. 

ТӨРАҒА. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? 
ОРНЫНАН. Сұрақ жоқ. 
ТӨРАҒА. Комитет атынан қосымша баяндама жасау үшін сөз 

Марат Мырзағалиұлы Тағымовқа беріледі. 
ТАҒЫМОВ М.М. Рақмет. 
Құрметті төраға, құрметті әріптестер! Өздеріңіз білетіндей, 

Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт тәуелсіз мемлекеттер достастығының 
әскери-саяси ұйымы. Оның негізгі мақсаты осы шартқа қатысушы 
елдердің аумақтық-экономикалық кеңістігін армия мен қосалқы 
бөлімшелердің бірлескен күш-жігерімен кез келген сыртқы әскери-саяси 
агрессорлардан қорғау болып табылады. 

Бүгінде шарттың құрамына Армения, Беларусь, Қазақстан, 
Қырғызстан, Тәжікстан және Ресей Федерациясы кіреді. Алайда 2018 
жылғы 8 қарашада Астанада Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт 
ұйымының мүше мемлекеттерінің басшыларымен осы ұйымның 
қызметінің шеңберінде бірқатар хаттамаларға қол қойылды. 

Осылайша, Армения тарапының өтінішіне сәйкес осы мемлекетте 
болған конституциялық өзгерістерге байланысты «1992 жылғы 15 
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мамырдағы Ұжымдық қауіпсіздік туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы 
екінші хаттаманы ратификациялау туралы» және «2002 жылғы 7 
қазандағы Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт Ұйымының Жарғысына 
өзгерістер енгізу туралы екінші хаттаманы ратификациялау туралы» Заң 
жобалары әзірленді.

Атап айтқанда, Армения Президентінің сыртқы саясат және 
қорғаныс саласындағы негізгі өкілеттіктерін Үкімет пен Премьер-
Министрге беруді көздейтін парламенттік басқару формасына Армения 
Республикасы 2018 жылғы сәуірден бастап толықтай өтті. 

Шұғыл қажет болған жағдайда Премьер-Министр Қауіпсіздік 
Кеңесін басқарады және Қарулы Күштердің Жоғарғы Бас қолбасшысы 
болып табылады. 

Осылайша, хаттамаларды ратификациялаудың мақсаты осы 
Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің отырыстарына Армения 
Республикасының Премьер-министрінің қатысуына құқықтық негіз қалау 
болып табылады.  

Құрметті әріптестер! Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт Ұйымы 
қызметінің шеңберінде келесі ұсынылып отырған «2002 жылғы 7 
қазандағы Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт Ұйымының Жарғысына 
өзгерістер енгізу туралы үшінші хаттаманы ратификациялау туралы» Заң 
жобасы Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше емес 
мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен ынтымақтастықты одан 
әрі дамыту арқылы тиімділігін арттыру мақсатында әзірленген. 

Хаттамамен Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы 
форматында алғаш рет әріптестік институты бекітіліп, ұйым жанындағы 
байқаушы мен серіктес мәртебесін алу және тоқтату тетігі түсіндіріледі. 

Атап айтқанда, серіктес және бақылаушы деңгейлері, мәртебелері 
әртүрлі. Серіктес ұйымның әр іс-шараларына қатысуға міндетті, кеңесте 
дауыс қосуға құқылы, ал бақылаушы ондай міндеттемені алмайды, тек өзі 
қалаған ісшараларға қатысуға құқығы бар. 

«2002 жылғы 7 қазандағы Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт 
Ұйымының құқықтық мәртебесі туралы келісімге өзгерістер енгізу 
туралы екінші хаттаманы ратификациялау туралы» Заң жобасы Ұжымдық 
қауіпсіздік туралы шарт ұйымының Бас хатшысының орынбасарлары 
лауазымдарын атқаратын өкілдеріне болу елінде Дипломатиялық 
қатынастар туралы Вена конвенциясында қарастырылған дипломатиялық 
артықшылықтар мен иммунитет беру арқылы олардың әлеуметтік 
қорғалуын арттыруды көздейді. 

Аталған хаттама ережелерінде халықаралық міндеттемелерді адал 
орындау, егеменді теңдік, ынтымақтастық қағидалары көрініс тапқан. Бұл 
дипломатиялық өкілдік қызметін тиімді жүзеге асыруды қамтамасыз ету 
ықпал ететіні мәлім. 
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Заң жобалары бойынша Сыртқы істер министрлігінің өкілі егжей-
тегжейлі баяндады. Жұмыс тобының отырысында заң жобалары қаралды, 
ұсыныстар болған жоқ. 

Құрметті депутаттар, заң жобаларын қолдап бас комитетке оң 
қорытынды жолдауды сұраймын. 

Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАҒА. Рақмет, Марат Мырзағалиұлы. 
Құрметті әріптестер, қосымша баяндамашыға сұрақтарыңыз бар 

ма?
ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Жоқ. Онда жаңа келісілгендей әр заң жобасы бойынша 

шешімді бөлек-бөлек қабылдаймыз. 
Бірінші. «1992 жылғы 15 мамырдағы Ұжымдық қауіпсіздік туралы 

шартқа өзгерістер енгізу туралы екінші хаттаманы ратификациялау 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын жан-жақты 
талқылап, осы заң жобасын ескертпелерсіз және ұсыныстарсыз бас 
комитетке жолдансын деген ұсыныс түсіп отыр. Қолдаймыз ба? 

ОРНЫНАН. Қолдаймыз.
ТӨРАҒА Дауыс берулеріңізді сұраймын.Қарсы, қалыс жоқ. 

Қабылданады.
Екінші. «2002 жылғы 7 қазандағы Ұжымдық қауіпсіздік туралы 

шарт Ұйымының Жарғысына өзгерістер енгізу туралы екінші хаттаманы 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын 
жан-жақты талқылап ескертпелерсіз және ұсыныстарсыз бас комитетке 
жолдансын деген ұсыныс түсіп отыр. 

Қолдаймыз ба? Дауыс берулеріңізді сұраймын.
ОРНЫНАН. Қолдаймыз.
ТӨРАҒА. Қарсы, қалыс жоқ. Қабылданады.
Үшінші. «2002 жылғы 7 қазандағы Ұжымдық қауіпсіздік туралы 

шарт Ұйымының Жарғысына өзгерістер енгізу туралы үшінші хаттаманы 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын 
ескертпелерсіз және ұсыныстарсыз бас комитетке жолдансын деген 
ұсыныс түсіп отыр. Қолдаймыз ба? 

ОРНЫНАН. Қолдаймыз.
ТӨРАҒА. Дауысқа қоямын. Қарсы, қалыс жоқ. 
Төртінші. «2002 жылғы 7 қазандағы Ұжымдық қауіпсіздік туралы 

шарт Ұйымының құқықтық мәртебесі туралы келісімге өзгерістер енгізу 
туралы екінші хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын ескертпелерсіз және ұсыныстарсыз бас 
комитетке жолдау туралы ұсыныс түсіп отыр. Қарсы емессіздер ме? 

ОРНЫНАН. Қолдаймыз.
ТӨРАҒА. Дауысқа қоямын. Қарсы, қалыс жоқ. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі мәселелер қаралып болды. 
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Құрметті Шахрат Шәкизатұлы, жаңадан келіп жатқан қызметіңізге 
табыс тілейміз. Өте үлкен ауқымды, маңызды салаға келіп жатқан 
қызметіңіз баянды болсын, жемісті болсын. 

Шақырылған азаматтарға көп рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер, комитет отырысын жабық деп жариялаймын.

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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