
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ СЕНАТЫ
АГРАРЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР, ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ 

ЖӘНЕ АУЫЛДЫҚ АУМАҚТАРДЫ ДАМЫТУ 
КОМИТЕТІНІҢ ОТЫРЫСЫ

2020 жылғы 3 ақпан

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 қатысып отыр, кворум бар, 
комитет отырысын ашу жөнінде қандай ұсыныстарыңыз бар? 

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

тәртібі алдарыңызда бар. Қандай ұсыныстарыңыз бар? 
ОРНЫНАН. Бекітілсін. 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі екі мәселе бойынша 

баяндаманы бірге тыңдап, бөлек-бөлек дауыс берсек қарсы емессіздер ме? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Баяндамашылар келісесіздер ме? 
ОРНЫНАН. Келісеміз.
ТӨРАҒА. Онда бастауға рұқсат етіңіздер. 
Күн тәртібіндегі бірінші мәселе «Қазақстан Республикасы мен 

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

Екінші мәселе «Қазақстан Республикасы мен Бразилия 
Федеративтік Республикасы арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара 
құқықтық көмек туралы шартты ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде.

Баяндамашы Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 
орынбасары Болат Бекназарұлы Дембаевқа сөз беріледі. 

ДЕМБАЕВ Б.Б. Құрметті Әли Әбдікәрімұлы, құрметті депутаттар! 
Сіздерге «Қазақстан Республикасы мен Бразилия Федеративтік 
Республикасы арасындағы адамдарды ұстап беру туралы шартты 
ратификациялау туралы» Заң жобасын ұсынып отырмыз. Бұл бірінші шарт.

Екінші шарт бойынша «Қазақстан Республикасы мен Бразилия 
Федеративтік Республикасы арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара 
құқықтық көмек туралы шартты ратификациялау туралы» Заң жобасын 
ұсынып отырмыз.
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Екі шартқа да 2018 жылдың 20 маусымында Нұр-Сұлтанда 
Бразилияның Әділет министрінің Қазақстанға сапары барысында қол 
қойылды.

Ол іздестіріліп жатқан адамдарды қылмыстық жауапкершілікке 
тарту және сот үкімін орындау үшін екі ел арасында экстрадициялау 
мәселелерін реттейді.

Екінші шарт. Бұндай ұқсас шарттар 29 елмен жасалған. Қазір 
осындай шарттарды Кипр және Перу елдерімен жасауды қарастырып 
жатырмыз.

Шартпен ұстап беру үшін, сондай-ақ одан бас тарту үшін негіздер 
көзделген.

Бүгінгі күні Бразилияның аумағында қазақстандық биліктен 
жасырынып жүрген адамдар анықталмаған, Қазақстанда Бразилия 
билігімен іздестіріліп жатқан адамдар жоқ.

Жалпы, шарт үлгілі болып табылады. Бүгінгі күні Қазақстан алыс 
шетелдермен осындай 21 екіжақты келісім жасасқан.

Қазақстан Республикасының «Халықаралық шарттар туралы» 
Заңына сәйкес шарт ратификациялауға жатады, себебі азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарына тікелей қатысты.

Ұсынылған заң жобасын қабылдау қандай да бір кері әлеуметтік, 
экономикалық және саяси салдарға әкеп соқтырмайды.

Экстрадиция үшін 2020 жылға бюджеттен 16 миллион 500 мың 
теңге бөлінген, сондықтан заң жобасы қосымша қаржыны талап етпейді. 

Осыған байланысты заң жобасын қолдауды сұраймын. 
Назарларыңызға рақмет.

ТӨРАҒА. Рақмет, Болат Бекназарұлы.
Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар.
МУСИН Д.М. Менің сұрағым 3-тараудың 16-бабы 1-тармағына 

байланысты: «егер сұрау салушы тараптың аумағында сұрау салынатын 
тараптар алып қойған активтерге қатысты үкім шығарылса, мұндай 
активтер сұрау салынатын тараптың заңнамасына сәйкес тәркілеу 
мақсаттары үшін сұрау салушы тарапқа қайтарылуы мүмкін» делінген. 
Мысалы, шешім осы екі тараптың біреуінде қабылданды, тәркілеуге оның 
мүлкі кетіп отыр, бірақ ол басқа мемлекетте. Осы жағдайда қалай болады, 
неге мүмкін? Бұл міндетті емес пе? Осыған біраз түсінік берсеңіз.

ДЕМБАЕВ Б.Б. Біріншіден, сол мемлекетте кімнің жасаған 
қылмысы ең ауыр болса, соларға беріледі. Екіншіден, екі жақтың да 
қылмысы тең болмаса, сонда кім бірінші сұрақ жібереді, соларға бірінші 
жауап береміз.

ТӨРАҒА. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Сұрақ жоқ болса, комитет атынан қосымша баяндама 

жасау үшін Әбдәлі Тоқбергенұлы Нұралиевке сөз беріледі.



3

НҰРАЛИЕВ Ә.Т. Құрметті төраға, құрметті әріптестер! 
Баяндамашы Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары 
Болат Бекназарұлы Дембаев аталған заң жобаларының маңызы туралы 
егжей-тегжей айтты.

Шарт әрбір уағдаласушы мемлекеттің қылмыстық әрекет жасағаны 
үшін екінші тарап жауаптылыққа тарту үшін өз аумағындағы кез келген 
адамды немесе ұстап беруге алып келетін қылмыстар үшін екінші 
тараптың соты тағайындаған сот үкімінің орындалуын қамтамасыз ету 
үшін сұрау салынатын адамды ұстап беруіне бағытталған.

Шартта екі елдің құзыретті органдарының ұстап беру мәселелері 
бойынша өзара іс-қимыл жасау мәселелері регламенттеледі. Құжатта ұстап 
беру шарттары, ұстап беруден бас тарту негіздері, өз азаматына қатысты 
қылмыстық қудалауды жүзеге асыру үшін қажетті шараларды қолдану 
туралы, адамды үшінші мемлекетке ұстап беру шарттары, ұстап берілетін 
адам құқықтарының кепілдіктері толық айқындалған. Сонымен қатар 
күзетпен қамауда уақытша ұстау, беруді және уақытша ұстап беруді 
кейінге қалдыру, ұстап берілген адамды транзиттеу шарттары белгіленген. 
Қос мемлекеттің ұстап беру мәселелерінде тікелей өзара іс-қимыл 
жасайтын құзыретті органдары айқындалған. Шартты ратификациялау 
Қазақстан Республикасы мен Бразилия Федеративтік Республикасы 
арасында қылмыспен күресудегі ынтымақтастықты жетілдіруге ықпал 
ететін болады.

Құжаттың ережелері Қазақстан Республикасының 
Конституциясына, қолданыстағы заңдарына, халықаралық құқықтың 
жалпыға танылған қағидаттары мен нормаларына сәйкес келеді.

Қазақстан Республикасы мен Бразилия Федеративтік Республикасы 
арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы 
шартты жасасу қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек көрсету 
саласындағы мемлекетаралық ынтымақтастық арқылы Қазақстан мен 
Бразилия арасындағы қатынастарды дамытуға және тереңдетуге 
бағытталған. Бұл қылмыстылыққа, оның ішінде халықаралық ұйымдасқан 
қылмыстылыққа қарсы күресте екі мемлекеттің күш-жігерін біріктіру үшін 
өте маңызды болып табылады.

Шартты ратификациялау екі мемлекеттің құзыретті органдарына 
сұрау салушы тараптардың өтініштерін орындау арқылы қылмыстық істер 
бойынша құқықтық көмек көрсету мәселелерін шешуге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар шартты ратификациялау қажеттілігі әртүрлі 
мақсаттармен латын елдерінде болатын қазақстандық азаматтар, сондай-ақ 
Қазақстан аумағына келетін латын елдерінің азаматтары санының ұлғаю 
фактісімен расталады.

2016 жылы енгізілген Қазақстан мен Бразилия арасындағы визасыз 
режим Бразилиядан келетін адамдардың санын соңғы үш жылда екі есе 
арттырып, жылына орташа есеппен 1 мың 450 адамды құраған. 
Бразилиядағы азаматтарымыз да, Бразилия тарапынан келушілер де 
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әртүрлі құқық бұзушылықтар жасағаны үшін қылмыстық жауаптылыққа 
тартылуы мүмкін.

Бұл жағдай шартты ратификациялау қажет екендігін тағы да 
дәлелдейді.

Осы шарттың нормалары Қазақстан Республикасының 
Конституциясына, қолданыстағы заңдарына, халықаралық құқықтың 
жалпыға бірдей танылған қағидаттары мен нормаларына сәйкес келеді.

Заң жобалары жұмыс тобының отырысында жан-жақты қаралды, 
қойылған сұрақтарға толық жауаптар берілді. 

Заң жобаларын қолдап, ескертпелерсіз бас комитетке жіберуді 
ұсынамын. 

Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Қосымша баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Онда екі заң жобасы бойынша ұсыныстар түсіп отыр. Бұл 

заң жобаларының барлығы өте маңызды, құрметті әріптестер. Болат 
Бекназарұлы барлығын айтып өтті. 

Бразилия Латын Америкасында орналасқан ерекше және бөлекше 
өзіндік дәстүрі бар, өзіндік тарихы бар мемлекет. Соңғы кездері 
Қазақстаннан Бразилияға барып қоныстанып жатқан, Бразилияға барып 
бизнес ашып жатқан азаматтар көбейіп жатыр. Сондай тенденцияны 
байқап отырсыздар ғой. Сондықтан мына заң өте орынды деп есептейміз, 
себебі сол бизнесті пайдаланып, болмаса, тұрақты көшуді пайдаланып, осы 
жерде жүрген, заң бұзған талай азаматтар Бразилияға өтіп, сол жерде 
қоныстанып (ол жерде миграциялық жаңа тәртіптер бар), орнығып, 
болашақта біздің заң органдарынан жасырынатын азаматтар да болуы 
мүмкін. Сондықтан бұл заң жобалары өте маңызды, қажетті, керекті заң 
жобалары деп есептейміз. Сондықтан осы заң жобалары бойынша шешімді 
біз бөлек-бөлек қабылдайық.

 «Қазақстан Республикасы мен Бразилия Федеративтік 
Республикасы арасындағы адамдарды ұстап беру туралы шартты 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын жан-
жақты талқылап, ескертпелерсіз және ұсыныстарсыз бас комитетке 
жолдансын деген ұсыныс бар. Қалай қарайсыздар?

ОРНЫНАН. Қолдаймыз.
ТӨРАҒА. Онда дауысқа қоямын. Қарсы, қалыс жоқ. 
«Қазақстан Республикасы мен Бразилия Федеративтік 

Республикасы арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық 
көмек туралы шартты ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасын талқылап, ескертпелерсіз және ұсыныстарсыз бас 
комитетке жолдау туралы басқа ұсыныстар бар ма? 

ОРНЫНАН. Қолдаймыз.
ТӨРАҒА. Онда дауысқа қоямын. 
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Екі заң жобасы бойынша да шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі 
мәселелер қаралып болды, комитет отырысын жабық деп жариялаймын. 
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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