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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2022 жылғы 15 желтоқсан 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

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

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

Қажетті кворум бар. Сенат отырысын ашық деп жариялаймын. 
Құрметті депутаттар, күн тәртібін бекітіп алайық. Күн тәртібінің жобасы сіздерде 

бар. Сұрақтарыңыз бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса күн тәртібін дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 

Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Күн тәртібі бекітілді. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі бірінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан 
Республикасының Үкіметі арасындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 
жою саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар 
министрі Ильин Юрий Викторовичке беріледі. 

 
ИЛЬИН Ю.В. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! На ваше 

рассмотрение представляется проект Закона «О ратификации Соглашения между 
Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о 
сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Данное соглашение подписано 6 декабря 2021 года в городе Нур-Султане и 
направлено на установление правовых основ сотрудничества компетентных органов 
правительств Казахстана и Узбекистана в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Принимая во внимание возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, 
которые не могут быть ликвидированы силами и средствами одной из сторон, реализация 
данного соглашения будет способствовать организации совместных скоординированных 
действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории одной из сторон. 

Ратификация соглашения позволит: 
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1) обмениваться опытом в сфере прогнозирования чрезвычайных ситуаций, 
подготовки населения к действиям при их угрозе и возникновении; 

2) обучать специалистов в области гражданской защиты в учебных заведениях 
государств сторон; 

3) предоставлять помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
сторон. 

Кроме того, соглашением урегулированы вопросы по: 
1) запросу оказания помощи и оперативному реагированию на него; 
2) упрощенному пересечению границы спасательными подразделениями и 

условиям их пребывания на территориях государств; 
3) ввозу и вывозу спасательных средств и снаряжения при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
Законопроект не повлечет негативных последствий, а его принятие позволит 

снизить риски стихийных бедствий и минимизировать негативные последствия от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сторон. 

Қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
Сөз депутат Қапбарова Айгүл Жарылқасынқызына беріледі. 
 
ҚАПБАРОВА А.Ж. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Соглашение предусматривает межправительственное взаимодействие и 

сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Одной 
из форм такого сотрудничества согласно статье 3 соглашения является организация и 
проведение совместных макросейсмических исследований последствий землетрясений, 
возникших на трансграничных территориях. 

Для правильной оценки сейсмической опасности и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций требуется обмен данными разных сетей наблюдений и координация работ по 
сейсмическому мониторингу. 

Вопрос: какие мероприятия проводятся на трансграничных территориях по 
мониторингу опасности чрезвычайных ситуаций и их прогнозированию, в том числе по 
сейсмологическому мониторингу и обмену информацией? 

 
ИЛЬИН Ю.В. Спасибо за вопрос.  
Действительно, в сентябре прошлого года в структуру Министерства по 

чрезвычайным ситуациям был передан Институт сейсмологии. Вы знаете, его длительное 
пребывание в различных структурах привело к несколько плачевному состоянию. Сейчас 
мы пытаемся выровнять ситуацию за счет средств как местного бюджета, в частности 
города Алматы, так и республиканского бюджета.  

По поручению Главы государства, которое он озвучил в ходе рабочей поездки в 
город Алматы, мы должны за два года поставить дополнительно 28 сейсмостанций вокруг 
города Алматы. Мы знаем эпицентры возникновения землетрясений.  
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Межправсоглашения, кроме этого соглашения, у нас проходили рабочие встречи 
министров центральноазиатского региона. Мы договорились свести на андроидной 
платформе, которая сейчас есть в приложении «Darmen», все сейсмологические датчики 
обнаружения опасности и возникновения землетрясений Кыргызстана, Казахстана, 
Таджикистана, Узбекистана в единую систему. Это позволит оперативно с учетом 
известных мест возникновения землетрясений и времени добегания волны присоединить 
их к схеме заблаговременного оповещения населения, где автоматически будет 
срабатывать непосредственно перехват радиовещания, что позволит, я думаю, в 
дальнейшем в случае возникновения землетрясений спасти человеческие жизни.  

 
ТӨРАҒА. Спасибо, Юрий Викторович, присаживайтесь.  
Мы за первое соглашение проголосуем, примем решение, потом объявим второе 

соглашение.  
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Халықаралық қатынастар, қорғаныс және 

қауіпсіздік комитетінің мүшесі Нұржігітова Дана Өмірбайқызына беріледі. 
 
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Бұл 

келісімшарт екі мемлекеттің бірлескен іс-қимылдары арқылы төтенше жағдайлардың 
алдын алу және сондай жағдайлардың салдарын жоюға бағытталған. Сондай-ақ заң 
жобасының мақсаты осы саладағы мемлекетаралық ынтымақтастықты нығайту, 
келісімшарт арқылы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын 
алу және олардың салдарын жою үшін тараптардың өзара іс-қимылдарына құқықтық негіз 
беру. 

Келісімде көмек көрсету мәселелерін және олардың түрлерін, көмек көрсету 
жөніндегі топтардың мемлекеттік шекарадан өту шарттарын және олардың сұрау салушы 
тарап мемлекетінің аумағында болу режимін, сондай-ақ төтенше жағдайлардың алдын алу 
және оларды жою саласындағы өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін басқа да мәселелерді 
реттейтін нормалар көзделген. 

Баяндалғанды ескере келе, Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік 
комитеті «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі 
арасындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы 
ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңын Қазақстан Республикасы Конституциясының 61-бабы 4-тармағына сәйкес 
қабылдауды ұсынады. 

Назар қойып тыңдағандарыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Дана Өмірбайқызы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. Сөз депутат Сарыбаев Ғалиасқар 

Төлендіұлына беріледі. 
 
САРЫБАЕВ Ғ.Т. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Қадірменді әріптестер! Келісім екі ел арасындағы төтенше жағдайлардың алдын 

алуды болдырмау және зардаптарды жою іс-қимылын анықтайды. Атап айтсақ, 
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техногендік, экологиялық, өнеркәсіптік авариялар, табиғи апаттар мен дүлей зілзалалар, 
қоршаған ортаның ластануы салдарынан екі елдің халқына төнген қауіп-қатердің алдын 
алу, өзара көрсетілетін көмектердің түрлері, тараптардың мемлекеттік шекараны кесіп өту 
шарттары, төтенше жағдай аумағында техникалық материалдарды әкелу, алып кету, 
гуманитарлық көмек көрсету, әуе кемелерін пайдалану, шығыстарды өтеу мәселелері 
қарастырылған. 

Сонымен қатар алғашқы медициналық көмек, ғылыми-техникалық ақпарат және 
тәжірибе алмасу, мамандарды даярлау қарастырылған.  

Заң жобасын қабылдау экономика, экология саласында шекаралық аудандарға өте 
тиімді және төтенше жағдайлардың алдын алу, зардаптарды жою бойынша атқарылатын 
нақты іс-шаралар мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты нығайтады. 

Өз тарапымнан талқылап отырған заң жобасын толық қолдайтынымды білдіремін 
және әріптестерімді қолдауға шақырамын. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша 

шешім қабылдайық.  
 «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі 

арасындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы 
ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті сенаторлар, күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен 
Түрікменстанның Үкіметі арасындағы Азаматтық қорғаныс, төтенше жағдайлардың 
алдын алу және оларды жою саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар 
министрі Ильин Юрий Викторовичке беріледі. 

 
ИЛЬИН Ю.В. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! На ваше 

рассмотрение представляется проект Закона «О ратификации Соглашения между 
Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о 
сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций». 

Данное соглашение подписано 25 октября 2021 года в городе Ашхабаде. 
Целью соглашения является создание правовой базы для сотрудничества 

Республики Казахстан и Туркменистана в сфере гражданской защиты. 
Принимая во внимание возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, 

которые не могут быть ликвидированы силами и средствами одной из сторон, реализация 
данного соглашения будет способствовать организации совместных скоординированных 
действий. 

Ратификация соглашения позволит: 
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1) обеспечить взаимодействие между компетентными органами сторон; 
2) обмениваться опытом в сфере прогнозирования чрезвычайных ситуаций, 

подготовки населения к действиям при их угрозе и возникновении; 
3) осуществлять подготовку специалистов в области гражданской защиты в 

учебных заведениях государств сторон; 
4) обмениваться информацией о предупреждении, возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 
5) предоставлять по запросу помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории сторон; 
6) пересекать государственную границу аварийно-спасательными формированиями 

и ввозить силы и средства в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории 
сторон. 

Законопроект не повлечет негативных последствий и не потребует 
дополнительных финансовых затрат, а его принятие позволит снизить риски стихийных 
бедствий и минимизировать негативные последствия от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории сторон. 

Қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
Сөз депутат Медебаев Советбек Тұрсынұлына беріледі. 
 
МЕДЕБАЕВ С.Т. Рақмет, құрметті Төраға.  
У меня два вопроса к докладчику. 
Первый вопрос. Соглашение предусматривает такую форму сотрудничества между 

двумя государствами, как осуществление подготовки специалистов в учебных заведениях 
двух стран, обмен стажерами, преподавателями, учеными и специалистами. 

В связи с этим возникают следующие вопросы. Сколько специалистов других 
государств мы имеем возможность обучать в учебных заведениях нашей страны в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций? В каких 
ведущих учебных заведениях других государств мы обучаем своих специалистов данной 
сферы? 

Второй вопрос. Соглашением предусмотрено оказание помощи как на возмездной 
основе, так и безвозмездной основе. Дайте, пожалуйста, подробное разъяснение в этой 
части. 

 
ИЛЬИН Ю.В. Спасибо за вопросы.  
У нас единственное учебное учреждение – Академия гражданской защиты имени 

Малика Габдуллина, которая находится в городе Кокшетау. Там проходят обучение, 
кроме наших специалистов, специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Кыргызстана.  

У нас есть квота для сотрудников Комитета гражданской обороны Таджикистана. 
Но с учетом того, что пока подразделения Службы пожаротушения находятся в ведении 
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Министерства внутренних дел, направления запросов с их стороны не было. Поэтому в 
случае выражения согласия и заинтересованности Туркменистана, а также других сторон, 
которые ратифицировали соглашение, мы готовы рассмотреть вопрос выделения 
финансирования за счет республиканского бюджета нашим учебным заведениям. 

Наши специалисты, кроме того, что проходят подготовку в Академии гражданской 
защиты, которую я назвал, проходят обучение, начиная с нулевого цикла, после 
окончания общеобразовательных школ в Республике Беларусь, Российской Федерации 
(это Санкт-Петербургский университет противопожарной службы, Московская академия 
гражданской защиты и Академия противопожарной службы МЧС Российской 
Федерации).  

По вопросу оказания безвозмездной помощи. Здесь предусматривается вопрос, что 
в случае запроса стороной, которая нуждается в помощи, мы направляем силы и средства 
в виде живой силы и непосредственно техники, оплачиваем самостоятельно и готовим 
трехдневный запас (должно быть обеспечено в автономном режиме направляющей 
стороной).  

Практическое применение наших сил и средств было в первый раз в 1999 году, 
когда мы участвовали в ликвидации последствий Измирского землетрясения в Турции. И 
в прошлом году мы помогали, по поручению Главы государства направляли воздушные 
суда для тушения лесных пожаров также в Турции.  

В случае если потребуются дополнительные запросы или невыполнение по 
обязательствам, которые страна запрашивает, с нашей стороны мы имеем право запросить 
вопрос о компенсации тех затрат, которые понесла сторона.  

 
ТӨРАҒА. Спасибо.  
Басқа сұрақтар жоқ. 
Спасибо, Юрий Викторович, присаживайтесь. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Халықаралық қатынастар, қорғаныс және 

қауіпсіздік комитетінің мүшесі Нұржігітова Дана Өмірбайқызына беріледі. 
 
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Бұл келісімшарт екі мемлекеттің достық қарым-қатынастарын нығайта отырып әр 

мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, яғни төтенше жағдайлар барысында 
өзара іс-қимылдарды регламенттеуге бағытталған. 

Заң жобасының мақсаты – тараптардың төтенше жағдайлардың алдын алу, ал 
ондай жағдайлар бола қалса оларды жою үшін тиімді практикалық шараларды әзірлеу мен 
қабылдау. 

Заң жобасының негізгі міндеті тараптардың азаматтық қорғаныс, төтенше 
жағдайлардың алдын алу және оларды жою, апат немесе өзге де зілзала жағдайында ерікті 
және өзара көмек көрсету бойынша төтенше жағдайлар саласындағы мамандарды оқыту 
бойынша өзара іс-қимылын айқындау. 

Баяндалғанды ескере келе, Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік 
комитеті «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түрікменстанның Үкіметі арасындағы 
Азаматтық қорғаныс, төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы 
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ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңын Қазақстан Республикасы Конституциясының 61-бабы 4-тармағына сәйкес 
қабылдауды ұсынады. 

Назар қойып тыңдағандарыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Дана Өмірбайқызы. 
Құрметті әріптестер, енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Слово предоставляется депутату Ершову Сергею Михайловичу. 
 
ЕРШОВ С.М. Спасибо.  
Уважаемый Маулен Сагатханович! Уважаемые коллеги! Рассматриваемый 

законопроект направлен на усиление взаимодействия Республики Казахстан и 
Туркменистана по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые не 
могут быть ликвидированы силами и средствами одной из сторон.  

Данное соглашение позволяет регламентировать вопросы установления форм 
сотрудничества компетентных органов, обмена опытом в сфере мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций, подготовки населения к действиям при их 
угрозе и возникновении, а также предоставления помощи при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории сторон. 

Учитывая, что результатом ратификации станет содействие повышению 
благосостояния и безопасности обоих государств путем развития сотрудничества в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
предлагаю поддержать данный законопроект. 

Спасибо за внимание. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша шешім 

қабылдайық.  
«Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түрікменстанның Үкіметі арасындағы 

Азаматтық қорғаныс, төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы 
ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер, бұл келісімдер көрші елдермен бірлесіп табиғи және 

техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алуды көздейді. 
Заң нормалары осы бағыттағы бірлескен шараларды іске асыру үшін құқықтық 

негіз қалыптастырады. Соған сәйкес тиісті құрылымдардың қызметі және қамтамасыз ету 
материалдарын жіберу арқылы өзара көмек көрсетіледі. 

Қабылданған заңдар осы саладағы өзара іс-қимылдарды жүзеге асыра отырып, 
көрші елдермен ынтымақтастықты арттыра түседі деп сенеміз. 

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
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Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Біріккен 
Араб Әмірліктерінің Үкіметі арасындағы инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау 
туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 
жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 
бірінші орынбасары Омаров Қайрат Ермекұлына беріледі. 

 
ОМАРОВ Қ.Е. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Бүгін 

сіздердің қарауларыңызға «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Біріккен Араб 
Әмірліктерінің Үкіметі арасындағы Инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау 
туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 
ұсынылып отыр. 

Біріккен Араб Әмірліктері Қазақстанның негізгі инвесторларының бірі болып 
табылады. Қазақстан Республикасы мен Біріккен Араб Әмірліктері арасындағы 
ынтымақтастық жыл сайын кеңею үстінде. Конструктивті саяси диалог орнатылып, 
екіжақты ынтымақтастық саласында үлгілі деңгейге қол жетті. 

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев пен 
Шейх Мұхаммед бен Заид Әл-Нахаянның тұрақты байланыстары Қазақстан мен Біріккен 
Араб Әмірліктері арасындағы өзара іс-қимылдың жоғары серпінін қамтамасыз етуде. 

Екі ел арасындағы инвестициялық ынтымақтастық өзара қарым-қатынастың 
маңызды бағыты болып табылады.  

Соңғы жылдары Қазақстанға әмірліктердің инвестиция көлемінің тұрақты өсуі 
байқалуда.  

Осы жылдың 1 қазанындағы жағдай бойынша Қазақстанда Араб Әмірліктері 
капиталының қатысуымен 371 заңды тұлға тіркелген. 

Бүгінгі таңда 5,1 миллиард АҚШ долларын құрайтын 22 жоба әртүрлі сатыда, оны 
ішінде 1,22 миллиард АҚШ долларын құрайтын 13 жоба жүзеге асты, 2 миллиардтан 
астам төрт жоба жүзеге асырылуда және 1 миллиардтан астам долларды құрайтын бес 
жоба бойынша келіссөздер жүргізілуде. 

Бүгінгі қиын геосаяси жағдайларда инвестор қаражат салатын елді таңдау кезінде 
қосарланған салық салуды болдырмау туралы келісімнің және Инвестицияларды өзара 
қорғау туралы келісімнің болуына қатаң назар аударады. 

Елдер арасындағы инвестициялардың айтарлықтай өсу әлеуетін ескере отырып, екі 
елдің инвесторларын қорғау және қолдау мақсатында Қазақстан Республикасының және 
Біріккен Араб Әмірліктерінің үкіметтері арасында Инвестицияларды көтермелеу және 
өзара қорғау туралы келісім жасалды. 

Келісім инвесторлардың өз қызметін жүзеге асыруы кезінде олардың 
құқықтарының кепілдіктерін бекіту жолымен ынтымақтастық үшін құқықтық негіздер 
құруды көздейді және халықаралық арбитражға қол жеткізуді қамтамасыз ету мен 
мәжбүрлеп иеліктен шығарудан қорғауды, шет елдер үкіметтерінің шетелдік 
инвестицияларға әділ және тең қатынасын қамтамасыз етеді. 
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Келісім инвестициялық ахуалды жақсартуға және елдер арасындағы өзара тиімді 
сауда-экономикалық ынтымақтастықты одан әрі дамытуға ықпал етеді. 

Келісімді ратификациялау кезінде оны іске асыру теріс әлеуметтік-экономикалық 
және құқықтық салдарға әкеп соқтырмайды, сондай-ақ республикалық бюджеттен 
қосымша қаржы шығындарын талап етпейді. 

Қолдауларыңызды сұраймын. 
Назарларыңызға рақмет. Баяндама аяқталды. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сөз депутат 

Жұмағұлов Бақытжан Тұрсынұлына беріледі. 
 
ЖҰМАҒҰЛОВ Б.Т. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Мен аталмыш шартты ратификациялау туралы заңды қолдаймын. Осы келісімнің 

4-бабының 5-тармағына және 6-бабының 1-тармағына сәйкес уағдаласушы тараптың 
қажетті алып қоюды белгілеу немесе сақтау құқығын өзіне қалдыра алады екен.  

Осыны нақтылау мақсатында Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 
бірінші орынбасары Омаров Қайрат Ермекұлына сұрақ қойғым келеді.  

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қажетті алып қою жағдайлары 
туындаған жағдайда инвестордың құқықтарына қалай кепілдік беріледі, оны қамтамасыз 
ету үшін қандай тетіктер көзделген?  

Алып қоюды белгілеу құқығы бар уағдаласушы тараптардың бір инвесторы екінші 
уағдаласушы тараптың аумағында инвестицияларды мемлекет меншігіне алу, 
экспроприациялау, реквизициялау мүмкін еместігі құқықтық қайшылық туғызбай ма? 
Рақмет.  

 
ОМАРОВ Қ.Е. Құрметті Бақытжан Тұрсынұлы, сұрағыңызға рақмет. Шын мәнінде 

шарттың 4-бабының 5-тармағында тараптардың әрқайсысының ұлттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мақсатында екінші тараптың инвесторлары үшін қызметтің кейбір түрімен 
айналысуға шектеулер немесе тыйым салу құқығы қарастырылған. Мысалы, «Қазақстан 
Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» Заңда шетелдік заңды тұлғалардың күзет 
қызметімен айналысуына тыйым салу қарастырылған. Дегенмен келісімнің 6-бабымен 
ешқандай қарама-қайшылық туындамайды. Потому что установление изъятий на занятие 
каким-либо видом деятельности в целях обеспечения национальной безопасности не 
означает возможности национализировать или экспроприировать имущество инвесторов. 
Таким образом, права инвесторов строго защищены и гарантированы в соответствии с 
данным соглашением. 

  
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Қайрат Ермекұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Экономикалық саясат, инновациялық даму 

және кәсіпкерлік комитетінің хатшысы Сұлтанов Ерік Хамзаұлына беріледі. 
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СҰЛТАНОВ Е.Х. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті әріптестер және отырысқа қатысушылар! Сіздердің қарауларыңызға 

ұсынылып отырған заң жобасының мақсаты Қазақстан Республикасы Үкіметі мен 
Біріккен Араб Әмірліктерінің Үкіметі арасындағы Инвестицияларды көтермелеу және 
өзара қорғау туралы келісімді ратификациялау болып табылады. 

Келісімді ратификациялау екіжақты сауда-экономикалық ынтымақтастықты және 
инвестициялар ағынын нығайтуға бағытталған. Заң жобасында тараптардың ұлттық 
заңнамаларына сәйкес даму мақсаттарына қол жеткізу үшін әр елдің өз аумағында екінші 
тараптың инвестицияларын қөтермелеуі және қолайлы жағдай жасауы көзделген. 

Келісімде тараптардың инвестицияларын қолданыстағы халықаралық құқықтық 
нормаларға сәйкес толық қорғау және қауіпсіздік шаралары ұсынылған. 

Сонымен қатар тараптардың ешқайсысы Дүниежүзілік сауда ұйымындағы өз 
міндеттемелеріне және оған мүшелік шарттарына нұқсан келтірмей, өз аумағында басқа 
екінші тараптың инвестицияларына өз өнімінің материалдарын, оны өндіру, пайдалану, 
тасымалдау немесе оған ұқсас сатып алу құралдарын сатып алуға қатысты кемсітушілік 
салдары болатын міндетті шараларды қолданбау регламенттелген. 

Заң жобасы бойынша Сенаттың тұрақты комитеттерінен ескертулер мен ұсыныстар 
келіп түскен жоқ. 

Құрметті әріптестер, жоғарыда баяндалғанды ескере отырып, Экономикалық 
саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитеті Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 61-бабы 4-тармағына сәйкес «Қазақстан Республикасының Үкіметі 
мен Біріккен Араб Әмірліктерінің Үкіметі арасындағы Инвестицияларды көтермелеу және 
өзара қорғау туралы келісімді ратификациялау туралы» Заң жобасын қабылдауды 
ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ерік Хамзаұлы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. Сөз депутат Қаниев Бауыржан 

Нұралыұлына беріледі. 
 
ҚАНИЕВ Б.Н. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті әріптестер! Қаралып отырған заң жобасы бойынша баяндамашылар 

толық баяндап берді. 
Біріккен Араб Әмірліктері Қазақстанның Таяу Шығыстағы негізгі сауда-

экономикалық серіктесі болып табылады. 
Уәкілетті органның ақпараты бойынша 2005 жылдан бастап 2022 жылдың бірінші 

жартыжылдығына дейін Біріккен Араб Әмірліктерінен тікелей инвестициялар ағыны 
шамамен 2,9 миллиард АҚШ долларын құраған. 

2022 жылдың 1 қазанына Қазақстанда Біріккен Араб Әмірліктері капиталының 
қатысуымен 371 заңды тұлға тіркелген. Бүгінгі таңда 5,1 миллиард АҚШ долларына 22 
жоба іске асыру сатысында тұр. 

Келісім инвестициялық ахуалды жақсартуға және елдер арасындағы өзара тиімді 
сауда-экономикалық ынтымақтастықты одан әрі дамытуға ықпал етеді. 
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Келісім бойынша екі ел аумағында уағдаласушы тараптардың ұлттық 
заңнамаларына, сондай-ақ халықаралық құқықтың қолданатын нормаларына сәйкес 
инвестицияларды толық қорғау және қауіпсіздік шаралары ұсынылған. Сонымен қатар ел 
экономикасына Біріккен Араб Әмірліктерінен инвестиция тарту шаралары кезең-
кезеңімен ұлғаяды деп есептейміз. 

Құрметті әріптестер, жоғарыда аталғандарды ескере отырып, заң жобасын 
қолдаймын, сондай-ақ сіздерді де қолдауға шақырамын. 

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

бойынша шешім қабылдайық.  
«Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Біріккен Араб Әмірліктерінің Үкіметі 

арасындағы Инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы келісімді 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңын қабылдау жөніндегі Сенат 
қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер, шетелдік инвестицияны тартуға қолайлы жағдай жасау және 

инвесторлардың құқықтарын қорғау әр мемлекет үшін маңызды. 
Бүгін ратификацияланған келісім Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері 

арасындағы осы бағыттағы құқықтық қатынастарды реттейді. 
Келісім аясында инвестицияларды қолдау шаралары мен инвесторлар қатысатын 

дауларды шешу тәртібі реттеледі. 
Қабылданған заң екі ел арасындағы экономикалық ынтымақтастық пен достық 

қатынастың нығаюына өз үлесін қосады деп сенеміз. 
Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі төртінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік 
кодексіне сот алқабилердің қатысуымен қарайтын істер санаттарын кеңейту бойынша 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда 
қарау жөнінде.  

Заң жобасы бойынша баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының Қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Жүкенов Әбдірашид 
Төлегенұлына беріледі. 

 
ЖҮКЕНОВ Ә.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! «Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне алқабилердің қатысуымен сот 
қарайтын істер санатын кеңейту бойынша өзгерістер енгізу туралы» Заң жобасы 
Мемлекет басшысының осы жылғы 16 наурыздағы «Жаңа Қазақстан: жаңару мен 
жаңғыру жолы» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жалпыұлттық іс-шаралар 
жоспарының 21-тармағына сәйкес дайындалды. 

Еліміздегі алқабилер соты 2007 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізілді және 15 
жыл бойы жұмыс істеп келеді. 
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Бұл біздің сот жүйесін дамыту бағытында өте маңызды шара. Алқабилер соты 
қылмыстық процестің негізгі қағидаттарын: жарыспалық пен тараптардың теңдігі, 
кінәсіздік презумпциясын және басқа да қағидаттарды бекітуде маңызды оң рөл атқарады. 
Қазір алқабилер соты қараған істер бойынша 10 пайызына дейін ақтау үкімін шығарады. 
Ал жалпы, соттарда бұл көрсеткіш 1,5-2 пайызды ғана құрайды. 

Алқабилердің қарауына жататын істер бойынша сотқа дейінгі тергеудің сапасы 
әлдеқайда жоғары. 

Тараптар сот талқылауында өте жоғары белсенділік білдіреді. 
2007 – 2009 жылдары аралығында алқабилер өлім жазасы мен өмір бойына бас 

бостандығынан айыру жазасы тағайындалатын қылмыстар бойынша істерді қарады. 
Осы кезеңде алқабилер қатысқан істердің саны жылына шамамен 50 іс болды.  
2010 – 2012 жылдар аралығында алқабилер соты қарайтын істер санаты бүкіл аса 

ауыр қылмыстарға кеңейтілді. 
Мұндай қадам алқабилердің қатысуымен қаралатын істердің 10 есеге өсуіне әкелді. 

Істердің саны жылына 300-ден асты. 
Өкінішке қарай, 2013 жылы алқабилер сотының соттылығы қайта азайтылды, 

олардың қарауына тек өлім жазасы мен өмір бойына бас бостандығынан айыруға әкеп 
соғатын істер ғана қалды. Мұндай өзгеріс алқабилер қатысатын істердің күрт төмендеуіне 
әкелді – жылына шамамен қайтадан 50 іске түсті.  

2015 жылы «100 нақты қадам» ұлт жоспарының шеңберінде алқабилермен 
қаралатын істер санаты аса ауыр қылмыстардың 14 құрамына дейін кеңейді, яғни төрт 
құрам қосылды. 

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 2019 жылғы 27 
желтоқсандағы заңмен алқабилер сотының соттылығы тағы 16 құрамға көбейтілді. 
Осылайша келесі жылдың 1 қаңтарынан бастап алқабилердің қатысуымен аса ауыр 
қылмыстардың 31 құрамы қаралатын болады. 

Бүгін қаралып жатқан заң жобасында Мемлекет басшысының тапсырмасына 
сәйкес алқабилердің соттылығын кеңейту және 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап тағы 13 
ауыр қылмыс құрамын беру ұсынылып отыр. Бұл Қылмыстық кодекстің: 

116-баптың 2, 3-бөліктері (адамның дене мүшелерін заңсыз алу); 
146-баптың 2, 3-бөліктері (азаптау); 
249-баптың 2-бөлігі (рейдерлік әрекеттер); 
317-баптың 4-бөлігі (медициналық қызметкердің әрекеттерінен абайсызда екі 

немесе одан да көп адамның өліміне әкелу); 
335-баптың 4-бөлігі (ауыр салдарға әкелген балық пен басқа да су жануарларын 

заңсыз аулау); 
337-баптың 4, 6-бөліктері (ауыр салдарға әкелген заңсыз аң аулау); 
345-баптың 4-бөлігі (көлік құралын басқарғанда абайсызда екі немесе одан да көп 

адамның өліміне әкелген жол-көлік оқиғасы); 
345-1-баптың 4-бөлігі (көлік құралын мас күйде басқарып екі немесе одан да көп 

адамның өліміне әкелген жол-көлік оқиғасы); 
346-баптың 5, 6-бөліктері (көлік құралын басқару құқығынан айырылған және мас 

күйде көлік басқарғанда адамның өліміне әкелген жол-көлік оқиғасы). 
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Жалпы алғанда, алқабилер сотының соттылығына 44 құрам жататын болады. 
Құрметті депутаттар, алқабилер сотының соттылығын кеңейту сот жүйесін 

демократизациялауға ықпал ететін және қоғам тарапынан сотқа деген сенімді едәуір 
арттыратын болады. 

Қылмыстық сот ісін жүргізудің басты қағидаттары: тараптардың жарыспалығын, 
кінәсіздік презумпциясын және сот төрелігінің басқа да негізгі қағидаттарын айтарлықтай 
іске асыруға мүмкіндік береді. 

Заң жобасын қолдауды сұраймын. Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
Сөз депутат Рысбекова Ләззәт Тұяқбайқызына беріледі. 
 
РЫСБЕКОВА Л.Т. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым Жоғарғы Сот өкіліне бағытталады.  
Развитие института присяжных заседателей имеет большое значение для 

совершенствования деятельности судов и качества отправления правосудия по уголовным 
делам. Как показывает мировая практика, участие присяжных заседателей, как форма 
участия представителей гражданского общества при отправлении правосудия, играет 
положительную роль в реализации следующих принципов уголовного судопроизводства: 
состязательность и равноправие сторон, презумпция невиновности и другие. Заложенная в 
законопроекте норма о том, что суд с участием присяжных заседателей рассматривает 
относящиеся к его подсудности дела по ходатайству обвиняемого – яркое свидетельство 
этому.  

В связи с этим возникают следующие вопросы.  
1. Учитывая предполагаемое расширение подсудности уголовных дел суду с 

участием присяжных заседателей, осуществлены ли Верховным Судом необходимые для 
этого меры организационного, материального и технического характера, связанные с 
отбором и привлечением граждан к участию в уголовном процессе, в том числе с оплатой 
их труда в качестве присяжных заседателей?  

2. Конституция Республики Казахстан устанавливает возможность участия 
присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве. Как вы относитесь к идее 
привлечения присяжных заседателей к участию в гражданском судопроизводстве? 

 
ЖҮКЕНОВ Ә.Т. Спасибо за вопросы. 
То, что суд присяжных является важным инструментом, я в своем докладе сказал. 

С 1 января следующего года у нас существенно увеличится подсудность суда присяжных. 
31 состав будут рассматривать. Это фактически все дела по особо тяжким преступлениям, 
за исключением некоторых, перечень которых установлен уголовно-процессуальным 
законом.  

Закон о расширении подсудности был принят 27 декабря 2019 года. У нас было 
время (2020, 2021 годы), мы подготовились. Во всех регионах подготовлены залы 
судебных заседаний, потому что в суде присяжных правосудие отправляют один судья и 
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десять присяжных. Подготовлены штаты. Проведено обучение всех работников судов. 
Также судьи, которые будут рассматривать в судах присяжных, прошли семинарское 
обучение как в регионах, так и при Академии правосудия при Верховном Суде. В целом 
мы готовы. 

Что касается отбора, у нас были проблемы. Это было связано с тем, что 
действующий Закон «О присяжных заседателях» предусматривал списки (пять списков по 
закону), они делались вручную на базе местных исполнительных органов. Было очень 
много нареканий, были проблемы.  

С учетом этого, уважаемые депутаты, летом текущего года вами был принят Закон 
«О внесении изменений в Закон «О присяжных заседателях», теперь это исключается, 
будет единый список. Этот список будет в электронном формате на базе Министерства 
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Мы ожидаем, что 
после введения этого механизма данные проблемы исчезнут, будет четкое электронное 
формирование.  

Те случаи, когда сегодня в список попадают умершие или лица, которые не могут 
быть присяжными (это судимые, сотрудники правоохранительных органов), будут 
исключены, потому что все будет отформатировано в электронном формате. Мы готовы.  

Что касается второго вопроса о расширении, мы считаем, что расширять по 
уголовным делам мы должны и готовы. Вопрос об этом в первую очередь ставит 
адвокатское сообщество. Они заинтересованы, поскольку действительно суд присяжных 
утверждает основные принципы.  

Первый принцип – состязательность и равноправие сторон, потому что стороны в 
суде очень активные, они действительно стараются убедить присяжных в правоте своих 
позиций. Все дела проходят очень состязательно.  

Также здесь утверждается принцип презумпции невиновности. Поэтому мы 
заинтересованы, судьи тоже заинтересованы.  

Сегодня юридической общественностью обсуждается вопрос о переходе в части 
вынесения вердикта по англосаксонской модели, то есть классической форме, когда 
вердикт выносят присяжные отдельно, а судья уже на основе вердикта составляет 
приговор.  

Сегодня у нас существует смешанная форма, когда судья и десять присяжных 
выносят вердикт вместе. Это всеми активно критикуется, в первую очередь стороной 
адвокатского сообщества. Мы этот вопрос обсуждаем. Я думаю, следующий год мы 
посвятим этому вопросу, будет большое обсуждение юридической общественностью.  

Что касается рассмотрения гражданских дел, такой вопрос сегодня не стоит. В 
принципе, и мы не готовы к тому, чтобы распространить суд присяжных на гражданские 
дела. Это касается и нашей подготовки, поскольку нужно будет большое количество 
судей, большие материальные затраты. 

Что касается расширения суда присяжных, это в первую очередь связано с 
возможностями государства. То, что мы поэтапно сегодня вводим, тоже связано с тем, что 
очень большие расходы из государственного бюджета. Поэтому должно быть поэтапно и с 
учетом возможностей государства. Спасибо.  
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ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Дүйсембаев Ғұмар Ислямұлына беріледі. 
 
ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Рақмет, Төраға. 
Менің сұрағым Жоғарғы Соттың өкіліне. 
В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Закона «О присяжных заседателях» кандидат 

в присяжные заседатели за уклонение от явки в суд без уважительной причины может 
быть привлечен к административной ответственности по статье 655 Кодекса об 
административных правонарушениях. 

Санкция данной статьи влечет предупреждение или штраф на физических лиц в 
размере 10 месячных расчетных показателей, сегодня это 30630 тенге. 

Согласно КоАП дела об административных правонарушениях по данному 
правонарушению рассматривают судьи специализированных районных и приравненных к 
ним судов по административным правонарушениям. В свою очередь, протоколы об 
административных правонарушениях составляются судебными приставами и другими 
сотрудниками судов, уполномоченными председателем суда. 

В связи с этим у меня имеются следующие вопросы. 
Первый вопрос. Активно ли наши граждане исполняют обязанности присяжных 

заседателей? Какова административная практика за последние годы по привлечению к 
ответственности кандидатов в присяжные заседатели за уклонение от явки в суд без 
уважительной причины? 

Второй вопрос. Какие меры предусмотрены законодательством по 
стимулированию участия граждан по исполнению обязанности присяжного заседателя? 
Предусматривается ли их усиление? Рақмет. 

 
ЖҮКЕНОВ Ә.Т. Что касается ответственности, да, такая ответственность есть. 

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу и Закону «О присяжных заседателях» 
каждый гражданин, который приглашается в суд для участия в отборе присяжных 
заседателей, должен явиться и принять участие. В тех случаях, когда лицо без причин 
уклоняется, наступает ответственность, предусмотренная статьей 655 КоАП, это 
наказание в виде предупреждения и штрафа. Такие случаи у нас есть.  

В целом люди охотно идут, у нас таких проблем нет.  
Единственное, как я сказал, отвечая на предыдущий вопрос, у нас были проблемы 

со списками. Но сегодня это решается, поскольку закон изменен. Этот закон вступит в 
силу с 1 июля 2023 года, через полгода, думаю, вопрос будет снят.  

В целом явка у нас хорошая. Но есть отдельные случаи, о чем был вопрос. 
Согласно статистике, за последние три года было 24 случая, когда лица отказывались без 
уважительных причин. В четырех случаях дела были прекращены (производство), 
поскольку выяснилось, что были основания, по которым они могли не являться. В 
семнадцати случаях лица были привлечены к ответственности по статье 655 КоАП, из них 
четырнадцати лицам были назначены предупреждения, троим – штрафы.  

В целом согласно процессуальному закону каждое лицо, которое приглашается, 
должно явиться в суд, а там уже будет решаться, может он участвовать или не может. 
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Если лицо по каким-то основаниям не может участвовать, то оно должно заявить 
ходатайство, ауызша немесе жазбаша түрде өтініш білдіру керек. Оны қарап, судья өзі 
шешім қабылдайды. Егер қанағаттандырса, онда ол адам босатылады да оның орнына 
басқа алқаби тағайындалады.  

По второму вопросу, что касается гарантий. Да, гарантии прямо предусмотрены в 
Законе «О присяжных заседателях».  

Первая гарантия – оплата присяжным заседателям. Оплата производится из 
республиканского бюджета в размере 50 процентов от оклада судьи районного суда 
(сегодня это примерно 180 тысяч тенге). При этом оплата должна быть не меньше его 
заработной платы по месту основной работы.  

Если в будущем заработная плата районных судей будет повышаться, 
соответственно, и оплата присяжным заседателям также будет повышаться.  

Что касается в целом гарантий, то присяжные заседатели, как и профессиональные 
судьи, защищены государством. Он, его семья, его имущество защищены.  

В случае проявления каких-то незаконных действий эти лица будут привлекаться к 
строгой ответственности, в том числе уголовной ответственности.  

Также в соответствии со статьей 95 Уголовно-процессуального кодекса к ним 
могут быть применены меры безопасности (меры ограждения). 

Что касается трудовых, то за присяжным заседателем сохраняется его место 
работы. Его не могут уволить или понизить в должности, перевести на нижестоящую 
работу. Время нахождения его в суде засчитывается в трудовой стаж. Вот такие гарантии 
имеются. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. Рақмет, Әбдірашид Төлегенұлы. Орныңызға 

отырыңыз. 
Заң жобасы бойынша 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! Сіздердің қарауларыңызға ұсынылып отырған «Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сот алқабилердің қатысуымен 
қарайтын істер санаттарын кеңейту бойынша өзгерістер енгізу туралы» Заң жобасы 
Мемлекет басшысының Құқық қорғау институттарын күшейтуге қатысты тапсырмаларын 
іске асыру мақсатында әзірленген. 

Аталған заң жобасының мақсаты сот жүйесін жетілдіру және сот төрелігін жүзеге 
асыру тиімділігін қамтамасыз етіп, қоғамның құқықтық сауаттылығы мен құқықтық 
мәдениетін, сондай-ақ сотқа деген сенімін арттыру болып табылады. 

Заң жобасына сәйкес 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап алқабилер сотының 
қарауына аса ауыр және ауырлығы орташа қылмыстардың бір бөлігі қаралуы көзделген. 

Нәтижесінде сот төрелігін іске асыру рәсіміне азаматтық қоғамның қатысу аясы 
кеңейіп, қылмыстық істерді қарау кезіндегі азаматтарға қатысты әділдікті жүзеге асыруға 
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және оны бақылауға мүмкіндік болады, яғни азаматтық қоғамның сотталушының кінәлі 
немесе кінәсіздігі туралы шешім қабылдауына қатысуын қамтамасыз етеді. 

Ресми мәліметтерге сәйкес алқабилердің қатысуымен жүргізілген сот процестері 
бойынша ақтау үкімдерінің саны едәуір жоғары. Мысалы, соңғы үш жыл ішінде алқабилер 
қатысуымен қаралған 130 істің 14-і бойынша ақтау үкімі шығарылып, тек үшеуіне ғана 
апелляциялық шағым болған. Оның өзінде үкімдерді қайта қарауға сот талқылауы 
барысында орын алған процестік бұзушылықтар мен алқабилерді іріктеу рәсімі 
сақталмауы негіз болған. 

Жалпы, Жоғарғы Сот тарапынан үш жылда алқабилер сотымен қабылданған ақтау 
үкімдерінің ешқайсысының күші жойылмаған. 

Осы тұста назар аударатын келесі мәселе (оны бүгін әріптестерім де сұрақ ретінде 
қойды) алқабилерге кандидаттарды іріктеуге қатысты, яғни тәуелсіз, білікті алқабилер 
сотын қажетті деңгейде қамтамасыз ету міндеті. 

Ұсынылып отырған заң қабылданып, енгізілген нормалар күшіне енгеннен соң 
алқабилер соты қарайтын қылмыстық істердің көлемі артады деп күтілуде. Сондықтан 
олардың заңда көрсетілген талаптарға сай әділетті, сауатты, жауапкершілігі жоғары болуы 
сот төрелігін сапалы, сенімді жүзеге асырудың кепілі. 

Қолданыстағы «Алқабилер туралы» Заң талаптарына сәйкес алқабилерді жергілікті 
атқарушы органдар қалыптастырады және сарапшылардың пікірінше алқабилер тізімін 
жасаған кезде тексеру жұмыстарының дұрыс жүргізілмеуі салдарынан бірқатар 
кемшіліктер орын алған. 

2023 жылдың 1 шілдесінен бастап тізімді жасақтау электрондық жүйеге енгізіліп, 
бірыңғай бір тізім жасалынады деп күтілуде. Бұл өз кезегінде алқабилер соты құрамын 
іріктеуінің сапасын жақсартуға тиіс. 

Заң жобасын қабылдау алқабилер соты институтын дамытуды, халықтың соттарға 
деген сенімін нығайтуды, сот төрелігін іске асыру рәсіміне азаматтық қоғамның қатысу 
аясын кеңейтуге ықпал етіп, азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғауды 
қамтамасыз ететін болады. 

Сенаттың барлық комитеттері заң жобасы бойынша оң қорытындыларын берді. 
Заң жобасын қабылдау теріс құқықтық, әлеуметтік-экономикалық салдарға 

әкелмейді. 
Құрметті әріптестер, баяндалғанды ескере отырып, Конституциялық заңнама, сот 

жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті Сенат Регламентінің 58-тармағын 
басшылыққа ала отырып, Парламент Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық-процестік кодексіне сот алқабилердің қатысуымен қарайтын істер санаттарын 
кеңейту бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын 
бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынады. 

Қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Нұрлан Құдиярұлы. 
Құрметті әріптестер, енді заң жобасын талқылауға көшейік. Сөз депутат Әбдікеров 

Рысқали Қалиақбарұлына беріледі. 
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ӘБДІКЕРОВ Р.Қ. Рақмет, құрметті Төраға. 
Құрметті әріптестер! Бүгін біз сот төрелігі үшін шын мәнінде өзекті әрі маңызды 

заң жобасын талқылап отырмыз. 
Өз кезегінде 15 жыл жұмыс істеу тәжірибесіне қарамастан Қазақстандағы 

алқабилер соты әлі де айтарлықтай күшіне ие болмағандығын және сот ісін жүргізу 
жүйесінде толыққанды орнықпағандығын мойындау қажет. 

Бұған себептердің бірі 2007 жылдан бастап алқабилердің соттылығын анықтауда 
тұрақсыз көзқарастың орын алуы болып отыр. Оның үстіне қылмыстық істер 
соттылығының азаюы алқабилер сотының іс жүзінде күрт төмендеуіне әкелгендігі 
жасырын емес. Осыған орай бүгінгі қаралып отырған заң жобасы соттылықты арттырып, 
алқабилер қарайтын істердің санаттарын кеңейтуге мүмкіндік береді, яғни аса ауыр 
қылмыстармен қатар ауыр және ауырлығы орташа қылмыстардың бір бөлігі алқабилердің 
қатысуымен қаралатын болады. 

Өз кезегінде алқабилер қатысатын істер санатын кеңейту – әділ сот төрелігінің 
маңызды шарты болып, сот төрелігін жаңа деңгейге көтеруге ықпал етеді. 

Тұтастай алғанда, қазіргі Қазақстан жағдайында алқабилер институты қоғамның 
құқықтық жүйесін ғана емес, жалпы мемлекеттік билікке деген сенімін арттыруда зор 
әлеуетке ие болатыны айқын. 

Қорыта келгенде, алқабилер соты халық өкілдерінің қатысуымен сот билігін жүзеге 
асырудың аса ұтымды нысаны болып табылады. Сондықтан алқабилер институтын одан 
әрі жетілдіру керек және мүмкіндігінше алқабилер сотының кең қолданылғаны қажет деп 
санаймын. 

Құрметті әріптестер, осы айтылғандарды ескере келе сіздерден заң жобасын 
қолдап, дауыс берулеріңізді сұраймын. 

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

қабылдайық.  
«Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сот алқабилердің 

қатысуымен қарайтын істер санаттарын кеңейту бойынша өзгерістер 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 жобасын 
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 в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению 
категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей» во втором 
чтении. Спасибо. 
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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 мәселе бойынша комитеттің 

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

қосылсын. 
Қажетті кворум бар. Жұмысымызды жалғастырайық. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіне қосымша енгізілген мәселе «Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сот алқабилердің қатысуымен 
қарайтын істер санаттарын кеңейту бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қараймыз. 

Сөз сенатор Бекназаров Нұрлан Құдиярұлына беріледі. 
 
БЕКНАЗАРОВ Н.Қ. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қаралып отырған заң жобасы 

сот төрелігін жүзеге асыруға азаматтық қоғамның қатысуын және алқабилер соты 
қарайтын қылмыстық істердің құрамын кеңейту мақсатында әзірленді.  

Заң жобасы қылмыстық-процестік заңнаманы жетілдіріп, соттардың алқабилердің 
қатысуымен қарауға жататын қылмыстық істер құрамын айқындауды көздейді. 

Заң жобасымен 2024 жылдың 1 қаңтарынан алқабилер соты қарайтын істердің 
санатына 13 құрамнан тұратын ауыр және орташа ауыр қылмыстарға қатысты істерді 
енгізу ұсынылады. 

Нәтижесінде 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап алқабилер қатысуымен өтетін 
соттардың қарауына қылмыстың жалпы 44 құрамы беріледі. 

Азаматтық қоғамның құрамдас бөлігі болып саналатын алқабилер сотының 
қылмыстық істерді қарау кезінде сотталушыға қатысты шешім қабылдауға қатысуы, сот 
төрелігін іске асыру мүмкіндігі қоғамның соттарға қатысу аясын кеңейтумен бірге сот 
билігіне тікелей араласып, тараптардың теңдігі мен жарыспалық қағидаттарын 
қамтамасыз ететін болады. 

Заң жобасы комитеттің кеңейтілген отырысында қаралып, талқыланды және 
қосымша ескертулер мен ұсыныстар болған жоқ. 

Құрметті әріптестер, баяндалғанды ескере отырып, Конституциялық заңнама, сот 
жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 61-бабы 4 тармағына сәйкес Парламент Мәжілісі мақұлдаған 
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«Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сот алқабилердің 
қатысуымен қарайтын істер санаттарын кеңейту бойынша өзгерістер енгізу туралы» Заң 
жобасын қабылдауды ұсынады. 

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

талқылаудың қажеті бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса шешім қабылдайық.  
«Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сот алқабилердің 

қатысуымен қарайтын істер санаттарын кеңейту бойынша өзгерістер енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. 
Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер, бұл заң Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы 

Жолдауын іске асыру мақсатымен қабылданып отыр. Жалпы, азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғайтын арнайы институттарды жетілдірудің маңызы зор. Бұл 
ретте алқабилер соты айрықша мәнге ие. 

Қабылданған заң осы институтты одан әрі дамытуды және алқабилердің 
қатысуымен сотта қаралатын істердің санаттарын кеңейтуді көздейді. Бұл қоғамның 
сұранысына сай келетін әділетті құқық қорғау жүйесін қалыптастыру жолындағы 
маңызды қадам. 

Алдағы уақытта алқабилер соты азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының 
сотта қорғалуына қосымша кепілдік береді деп сенеміз. 

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды. Енді 

депутаттық сауалдарға көшейік.  
Сөз депутат Дүйсембаев Ғұмар Ислямұлына беріледі. 
 
ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Рақмет, құрметті Төраға. 
Біздің сауалымыз Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Смайыловқа. 
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Ағымдағы жылдың 30 қарашасында Парламент 

Сенатының Қаржы және бюджет комитеті құрамында бағалы металдар бар шикізатты 
қайта өңдеу және тазарту жөніндегі «Тау-Кен Алтын» ЖШС аффинаж зауытында болды. 
Зауытқа бару шеңберінде комитет бағалы металдар өндірушілерінің республикалық 
қауымдастығының, «Тау-Кен Алтын» зауытының, Қазақстанның зергерлік нарығының 
өкілдерімен, осы саладағы инвесторлармен, сондай-ақ арнайы экономикалық аймақтардың 
тиімділігі мәселелері жөніндегі мемлекеттік органдардың өкілдерімен кездесу өткізді.  
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Бүгінгі таңда Қазақстанда зергерлік бұйымдар тауарларының айналымына 2 мың 
480 қатысушы тіркелген, оның ішінде 197 зергерлік бұйымдарды өндірушілер, 1 мың 956 
ломбардтар қызметімен айналысатын қатысушылар бар. 

Ресми статистикаға сәйкес 2021 жылы елдің зергерлік бұйымдар нарығы 76,1 
миллион АҚШ долларын құрады, оның тек 4 миллионы, яғни 5 пайызын отандық 
зергерлік бұйымдар өндірушілері өндірген. 

Салық есептілігінің деректеріне сәйкес 2021 жылы бизнес субъектілері бюджетке 
5,9 миллиард теңге толықтырды.  

В Казахстане одной из главных проблем оценки емкости рынка ювелирных 
изделий является отсутствие достоверной таможенной статистики. Так, зеркальный 
анализ товарооборота ювелирных изделий из Турции за 2021 год показывает разницу на 
7,5 миллиона долларов, что подтверждает присутствие теневого импорта. 

Необходимо отметить, что наблюдаемая конкуренция носит недобросовестный 
ценовой характер ввиду контрабанды некачественного и фальсифицированного товара.  

По оценкам Лиги ювелиров Казахстана, рынок ювелирных изделий состоит на 90 
процентов из контрафактных и контрабандных изделий, которые не держат 
соответствующую пробу. 

Считаем, что предпринимаемых Правительством мер недостаточно. Во внутреннем 
рынке сохраняется ряд барьеров, препятствующих освоению невыработанного потенциала 
казахстанской ювелирной промышленности. 

Первое. Значительный объем контрабандных, незаконно реализуемых ювелирных 
изделий на местном рынке. В 2021 году объем производства составил 4 миллиона 
долларов при занятости в отрасли 748 человек. При этом отраслевыми экспертами теневой 
рынок оценивается более чем 30 миллионов долларов. В случае вывода из тени всей 
отрасли и достижения официального объема производства на уровне 30 миллионов 
долларов численность занятых может достичь порядка 5600 человек. 

Кроме того, за счет создания смежных отраслей это даст мультипликативный 
эффект. 

Второе. Неконкурентные условия для приобретения сырья являются 
благоприятной почвой для деятельности незаконных поставщиков сырья ювелирной 
промышленности. С января 2023 года отечественные ювелиры не будут платить НДС при 
покупке золота и серебра. Данная инициатива была поддержана депутатами Парламента с 
целью стимулирования развития производства и вывода из теневого оборота ювелирной 
отрасли. Однако для полного вывода из тени ювелирного оборота страны необходимо 
предусмотреть дополнительные меры стимулирования.  

В странах, где хорошо развита ювелирная отрасль, в Турции, Индии, Китае, 
Армении, предусмотрен ряд благоприятных мер для развития данной отрасли:  

обнуление импортной пошлины на драгоценные камни; 
отмена НДС на приобретение золота; 
низкая ставка импортной пошлины на закуп оборудования и другие. 
Следует отметить, что, по мнению представителей Лиги ювелиров и Пробирной 

палаты, на фоне того, что Казахстан входит в топ-20 стран мира по производству золота, 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2022 жылғы 15 желтоқсан 

22 Стенографиялық есеп 

главными поставщиками золота для отечественного ювелирного производства остаются 
ломбарды и теневой рынок.  

Третье. Ломбарды под видом ювелирных изделий вывозят лом драгоценных 
изделий, бывших в употреблении. Основной объем экспорта направляется в Швейцарию, 
около 98 процентов.  

Таким образом, для развития отечественной ювелирной промышленности 
необходимо сконцентрировать в дальнейшем внимание на пяти основных направлениях: 

усиление борьбы с теневым импортом и ограничение контрабанды; 
2) повышение конкурентоспособности казахстанской ювелирной отрасли путем 

внедрения финансовых и нефинансовых мер стимулирования; 
3) предусмотреть реализацию ломбардами ювелирных изделий, бывших в 

употреблении, исключительно на внутреннем рынке;  
4) легализация теневого оборота отечественных производителей путем маркировки 

товаров, проведение департаментами Комитета технического регулирования и метрологии 
регулярных проверочных мероприятий на точках продаж; 

5) улучшение компетенции отечественных ювелиров. 
Жоғарыда аталған мәселелерді шешу салық салынатын базаны едәуір ұлғайтуға 

мүмкіндік береді, елдің зергерлік өнеркәсібін одан әрі дамытуға және жаңа жұмыс 
орындарын құруға серпін береді. 

Құрметпен Қаржы және бюджет комитетінің мүшелері». Рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, регламентті сақтауларыңызды сұраймын. 
Келесі сөз депутат Орынбеков Бекболат Серікбекұлына беріледі. 
 
ОРЫНБЕКОВ Б.С. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Депутаттық сауал Қазақстан Республикасының Премьер-Министріне жолданады. 
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Мемлекет басшысы өзінің 2022 жылғы 1 

қыркүйектегі «Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам» атты Қазақстан халқына 
Жолдауында: «Үкіметтің алдында тұрған басты міндеттің бірі – ол инвестиция тарту» деп 
көрсетілген.  

Осыған байланысты Жамбыл облысының оңтүстік шекарасындағы 117 мың халқы 
бар Қордай ауданында Оңтүстік өңірлік қолбасшылығының №40 Отар әскери базасы, 
«БиоФарм» заводы сияқты маңызды объектілер орналасқан. Бұдан бөлек тартылған 
инвестициялардың негізінде алдағы уақытта өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму 
бағдарына сәйкес бірқатар кәсіпкерлік нысандардың құрылысы жүргізілуде. Соның бірі 
2022 жылғы 29 наурызда Үкімет бекіткен еліміздің аумағында трансшекаралық хабтардың 
жобаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес Қазақстан-Қырғыз 
шекарасында орналасқан «Қарасу» және «Ақ тілек» автожол өткізу пункттері 
аймағындағы индустриялық сауда-логистикалық кешенін ары қарай ИСЛК құру жобасы 
болып табылады. 
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Қазіргі таңда ИСЛК-ның инфрақұрылымын облыс аумағындағы республикалық 
маңызы бар «Тараз» индустриялық аймағының субаймағы ретінде дамыту бойынша 
шаралар атқарылуда. 

Кешен аумағын газ, су, байланыс және интернетпен қамтамасыз ету мәселесін 
тиісті қаражат бөлінген жағдайда толық шешу мүмкіндігі бар. Дегенмен бүгінгі күні 
болжамды қуаты 10 Мвт болатын ИСЛК-ны қажетті электр энергиясымен жабдықтау 
мәселесі негізгі проблема болып отыр. Себебі қазіргі уақытта Қордай ауданында электр 
энергиясына тапшылық орын алуда және оның қажетті 90 пайыздан астамы көрші Қырғыз 
Республикасынан жеткізілуде. 

Аталған ауданда орналасқан «Көркем» Қазақстан-Сингапур кәсіпорны тарапынан 
жалпы инвестициялық көлемі 50 миллиард теңгені құрайтын 35 МВт электр энергиясын 
пайдаланатын және 300 жаңа жұмыс орнымен қамтамасыз ететін ауқымды цемент 
зауытының құрылысы жүріп жатыр.  

Ендігі жерде осы мәселені аудандағы «Қордай 220» станциясын салу арқылы ғана 
шешуге болады. Бұл жағдайда тек ИСЛК-ны ғана емес, тұтастай ауданның электр 
энергиясының тапшылығы мен тәуелділігі мәселелерін шешуге, сондай-ақ кәсіпорынның 
салынып жатқан цемент зауытымен қоса басқа да әлеуметтік және кәсіпкерлік 
нысандарды сенімді ток күшімен қамтамасыз етуге толық мүмкіндік береді.  

Бүгінгі таңда Қордай ауданында қуаты 63 МВт қосалқы станция мен жоғары 
вольтты әуе желілерін салу бойынша мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы 
алынып, жалпы құны 21 миллиард теңгені құрайтын жоба дайындалды. Ол жүзеге асқан 
жағдайда жоспарланған және құрылысы жүріп жатқан нысандарды электр энергиясымен 
толық қамтамасыз етіп қана қоймай, тариф құнының төмендеуіне де септігін тигізеді. 

Сонымен қатар Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші 
орынбасары Роман Склярдың 2022 жылғы 28 қыркүйектегі хаттамасына сәйкес аталған 
жобаны 2023 жылы қаржыландыру бойынша нақты тапсырма берілген болатын. 

Құрметті Әлихан Асханұлы, жоғарыда айтқанды ескере келе, Қордай ауданына 63 
МВт қосалқы станция мен жоғары вольтты әуе желілерін салу үшін республикалық 
бюджет есебінен қажетті қаражат бөлуіңізді, сондай-ақ «Қазақстан Республикасының 
Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы» Конституциялық заңның 27-
бабына сәйкес депутаттық сауалды қарау нәтижелерінің белгіленген мерзімінде жазбаша 
жауап беруіңізді сұраймын. 

Депутаттық сауалдың толық мәтіні жолданатын болады.  
Құрметпен Сенат депутаттары Б. Орынбеков, Ә. Нұралиев».  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Арғынбекова Айнұр Серікпайқызына беріледі. 
 
АРҒЫНБЕКОВА А.С. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
«Премьер-Министру Республики Казахстан Смаилову Алихану Асхановичу. 

Депутатский запрос.  
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Уважаемый Алихан Асханович! В своей предвыборной программе Президент 
ставит задачу – осуществить комплексную модернизацию онкологической службы и 
здравоохранения в целом. 

В настоящее время ядерная медицина является одним из наиболее динамично 
развивающихся направлений в сфере здравоохранения в мире. Для достижения 
намеченных Главой государства уровней развития высокоразвитых стран необходимо 
планомерно внедрять ядерную медицину в республике. 

На правительственном часе, посвященном проблемам системы здравоохранения, 
проведенном в Сенате Парламента 2 декабря, поднимался вопрос, связанный с ядерной 
медициной, в развитие которого и подготовлен настоящий депутатский запрос. 

Кроме того, депутатскому запросу предшествовало заседание рабочей группы с 
представителями уполномоченных государственных органов и центров ядерной 
медицины. 

Сегодня в Казахстане активно открываются центры ядерной медицины. Конечно, 
их не будет много, но каждый из них требует огромных финансовых затрат. Их можно 
отнести к одному из компонентов национальной безопасности страны. 

Однако в настоящее время имеется ряд проблем для запуска объектов ядерной 
медицины и других объектов здравоохранения, работающих с источниками 
ионизирующего излучения, а именно недостаточная нормативно-правовая база с 
соответствующими требованиями к проектированию и строительству. 

При прохождении государственной экспертизы объекты проверяются не в полной 
мере на соответствие требованиям радиационной безопасности (Министерство 
энергетики) и требованиям GMP (Министерство здравоохранения). 

Со стороны Комитета по атомному и энергетическому надзору и контролю 
Министерства энергетики и Министерства индустрии и инфраструктурного развития 
отсутствует какой-либо контроль на этапе проектирования, прохождения государственной 
экспертизы, строительства, ввода в эксплуатацию, вывода из эксплуатации.  

Комитет по атомному и энергетическому надзору и контролю выдает лицензии на 
деятельность уже после ввода объекта в эксплуатацию. Таким образом, ошибки в 
проектировании или строительстве могут быть выявлены только после завершения всех 
строительных работ. Их исправление, особенно в конструктиве, занимает длительное 
время, требует больших финансовых затрат, и объект не может быть запущен в 
запланированные сроки.  

Имеются не совсем положительные примеры, когда строительство объектов 
затягивалось по вине недобросовестных исполнителей, в том числе из-за пробелов в НПА.  

Не разработан типовой проект центров ядерной медицины. 
Отсутствует межведомственная координация на всех этапах строительства, а 

разработанная Министерством здравоохранения Дорожная карта развития ядерной 
медицины до 2025 года не решает этой задачи. 

В связи с вышеизложенным, учитывая важность и срочность принятия 
необходимых мер, которые будут способствовать развитию ядерной медицины в стране, 
необходимо: 
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разработать и утвердить свод правил по проектированию и строительству объектов 
здравоохранения, использующих источники ионизирующего излучения, а также объектов 
производства радиофармпрепаратов с учетом требований GMP и рекомендаций МАГАТЭ; 

на все проекты по строительству объектов ядерной медицины необходимо 
обязательное отраслевое заключение Комитета по атомному и энергетическому надзору и 
контролю как, лицензиара любой деятельности в Республике Казахстан, связанной с 
радиационной безопасностью. 

Учитывая международный опыт, определить орган межведомственной 
координации при Правительстве для решения вопросов развития ядерной медицины. 

Отсутствие всего вышеперечисленного влечет за собой риски несоблюдения 
требований радиационной безопасности и, как следствие, причинение вреда здоровью не 
только пациентов, персонала, но и населения в целом. 

Информацию на поставленные вопросы прошу предоставить в установленный 
законом срок. 

Депутаты Сената Аргынбекова, Альназарова».  
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Толамисов Амангелді Ғабдылкәрімұлына беріледі. 
 
ТОЛАМИСОВ А.Ғ. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Бүгінгі депутаттық сауалымызды Үкімет басшысына жолдаймыз. 
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Қазіргі кезде футболдан Әлем чемпионаты өтіп 

жатқан уақытта елімізде спорттық ойындарға бәс тігуге деген қызығушылықтың еселеп 
жоғарылағаны байқалады. 

Олардың үздіксіз жарнамаларын бұқаралық ақпарат құралдарынан қайта-қайта 
естіп-көріп жатқан азаматтар құмар ойынның қауіпті екенін білсе де тәуекелге бел буып, 
тәуелді болып қалып жатыр. Тәуелділіктің соңы адамды құрдымға кетіріп, қарызға 
белшеден батырып, отбасылардың арасына ойран салып жатыр. Құмар ойынның 
қызығынан шыға алмай, ақырында құнын өз өмірімен өтеуге дейін баруда. Бұл ретте 
психологтар құмар ойнаушылар өлімге дейін итермелейтін деңгейге жетіп қалғанын 
өздері байқамай қалады дейді. 

Жарнама – бұл сатып алу керектігіне сендіру, олармен таныстыру, халыққа тауар 
туралы ақпарат беру процесі. Жарнама мақсаты тұтынушыларды тауар немесе қызмет 
көрсету олардың алуан түрлі қажеттерін толығымен өтейтініне, өмір сүруге қажетті 
қолайлы жағдайлар жасауға, тауардың немесе көрсетілетін қызметтің пайдалылығына 
немесе қажеттігіне сендіруге бағытталған. Әрине, белгілі бір тауарлар мен қызметтердің 
жарнамасы оларды тұтынушыларға өткізудің таптырмас құралы немесе тиімді әдісі. 
Алайда бүгінгі таңда қоғамда кең тарап жатқан құмар ойындар мен бәс тігуге қатысты 
компанияларды жарнамалау елімізде әлеуметтік мәселелерді шиеленістіріп, құмар 
ойындарға деген патологиялық қызығушылық дертіне шалдыққан адамдар санын күннен-
күнге көбейтуде. 

Ресми деректерге сәйкес елімізде ойын бизнесі саласында лицензиясы бар 50 ұйым 
тіркелген, олардың ішінде 26 букмекерлік кеңсе, 6 казино, 10 ойын автоматтары залы, 8 
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тотализатор, сонымен қатар 2 мың 500-ге жуық ставка қабылдау пункті жұмыс істейді 
екен. Алайда лицензиясыз ұйымдастырылып жүрген құмар ойындар қаншама?! 

Осы тұста заңсыз ақша айналымына тоқтау салу өзекті күйінде қалып отыр. Заңды 
белшеден басып жұмыс істеп жатқан ойынханалар көп болғанымен, құзырлы орындар 
заңсыздықты анықтап, оларға құрық салуға онша құлықты емес. Сенат депутаттары осы 
мәселені бірнеше рет көтеріп қаншама депутаттық сауалдар жолдаса да бұл жағдай әлі 
тыйылмай тұр. 

Жалпы, елімізде 2007 жылы қабылданған қолданыстағы «Ойын бизнесі туралы» 
Заңға осы саладағы қатынастарды құқықтық реттеуді жетілдіруге бағытталған бірнеше рет 
маңызды түзетулер енгізілді. Аталған заңның 6-бабына сәйкес Қазақстан 
Республикасының аумағында электрондық казино мен интернет-казино қызметіне тыйым 
салынады. Ал «Жарнама туралы» Заңға сәйкес казино мен интернет-казино қызметтерін 
жарнамалауға тыйым салынады. Бірақ заңның талаптары сақталып жатқан жоқ. Мысалы, 
Алматы мен Қонаев қалаларының арасындағы автожол бойындағы жарнаманы көргенде 
қаржылық жағынан қиналып жүргендердің де, мемлекеттік қызметкерлердің де құмар 
ойынға арандауының негізгі себебі осы жарнамалар ма деген ой келеді.  

Қазіргі кезде құмар ойындардың жарнамасы барлық бұқаралық ақпарат беттерінде, 
интернет желілерінде қаптап жүр. Сәйкесінше құмар ойыншылардың да саны еселеп 
артып жатыр, олардың мойнындағы қарыздары да миллиондап өсіп барады. Бұл ретте 
депутаттар тарапынан құмар ойындардың жарнамасына тыйым салу туралы мәселе 
көтеріліп, заңға өзгертулер енгізілуі керек деген ұсыныстар айтылып жатыр. Соның 
ішінде букмекерлік компанияларды жарнамалауға да тыйым салынса. 

Бізде қағаз жүзінде, яғни заңдарда рұқсат етілмеген орындарда (Қонаев пен 
Бурабайдан басқа жерлерде) құмар ойындарының өткізілуіне тыйым салынған. Алайда 
ойын бизнесі үлкен қаржының көзі болғандықтан ба, әлде тиісті дәрежедегі бақылау мен 
қадағалаудың жоқтығынан ба, оған іс жүзінде тыйым салу әлі күнге дейін мүмкін болмай 
тұр. Ойын автоматтары кез келген жерге қойылған, ставка қабылдау пункттері еркін 
жұмыс істейді. Жарнамалық серіктестері де көбіне букмекерлік компанияларды 
жарнамалап күн көріп отырғандықтан одан бас тартпасы анық. Бірақ белгілі бір деңгейде 
тоқтау салмаса қоғамдағы жағдай ушығып барады. 

Танымал тұлғалар мен әншілер, белгілі спортшылар мен өнер адамдары түскен 
букмекерлік компаниялардың жарнамасы барлық жерде жүр. Онсыз да тарығып жүрген 
жұртты қызықтырып, өзіне қарай тартып, қызған сауданы қыздыра түсіп, кірісті көбейту 
үшін барын салып жатыр. Әсіресе қазір әлем чемпионаттары кезінде интернет арқылы 
ұйымдастырылатын ұтыс ойындары көбейіп кетті. Сондықтан бұдан бұрын әріптестерім 
сияқты біз де бұл тұрғыдағы заңның нормаларын тағы да күшейтуді, жұртты адастыратын 
жарнамалардың тыйылуын қатаң бақылауды талап етеміз. Құмар ойыны адамды орға 
жығып, отбасыларды ойран етіп, жастарды адастырып барады. Осы орайда қоғамда 
жаппай орын алып жатқан келеңсіздіктер мен заңсыздықтарды болдырмау үшін заңды 
күшейтіп, оның нормаларының іс жүзінде қатаң орындалуы маңызды болып табылады. 

Құмар ойын бизнесін ұйымдастырушылардың қалтасы қампиғанымен құмарға 
еріксіз құнығып бара жатқан жас азаматтардың, талай отбасылардың, халықтың 
тағдырының бұзылып жатқаны алаңдатады. Сондықтан көзді қызықтыратын 
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жарнамаларға еріп, барынан айырылғанша бәс тігетін, жеңіл ақшаға әуес болып 
миллиондарды желге ұшырып жатқан, тек өзін ғана емес, отбасын да шырылдатып 
шығынға батырып жатқан аурудың алдын қоғам болып алуымыз қажет. 

Құрметті Әлихан Асханұлы, жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы 
мәселені жан-жақты зерделеп, оны шешуге ықпал етуіңізді сұраймыз. 

«Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі 
туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 27-бабына сәйкес сізден 
жоғарыда көтерілген мәселелер бойынша толық жазбаша жауап беруді сұраймыз. 

Құрметпен депутаттар А. Толамисов, Д. Нұржігітова». 
 
ТӨРАҒА. Басқа депутаттық сауалдар жоқ. 
Құрметті әріптестер, өздеріңізге белгілі, ертең еліміз Тәуелсіздік күнін атап өтеді. 

Баршаңызды осы қасиетті де қастерлі мерекемен шын жүректен құттықтаймын. 
 
ҚОЛ ШАПАЛАҚТАУ.  
 
ТӨРАҒА. Тәуелсіздік күні – еліміздің ең ұлық мерекелерінің бірі. Бұл күн 

азаттығымыз бен еркіндігіміздің символы. Шын мәнінде, еліміздің бүгінге дейін жеткен 
жетістіктерінің бәрі осы тәуелсіздіктің жемісі. 

Тәуелсіздіктің арқасында біз демократиялық, құқықтық және әлеуметтік мемлекет 
құрудамыз. 

Қазір бүкіл әлем алмағайып кезеңді бастан өткеруде. Осындай күрделі шақта 
елдіктің іргесін бекітіп, тәуелсіздікті нығайту – басты міндет. Сол жолда бәріміз аянбай, 
әрі қарай да нәтижелі еңбек етеміз деп сенемін. 

Тәуелсіздік күнімен құттықтай отырып, халқымызға амандық, бірлік, бақ-береке 
және елімізге тыныштық тілейміз. 

Егемен еліміз өркендей берсін! Мереке құтты болсын! 
Осымен Сенат отырысын жабық деп жариялаймын. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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