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3. «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңы
Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»
1.

Жобаның
1-бабы
3-тармағы
3) тармақшасы
Заңның
6-бабы

3) 6-бапта:
1-тармақтың екінші бөлігінде:
7) тармақшадағы «тұрғын үймен»
деген сөздер «тұрғынжаймен» деген
сөзбен ауыстырылсын;
8) тармақшадағы «қаруды сақтауға,
алып жүруге және қолдануға құқығы
бар.» деген сөздер «арнаулы құралдарды,
қаруды сақтауға, алып жүруге және

Мынадай
редакцияда
жазылсын:
«3)
6-баптың
1-тармағының
екінші
бөлігінде:
7) тармақшадағы «тұрғын
үймен»
деген
сөздер
«тұрғынжаймен» деген сөзбен
ауыстырылсын;

ҚАБЫЛДАНСЫН
Кестенің
2-позициясын
қабылдау
туралы
ұсынысқа
байланысты «Әскери қызмет
және әскери қызметшілердің
мәртебесі туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 6-бабы
2-тармағының
қолданыстағы
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қолдануға;»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 9), 10), 11), 12),
13), 14), 15) және 16) тармақшалармен
толықтырылсын:
«9)
өздерінің
құқықтарын,
лауазымдық және арнаулы міндеттерін
айқындайтын құжаттармен танысуға;
10) жеке ісіне енгізілгенге дейін
өздерінің қызметтік жұмысы туралы
пікірлермен және басқа да құжаттармен,
жеке іс материалдарымен (мемлекеттік
құпияларды
құрайтын
мәліметтерді
қамтитын
арнаулы
тексеру
материалдарын қоспағанда) танысуға,
сондай-ақ жеке іске өздерінің жазбаша
түсініктемелерін, басқа да құжаттар мен
материалдарды қосуға;
11)
өзінің
және
өз
отбасы
мүшелерінің
дербес
деректерінің
қорғалуына;
12) медициналық қамтамасыз етілуге
және санаториялық-курорттық емделуге;
13)
зейнетақымен
қамсыздандырылуға және әлеуметтік
қорғалуға;
14) әскери қызмет ерекшеліктері
ескеріле
отырып,
тиісінше
ұйымдастырушылық-техникалық және
санитариялық жағдайларына;
15) демалысқа;

8) тармақшадағы «қаруды редакциясын сақтау ұсынылады.
сақтауға, алып жүруге және
қолдануға құқығы бар.» деген
сөздер «арнаулы құралдарды,
қаруды сақтауға, алып жүруге
және
қолдануға;»
деген
сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 9), 10),
11), 12), 13), 14), 15) және 16)
тармақшалармен
толықтырылсын:
«9) өздерінің құқықтарын,
лауазымдық
және
арнаулы
міндеттерін
айқындайтын
құжаттармен танысуға;
10) жеке ісіне енгізілгенге
дейін
өздерінің
қызметтік
жұмысы туралы пікірлермен және
басқа да құжаттармен, жеке іс
материалдарымен (мемлекеттік
құпияларды
құрайтын
мәліметтерді қамтитын арнаулы
тексеру
материалдарын
қоспағанда) танысуға, сондай-ақ
жеке іске өздерінің жазбаша
түсініктемелерін,
басқа
да
құжаттар мен материалдарды
қосуға;
11) өзінің және өз отбасы
мүшелерінің дербес деректерінің
қорғалуына;
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16) педагогтік, ғылыми немесе өзге де
12) медициналық қамтамасыз
шығармашылық қызметті жүзеге асыруға етілуге
және
санаториялыққұқығы бар.»;
курорттық емделуге;
2-тармақ алып тасталсын;
13)
зейнетақымен
қамсыздандырылуға
және
әлеуметтік қорғалуға;
14)
әскери
қызмет
ерекшеліктері ескеріле отырып,
тиісінше ұйымдастырушылықтехникалық және санитариялық
жағдайларына;
15) демалысқа;
16)
педагогтік,
ғылыми
немесе өзге де шығармашылық
қызметті жүзеге асыруға құқығы
бар.»;».
(Бас комитет)
Статья 1
пункт 3
подпункт 3)
проекта

статья 6
Закона

3) в статье 6:
в части второй пункта 1:
в подпункте 7) слово «жильем»
заменить словом «жилищем»;
подпункт
8)
после
слова
«применение»
дополнить
словами
«специальных средств,»;
дополнить подпунктами 9), 10), 11),
12), 13), 14), 15) и 16) следующего
содержания:

Изложить в следующей
редакции:
«3) в части второй пункта 1
статьи 6:
в подпункте 7) слово
«жильем»
заменить
словом
«жилищем»;
подпункт 8) после слова
«применение»
дополнить
словами «специальных средств,»;

ПРИНЯТЬ
Предлагается
сохранить
действующую
редакцию
пункта 2 статьи 6 Закона
Республики
Казахстан
«О воинской службе и статусе
военнослужащих»
в
связи
с
предложением
принять
позицию 2 таблицы.
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«9) на ознакомление с документами,
определяющими их права, должностные и
специальные обязанности;
10) на ознакомление с отзывами об их
служебной деятельности и другими
документами до внесения их в личное
дело, материалами личного дела (за
исключением материалов специальной
проверки,
содержащих
сведения,
составляющие государственные секреты),
а
также
на
приобщение
к личному делу их письменных
объяснений, других документов и
материалов;
11) на защиту своих персональных
данных
и
членов
своей
семьи;
12) на медицинское обеспечение и
санаторно-курортное лечение;
13) на пенсионное обеспечение и
социальную защиту;
14) на надлежащие организационнотехнические
и
санитарные
условия с учетом особенностей воинской
службы;
15) на отдых;
16)
на
осуществление
педагогической, научной или иной
творческой деятельности.»;
пункт 2 исключить;

дополнить подпунктами 9),
10), 11), 12), 13), 14), 15) и 16)
следующего содержания:
«9) на ознакомление с
документами, определяющими их
права,
должностные
и
специальные обязанности;
10)
на
ознакомление
с отзывами об их служебной
деятельности
и
другими
документами до внесения их в
личное
дело,
материалами
личного дела (за исключением
материалов
специальной
проверки, содержащих сведения,
составляющие государственные
секреты), а также на приобщение
к личному делу их письменных
объяснений, других документов и
материалов;
11)
на
защиту
своих
персональных данных и членов
своей семьи;
12)
на
медицинское
обеспечение
и
санаторнокурортное лечение;
13)
на
пенсионное
обеспечение
и
социальную
защиту;
14)
на
надлежащие
организационно-технические и
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санитарные условия с учетом
особенностей воинской службы;
15) на отдых;
16)
на
осуществление
педагогической, научной или
иной
творческой
деятельности.»;».
(Головной комитет)
2.

Жобаның
1-бабы
3-тармағы
4) тармақшасы
Заңның жаңа
6-1-бабы

4) мынадай мазмұндағы 6-1-баппен
Алып тасталсын.
толықтырылсын:
«6-1-бап. Әскери қызметшілердің
Кейінгі тармақшалардың
дене күшін, жауынгерлік
күрес нөмірленуі өзгертілсін.
тәсілдерін, арнаулы құралдар мен қаруды
қолдануы
(Бас комитет)
1. Осы Заңда және Қазақстан
Республикасының өзге де заңдарында
белгіленген
жағдайларда
әскери
қызметшінің дене күшін, жауынгерлік
күрес тәсілдерін, арнаулы құралдар мен
қаруды қолдануға құқығы бар.
Әскери қызметшілердің қару алып
жүру
қағидалары
жалпы
әскери
жарғыларда айқындалады.
2. Әскери қызметші, егер қорғау
әскери қызметшінің өзіне, басқа да
азаматтарға және өзі күзететін
объектілерге қол сұғушылықтың сипаты
мен қауіптілігіне сәйкес келсе, Қазақстан
Республикасының заңдарында көзделген
жағдайларда дене күшін, жауынгерлік

ҚАБЫЛДАНСЫН
Әскери
қызметшілердің
құқықтарын реттеу мәселелерінде
кешенді көзқарасты қамтамасыз
ету қажеттілігіне байланысты
«Әскери қызмет және әскери
қызметшілердің
мәртебесі
туралы»
Заңның
6-бабы
2-тармағының
қолданыстағы
редакциясын сақтау ұсынылады.
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күрес тәсілдерін, арнаулы құралдарды,
қаруды
қолдануға
байланысты
келтірілген моральдық, материалдық
және физикалық зиян үшін жауапты
болмайды.
3. Әскери қызметшінің лауазымдық
өкілеттігін асыра пайдаланып, дене
күшін, жауынгерлік күрес тәсілдерін,
арнаулы құралдар мен қаруды қолдануы
Қазақстан Республикасының Заңында
белгіленген жауаптылыққа алып келеді.
4. Әскери қызметші лауазымдық
және арнайы міндеттерді орындау
кезінде дене күшін, жауынгерлік күрес
тәсілдерін және арнаулы құралдарды:
1)
бұзушы
әскери
бөлімнің
(мекеменің) немесе өзге де қорғаныс
объектісінің
аумағына
тосқауыл
келтірген немесе оған кірген;
2) Қарулы Күштердің, басқа да
әскерлер мен әскери құралымдардың
ғимараттарына,
үй-жайларына,
құрылысжайларына, көлік құралдарына
жасалған шабуылға, сол сияқты оларды
басып алудан босату үшін тойтарыс
берген;
3) құқық бұзушыны, өзіне жүктелген
лауазымдық және арнайы міндеттерді
жүзеге асыруға қарсылық көрсеткен
немесе қасақана кедергі келтірген
адамды ұстаған;
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4) әскери қызметтік міндеттерін
атқаруы кезінде заңды өкімге немесе
талапқа бағынбаған;
5) өзімен бірге атыс қаруын немесе
суық қаруды, оқ-дәрілерді, жарылғыш,
күшті әсер ететін химиялық және улы
заттарды
заңсыз
алып
жүрген
адамдарды қарусыздандырған;
6) егер көлік құралын басқарған адам
әскери қызметшінің тоқтауға берген
заңды талаптарын орындамаса, көлік
құралын зақымдау арқылы тоқтатқан;
7) осы Заңда және Қазақстан
Республикасының өзге де заңдарында
дене күшін, жауынгерлік күрес тәсілдерін
және арнаулы құралдарды қолдануға
рұқсат етілген жағдайларда қолданады.
Жауынгерлік күрес тәсілдерін және
арнаулы құралдарды әйелдерге, анық
мүгедектік белгілері бар адамдарға және
жас балаларға қатысты, олар әскери
қызметшілерге және айналасындағы
азаматтарға
олардың
өмірі
мен
денсаулығына қатер төндіретін шабуыл,
топтасып шабуыл жасаған не қарсылық
көрсеткен жағдайлардан басқа кезде
қолдануға тыйым салынады.
Қарулы Күштердің қарулануына
кіретін және олар пайдаланатын
арнаулы
құралдардың
тізбесін
Қазақстан Республикасының Қорғаныс
министрі бекітеді.
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5. Әскери қызметшінің соңғы шара
ретінде қаруды жеке немесе бөлімше
(топ) құрамында:
1) күзетілетін әскери және режимді
объектілерге,
қарауылдарға,
әскери
бөлімдердің (мекемелердің) үй-жайлары
мен құрылысжайларына қарулы шабуыл
жасауға тойтарыс беру;
2) қаруды және әскери техниканы
күшпен иелену әрекетінің жолын кесу;
3)
әскери
қызметшілер
мен
азаматтық адамдарды, егер өзге
тәсілдермен және құралдармен оларды
қорғау мүмкін болмаса, олардың өміріне
немесе денсаулығына қатер төндіретін
шабуыл
жасалудан,
оның
ішінде
жануарлардың
шабуыл
жасауынан
қорғау;
4) егер өзге тәсілдермен және
құралдармен қылмыскердің қарсылығын
еңсеру, оны ұстау немесе қаруын алу
мүмкін болмаса, қылмыстық құқық
бұзушылық жасаған, қарулы қарсылық
көрсеткен не ауыр, аса ауыр қылмыс
жасау кезінде қолға түскен адамды,
сондай-ақ қаруды тапсыру туралы заңды
талаптарды орындаудан бас тартқан
қаруланған адамды ұстау;
5) кепілге алынғандарды, басып
алынған
күзетілетін
объектілерді,
құрылысжайлар мен арнайы (әскери)
жүктерді босату;
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6) өздеріне қатысты күзетпен ұстау
түрінде бұлтартпау шарасы таңдалған
адамдардың
күзетпен
ұстаудан
қашуының
жолын
кесу,
бас
бостандығынан
айыруға
сотталғандардың
қашып
кетуінің
жолын кесу, сондай-ақ оларды күшпен
босату әрекеттерінің жолын кесу;
7) дабыл сигналын беру немесе
көмекке шақыру;
8) қорғаныс объектілері аумағының
үстінен пилотсыз ұшу аппараттарының
әуе кеңістігін бұзуының жолын кесу;
9) қажетті қорғаныс және аса
қажеттілік;
10) осы Заңда және Қазақстан
Республикасының өзге де заңдарында
қару
қолдануға
рұқсат
ету
жағдайларында қолдануға құқығы бар.
Атыс қаруы және өзге де қару
бөлімшенің
(топтың)
құрамында
қолданылатын
жағдайда
аталған
ескертуді командир (бастық) немесе
бөлімшенің (топтың) басшысы не әскери
атағы бойынша үлкені жасайды.
Қаруды әйелдерге, анық мүгедектік
белгілері бар адамдарға және жас
балаларға қатысты, олар әскери
қызметшінің
немесе
басқа
да
адамдардың өміріне қатер төндіретін,
терроризм актісін, қарулы шабуыл
жасаған,
олар
қарулы
қарсылық
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көрсеткен не топтасып шабуыл жасаған
жағдайларды қоспағанда, егер мұндай
шабуылға өзге тәсілдермен және
құралдармен тойтарыс беру мүмкін
болмаса, қолдануға тыйым салынады.
6. Дене күшін, жауынгерлік күрес
тәсілдерін, арнаулы құралдар мен қаруды
қолдану алдында әскери қызметшінің
заңды талабын орындау үшін мүмкіндік
пен уақыт беріле отырып, оны қолдану
ниеті туралы ескерту көзделуге тиіс.
Осы талап:
1) егер дене күшін, жауынгерлік
күрес
тәсілдерін
және
арнаулы
құралдарды
қолдануда
кешеуілдеу
азаматтың не әскери қызметшінің
өміріне немесе денсаулығына тікелей
қатер төндіретін болса немесе өзге де
ауыр зардаптарға әкеп соғуы мүмкін
болса, оларды қолдануға;
2) мынадай:
кенеттен қарулы шабуыл жасалған;
жауынгерлік
техника,
көлік
құралдары
(кемелер)
пайдаланыла
отырып шабуыл жасалған;
күзетпен ұстаудан қарумен қашқан;
өзге де ауыр зардаптарға әкеп соғуы
мүмкін болған жағдайларда, қаруды
пайдалануға қолданылмайды.
7. Әскери қызметші дене күшін,
жауынгерлік күрес тәсілдерін, арнаулы
құралдарды, қаруды қолданған кезде
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қалыптасқан
жағдайды,
оларға
қатысты дене күші, оның ішінде
жауынгерлік күрес тәсілдері, арнаулы
құралдар, қару қолданылатын адамдар
әрекеттерінің сипаты мен қауіптілік
дәрежесін, олар көрсетіп жатқан
қарсылықтың сипаты мен күшін ескере
отырып әрекет етеді. Бұл ретте әскери
қызметші кез келген залалды барынша
азайтуға ұмтылуға міндетті.
Дене күшін, жауынгерлік күрес
тәсілдерін, арнаулы құралдар мен қаруды
қолдану кезінде әскери қызметші
айналасындағы
азаматтардың
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін
барлық ықтимал шараларды қолданады,
ал қажет болған жағдайда зардап
шеккендерге шұғыл медициналық көмек
көрсетеді.
8. Әскери қызметші дене күшін,
жауынгерлік күрес тәсілдерін, арнаулы
құралдар мен қаруды қолданудың немесе
пайдаланудың әрбір жағдайы туралы
командирге (бастыққа) дереу баяндайды,
ал адамдар қаза тапқан немесе өзге де
ауыр
зардаптар
келтірілген
жағдайларда жиырма төрт сағат
ішінде прокурорды хабардар етеді.»;
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Статья 1
пункт 3
подпункт 4)
проекта
новая
статья 6-1
Закона

4)
дополнить
статьей
6-1
Исключить.
следующего содержания:
«Статья
6-1.
Применение
Изменить
последующую
военнослужащими физической силы, нумерацию подпунктов.
боевых приемов борьбы, специальных
средств и оружия
(Головной комитет)
1. Военнослужащий имеет право на
применение физической силы, боевых
приемов борьбы, специальных средств и
оружия в случаях, установленных
настоящим Законом и иными законами
Республики Казахстан.
Правила ношения военнослужащими
оружия определяются общевоинскими
уставами.
2. Военнослужащий не несет
ответственности
за
моральный,
материальный и физический вред,
причиненный в связи с применением
в предусмотренных законами Республики
Казахстан случаях физической силы,
боевых приемов борьбы, специальных
средств,
оружия,
если
защита
соответствует характеру и опасности
посягательства
на
самого
военнослужащего, других граждан и
охраняемые им объекты.
3. Применение физической силы,
боевых приемов борьбы, специальных
средств и оружия военнослужащим с
превышением должностных полномочий
влечет за собой ответственность,

ПРИНЯТЬ
В связи с необходимостью
обеспечения
комплексного
подхода
в
вопросах
регулирования
прав
военнослужащих
предлагается
сохранить
действующую
редакцию пункта 2 статьи 6
Закона Республики Казахстан
«О воинской службе и статусе
военнослужащих».
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установленную законом Республики
Казахстан.
4. Военнослужащий при выполнении
должностных
и
специальных
обязанностей применяет физическую
силу, боевые приемы борьбы и
специальные средства в случаях:
1) блокирования или проникновения
нарушителя на территорию воинской
части
(учреждения)
или
иного
оборонного объекта;
2) отражения нападения на здания,
помещения, сооружения, транспортные
средства Вооруженных Сил, других войск
и воинских формирований, а равно для
освобождения их от захвата;
3) задержания правонарушителя,
лица, оказывающего сопротивление или
умышленно
препятствующего
в
осуществлении возложенных на него
должностных
и
специальных
обязанностей;
4)
неповиновения
законному
распоряжению
или
требованию
при исполнении им обязанностей
воинской службы;
5) разоружения лиц, незаконно
имеющих при себе огнестрельное или
холодное
оружие,
боеприпасы,
взрывчатые,
сильнодействующие
химические и ядовитые вещества;
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6)
остановки
транспортного
средства путем его повреждения, если
лицо,
управляющее
транспортным
средством, не выполнило законные
требования
военнослужащего
остановиться;
7) когда настоящим Законом и
иными законами Республики Казахстан
разрешено применение физической силы,
боевых приемов борьбы и специальных
средств.
Запрещается применять боевые
приемы борьбы и специальные средства в
отношении женщин, лиц с явными
признаками инвалидности и малолетних,
кроме случаев совершения ими нападения
на военнослужащих и окружающих
граждан, угрожающего их жизни и
здоровью, группового нападения либо
оказания сопротивления.
Перечень специальных средств,
состоящих
на
вооружении
и
используемых Вооруженными Силами,
утверждается Министром обороны
Республики Казахстан.
5. Военнослужащий в качестве
крайней меры имеет право применять
оружие
лично
или
в
составе
подразделения (группы) в случаях:
1)
отражения
вооруженного
нападения на охраняемые военные и
режимные объекты, караулы, помещения
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и
сооружения
воинских
частей
(учреждений);
2)
пресечения
попытки
насильственного завладения оружием и
военной техникой;
3) защиты военнослужащих и
гражданских
лиц
от
нападения,
угрожающего их жизни или здоровью, в
том числе от нападения животных, если
иными
способами
и
средствами
защитить их невозможно;
4) задержания лица, совершившего
уголовное
правонарушение,
оказывающего
вооруженное
сопротивление либо застигнутого при
совершении тяжкого, особо тяжкого
преступления, а также вооруженного
лица,
отказывающегося
выполнить
законные требования о сдаче оружия,
если иными способами и средствами
преодолеть сопротивление, задержать
преступника
или
изъять
оружие
невозможно;
5)
освобождения
заложников,
захваченных
охраняемых
объектов,
сооружений и специальных (воинских)
грузов;
6) пресечения побега из-под стражи
лиц,
в
отношении
которых
избрана мера пресечения в виде
содержания под стражей, пресечения
побега осужденных к лишению свободы,
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а также для пресечения попыток
их насильственного освобождения;
7) подачи сигнала тревоги или вызова
помощи;
8) пресечения нарушения воздушного
пространства
беспилотными
летающими
аппаратами
над
территорией оборонных объектов;
9) необходимой обороны и крайней
необходимости;
10) когда настоящим Законом и
иными законами Республики Казахстан
разрешено применение оружия.
В случае применения огнестрельного
и иного оружия в составе подразделения
(группы) указанное предупреждение
делает командир (начальник) или
руководитель подразделения (группы)
либо старший по воинскому званию.
Запрещается применять оружие в
отношении женщин, лиц с явными
признаками инвалидности и малолетних,
кроме
случаев
совершения
ими
акта
терроризма,
вооруженного
нападения, оказания ими вооруженного
сопротивления либо совершения ими
группового нападения, представляющего
угрозу жизни военнослужащему или
другим лицам, если иными способами и
средствами отразить такое нападение
невозможно.
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6. Перед применением физической
силы,
боевых
приемов
борьбы,
специальных средств и оружия должно
предусматриваться предупреждение о
намерении
его
применить
с
предоставлением
возможности
и
времени для выполнения законного
требования военнослужащего.
Данное
требование
не
распространяется на применение:
1) физической силы, боевых приемов
борьбы и специальных средств, если
промедление в их применении создает
непосредственную угрозу жизни или
здоровью
гражданина
либо
военнослужащего или может повлечь
за собой иные тяжкие последствия;
2) оружия в случаях:
внезапного вооруженного нападения;
нападения с использованием боевой
техники, транспортных средств (судов);
побега из-под стражи с оружием;
которые могут повлечь за собой
иные тяжкие последствия.
7. Военнослужащий при применении
физической силы, боевых приемов
борьбы, специальных средств, оружия
действует с учетом создавшейся
обстановки, характера и степени
опасности
действий
лиц,
в отношении которых применяются
физическая
сила,
боевые
приемы
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борьбы, специальные средства, оружие,
характера
и
силы
оказываемого
ими
сопротивления.
При
этом
военнослужащий обязан стремиться
к минимизации любого ущерба.
При применении физической силы,
боевых приемов борьбы, специальных
средств и оружия военнослужащий
принимает все возможные меры для
обеспечения безопасности окружаюгцих
граждан, а в случае необходимости
оказать
неотложную медицинскую
помощь пострадавшим.
8. О каждом случае применения или
использования физической силы, боевых
приемов борьбы, специальных средств и
оружия
военнослужащий
незамедлительно
докладывает
командиру (начальнику), а в случаях
гибели людей или причинения иных
тяжких последствий в течение двадцати
четырех часов уведомляется прокурор.»;
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