«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының өзгерістер мен толықтырулар енгізуі жөнінде
САЛЫСТЫРМА КЕСТЕ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
по внесению Сенатом Парламента Республики Казахстан изменений и дополнений в проект Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения»

№
р/с

№
п/п

1

Нормативтік
құқықтық
актінің
құрылымы

Мәжіліс мақұлдаған заң жобасы
баптарының редакциясы

Ұсынылатын өзгерістер мен
толықтырулар

Негіздеме

Структура
нормативного правового
акта
2

Редакция статей проекта закона,
одобренного Мажилисом

Предлагаемые изменения и
дополнения

Обоснование

3

4

5

3. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі
Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года
1.

Жобаның
1-бабы
3-тармағы
1)
тармақшасы
бірінші және
екінші
абзацтары
Кодекстің
мазмұны

1)
мазмұнында
319
және
321-баптардың тақырыптары мынадай
редакцияда жазылсын:
«319-бап. Жүктілікті жасанды үзуді
заңсыз жүргізу»;

Мынадай редакцияда жазылсын:
«1) мазмұнында 319, 320 және
321-баптардың
тақырыптары
мынадай редакцияда жазылсын:
«319-бап. Жүктілікті қолдан үзуді
заңсыз жүргізу
320-бап.
Медициналық
көмек
көрсетпеу»;».

Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің
2020 жылғы 27 мамырдағы үшінші
отырысында
Қазақстан
Республикасының
Президенті
берген медицина қызметкерлерін
қылмыстық жазалауды қолдануды
қайта қарауға қатысты тапсырманы
орындау үшін.

2

Статья 1
пункт 3
подпункт 1)
абзацы
первый и
второй
проекта

2.

Оглавление
Кодекса
Жобаның
1-бабы
3-тармағы
жаңа 9)
тармақшасы

1) в оглавлении заголовки статей
319 и 321 изложить в следующей
редакции:
«Статья
319.
Незаконное
проведение
искусственного
прерывания беременности»;

Жоқ.

Кодекстің
318-бабы

Изложить в следующей редакции:
«1) в оглавлении заголовки статей
319, 320 и 321 изложить в следующей
редакции:
«Статья
319.
Незаконное
проведение
искусственного
прерывания беременности
Статья
320.
Неоказание
медицинской помощи»;».

Во
исполнение
поручения
Президента Республики Казахстан,
данного на третьем заседании
Национального
совета
общественного доверия 27 мая
2020 года, касательно пересмотра
применения уголовного наказания
медицинских работников.

Мынадай
мазмұндағы
жаңа
9) тармақшамен толықтырылсын:
«9) 318-бапта:
бірінші бөлік алып тасталсын;
екінші бөліктің бірінші абзацы
мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Лауазымды адам жасаған не
ауыр
зардаптарға
әкеп
соққан,
клиникалық зерттеулер жүргізу және
профилактиканың, диагностиканың,
емдеудің
және
медициналық
оңалтудың
жаңа
әдістері
мен
құралдарын
қолдану
тәртібін
бұзуы -» ;».

Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің
2020 жылғы 27 мамырдағы үшінші
отырысында
Қазақстан
Республикасының
Президенті
берген медицина қызметкерлерін
қылмыстық жазалауды қолдануды
қайта қарауға қатысты тапсырманы
орындау үшін.

Келесі тармақшалардың нөмірленуі
өзгертілсін.
Статья 1
пункт 3
новый
подпункт 9)
проекта

Отсутствует.

Дополнить
новым
подпунктом
9) следующего содержания:
«9) в статье 318:
часть первую исключить;
абзац
первый
части
второй
изложить в следующей редакции:_____

Во
исполнение
поручения
Президента Республики Казахстан,
данного на третьем заседании
Национального
совета
общественного доверия 27 мая
2020 года, касательно пересмотра

3
Статья 318
Кодекса

«2. Нарушение порядка проведения
клинических
исследований
и
применения новых методов и средств
профилактики, диагностики, лечения
и
медицинской
реабилитации,
совершенное должностным лицом
либо
повлекшее
тяжкие
последствия, —»;».

Изменить нумерацию
подпунктов.
3

Жобаның
1-бабы
3-тармағы
жаңа 10)
тармақшасы
Кодекстің
320-бабы

Жоқ.

применения уголовного наказания
медицинских работников.

последующих

Мынадай
мазмұндағы
жаңа
10) тармақшамен толықтырылсын:
«10) 320-баптың тақырыбы және
бірінші бөлігінің бірінші абзацы
мынадай редакцияда жазылсын:
«320-бап. Медициналық көмек
көрсетпеу
1. Қазақстан Республикасының
заңдарына
және
(немесе)
медициналық
көмек
көрсетуді
ұйымдастыру стандарттарына және
(немесе) медициналық көмек көрсету
қағидаларына
сәйкес
науқасқа
медициналық
көмек
көрсетуге
міндетті
адамның
дәлелсіз
себептермен оны көрсетпеуі, егер бұл
абайсызда науқастың денсаулығына
ауырлығы орташа зиян келтіруге
әкеп соқса, -» ;».

Келесі тармақшалардың нөмірленуі
өзгертілсін.

Құқық
объективті
мақсатында.

бұзушылықтың
жағын
нақтылау

4
Статья 1
пункт 3
новый
подпункт 10)
проекта

Отсутствует.

статья 320
Кодекса

Дополнить новым подпунктом 10)
следующего содержания:
«10) заголовок и абзац первый
части первой статьи 320 изложить
в следующей редакции:
«Статья
320.
Неоказание
медицинской помощи
1.
Неоказание
медицинской
помощи больному без уважительных
причин
лицом,
обязанным
ее
оказывать в соответствии с законами
Республики
Казахстан
и
(или)
стандартами организации оказания
медицинской
помощи,
и
(или)
правилами оказания медицинской
помощи, если это повлекло по
неосторожности
причинение
средней тяжести вреда здоровью
больного, —»;».

В целях уточнения объективной
стороны правонарушения.

Изменить нумерацию последующих
подпунктов.

4. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года
4.

Жобаның
1-бабы
4-тармағы
жаңа
2)
тармақшасы
Кодекстің

Жоқ.

Мынадай
мазмұндағы
жаңа
2) тармақшамен толықтырылсын:
«2) 179-баптың бірінші бөлігінің
1) тармағы мынадай редакцияда
жазылсын:
«1)
қолданыстағы
заңнаманы
бұзушылықтар туралы, тексерулер,
ревизиялар, аудит актілерімен және

Медициналық
және
фармацевтикалық қызметкерлерге
қатысты қылмыстық істерді негізсіз
қозғауды жою мақсатында.

5
179-бабы
бірінші
бөлігінің
1) тарм ағы

оларды ң болуы қ ы л м ы с т ы қ қ ұ қ ы қ
б ұ зу ш ы л ы қ ты ң
міндетті
белгісі
болы п
та б ы л а ты н
басқаларм ен
р астал ған нұқсан, елеулі зиян не
заңсы з кіріс, м ед и ц и н ал ы қ немесе
ф ар м а ц ев ти к а л ы қ
қы зм еткердің
кәсіп тік міндеттерін ор ы н дам аған ы ,
тиісінш е
ор ы н дам аған ы ,
м ед и ц и н ал ы қ
көм ек
көрсетуге
м індетті адам н ы ң н ау қ асқа оны
көрсетпеуі, к л и н и к а л ы қ зерттеулер
ж үргізу және
п р о ф и л ак ти к ан ы ң ,
д и агн о сти кан ы ң ,
емдеудің
және
м ед и ц и н ал ы қ
оңалтуды ң
ж аңа
әдістері мен құ р алд ар ы н қолдану
тәртібін бұзуы ту р ал ы мәлім еттері
ж оқ;»;».

Келесі тармақшалардың нөмірленуі
өзгертілсін.
Статья 1
пункт 4
новый
подпункт 2)
проекта
пункт 1)
части первой
статьи 179
Кодекса

Отсутствует.

Дополнить новым подпунктом 2)
следующего содержания:
«2) пункт 1) части первой статьи
179 излож ить в следующей редакции:
«1)
в
которы х
отсутствую т
сведения о наруш ениях действующ его
законодательства,
об
ущербе,
сущ ественном вреде либо незаконном
доходе, невы полнении, ненадлежащ ем
вы полнении
проф ессиональны х
обязанностей
медицинским
или
ф арм ацевтическим
работником,
неоказании
медицинской помощи
больному лицом,
обязанны м
ее

В
целях
исключения
необоснованного
возбуждения
уголовных
дел
в
отношении
медицинских и фармацевтических
работников.

6
оказывать,
нарушении
порядка
проведения
клинических
исследований и применения новых
методов и средств профилактики,
диагностики, лечения и медицинской
реабилитации,
подтвержденные
актами проверок, ревизий, аудита, и
другими, когда их наличие является
обязательным признаком уголовного
правонарушения;»;».

Изменить нумерацию последующих
подпунктов.

6. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года
5.

Жобаның
1-бабы
6-тармағы
1)
тармақшасы
сегізінші
және
тоғызыншы
абзацтары
Кодекстің
мазмұны

мынадай
мазмұндағы
423-1-баптың
тақырыбымен
толықтырылсын:
«423-1-бап. Темекіні және темекі
бұйымдарын,
оның
ішінде
қыздырылатын
темекісі
бар
бұйымдарды,
қорқорға
арналған
темекіні, қорқор қоспасын, темекі
қыздыруға
арналған
жүйелерді,
тұтынудың электрондық жүйелерін
және оларға арналған сұйықтықтарды
жиырма бір жасқа толмаған адамдарға
сату»;

Мынадай редакцияда жазылсын:
«мынадай мазмұндағы 423-1 және
424-1-баптардың
тақырыптарымен
толықтырылсын:
«423-1-бап. Темекіні және темекі
бұйымдарын,
оның
ішінде
қыздырылатын
темекісі
бар
бұйымдарды,
қорқорға
арналған
темекіні, қорқор қоспасын, темекі
қыздыруға
арналған
жүйелерді,
тұтынудың электрондық жүйелерін
және
оларға
арналған
сұйықтықтарды жиырма бір жасқа
толмаған адамдарға сату»;
«424-1-бап.
Клиникалық
зерттеулер
жүргізу
және
профилактиканың, диагностиканың,

Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің
2020 жылғы 27 мамырдағы үшінші
отырысында
Қазақстан
Республикасының
Президенті
берген медицина қызметкерлерін
қылмыстық жазалауды қолдануды
қайта қарауға қатысты тапсырманы
орындау үшін.

7
емдеудің
және
медициналық
оңалтудың
жаңа
әдістері
мен
құралдарын қолдану тәртібін бұзу»;».

Статья 1
пункт 6
подпункт 1)
абзацы
восьмой и
девятый
проекта
Оглавление
Кодекса

6.

Жобаның
1-бабы
6-тармағы
7)
тармақшасының
бесінші абзацы
Кодекстің
199-бабы
бірінші
бөлігінің

дополнить заголовком статьи 423-1
Изложить в следующей редакции:
«дополнить
заголовками
следующего содержания:
«Статья 423-1. Продажа табака и статей 423-1 и 424-1 следующего
табачных изделий, в том числе изделий содержания:
с нагреваемым табаком, табака для
«Статья 423-1. Продажа табака и
кальяна, кальянной смеси, систем для табачных изделий, в том числе
нагрева табака, электронных систем изделий с нагреваемым табаком,
потребления и жидкостей для них табака для кальяна, кальянной смеси,
лицам, не достигшим двадцати одного систем
для
нагрева
табака,
года»;
электронных систем потребления и
жидкостей для
них лицам, не
достигшим двадцати одного года»;
«Статья 424-1. Нарушение порядка
проведения
клинических
исследований и применения новых
методов и средств профилактики,
диагностики, лечения и медицинской
реабилитации»; ».

Во
исполнение
поручения
Президента Республики Казахстан,
данного на третьем заседании
Национального
совета
общественного доверия 27 мая
2020 года, касательно пересмотра
применения уголовного наказания
медицинских работников.

бірінші абзац «бұйымдарын» деген
сөзден
кейін
«,
оның
ішінде
қыздырылатын
темекісі
бар
бұйымдарды,
қорқорға
арналған
темекіні, қорқор қоспасын, темекі
қыздыруға
арналған
жүйелерді,
тұтынудың электрондық жүйелерін
және оларға арналған сұйықтықтарды»
деген сөздермен толықтырылсын;

Жиырма бір жасқа толмаған
адамдарға темекі және темекі
бұйымдарын сатқаны үшін кінәлі
адамды бір мезгілде ӘҚбК-нің
199-бабы
және
423-1-бабы
бойынша әкімшілік жауаптылыққа
тарту
мүмкіндігін
болдырмау
мақсатында.

Мынадай редакцияда жазылсын:
«133-бабында көзделген жағдайды»,
«бұйымдарын» деген сөздер тиісінше
«133 және 423-1-баптарында көзделген
жағдайларды», «бұйымдарын, оның
ішінде қыздырылатын темекісі бар
бұйымдарды,
қорқорға
арналған
темекіні, қорқор қоспасын, темекі
қыздыруға
арналған
жүйелерді,
тұтынудың электрондық жүйелерін
және
оларға
арналған

8
бірінші
абзацы

Статья 1
пункт 6
подпункт 7)
абзац пятый
проекта
абзац
первый
части первой
статьи 199
Кодекса

7.

Жобаның
1-бабы
6-тармағының
жаңа
10) тармақшасы
Кодекстің
жаңа
424-1-бабы

сұйықтықтарды»
ауыстырылсын;».

деген

сөздермен

Изложить в следующей редакции:
абзац первый после слова «изделий,»
дополнить словами «в том числе
«в абзаце первом слова «изделий, за
изделий с нагреваемым табаком, исключением
случая,
табака для кальяна, кальянной смеси, предусмотренного
статьей
133»
систем
для
нагрева
табака, заменить словами «изделий, в том
электронных систем потребления и числе
изделий
с
нагреваемым
жидкостей для них,»;
табаком,
табака
для
кальяна,
кальянной смеси, систем для нагрева
табака,
электронных
систем
потребления и жидкостей для них, за
исключением
случаев,
предусмотренных статьями 133 и
423-1»;».

В целях исключения возможности
привлечения к административной
ответственности виновного лица за
продажу табака и табачных изделий
лицам, не достигшим двадцати
одного года, одновременно как по
статье 199, так и по статье 423-1
КоАП.

Мынадай
мазмұндағы
жаңа
10) тармақшамен толықтырылсын:
«10)
мынадай
мазмұндағы
424-1-баппен толықтырылсын:
«424-1-бап. Клиникалық зерттеулер
жүргізу
және
профилактиканың,
диагностиканың,
емдеудің
және
медициналық
оңалтудың
жаңа
әдістері мен құралдарын қолдану
тәртібін бұзу
Медицина
қызметкерінің
клиникалық зерттеулер жүргізу және
профилактиканың, диагностиканың,
емдеудің
және
медициналық
оңалтудың
жаңа
әдістері
мен
құралдарын қолдану тәртібін бұзуы,
егер бұл әрекеттерде қылмыстық

Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің
2020 жылғы 27 мамырдағы үшінші
отырысында
Қазақстан
Республикасының
Президенті
берген медицина қызметкерлерін
қылмыстық жазалауды қолдануды
қайта қарауға қатысты тапсырманы
орындау үшін.

Жоқ.

9
ж азал ан аты н
іс-әрекет
белгілері
болмаса, ж еке тұ л ғал ар ға екі жүз а й л ы қ
есептік
көрсеткіш
мөлш ерінде
айы ппұл салуға не ж и ы р м а тәулікке
дейінгі мерзімге әкім ш ілік қ а м ақ қ а
алуға алы п келеді.»;».

Келесі тармақшалардың нөмірленуі
өзгертілсін.
Статья 1
пункт 6
новый
подпункт 10)
проекта
новая
статья 424-1
Кодекса

Отсутствует.

Дополнить новым подпунктом 10)
следующего содержания:
«10)
дополнить
статьей
424-1
следующего содержания:
« С татья 424-1. Н аруш ение порядка
проведения
клинических
исследований и прим енения новы х
методов и средств п роф и лакти ки ,
диагностики, лечения и медицинской
реабилитации
Н аруш ение
медицинским
работником
порядка
проведения
клинических
исследований
и
прим енения новы х методов и средств
проф и лакти ки , диагностики, лечения
и медицинской реабилитации, если
это действие не содержит признаков
уголовно наказуемого деяния, влечет ш траф на ф изических лиц в
размере двухсот м есячны х расчетны х
показателей либо арест на срок до
двадцати суток.»;».

Во
исполнение
поручения
Президента Республики Казахстан,
данного на третьем заседании
Национального
совета
общественного доверия 27 мая
2020 года, касательно пересмотра
применения уголовного наказания
медицинских работников.
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Изменить нумерацию последующих
подпунктов.
8.

Жобаның
Жоқ.
1-бабы
6-тармағы
17) 684-баптың бірінші бөлігінде:
17)
«80 (төртінші бөлігінде),» деген
тармақшасының сөздер «80 (2-2 және төртінші
жаңа төртінші бөліктерінде), 80-1 (екінші, төртінші
абзацы
және бесінші бөліктерінде)» деген
сөздермен ауыстырылсын;
Кодекстің
«423,» деген цифрлардан кейін
684«423-1,»
деген
цифрлармен
бабының
толықтырылсын;
бірінші
бөлігі

Статья 1
пункт 6
подпункт 17)
новый абзац
четвертый
проекта
часть
первая
статьи 684
Кодекса
9.

Жобаның
1-бабы
6-тармағы
21)
тармақшасының

Отсутствует.
17) в части первой статьи 684:
слова «80 (частью четвертой),»
заменить словами «80 (частями 2-2 и
четвертой), 80-1 (частями второй,
четвертой и пятой),»;
после цифр «423,» дополнить
цифрами «423-1,»;

«52)
медициналық
қызметтер
(көмек)
көрсету
саласындағы
мемлекеттік органның (80 (2-2 және
төртінші бөліктері), 81 (екінші бөлігі),
82 (екінші бөлігі), 127-1, 409 (жетінші

Мынадай мазмұндағы жаңа төртінші
абзацпен толықтырылсын:
«424
(үшінші
және
бесінші
бөліктерінде),» деген сөздерден кейін
«424-1,»
деген
цифрлармен
толықтырылсын;»;».

Соттарға
ӘҚбК-нің
жаңа
424-1-бабы бойынша әкімшілік
істерді қарау жөнінде құзырет беру
мақсатында.

Дополнить новым абзацем четвертым
следующего содержания:
«после слов «424 (частями третьей и
пятой),»
дополнить
цифрами
«424-1,»;».

В
целях
наделения
судов
полномочием по рассмотрению
административных дел по новой
статье 424-1 КоАП.

Сегізінші абзацтағы «424 (үшінші
және
бесінші
бөліктері),»
деген
сөздерден
кейін
«424-1
(профилактиканың,
диагностиканың,
емдеудің
және

ӘҚбК-нің
жаңа
424-1-бабы
бойынша хаттамалар толтыратын
мемлекеттік органдарды айқындау
мақсатында.
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сегізінші және бөлігі), 424 (үшінші және бесінші
бөліктері), 433 (екінші бөлігі), 462,
жаңа
тоғызыншы
463-баптар);»;
абзацтары
Кодекстің
804-бабы
бірінші
бөлігінің
52) және 53)
тармақшалары

Статья 1
пункт 6
подпункт 21)
абзацы
восьмой и
новый
девятый
проекта
подпункты
52) и 53)
части первой
статьи 804
Кодекса

медициналық
оңалтудың
жаңа
әдістері мен құралдарын қолдану
тәртібін
бұзу
бойынша),»
деген
сөздермен толықтырылсын.
Мынадай
мазмұндағы
жаңа
тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:
«53) тармақшадағы «426» деген
цифрлар
«424-1
(клиникалық
зерттеулер жүргізу тәртібін бұзу
бойынша), 426» деген сөздермен
ауыстырылсын;».

В абзаце восьмом после слов
«52) государственного органа в
сфере оказания медицинских услуг «424 (части третья и пятая),»
(помощи) (статьи 80 (части 2-2 и дополнить
словами
«424-1
(по
четвертая), 81 (часть вторая), 82 (часть нарушению
порядка
применения
вторая), 127-1, 409 (часть седьмая), новых
методов
и
средств
424 (части третья и пятая), 433 профилактики, диагностики, лечения
(часть вторая), 462, 463);»;
и медицинской реабилитации),»
Дополнить новым абзацем девятым
следующего содержания:
«в подпункте 53) слова «статьи 426»
заменить словами «статьи 424-1
(по нарушению порядка проведения
клинических исследований), 426»;».

В
целях
определения
государственных
органов,
составляющих протоколы по новой
статье 424-1 КоАП.

39. «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы
Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании»
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10.

Жобаның
1-бабы
39-тармағының
жаңа
4) жэне 5)
тармақшалары

Жоқ.

Мынадай мазмұндағы жаңа 4) жэне
5) тармақшалармен толықтырылсын:
«4) 40-баптағы «31 наурызға» деген
сөздер «1 шілдеге» деген сөздермен
ауыстырылсын;
«5)
41-баптың
1-тармағының
екінші абзацындағы «31 наурыздан»
деген сөздер «1 шілдеден» деген
сөздермен ауыстырылсын.».

Қазақстан
Республикасының
Президенті жанындағы Төтенше
жағдай режимін қамтамасыз ету
жөніндегі
мемлекеттік
комиссияның №8 хаттамасының
1.2.3-тармағына
сэйкес
Қорға
аударымдар
және
(немесе)
жарналар түспеген адамдар үшін
МӘМС жүйесінде медициналық
көмек алу құқығын 2020 жылғы 1
шілдеге дейін ұзарту тапсырылған.

Отсутствуют.

Дополнить новыми подпунктами 4) и
5) следующего содержания:
«4) в статье 40 слова «31 марта»
заменить словами «1 июля»;
5) в абзаце втором пункта 1 статьи
41 слова «31 марта» заменить словами
«1 июля».».

В соответствии с пунктом 1.2.3
протокола №8 Г осударственной
комиссии по обеспечению режима
чрезвычайного
положения
при
Президенте Республики Казахстан
поручено продлить до 1 июля 2020
года
право
на
получение
медицинской помощи в системе
ОСМС для лиц, за которых не
поступали отчисления и (или)
взносы в Фонд.

Зацның
40-бабы
және 41бабының 1тармағы

Статья 1
пункт 39
новые
подпункты 4)
и 5) проекта
статья 40
и пункт 1
статьи 41
Закона

Әлеуметтік-мәдени даму жэне ғылым
комитетінің төрағасы

М. БАҚТИЯРҰЛЫ

