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Айдана 
ШОТБАЙҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Сөз бен істің арасы
Жалпы, алдағы ҰБТ-да са-

нитар лық талаптардың қалай сақ-
та латынын Премьер-Министр дің 
орын басары Ералы Тоғжанов 
жақында өткен онлайн бри-
финг тің бірінде: «Барлық ҰБТ 
өткізу орындары тепловизор, 
дезинфекциялық тоннель жəне 
аяқкиімді зарарсыздандыруға 
ар налған кілемшелер, медици-
налық пункттер, санитайзер-
лер, маскалармен қамтамасыз 
етіледі», деп айтқан болатын. 
Сондай-ақ Е.Тоғжанов ҰБТ-ны 
өткізудің санитарлық-эпиде-
миялық талаптары бо йын ша 
нұсқаулық ты əзірлеу қажет 
екеніне, əлеу мет тік ара қашық-
тық ты сақтау, санитарлық талап-
тарды міндетті түрде орындау, 
оқушыларды тес тілеу орындары-
на жеткізудің қауіп  сіздік шарала-
рын ұйым дас тыруға тоқталған.

Дегенмен сөз бен істің сай 
келуі дəл қазір маңызды мəселеге 

ай налып тұр. Себебі аттестат 
тап  сыру рəсімін өткізу бойын-
ша да Білім жəне ғылым ми-
нистр  лігі тарапынан арнайы 
ұсы ным жариялаған еді. Онда: 
«Рəсім ге əрбір түлекпен 1 неме-
се 2 ата-ана ғана қатыса алады, 
одан көп болмауы керек. Соны-
мен қатар санитарлық талаптар 
мен адамдар арасындағы ара-
қа шықтық сақталып, шараға 

қаты су шылардың барлығы маска 
тағуы тиіс», деп көрсетілген-тін. 
Бірақ маусым айының 3-4 күн-
дері не белгіленген рəсімді көру 
үшін редакция маңындағы 1-2 
мек  тепті сырттай бақыладық. 
Сон да оқушылардың аулада топ-
топ болып жиналып тұрғанын 
көрдік. Əрі біразы маскасыз жүр. 

Бұл ретте ата-аналардың аз 
болғанын айта кеткен жөн. Ал 
өңірлердегі таныс-туыс тар дың 
əлеу меттік желілер де тарат-
қан ви део ларынан түлек тер дің 
емін-еркін вальс билеп жүр гені 
ара қа шықтықтың қанша лық-
ты дең гейде сақталғанын анық 
көр сете тін дей. Əлбетте, өмір  де 
бір болатын шарада көңіл дегіні 
жасаған жақсы, алайда адам ның 
өмірі бəрінен бірінші тұруы тиіс. 

(Соңы 8-бетте)

КӨКЕЙКЕСТІ

Талапкерге талап көбейіп тұр

Индустрияландыру саясаты: 
Үшінші бесжылдықта қателіктер ескерілсе 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елімізде жарияланған карантин әр $ңірлердегі жағдайға 
байланысты әлі толық алынбады, себебі күн сайын коро-
навирус жұқтырғандардың саны артып барады. Ал Ұлттық 
бірыңғай тестілеудің уақыты таяп келеді. Биылғы ҰБТ-ның 
жүгі бұрынғыдан екі есе ауыр болып тұр. Себебі ата-ана енді 
баласының тестілеудегі нәтижесіне ғана емес, адам к$п жина-
латын жерде вирус жұқтыру қаупіне де қоса қам жейді. Бұл бір 
жағынан тестілеуді ұйымдастырушы тарапқа, екіншіден $мір 
қауіпсіздік дағдыларын 11-12 жыл бойы қаншалықты игергенін 
к$рсететін түлектерге де үлкен сынақ болмақ. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазіргі таңда экологиялық қауіпсіздік – ұлттық қауіпсіздіктің 
б$лінбес б$лшегі. 1995 жылғы 30 тамызда бүкілхалықтық ре-
ферендум арқылы қабылданған ел Конституциясының 31-ба-
бында «Мемлекет адамның $мірі мен денсаулығына қолайлы 
жағдай туғызатын қоршаған ортаны қорғауды мақсат етеді» 
деп тайға таңба басқандай айқын к$рсетілген. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП

Жаңа кодекс – экологиялық 
қауіпсіздік кепілі

Темір ҚҰСАЙЫН,
«Egemen Qazaqstan»

Бұл тұрғыда елімізде бір-
қатар мəселелер қолға алын-
ғанымен, экологиялық ахуал-
ды жақсарту ісінде шешімін 
таппаған түйін əлі де жеткілікті. 
Айталық 2019 жылдың орта 
шенінде Nonеws веб-сайтын-
да Numbeo статистикасына 
сəй кес қоршаған ортаның 

ластану деңгейіне қатысты 
əлем елдерінің рейтингі жария-
ланды. Осы рейтингте Қазақ-
стан əлемдегі 109 елдің ішінде 
25-орынды қанағат тұтыпты. 
Бұл елімізде төмен экологиялық 
ахуал қалыптасып отырғанын 
көрсетеді. Мұның себебі неде? 
Бұған дейін жүргізілген зерт-
теулер еліміздегі шаруашылық 
жүргізуші субъектілер өз 
қызметтерін атқару кезінде 

экологиялық талаптар мен заң-
ды лықтарды орындауға ен жар-
лық танытып келгенін дəйек-
тейді. Мұндай жағымсыз жайт 
өз кезегінде аталған мəсе лені 
реттеудің төмен деңгейіне 
əкеліп соқтырған. 

Сонымен бірге қоршаған 
ортаның ластануының жоғары 
деңгейіне қазіргі қолданыстағы 
Экологиялық кодекстің солқыл-
дақтығы да ықпал еткені бай-
қалады. Эколог-маман дар дың 
мəлімдеуінше, елдің басты 
экологиялық құжаты бір ғана 
«өзін-өзі бақылау» жəне «қал-
дық қаржыландыру» қағидат-
тарына негізделіп келді. 

(Соңы 17-бетте)

Жақсылық МҰРАТҚАЛИ,
«Egemen Qazaqstan»

22 мың кәсіпорын
жұмыс істеп тұр

Алайда экономиканы əртараптан ды-
руға бағытталған бағдарламаның ал дың-
ғы екі кезеңінде жіберілген қате ліктер 
мен кемшіліктер аз болған жоқ. Əсіресе 
Ақтаудағы планшет шығаратын зауыт 

пен Қарағандыдағы ұшақ құрасты ра тын 
кəсіпорынның ашылмай жатып жа был-
ғанын көпшілік əлі ұмыта қоймады. 

Ал таяуда салалық ведомствоның 
жыл сайынғы есебінде Индустрия жəне 
инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт 
Атамқұлов 2019 жыл өнеркəсіп секто-
ры үшін табысты аяқталғанын жеткізді. 
Оның ішкі жалпы өнімдегі үлесі 27,5%-
ды құрап, 11,4%-ы өңдеуші өнеркəсіпке 
тиесілі. Мамырдағы жағдайға сəйкес, 

өнеркəсіп сегментінде қазір 22 мың 
кəсіпорын жұмыс істеп, (өңдеуші 
өнеркəсіп – 16,1 мың), 1 млн-нан астам 
адам жұмыспен қамтылған (оның 
ішінде өңдеуші өнеркəсіпте – 583,6 
мың адам). Соңғы 5 жылда өңдеуші 
өнеркəсіп сегментіндегі кəсіпорындар 
45 трлн теңгеге өнім өндірген. Былтырғы 
қорытынды бойынша бұл саладағы нақты 
көлем индексі 4,4%-ға өсті. Оң дина-
мика биыл да сақталады деп күтілуде. 
Осы жылдағы 4 айдың қорытындысына 
келсек, нақты көлем индексі 107%-ды 
құрады. Бесжылдық кезеңде өңдеуші 
секторға 18,7 млрд доллардан астам 
тікелей шетелдік инвестиция тартылып, 
еңбек өнімділігі 11,7%-ға артты. 

(Соңы 6-бетте)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Биыл Қазақстан индустрияландырудың үшінші бес-
жылдығын жүзеге асыруға кіріспек. Соңғы 5 жыл-
да Индустриялық-инновациялық дамытудың мем-
лекеттік бағдарламасы арқылы $ңдеу саласын  дағы 

жал пы қосылған құн 30,6 трлн теңгені құрады. Былтыр бұл к$рсеткіш 2015 
жыл ғы деңгейден 87%-ға артып, 7,8 трлн теңгеге жетті. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексіне 
соттар жұмысының заманауи форматтарын ендіру, артық 

сот рәсімдері мен шығындарын қысқарту мәселелері 
бойынша $згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1-бап. 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының 
Азаматтық процестік кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң 
Жаршысы, 2015ж., №20-V, 20-VІ, 114-құжат; 2016 ж., №7-ІІ, 55-құжат; 
№12,87-құжат; 2017ж., №1-2,3-құжат; №4,7-құжат;№8,16-құжат; №16, 
56-құжат; №21, 98-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №13, 41-құжат; №14, 
44-құжат; №16, 53-құжат; №24, 93-құжат;

(Жалғасы 9-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне лотереялар және лотерея қызметі мәселелері 

бойынша $згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілсін:

1. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Əкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2014 ж., №18-І, 18-ІІ, 92-құжат; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат; 
№24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., №1, 2-құжат; №2, 6-құжат; №7, 33-құжат; №8, 
44, 45-құжаттар; №9, 46-құжат; №10, 50-құжат; №11, 52-құжат; 

(Соңы 11-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне соғыс жағдайы мәселелері

бойынша $згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілсін:

1. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., №22-
IV, 151-құжат; 2016 ж., №7-I, 49-құжат; 2017 ж., №11, 29-құжат; №12, 34-құжат; 
№13, 45-құжат; №20, 96-құжат; 2018 ж., №1, 4-құжат; №7-8, 22-құжат; №10, 
32-құжат; №14, 42-құжат; №15, 47, 48-құжаттар; 2019 ж., №15-16, 67-құжат; 
№21-22, 91-құжат;

(Соңы 12-бетте)
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2019 ж., №2, 6-құжат; №7, 36, 37-құжаттар; №15-16, 
67-құжат; №23, 103-құжат; №24-I, 118, 119-құжаттар; 
2020 жылғы 7 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актi-
лерiне əлеуметтiк қамсыздандыру мəселелерi бойынша 
өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2020 жылғы 
6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) мазмұнында:
24-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«24-бап. Дауды (жанжалды) медиация немесе парти-

сипативтік рəсім тəртібімен шешу. Дауды төреліктің, 
«Астана» халықаралық қаржы орталығы сотының ше-
шуіне беру»;

5-1-тарау мынадай мазмұндағы 56-3 жəне 56-4-бап-
тардың тақырыптарымен толықтырылсын:

«56-3-бап. Сот приставы
56-4-бап. Аудармашы»;
11-1-тарау мынадай мазмұндағы 133-4-баптың тақы-

рыбымен толықтырылсын:
«133-4-бап. Электрондық хаттама»;
147-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«147-бап. Оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тəртібі-

мен қаралған іс бойынша шешім»;
мынадай мазмұндағы 187-1-баптың тақырыбымен 

толықтырылсын:
«187-1-бап. Сот отырысында техникалық құралдарды 

пайдалану»;
198-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазыл-

сын: 
«198-бап. Iстi талқылауды кейiнге қалдыру, сот 

отырысындағы үзіліс»;
мынадай мазмұндағы 250-1-баптың тақырыбымен 

толықтырылсын:
«250-1-бап. Атқарушылық іс жүргізуде борышкердің 

жылжымайтын мүлкіне өндіріп алуды қолдану»;
405-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«405-бап. Бiрiншi сатыдағы сот судьясының апелля-

ция лық шағымды, прокурордың өтінішхатын алғаннан 
кейiнгi əрекеттерi»;

461-баптың тақырыбы алып тасталсын;
463-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«463-бап. Соттың істі қайта қарау туралы арыз бо-

йынша ұйғарымы»;
2) 4-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«4-бап. Азаматтық сот ісін жүргізудің міндеттері
Азаматтардың, мемлекеттің жəне заңды тұлғалардың 

бұзылған немесе даулы құқықтарын, бостандықтары 
мен заңды мүдделерін қорғау жəне қалпына келтіру, 
азаматтық айналымда жəне жария-құқықтық қатынас-
тарда заңдылықты сақтау, істің толық жəне уақтылы 
қаралуын қамтамасыз ету, дауды бейбіт жолмен рет-
теуге жəрдемдесу, құқық бұзушылықтардың алдын 
алу мен қоғамда заңға жəне сотқа құрметпен қарауды 
қалыптастыру азаматтық сот ісін жүргізудің міндеттері 
болып табылады.»;

3) 15-баптың үшінші жəне төртінші бөліктері мына-
дай редакцияда жазылсын:

«3. Сот объективтілікті жəне бейтараптылықты 
сақтай отырып, процеске басшылықты жүзеге асырады, 
тарап тардың істің мəн-жайларын толық жəне объективті 
зерттеуге арналған процестік құқықтарын іске асыруы 
үшін қажетті жағдайлар жасайды.

Сот іске қатысатын адамдарға олардың құқықтары 
мен міндеттерін түсіндіреді, процестік əрекеттерді жасау-
дың немесе жасамаудың салдарлары туралы ескертеді, 
олардың құқықтық позициялары мен дəлелдемелерін 
нақтылайды, олармен істің мəн-жайларын талқылайды 
жəне осы Кодексте көзделген жағдайларда, оларға 
өздерінің құқықтарын жүзеге асыруға жəрдемдеседі.

Сот шешімді əрбір тарапқа бірдей негіздерде зерт-
теуге қатысуды қамтамасыз еткен дəлелдемелерге ғана 
негіздейді.

4. Сот тараптың уəжді өтінішхаты бойынша не өз 
бастамасы бойынша істің материалдарын жинау жəне 
зерттеу, тараптар дəлелдерінің негізділігін жəне сотқа 
ұсынылған дəлелдемелердің анықтығын тексеру бойын-
ша шаралар қабылдайды, сондай-ақ азаматтық сот ісін 
жүргізу міндеттеріне қол жеткізуге бағытталған өзге де 
əрекеттерді орындайды.»;

4) 24-бапта:
тақырып «төреліктің» деген сөзден кейін «, «Астана» 

халықаралық қаржы орталығы сотының» деген сөздермен 
толықтырылсын;

«төреліктің» деген сөзден кейін «, «Астана» халық-
аралық қаржы орталығы сотының» деген сөздермен 
толықтырылсын;

5) 34-бапта:
бесінші бөлік мынадай мазмұндағы екінші абзацпен 

толықтырылсын:
«Екі тарап та сот айқындаған соттылықпен келіскен 

жағдайда, олардың жазбаша өтінішхаты бойынша істі бір 
соттан екінші сотқа беру ұйғарым шығарылғаннан кейін 
дереу жүргізіледі.»;

алтыншы бөлік мынадай мазмұндағы екінші абзац-
пен толықтырылсын:

«Əртүрлі облыстарда, республикалық маңызы бар 
қалаларда жəне астанада орналасқан бірінші сатыдағы 
соттар арасындағы дауды Қазақстан Республикасының 
Жоғарғы Соты тиісті облыстық жəне оған теңестірілген 
соттың ұсынуы бойынша шешеді.»;

6) 35-баптың тоғызыншы бөлігі 2) тармақшадағы 
«болмаған жағдайда мүмкін.» деген сөздер «болмаған;» 
деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) 
тармақшамен толықтырылсын:

«3) егер тараптар арасында медиация өткізу кезінде 
келісімге қол жеткізілмесе жəне тараптардың істі осы 
судьяның қарауына келісімі болмаған жағдайда мүмкін 
болады.»;

7) 38-баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы «аудар-
машы,» деген сөзден кейін «консультант,» деген сөзбен 
толықтырылсын;

8) 39-бапта:
бірінші бөліктегі «сот отырысына» деген сөздер «істі 

қарауға жəне шешуге» деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші бөліктің төртінші абзацындағы «сот істі 

қараған жəне шешкен кезде сот отырысына» деген сөздер 
«соттың істі қарауына жəне шешуіне» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

үшінші бөлікте орыс тіліндегі мəтінге түзету енгізілді, 
қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді;

9) 40-баптың бірінші бөлігі «аудармашы,» деген сөзден 
кейін «консультант,» деген сөзбен толықтырылсын;

10) 41-бапта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Сот отырысында прокурорға, сот отырысының 

хатшысына, маманға, сарапшыға, аудармашыға, консуль-
тантқа мəлімделген қарсылық білдіруді (өздігінен бас 
тартуды) сот сол сот отырысында қарайды жəне шешеді.

Сот отырысынан тыс мəлімделген жазбаша қарсылық 
білдіруді (өздігінен бас тартуды) судья тараптарға хабар-
ламастан, ол түскен күннен бастап келесі жұмыс күнінен 
кешіктірмей ал қосымша мəн-жайларды анықтау қажет 
болған кезде – келесі сот отырысында қарайды.»;

төртінші бөліктегі «кеңесу бөлмесінде» деген сөздер 
алып тасталсын;

11) 5-1-тарау мынадай мазмұндағы 56-3 жəне 
56-4-баптармен толықтырылсын:

«56-3-бап. Сот приставы
1. Мемлекеттік қызметте тұратын, өзіне заңмен жүк-

телген міндеттерді орындайтын лауазымды адам сот при-
ставы болып табылады.

2. Сот приставы сот отырысы кезінде залда қоғамдық 
тəртіпті сақтайды, сотқа процестік əрекеттерді орында-
уда жəрдемдеседі, соттарда судьялар мен процеске өзге 
де қатысушыларды күзетуді жүзеге асырады, төрағалық 
етушінің өкімдерін орындайды, өзіне заңмен жүктелген 
басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.

56-4-бап. Аудармашы
1. Аударма жасау үшін білу қажет тілдерді меңгерген 

жəне егер іске қатысатын адам, сондай-ақ куə, сарапшы, 
маман іс бойынша іс жүргізіліп жатқан тілді білмеген 
жағдайларда, сол сияқты жазбаша құжаттарды аудару 
үшін процестік əрекеттерге қатысуға тартылған, іске 
мүдделі емес адам аудармашы ретінде шақырылады.

2. Төрағалық етуші аудармашыны тағайындау туралы 
хаттамалық ұйғарым шығарады.

3. Аудармашының:
1) аударманы жүзеге асыру кезінде қатысатын 

адамдарға аударманы нақтылау үшін сұрақтар қоюға;
2) өзі қатысқан сот отырысының хаттамасымен таны-

суға, аударманың толық жəне дұрыс көрсетілуі бөлігінде 
хаттамаға ескертулер жасауға;

3) егер оның аудару үшін қажетті жеткілікті білімі 
болмаса, іс бойынша іс жүргізуге қатысудан бас тартуға;

4) егер іс бойынша іс жүргізуге қатысу оның лауазым-
дық міндеттерінің шеңберіне кірмейтін болса, өзінің іске 
қатысуына байланысты шеккен шығыстарына өтем жəне 
орындаған жұмысы үшін сыйақы алуға құқығы бар.

4. Аудармашы:
1) сотқа шақыру бойынша келуге;
2) аударманы толық жəне дұрыс жүзеге асыруға;
3) өзінің қатысуымен өткізілген сот отырысының 

хатта масында, сондай-ақ өзіне аудару үшін берілген өзге 
де құжаттарда аударманың дұрыстығын өзінің қолтаң-
басымен куəландыруға;

4) аудармашы ретінде тартылуына байланысты өзіне 
белгілі болған істің мəн-жайлары туралы мəліметтерді 
жəне өзге де деректерді жария етпеуге;

5) сот отырысы кезінде тəртіпті сақтауға міндетті.
5. Осы баптың қағидалары сурдоаударма жасау 

дағдыларын меңгерген жəне сот процеске қатысу үшін 
тартқан адамға қолданылады.»;

12) 59-баптың үшінші бөлігінің 2) тармақшасы «ау-
дармашы,» деген сөзден кейін «консультант,» деген 
сөзбен толықтырылсын;

13) 60-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«1. Тапсырма бойынша өкіл, талап қою арызына қол 
қоюдан, iстi төрелікке, «Астана» халықаралық қаржы 
орталығының сотына беруден, татуласу келісімін, да-
уды (жанжалды) медиация тəртібімен реттеу туралы 
келісім немесе дауды партисипативтік рəсім тəртібімен 
реттеу туралы келісім жасасудан, талап қоюдан немесе 
талап қоюды танудан толық немесе ішінара бас тарту-
дан, талап қою талаптарының нысанасын ұлғайтудан 
немесе азайтудан, талап қоюдың нысанасын немесе 
негізін өзгертуден, өкілеттіктерді басқа тұлғаға беруден 
(басқаға сеніп тапсырудан); сот актісіне апелляциялық, 
кассациялық тəртіптермен шағым жасаудан, жаңадан 
ашылған немесе жаңа мəн-жайлар бойынша сот актісін 
қайта қарау туралы арыз беруден, сот актісін мəжбүрлеп 
орындатуды талап етуден, ұйғарылған мүлікті алудан, 
апелляциялық шағымнан жəне кассациялық тəртіппен 
сот актісін қайта қарау туралы өтінішхаттан бас тартудан 
басқа, өкілдік етушінің атынан осы Кодексте көзделген 
барлық процестік əрекетті жасауға құқылы.»;

14) 66-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын: 

«4. Дау (жанжал) медиация тəртібімен реттелмеген 
жағдайда, судья өзі сотта медиация жүргізу кезінде алған 
дəлелдемелерді, егер тараптар бұған қарсы болмаған 
жағ дайды қоспағанда, іс жүргізуінде іс жатқан судьяға 
ұсына алмайды.»;

15) 74-баптың бірінші жəне екінші бөліктері мынадай 
редакцияда жазылсын:

«1. Істі қарайтын сот өз бастамасы бойынша не-
месе іске қатысатын адамның басқа қаладағы немесе 
аудандағы дəлелдемелерді қамтамасыз етудің (жинау-
дың, зерттеудің) қажеттігі туралы өтінішхаты қанағат-
тандырылған жағдайда, тиісті сотқа белгілі бір процестік 
əрекеттерді жүргізуді тапсырады.

2. Істі қарайтын сот өз бастамасы бойынша немесе 
іске қатысатын адамдардың Қазақстан Республикасының 
азаматтық істер бойынша құқықтық көмек көрсету ту-
ралы шарты бар басқа мемлекеттегі дəлелдемелерді 
қамтамасыз етудің (жинаудың, зерттеудің) қажеттігі ту-
ралы өтінішхаттары қанағаттандырылған жағдайда, осы 
шарттың ережелеріне сəйкес сот тапсырмасын жібереді.»;

16) 80-баптың үшінші бөлігінің 3) тармақшасы мы-
надай редакцияда жазылсын: 

«3) шешім немесе үкім шығару кезінде істің мəн-
жайларын талқылау барысында кеңесу құпиясын сақтау 
мəселелері бойынша – судья;»;

17) 81-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«2. Егер куə ауруының, қарттығының, мүгедектігінің, 
тұратын жерінің алыстығының немесе басқа да дəлелді 
себептерінің салдарынан соттың шақыруы бойынша ке-
луге жағдайы болмаса, сот одан оның болған жерінде 
не техникалық байланыс құралдарын пайдалана отырып 
жауап алуы мүмкін.»;

18) 100-бапта:
екінші бөлікте:
«, сондай-ақ» деген сөз «не» деген сөзбен ауыстырыл-

сын;
мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықты-

рылсын:
«Сот жазбаша дəлелдемелерді өз бастамасы бойынша 

да талап етіп алдыруы мүмкін.»;
алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«6. Электрондық құжаттар нысанындағы дəлелде-

мелер немесе олардың электрондық цифрлық қолтаң-
бамен куəландырылған көшірмелері сотқа осы бапта 
белгіленген қағидалар сақтала отырып ұсынылады. 

Қазақстан Республикасының заңнамасында тек 
элек трондық құжатты пайдалануға жол берілмейтін 

жағдайларды қоспағанда, электрондық құжат дəлелдеме 
деп танылады.»;

19) 105-бап мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«4. Егер бірінші жəне апелляциялық сатылардағы сот-
тарда тараптар арасында татуластыру рəсімі шеңберінде 
жасалған келісімдердің шарттарында талап қою талап-
тарының мөлшері ұлғайтылса не даудың нысанасы 
өзгертілсе, мемлекеттік бажды қосымша төлеу жүр гі-
зілмейді. Сот шығыстарын бөлу осы Кодексте белгі-
ленген тəртіппен жүзеге асырылады.»;

20) 109-баптың алтыншы бөлігіндегі «бес» деген сөз 
«үш» деген сөзбен ауыстырылсын;

21) 120-бапта:
бірінші бөліктегі «сот кеңесу бөлмесіне кетпестен» 

деген сөздер алып тасталсын;
үшінші бөліктегі «кеңесу бөлмесінде» деген сөздер 

алып тасталсын;
22) 126-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда 

жазылсын:
«4. Өткізіп алынған процестік мерзімді қалпына 

келтіру туралы арыз өзінің құқықтарының немесе заңды 
мүдделерінің бұзылғандығы туралы арыз иесіне белгілі 
болған күннен бастап бір айдан кешіктірілмей, процестік 
əрекеттер жасалуға тиіс сотқа беріледі. 

Іске қатысатын адамдар арыздың келіп түскені тура-
лы дереу хабарландырылады жəне олардың сотқа пікір 
ұсынуға құқығы бар.

Сот өткізіп алынған процестік мерзімді қалпына 
келтіру туралы арызды сотқа келіп түскен күнінен бастап 
он жұмыс күні ішінде қарайды жəне шешеді.

Сот өткізіп алынған процестік мерзімді қалпына 
келтіру туралы арызды өз қалауы бойынша, іске қаты-
сатын адамдарды шақырмастан қарауға не сот отырысын 
тағайындауға құқылы. Бұл ретте сот отырысының уақыты 
мен орны туралы тиісті түрде хабарландырылған, іске 
қатысатын адамдардың келмеуі арызды қарауға кедергі 
болып табылмайды.»;

23) 11-1-тарау мынадай мазмұндағы 133-4-баппен 
толықтырылсын:

«133-4-бап. Электрондық хаттама
1. Сот талқылауының аудио-, бейнежазбасы электрон-

дық хаттама деп танылады.
2. Электрондық хаттаманың толықтығын, құрылымы 

мен сапалы тыңдалуын қамтамасыз ететін техникалық 
талаптарды соттардың қызметін ұйымдастырушылық 
жəне материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге 
асыратын орган осы Кодекстің талаптарын ескере оты-
рып айқындайды.»;

24) 134-баптың бірінші бөлігіндегі «судья» деген сөз 
алып тасталып, «шығарады» деген сөз «электрондық 
нысанда шығарылады» деген сөздермен ауыстырылсын;

25) 135-бапта:
6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6) партисипативтік рəсім тəртібімен жасасылған, 

дауларды реттеу туралы келісімдерді орындау туралы;»; 
18) тармақша алып тасталсын;
26) 143-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«143-бап. Өндіріп алушыға сот бұйрығын беру 

жəне оны орындауға жіберу
1. Егер белгіленген мерзімде сотқа борышкерден 

қарсылық келіп түспесе, сот бұйрығы өндіріп алушыға 
орындауға ұсыну үшін беріледі немесе оның арызы бой-
ынша сот аумаққа жатқызылуына қарай тиісті əділет ор-
ганына не жеке сот орындаушыларының өңірлік палата-
сына орындауға жібереді.

2. Өндіріп алушының өтініші бойынша, сондай-ақ 
осы Кодекстің 243-бабына сəйкес дереу орындалуға жа-
татын талаптар бойынша сот бұйрығын сот орындауға 
тікелей жібереді

3. Борышкерден мемлекеттік бажды тиісті бюджеттің 
кірісіне өндіріп алу үшін сот бұйрығының жекелеген 
данасын сот аумаққа жатқызылуына қарай тиісті əділет 
органына не жеке сот орындаушыларының өңірлік пала-
тасына тікелей жібереді.»;

27) 144-бапта:
үшінші бөліктің жетінші абзацы мынадай редак цияда 

жазылсын:
«6) қосымша мəн-жайларды анықтау немесе қосымша 

дəлелдемелерді зерттеу қажет болса, істі талап қою ісін 
жүргізу қағидалары бойынша қарауға көшеді, бұл тура-
лы істі сот талқылауына дайындау туралы ұйғарымда 
көрсетеді.»;

төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Істі сот талқылауына дайындау туралы ұйғарымда 

іске қатысатын адамдар жасауға тиіс əрекеттер мен осы 
əрекеттерді жасау мерзімдері көрсетіледі. Іс осы Кодексте 
тиісті санаттағы істер үшін белгіленген мерзімдерде 
қаралуға тиіс. Істі қарау мерзімі талап қою арызы қабыл-
данған күннен бастап есептеледі.»;

28) 145-баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мы-
надай редакцияда жазылсын:

«1) егер талап қою бағасы заңды тұлғалар үшін – екі 
мың айлық есептік көрсеткіштен, дара кəсіпкерлер, аза мат-
тар үшін бір мың айлық есептік көрсеткіштен ас паса, ақ-
шаны өндіріп алу туралы талап қою арыздары бойынша;»;

29) 146-баптың екінші, үшінші, төртінші жəне бесінші 
бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Сот тараптарды істі оңайлатылған (жазбаша) іс 
жүргізуде қарау туралы ол қабылданған күннен бастап 
келесі жұмыс күнінен кешіктірмей электрондық пошта 
мекенжайы немесе ұялы байланыстың абоненттік нөмірі 
бойынша, сондай-ақ хабарламаның тіркелуін қамтамасыз 
ететін өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып 
хабардар етеді.

3. Істі оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізуде қараумен 
келіспеген тараптар хабарламаны алған күннен ба-
стап он бес жұмыс күні ішінде сотқа талап қою ісін 
жүргізу қағидалары бойынша дауды жалпы тəртіппен 
қарау туралы өтінішхат, ал жауапкер – құжаттар мен 
дəлелдемелерді қоса бере отырып, талап қоюға пікір 
(қарсылық) ұсынуға құқылы.

4. Шешім шығарылғаннан кейін сотқа келіп түскен, 
дауды жалпы тəртіппен қарау туралы өтінішхат осы 
шешімнің күшін жою туралы арыз ретінде қабылданады 
жəне қаралады.

5. Пікірді, дəлелдемелерді жəне өзге де құжаттарды 
ұсыну үшін сот белгілеген мерзімдер өткеннен кейін сот 
тараптарды шақырмастан, істі оңайлатылған (жазбаша) 
іс жүргізу тəртібімен электрондық форматта қарайды.»;

30) 147-бапта:
тақырыптағы «қаралатын» деген сөз «қаралған» деген 

сөзбен ауыстырылсын;
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тəртібімен 

қаралған іс бойынша сот кіріспе жəне қарар бөліктерден 
тұратын шешім шығарады. Сот шешімінің көшірмесі 
тараптарға оның алынғанын тіркеуді қамтамасыз ететін 
байланыс құралдары пайдаланыла отырып жіберіледі не 
шешім шығарылған күннен бастап үш жұмыс күнінен 
кешіктірілмей беріледі.

Сот шешім заңды күшіне енгенге дейін тараптың 
мəлімдеген жазбаша өтінішхаты бойынша не өзінің ба-
стамасы бойынша кіріспе, уəждеу жəне қарар бөліктерден 
тұратын шешімді дайындайды.»;

үшінші бөлік мынадай мазмұндағы екінші абзацпен 
толықтырылсын:

«Судья шешімнің күшін жоюдан бас тарту туралы 
ұйғарыммен бірге, егер бұрын мұндай шешім берілмеген 
болса, тараптарға кіріспе, уəждеу жəне қарар бөліктерден 
тұратын шешімді беруге міндетті.»;

31) 148-бапта:
екінші бөлік мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен 

толықтырылсын:
«6-1) тарап (тараптар) қабылдаған, татуласуға бағыт-

талған əрекеттер туралы мəліметтер, егер мұндай əре-
кеттер қабылданған болса;»;

бесінші бөлік алып тасталсын;
32) 149-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 

5-1) тармақшамен толықтырылсын:
«5-1) тараптың (тараптардың) татуласуға бағытталған 

əрекеттерді жасағанын растайтын құжаттар, егер мұндай 
əрекеттер жасалған болса;»;

33) 150-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 
екінші жəне үшінші абзацтармен толықтырылсын:

«Татуласу рəсімдері жүргізілген кезде талап қою 
арызын қабылдау талап қою арызы түскен күннен ба-
стап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Татуласу 
рəсімдерін жүргізу нəтижелері туралы сот ұйғарымында 
талап қою арызын қабылдау не оны қабылдаудан бас тар-
ту туралы көрсетіледі.

Татуласу рəсімдерін, талап қою арызын қабылдаған 
кезде судья осы Кодекстің 17-тарауында көзделген 
қағидалар бойынша жүргізеді.»;

34) 156-баптың бірінші бөлігінің 4) тармақшасы мы-
надай редакцияда жазылсын:

«4) мүлікті тыйым салудан босату туралы талап қою 
берілген жағдайда мүлікті өткізуді тоқтата тұру;»;

35) 159-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«2. Іске қатысатын адамдар арыздың келіп түскені 
туралы дереу хабарландырылады жəне олардың сотқа 
пікір ұсынуға құқықтары бар.

Сот талап қоюды қамтамасыз ету шараларын ауысты-
ру туралы арызды ол сотқа келіп түскен күннен бастап 
бес жұмыс күні ішінде қарайды жəне шешеді.

Сот талап қоюды қамтамасыз ету шараларын 
ауыс  тыру туралы арызды іске қатысатын адамдарды 
шақыр мастан қарауға не сот отырысын тағайындауға 
құқылы. Бұл ретте сот отырысының уақыты мен орны 
туралы тиісті түрде хабарландырылған, іске қатысатын 
адамдардың келмеуі арызды қарау үшін кедергі болып 
табылмайды.»;

36) 160-бап мынадай мазмұндағы 2-1-бөлікпен толық-
тырылсын:

«2-1. Іс бойынша іс жүргізу тоқтатылған, талап қою 
арызы қараусыз қалдырылған, сондай-ақ талап қою ары-
зы қайтарылған жағдайларда талап қоюды қамтамасыз 
ету жөніндегі қабылданған шаралар сот ұйғарымы заңды 
күшіне енгенге дейін өз күшін сақтайды.»;

37) 165-баптың 5) тармақшасы «төрелікке» деген 
сөзден кейін «, «Астана» халықаралық қаржы орта-
лығының сотына» деген сөздермен толықтырылсын;

38) 168-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«1. Осы Кодекстің 272, 273-баптарында, 277-бабының 
1), 2), 3), 4), 5) жəне 6) тармақшаларында жəне 
279-бабының 1), 2), 3), 4), 5), 8) жəне 9) тармақшаларында 
көзделген мəн-жайлар болған кезде істі сот талқылауына 
дайындаған кезде ол бойынша іс жүргізу тоқтатыла 
тұруы немесе тоқтатылуы не арыз қараусыз қалдырылуы 
мүмкін.»;

39) 169-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мы-
надай редакцияда жазылсын:

«1. Талап қоюшы қосымша процестік əрекеттерді 
жүргізу қажет болмаған кезде сот шешім шығару үшін 
шығып кеткенге дейін жазбаша арыз беру арқылы та-
лап қоюдың негізін немесе нысанасын өзгертуге, талап 
қою талаптарының мөлшерін ұлғайтуға немесе азайтуға 
құқылы.»;

40) 170-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«1. Талап қоюшы сот шешім шығару үшін шығып 
кеткенге дейін бірінші жəне апелляциялық сатылардағы 
соттарға жазбаша арыз беру арқылы талап қоюдан бас 
тартуға құқылы.»;

41) 171-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«1. Жауапкер сот шешім шығару үшін шығып кет-
кенге дейін бірінші жəне апелляциялық сатылардағы 
соттарға жазбаша арыз беру арқылы талап қоюды толық 
немесе оның бір бөлігін мойындауға құқылы.»;

42) 173-баптың бірінші абзацы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«Судья істі дайын деп танып, тараптарға жəне іске 
қатысатын басқа да адамдарға істің сот отырысында 
қаралатын уақыты мен орны туралы хабарлайды.»;

43) 174-баптың бірінші жəне үшінші бөліктері мына-
дай редакцияда жазылсын:

«1. Сот (судья) тараптардың татуласуы үшін шаралар 
қабылдайды, оларға дауды процестің барлық сатысында 
реттеуде жəрдемдеседі.»;

«3. Татуласу рəсімдерін қолдана отырып дауды рет-
теу туралы өтінішхат, егер осы Кодексте немесе заңда 
өзгеше көзделмесе, талап қою ісін жүргізудің кез келген 
ісі бойынша мəлімделуі мүмкін.»;

44) 175-баптың бірінші жəне үшінші бөліктері мына-
дай редакцияда жазылсын:

«1. Татуласу келісімі бірінші, апелляциялық, касса-
ция лық сатылардағы соттарда сот шешім шығару үшін 
шығып кеткенге дейін, сондай-ақ сот актісінің орындалуы 
кезінде жасалуы мүмкін.»;

«3. Татуласу келісімін сот (судья) бекітеді.»;
45) 177-бапта:
бірінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакция-

да жазылсын:
«1. Сот тараптардың татуласу келісімін бекіту тура-

лы өтінішхатын сот отырысында қарауы мүмкін. Іске 
қатысатын адамдарға сот отырысының уақыты мен орны 
туралы хабарландырылады.»;

төртінші бөлік «ол» деген сөзден кейін «сот отыры-
сының хаттамасына енгізіледі жəне» деген сөздермен 
толықтырылсын;

46) 179 жəне 181-баптар мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«179-бап. Дауды (жанжалды) медиация тəртібімен 
реттеу

1. Тараптар бірінші, апелляциялық, кассациялық 
сатылардағы соттарда сот шешім шығару үшін шығып 
кеткенге дейін дауды (жанжалды) судьяның немесе 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексіне 
соттар жұмысының заманауи форматтарын ендіру, артық сот 

рәсімдері мен шығындарын қысқарту мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Жалғасы. Басы 1-бетте) 

(Жалғасы 10-бетте) 
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медиатордың жəрдемдесуімен медиация тəртібімен рет-
теу туралы өтінішхатты мəлімдеуге құқылы.

2. Медиацияны өткізетін судья медиация өткізілетін 
күнді тағайындайды жəне тараптарға оның өткізілетін 
уақыты мен орны туралы хабарлайды. Судья медиацияны 
«Медиация туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес жəне осы Кодексте белгіленген ерекшеліктерді 
ескере отырып өткізеді.

Сот тараптардың өтінішхаты бойынша медиация 
рəсімін осы Кодекстің 150-бабының бірінші бөлігінде, 
осы баптың төртінші бөлігінде белгіленген мерзімдер 
шегінде кейінге қалдыруға жəне егер басқа тұлғалардың 
қатысуы дауды (жанжалды) реттеуге ықпал ететін болса, 
оларды медиацияға шақыруға құқылы.

3. Егер тараптар талап қою арызы қабылданғанға 
дейін судьяның жəрдемдесуімен дауды (жанжалды) 
медиация тəртібімен реттеу туралы келісімге қол жет-
кізбесе, іске қатысы бар материалдар осы Кодекстің 
35-бабының жетінші бөлігінде көзделген тəртіппен басқа 
судьяның қарауына беріледі.

Тараптардың келісуімен істі медиацияны өткізген 
судья қарауы мүмкін.

4. Бірінші немесе апелляциялық сатыдағы соттың іс 
жүргізуінде жатқан іс бойынша судьяның жəрдемдесуімен 
дауды (жанжалды) медиация тəртібімен реттеу туралы 
өтінішхат келіп түскен кезде сот іс бойынша іс жүргізуді 
осы Кодекстің 273-бабының 7) тармақшасына сəйкес 
он жұмыс күнінен аспайтын мерзімге тоқтата тұруға 
құқылы.

Бірінші сатыдағы сотта медиация өткізу үшін іс басқа 
судьяға беріледі. Тараптардың өтінішхаты бойынша ме-
диацияны іс жүргізуінде іс жатқан судья өткізуі мүмкін.

Дауды (жанжалды) реттеу туралы келісімге қол 
жеткізілмеген кезде істі одан əрі қарауды тараптардың 
келісуімен осы судья жалғастыруы мүмкін.

Медиацияны аппеляциялық сатыдағы сотта өткізу 
үшін іс, əдетте, соттың алқалы құрамындағы судьялардың 
біріне беріледі.

5. Бірінші немесе апелляциялық сатыдағы соттың 
іс жүргізуінде жатқан іс бойынша медиатордың 
жəрдемдесуімен дауды (жанжалды) медиация тəртібімен 
реттеу туралы өтінішхат келіп түскен жəне тараптардың 
медиатормен жасасқан шарты ұсынылған кезде сот 
іс бойынша іс жүргізуді осы Кодекстің 272-бабының 
7) тармақшасына сəйкес бір айдан аспайтын мерзімге 
тоқтата тұруға міндетті.

6. Тараптардың дауды (жанжалды) медиация тəр-
тібімен реттеу туралы өтінішхаты, егер бұл қосымша 
процестік əрекеттерді жəне істі қарауды тоқтата тұруды 
талап етпесе, кассациялық сатыдағы сотта мəлім делуі 
мүмкін. Тараптар кассациялық сатыдағы сотта өтініш-
хатпен бірге бір мезгілде дауды (жанжалды) медиация 
тəртібімен реттеу туралы келісімді ұсынуға тиіс.

7. Сотта медиацияны өткізу хаттамасы жүргізілмейді.
8. Егер дауды (жанжалды) медиация тəртібімен рет-

теу туралы келісім сот актісін орындау сатысында жа-
салса, ол сот актісі орындалатын жер бойынша бірінші 
сатыдағы сотқа немесе аталған сот актісін шығарған сотқа 
бекітуге ұсынылады.»;

«181-бап. Дауды партисипативтік рəсім тəртібімен 
реттеу

1. Тараптар осы Кодекстің 179-бабында көзделген 
қағидалар бойынша сот шешім шығару үшін шығып 
кеткенге дейін дауды партисипативтік рəсім тəртібімен 
реттеу туралы өтінішхатты мəлімдеуге құқылы. 

2. Партисипативтік рəсім судьяның қатысуынсыз 
«Адвокаттық қызмет жəне заң көмегі туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес екі тарап адвокат-
тарының не заң консультанттары палатасының мүшелері 
болып табылатын адамдардың жəрдемдесуімен дауды 
реттеу бойынша тараптар арасында келіссөздер жүргізу 
арқылы өткізіледі.»;

47) 187-бап мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«4. Осы баптың қағидалары техникалық байланыс 
құралдарын пайдалану арқылы, сот процесіне қатысу 
ерекшеліктері ескеріле отырып, қолданылады.»;

48) мынадай мазмұндағы 187-1-баппен толықты-
рылсын:

«187-1-бап. Сот отырысында техникалық құрал-
дарды пайдалану

1. Іске қатысатын адамдар, олардың өкілдері, сондай-
ақ куəлар, сарапшылар, мамандар, аудармашылар осы 
Кодексте көзделген тəртіппен, сот талқылауы барысында 
материалдық жəне цифрлық ақпарат жеткізгіштері бар 
техникалық құралдарды істі қарау барысында туындаған 
мəселелер бойынша қажетті ақпарат алу, ақпараттық 
жəне құқықтық жүйелерге, интернет-ресурстарға қолже-
тімділік алу, тиісті түрде хабарланғанын жəне іс үшін 
маңызы бар өзге де мəн-жайларды анықтау, сондай-ақ 
сот отырысының барысын жазып алу үшін пайда лануға 
құқылы.

2. Осы Кодексте белгіленген техникалық құралдарды 
пайдалану тəртібін сақтамау алынған деректерді пай-
далану мүмкіндігін болғызбайды жəне кінəлі адамды 
жауаптылыққа тартуға негіз болып табылады.

3. Сот талқылауы барысының аудио-, бейнежазба-
сы, кино- жəне фототүсірілімі осы Кодекстің 19-бабы 
жетінші бөлігінің қағидалары бойынша жүзеге асыры-
лады, олардың сақталмауы кейіннен оларды пайдалану 
мен тарату мүмкіндігін болғызбайды жəне кінəлі адамды 
сотқа құрметтемеушілік білдіргені үшін жауаптылыққа 
тартуға негіз болып табылады.»;

49) 190-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«190-бап. Процеске қатысушылардың келуiн тексеру
1. Сот отырысының хатшысы сотқа осы iс бойын-

ша шақырылған адамдардан кiмнiң келгенiн, олардың 
қайсысы техникалық байланыс құралдарын пайда-
лану арқылы қатысатынын, келмеген адамдарға ха-
бар берiлгенін не берiлмегенiн жəне олардың келмеу 
себептерi туралы қандай мəлiметтердiң бар екенiн ба-
яндайды.

2. Төрағалық етушi осы Кодексте белгіленген, техни-
ка лық байланыс құралдарын пайдалану арқылы, сот 
процесіне қатысу ерекшеліктерін ескере отырып, келген-
дердiң жеке басын анықтайды, сондай-ақ өкiлдердiң 
өкiлеттiктерiн тексередi.»;

50) 194-бапта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Төрағалық етуші іске қатысатын адамдардың про-

цес тік құқықтарымен жəне міндеттерімен танысқан-
дығына көз жеткізеді, ал таныспаған жағдайда оларға 
құқықтары мен міндеттерін түсіндіреді, сондай-ақ про-
цестік міндеттерді орындамағаны үшін заңдарда белгі-
ленген жауаптылығы жəне осы Кодексте көзделген про-
цестік салдарлардың басталуы туралы ескертеді.»;

екінші абзац «төрелікке» деген сөзден кейін «, 
«Астана» халықаралық қаржы орталығының сотына» 
деген сөздермен толықтырылсын;

51) 196-бап мынадай мазмұндағы сегізінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«8. Егер, техникалық байланыс құралдарын пайда-
лана отырып, істі қарауға қатысу туралы өтінішхатты 
мəлімдеген адам өзінің қатысуын қамтамасыз етпесе, 
онда сот оның келмеу себептерін дəлелсіз деп тануға 
құқылы.»;

52) 198-бапта:
тақырып «, сот отырысындағы үзіліс» деген сөздермен 

толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы төртінші, бесінші жəне алтын-

шы бөліктермен толықтырылсын:
«4. Істі талқылау кейінге қалдырылғаннан кейін 

іс басынан қайта қаралады. Егер тараптар процеске 
барлық қатысушының түсініктемелерін қайталауды 
талап етпесе, сот оларды толықтыруға жəне қосымша 

сұрақтар қоюға мүмкіндік бере отырып, бұрын тыңдалған 
түсініктемелерді қайталамастан, оларды растаумен шек-
телуге құқылы.

5. Сот іске қатысатын адамдардың пікірін ескере оты-
рып, істі қарауды жалғастыруға жəне (немесе) жұмыстан 
тыс уақытта шешім шығаруға құқылы.

6. Сот отырысында үзіліс жариялануы мүмкін, оның 
ұзақтығы іске қатысатын адамдардың пікірі ескеріле 
отырып, айқындалады.»;

53) 201-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«201-бап. Iстi мəнi бойынша қараудың басталуы
1. Істі мəні бойынша қарау төрағалық етушінің 

талап қоюшының өзінің талаптарын қолдайтыны не 
қолдамайтыны, талап қоюшының талаптарын жауап-
кердің мойындайтыны не мойындамайтыны жəне тарап-
тардың істі татуласу келісімімен аяқтауды немесе істі 
төреліктің, «Астана» халықаралық қаржы орталығы 
сотының қарауына беруді не дауды (жанжалды) меди-
ация немесе партисипативтік рəсім тəртібімен немесе 
заңда белгіленген басқа тəсілмен шешуді қалайтыны 
не қаламайтыны туралы мəселелерді анықтауынан бас-
талады.

2. Осыдан кейін судья: 
1) талап қоюшының талаптарын;
2) жауапкердің қарсылықтарын;
3) тараптар дау айтпайтын жəне олар дау айта-

тын фактілерді, сондай-ақ тараптар ұсынған, іске қоса 
тіркелген дəлелдемелерді баяндайды. 

Судья одан кейін тараптардың қандай да бір толық-
тырулар жəне (немесе) нақтылаулар енгізуді қалай тынын 
не қаламайтынын анықтайды.»;

54) 202-бапта:
мынадай мазмұндағы 2-1-бөлікпен толықтырылсын:
«2-1. Сот іске қатысатын адамдарға тараптардың та-

лаптары мен қарсылықтарын негіздеу фактілері туралы 
мəліметтер алу, сондай-ақ істің толық жəне уақтылы 
шешілуі үшін маңызы бар өзге де мəн-жайларды анықтау 
үшін сұрақтар қоюға құқылы.»;

бесінші бөлік алып тасталсын;
55) 221-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«221-бап. Соттың шешiм шығару үшiн шығып кетуi
Сот жарыссөздерiнен кейiн, ал осы Кодекстiң 219-ба-

бында көзделген жағдайда, прокурор іс бойынша қоры-
тынды бергеннен кейін сот сот отырысы залындағы 
адам дарға сот актісінің жария етілетін уақыты туралы 
хабар лай отырып, оны шығару үшін шығып кетеді..»;

56) 222-бапта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Соттың шешiмi қабылданып, оған қол қойылғаннан 

кейiн судья шешiмді толық не оның қарар бөлiгiн жария 
етедi.»;

мынадай мазмұндағы 1-1-бөлікпен толықтырылсын:
«1-1. Іске қатысатын адамдар келмеген жағдайда сот 

отырысында шешімді жария ету жүргізілмейді.
Шешімнің көшірмесі іске қатысатын адамдарға осы 

Кодексте белгіленген тəртіппен жіберіледі.»;
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Төрағалық етуші сот шешімінің қарар бөлігі жария 

етілгеннен кейін оны қабылдаудың құқықтық негіздері 
мен салдарларын, шешімге шағым жасаудың тəртібі 
мен мерзімдерін түсіндіреді, шешімнің түпкілікті ныса-
ны дайын болатын жəне іске қатысатын адамдар оның 
көшірмесін алуға болатын күнді жариялайды.»;

57) 223-бапта:
екінші, үшінші жəне төртінші бөліктер мынадай ре-

дакцияда жазылсын:
«2. Шешім бөтен адамдардың болуын жəне кеңес 

құпиясының жария етілуін болғызбайтын жағдайларда 
шығарылады.

3. Сот істі талқылағаннан кейін сот шешімін шығару 
үшін шығып кетеді.

Сот шешімді жария етуді осы Кодекстің 183-бабының 
екінші бөлігінде көзделген мерзім шегінде, бірақ бес 
жұмыс күнінен аспайтын мерзімге кейінге қалдыруға 
құқылы.

Шешімнің жария етілген қарар бөлігіне судья қол 
қоюға жəне ол іске қоса тіркелуге тиіс.

4. Түпкілікті нысандағы шешім шешімнің қарар 
бөлігі жария етілгеннен кейін бес жұмыс күнінен аспай-
тын мерзімде дайындалуға тиіс. Осы баптың үшінші 
бөлігінің екінші абзацында көзделген жағдайда түпкілікті 
нысандағы шешім ол жария етілгенге дейін дайындалуға 
тиіс.»;

мынадай мазмұндағы 4-1-бөлікпен толықтырылсын:
«4-1. Жария етілген шешімді түпкілікті нысан-

да дəлелді себептер бойынша дайындауға мүмкіндік 
болмаған кезде, шешімнің судья қол қойған қарар бө-
лігіне осы Кодексте белгіленген тəртіппен шағым жа-
салуы мүмкін.»; 

бесінші бөлік алып тасталсын;
58) 225-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда 

жазылсын:
«3. Сот шешім шығару үшін шығып кеткеннен кейін 

iс үшiн маңызы бар мəн-жайларды қосымша анық-
тауды немесе дəлелдемелердi зерттеудi қажет деп та-
уып, iстi мəнi бойынша қарауды қайта бастау туралы 
ұйғарым шығарады, ол сот отырысының хаттамасына 
енгізіледі. Сот iстi мəнi бойынша қарау аяқталғаннан 
кейiн сот жарыссөздерiн, ал осы Кодекстiң 219-бабын-
да көзделген жағдайда, прокурордың қорытындысын да 
қайта тыңдайды.»;

59) 235-бапта:
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Сот өз бастамасы бойынша немесе iске қатысатын 

адамдардың арызы бойынша шешiмде жiберiлген қате 
жазуларды жəне анық арифметикалық қателердi түзете 
алады.

Сот шешімдегі қате жазуларды жəне анық арифмети-
ка лық қателерді түзету туралы арызды сотқа арыз келіп 
түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде қарайды. 

Iске қатысатын адамдар арыздың келіп түскені тура-
лы дереу хабарландырылады жəне олардың сотқа пікір 
ұсынуға құқығы бар.

Сот шешімдегі қате жазуларды жəне анық ариф-
метикалық қателерді түзету туралы арызды өз қалауы 
бойынша, іске қатысатын адамдарды шақырмастан 
қарауға не сот отырысын тағайындауға құқылы. Бұл ретте 
сот отырысының уақыты мен орны туралы тиісті түрде 
хабарландырылған іске қатысатын адамдардың келмеуі 
арызды қарауға кедергі болып табылмайды.»;

үшінші бөлік мынадай мазмұндағы екінші абзацпен 
толықтырылсын:

«Соттың шешімдегі қате жазулар мен анық ариф-
метикалық қателерді түзету туралы арызды қанағат-
тандырудан бас тарту туралы ұйғарымы шағым жасалуға, 
прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралуға жат-
пайды.»;

мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толық-
тырылсын:

«4. Сот қате жазуларды жəне анық арифметикалық 
қателерді түзету кезінде қабылданған шешімнің түйін-
дерін жəне (немесе) мазмұнын өзгертуге құқылы емес.»;

60) 237-бапта:
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Судья шешімді түсіндіру туралы арызды сот 

отырысын өткізбестен шешеді. Іске қатысатын адамдар 
шешімді түсіндіру туралы арыздың келіп түскені тура-
лы хабарландырылады жəне олар сотқа арызға пікірін 
жіберуге құқылы.»;

үшінші бөлік мынадай мазмұндағы екінші абзацпен 
толықтырылсын:

«Соттың шешімді түсіндіруден бас тарту туралы 
ұйға рымы шағым жасалуға, прокурордың өтінішхаты 
бо йынша қайта қаралуға жатпайды.»;

61) 239-баптың екінші жəне үшінші бөліктері мына-
дай редакцияда жазылсын: 

«2. Сот ұйғарылған ақша сомаларын индекстеу ту-
ралы арызды сотқа арыз келіп түскен күннен бастап он 
жұмыс күні ішінде қарайды жəне шешеді.

Іске қатысатын адамдар арыздың келіп түскені тура-
лы дереу хабарландырылады жəне олардың сотқа арызға 
пікірін ұсынуына құқығы бар.

Сот ұйғарылған ақша сомаларын индекстеу туралы 
арызды өз қалауы бойынша, іске қатысатын адамдарды 
шақырмастан қарауға не сот отырысын тағайындауға 
құқылы. Сот отырысының уақыты мен орны туралы 
тиісті түрде хабарландырылған, іске қатысатын адам-
дардың келмеуі арызды қарауға кедергі болып табыл-
майды.

3. Соттың ұйғарылған ақша сомаларын индекстеу 
не индекстеуден бас тарту туралы ұйғарымына апел-
ляциялық сатыдағы сотқа жеке шағым берілуі, проку-
рор өтінішхат келтіруі мүмкін, оның шешімі түпкілікті 
болып табылады.»;

62) 246-баптың үшінші бөлігінің бірінші абзацы мы-
надай редакцияда жазылсын:

«3. Атқарушылық iс жүргiзуде сот орындаушысының 
өтінішхаты немесе тараптардың арызы, сондай-ақ 
олардың арасында жасалған татуласу келiсiмі немесе 
дауды (жанжалды) медиация тəртібімен реттеу туралы 
келісім сот отырысында қаралады. Iске қатысатын адам-
дар отырыстың уақыты мен орны туралы хабарланды-
рылады, алайда олардың келмеуi өтінішхатты немесе 
арызды шешуге кедергi болып табылмайды.»;

63) 249-баптың екінші бөлігінің екінші абзацындағы 
«бес» деген сөз «үш» деген сөзбен ауыстырылсын;

64) мынадай мазмұндағы 250-1-баппен толық-
тырылсын:

«250-1-бап. Атқарушылық іс жүргізуде борыш-
кердің жылжымайтын мүлкіне өндіріп алуды қолдану

1. Сот шешімін мəжбүрлеп орындау барысында 
берешекті өзге мүлік есебінен өтеу мүмкін болмаған 
кезде не мүлік жеткіліксіз болған кезде өндіріп алу-
шы не сот орындаушысы борышкердің жылжымайтын 
мүлкіне өндіріп алуды қолдану туралы арызбен сотқа 
жүгінуге құқылы.

Сот борышкердің жылжымайтын мүлкіне өндіріп 
алуды қолдану туралы арызды осы мүліктің орналасқан 
жеріндегі сотқа арыз келіп түскен күннен бастап он 
жұмыс күні ішінде қарайды. Сот өндіріп алушыға, бо-
рышкерге жəне сот орындаушысына сот отырысының 
уақыты мен орны туралы хабарлайды, алайда олардың 
келмеуі арызды шешу үшін кедергі болып табылмайды. 
Сот арызды қарау нəтижелері туралы ұйғарым шығарады.

2. Өндіріп алушының немесе сот орындаушысының 
арызы мазмұны бойынша осы Кодекстің 148-бабының 
екінші бөлігі 1), 2), 3), 5), 7) жəне 8) тармақшаларының 
талаптарына сəйкес келуге тиіс.

Өндіріп алушының немесе сот орындаушысының 
сотқа берілген арызы осы баптың талаптарына сəйкес 
келмеген жағдайда, ол осы Кодекстің 152-бабының 
екінші бөлігінде белгіленген тəртіппен қараусыз қайта-
рылуға жатады.

3. Осы баптың қағидалары бойынша, борышкер 
болып табылмайтын кепіл берушінің жылжымайтын 
мүлкіне не егер жылжымайтын мүлікті борышкер ипоте-
калық тұрғын үй қарызы бойынша сатып алған болса, 
өндіріп алуды қолдану туралы өндіріп алушының арызы 
қаралуға жатпайды.

4. Борышкердің жылжымайтын мүлкіне өндіріп 
алуды қолдану не өндіріп алуды қолданудан бас тарту 
туралы сот ұйғарымына жеке шағым берілуі, прокурор 
өтінішхат келтіруі мүмкін.»;

65) 252-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«2. Соттың не прокурордың санкциялауына жататын 
қаулыны сот орындаушысы атқарушылық əрекеттер 
жасалған жердегі сотқа не прокурорға ұсынады. Қаулыға 
санкцияланатын əрекеттерді қабылдаудың негізділігін 
растайтын атқарушылық іс жүргізу материалдары қоса 
беріледі.»;

66) 253-бапта:
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Атқару парағын беру туралы арыз осы Кодекстің 

148-бабының екінші бөлігі 1), 2), 3), 5), 7) жəне 8) 
тармақшаларының жəне төртінші бөлігінің талаптарына 
сəйкес келуге тиіс.

Атқару парағын беру туралы арызға:
1) төрелік шешімнің төлнұсқасы немесе көшiрмесi 

қоса тіркеледі. Тұрақты жұмыс iстейтiн төрелік шешiмiнiң 
көшiрмесiн осы төрелік басшысы куəландырады, 
төрелік шешімнің көшiрмесi нақты дауды шешу үшiн 
нотариаттық куəландырылуға тиiс;

2) заңда белгiленген тəртiппен жасалған төрелік 
келiсiмінiң төлнұсқасы немесе нотариат куəландырған 
көшiрмесi қоса беріледі.

Сотқа берілген арыз осы баптың талаптарына сəйкес 
келмеген жағдайда, ол осы Кодекстің 152-бабының 
екінші бөлігінде белгіленген тəртіппен қараусыз қай та-
рылуға жатады.»;

мынадай мазмұндағы 5-1-бөлікпен толықтырылсын:
«5-1. Егер атқару парағына шағым жасаудың осы 

Кодекстің 464-бабының бірінші бөлігінде белгіленген 
мерзімі өтпесе, сот өндіріп алушыға атқару парағын беру 
туралы арызын қайтарады.»;

67) 256-баптың бесінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«5. Сот істі сырттай іс жүргізу тəртібімен қарау ту-
ралы ұйғарым шығарады, ол сот отырысының хаттама-
сына енгізіледі.»;

68) 259-баптағы «бес» деген сөз «үш» деген сөзбен 
ауыстырылсын;

69) 269-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мы-
надай редакцияда жазылсын:

«1. Ұйғарымда:»;
70) 271-баптағы «бес» деген сөз «үш» деген сөзбен 

ауыстырылсын;
71) 276-бапта:
екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Іс бойынша іс жүргізуді қайта бастау негіздерін 

төрағалық етуші жария етеді жəне сот отырысының хат-
тамасында көрсетілуге жатады.»;

үшінші абзац алып тасталсын;
72) 279-бапта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) егер талап қоюшы мəлімделген талапты қолда-

маса, талап қою арызына қол қоюға немесе оны беруге 
өкілеттігі жоқ адам қол қойса немесе оны берсе;»;

5) тармақша «төреліктің» деген сөзден кейін «немесе 
«Астана» халықаралық қаржы орталығы сотының» деген 
сөздермен толықтырылсын;

12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«12) осы Кодекстің 34-тарауында көзделген ерек-

ше іс жүргізудегі істер бойынша бұқаралық ақпарат 
құрал дарында жарияланғаны туралы мəліметтер ұсы-
нылмаса;»;

73) 281-баптың бірінші жəне екінші бөліктері мына-
дай редакцияда жазылсын:

«1. Осы Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, 
бірінші сатыдағы соттың əрбір сот отырысы туралы, 
сондай-ақ отырыстан тыс жасалған əрбір жекелеген 
процестік əрекет туралы жазбаша нысанда хаттама не 
сот отырысының аудио-, бейнежазбасы жүргізілген кезде 
қысқаша хаттама жасалады.

Іске қатысатын адамдардың барлығы сот отырысына 
келмеген не сот отырысы жаңа дəлелдемелер зерттелмей 
өткізілетін жағдайда, сот отырысының хаттамасын жүр-
гізу туралы мəселені судья шешеді.

2. Істі бірінші сатыдағы сотта сот талқылауына да-
йындау кезінде осы сатыда шешім даудың мəні бой-
ынша шығарылатын жағдайларды қоспағанда, хаттама 

тараптың өтінішхаты бойынша не соттың бастамасы 
бойынша жүргізіледі.»;

74) 282-бапта:
екінші бөлікте:
мынадай мазмұндағы 5-1) жəне 13-1) тармақшалармен 

толықтырылсын: 
«5-1) бейнеконференц-байланыс жүйелерін жəне (не-

месе) өзге де техникалық құралдарды пайдалану туралы, 
сондай-ақ киноға жəне фотоға түсіруді жүргізу туралы 
мəліметтер;»;

«13-1) сот отырысындағы үзіліс туралы жəне іс 
кейінге қалдырылған кезде жаңа сот отырысының күні 
ту ралы мəліметтер;»;

16) жəне 17) тармақшалар мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«16) шешімнің жария етілгені жəне оны қабылдаудың 
құқықтық негіздері мен салдарларының түсіндірілгені 
ту ралы, оны түпкілікті нысанда дайындау мерзімі, ша-
ғым жасаудың тəртібі мен мерзімін түсіндіру туралы 
мəлі меттер;

17) іске қатысатын адамдарға сот отырысының хатта-
масымен жəне сот отырысының аудио-, бейнежазбалары-
мен танысу жəне оларға ескертулер беру құқықтарының 
түсіндірілгені туралы мəліметтер;»;

төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Қысқаша хаттаманың мазмұны осы баптың 

екінші бөлігінің 1), 2), 3), 4), 6), 13-1), 16) жəне 18) 
тармақшаларында көрсетілген талаптарға сəйкес ке-
луге тиіс, сондай-ақ онда соттың аудио-, бейнежазба 
құралдарын пайдаланғаны туралы, аудио-, бейнежазба 
қамтылған файлдың атауы көрсетіледі.

Аудио-, бейнежазба жеткізгіші жəне қысқаша хаттама 
іске қоса тіркеледі.

Іске қатысатын адамдардың жəне олардың өкілдерінің 
өтінішхаты бойынша сот аудиожазбаның көшірмесін 
жəне қысқаша хаттаманы немесе сот отырысының хат-
тамасын ұсынады. 

Бұл ретте адам Қазақстан Республикасының дербес 
деректер жəне оларды қорғау туралы заңнамасының 
талаптарын бұзғаны үшін жауаптылық туралы жəне 
алынған жазбаны осы баптың бесінші бөлігінде көзделген 
мақсаттарда пайдалануы туралы ескертіледі. 

Іс жабық сот отырысында қаралған жағдайларда, 
іске қатысатын адамдарға аудио-, бейнежазба жəне сот 
отырысының хаттамасы берілмейді, оларға аудио-, бей-
нежазбамен жəне сот отырысының хаттамасымен сотта 
танысу мүмкіндігі қамтамасыз етіледі.»;

75) 283-бапта:
бірінші бөлік мынадай мазмұндағы екінші абзацпен 

толықтырылсын:
«Күрделі істер бойынша қысқаша хаттама мəтінді 

автоматты түрде тану арқылы алынған аудиожазбаның 
мəтінін таратып жазумен сүйемелденуі мүмкін.

бесінші бөлік мынадай мазмұндағы екінші абзацпен 
толықтырылсын:

«Қысқаша хаттамаға қоса тіркелетін электрондық 
хаттама жəне аудио-, бейнежазба, аудиожазба мəтінінің 
таратып жазылуы хатшының электрондық цифрлық 
қолтаңбасымен куəландырылады, оларға қандай да бір 
өзгерістер енгізуге жол берілмейді.»;

алтыншы бөлік алып тасталсын;
76) 285-баптың бірінші, екінші жəне үшінші бөліктері 

мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Хаттамаға, қысқаша хаттамаға, аудио-, бейнежаз-

баның мазмұнына жасалған ескертулерді төрағалық 
етуші қарайды.

2. Істі қарауға қатысатын адамдар хабарландырыла 
отырып, ескертулерді сот отырысында қарау қажеттілігін 
төрағалық етуші айқындайды. Істі қарауға қатысқан 
адамдардың келмеуі хаттамаға, қысқаша хаттамаға, 
аудио-,  бейнежазбаның мазмұнына ескертулерді қарауға 
кедергі болып табылмайды.

Төрағалық етуші ескертулерді қарау нəтижелері 
бойынша олардың дұрыстығын өзінің қарарымен жəне 
қолтаңбасымен куəландырады не оларды толық не-
месе ішінара қабылдамау туралы ұйғарым шығарады. 
Ескертулердің барлығы іске тігіледі.

3. Ескертулерді қарау нəтижелері бойынша шыға-
рылған сот ұйғарымы шағым жасалуға жəне прокурор-
дың өтінішхаты бойынша қайта қаралуға жатпайды. 
Ескертулерді қарау нəтижелерімен келіспеу туралы 
дəлелдер апелляциялық шағымға, прокурордың өтініш-
хатына енгізілуі мүмкін.»;

77) 315-баптың үшінші абзацы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«Сот шешімінен үзінді көшірме сот шешімі шыға-
рылған жердегі азаматтық хал актiлерiн мемлекеттік 
тіркеуді жүзеге асыратын органға, сондай-ақ сот шешімі 
шығарылған жердегі қорғаншылық немесе қамқоршылық 
жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын органға 
шешім заңды күшіне енген күннен бастап үш жұмыс күні 
ішінде жiберiледi.»;

78) 330-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«330-бап. Кəмелетке толмаған адамды толығымен 

əре кетке қабілетті деп жариялау туралы арызды қарау
Кəмелетке толмаған адамды толығымен əрекетке 

қабілетті деп жариялау туралы арызды сот арыз 
берушінің, ата-анасының (ата-анасының біреуінің), 
бала асырап алушылардың (бала асырап алушының), 
қамқоршының ,  сондай-ақ  қорғаншылық  немесе 
қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыра-
тын орган өкілінің қатысуымен қарайды.

Судья істі сот талқылауына дайындау кезінде, қоз-
ғалған іс бойынша процесте ата-аналарының қамқор-
лығынсыз қалған кəмелетке толмаған адамның мүдде-
лерін білдіруі жəне қорғауы үшін ресми өкіл – адвокатты 
тағайындау туралы мəселені шешеді.

Ресми өкіл – адвокат заңды өкілдің өкілеттіктеріне 
ие болады.»;

79) 333-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«1. Сотқа кəмелетке толмаған адам, оның заңды 
өкілдері, қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі 
функцияларды жүзеге асыратын органның өкілдері, 
сондай-ақ соттың қалауы бойынша өзге де адамдар 
шақырылады.

Судья істі сот талқылауына дайындау кезінде, қоз-
ғалған іс бойынша процесте ата-аналарының қамқор лы-
ғынсыз қалған кəмелетке толмаған адамның мүдделерін 
білдіруі жəне қорғауы үшін ресми өкіл – адвокатты 
тағайындайды.

Ресми өкіл – адвокат заңды өкілдің өкілеттіктеріне 
ие болады.»;

80) 337-бапта:
мынадай мазмұндағы 1-1-бөлікпен толықтырылсын:
«1-1. Судья істі сот талқылауына дайындау кезінде, 

қозғалған іс бойынша процесте азаматтың мүдделерін 
білдіруі жəне қорғауы үшін ресми өкіл – адвокатты 
тағайындайды.

Ресми өкіл – адвокат заңды өкілдің өкілеттіктеріне 
ие болады.»;

екінші бөлікте:
«азамат өкілінің» деген сөздер «азамат өкілдерінің» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
«қатысуымен» деген сөздің алдынан «, сондай-

ақ оның отбасы мүшелерінің жəне басқа да мүдделі 
адамдардың» деген сөздермен толықтырылсын;

81) 405-баптың тақырыбындағы «соттың» деген сөз 
«сот судьясының» деген сөздермен ауыстырылсын;

82) 409-бапта:
бірінші бөліктің бірінші абзацындағы «сот осы» де-

ген сөздер «судья осы» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 3-1-бөлікпен толықтырылсын:
«3-1. Апелляциялық сатыдағы сот (судья) осы 

(Жалғасы. Басы 1, 9-беттерде) 

(Соңы 11-бетте) 

РЕСМИ
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Кодекстің 407-бабы бірінші бөлігінің 2), 3) жəне 4) тар-
мақшаларында көзделген негіздер болған кезде шағымды, 
проку рордың өтінішхатын қайтару туралы ұйғарым 
шығарады.

Бұл ұйғарым шағым жасалуға жатпайды, бірақ бірін-
ші сатыдағы сотқа апелляциялық шағыммен, проку-
рордың апелляциялық өтінішхатымен қайта жүгінуге 
кедергі келтірмейді.»; 

83) 414-баптың екінші бөлігі мынадай мазмұндағы 
екінші абзацпен толықтырылсын:

«Судья осы Кодекстің 17-тарауында көзделген талап-
тарға сəйкес татуласу рəсімдерін өткізеді.»;

84) 421-баптың үшінші бөлігіндегі «кеңесу бөлмесіне» 
деген сөздер алып тасталсын;

85) 423-баптың екінші бөлігі екінші абзацының 
екінші сөйлеміндегі «бес» деген сөз «үш» деген сөзбен 
ауыс тырылсын;

86) 424-бапта:
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) шешімнің күшін толық немесе бір бөлігін жоюға 

жəне осы Кодекстің 277-бабында жəне 279-бабының 2), 
4), 5), 9) жəне 10) тармақшаларында көзделген негіздер 
бойынша іс бойынша іс жүргізуді тоқтатуға не арызды 
қараусыз қалдыруға;»;

6) тармақшадағы «қабылдауға құқылы.» деген сөздер 
«қабылдауға;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай 
мазмұндағы 7) жəне 8) тармақшалармен толықтырылсын:

«7) шешімнің күшін толық немесе бір бөлігін жоюға 
жəне арызды, егер мұндай арыз бірінші сатыдағы сотқа 
берілген жəне сот мəні бойынша оны шешпеген жағдайда, 
осы Кодекстің 279-бабының 8) тармақшасында көзделген 
негіз бойынша қараусыз қалдыруға;

8) шешімнің күшін толық немесе бір бөлігін жоюға 
жəне талап қоюды, егер талап қоюшы мұндай талап қою-
ды апелляциялық сатыдағы сотта қолдамаса, осы Кодекс-
тің 279-бабының 3) тармақшасында көзделген негіз бой-
ынша қараусыз қалдыруға құқылы.»; 

87) 426-бап мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«5. Егер апелляциялық сатыдағы судья осы Кодексте 
белгіленген мерзімде уəжді қаулыны дəлелді себептер 
бойынша дайындай алмаса, онда оны дайындауды алқа 
төрағасы істі қарауға қатысқан басқа судьяға тапсырады. 
Қаулыда қатыспаған судьяның оны қандай себептер бой-
ынша дайындай алмайтындығы көрсетіледі.»;

88) 429-баптың үшінші жəне жетінші бөліктері мы-
надай редакцияда жазылсын:

«3. Шешім шығарумен аяқталған сот талқылауы 
кезінде шығарылған ұйғарымға жеке шағым берілген, 
прокурор өтінішхат келтірген жағдайда, шешімге ша-
ғым жасау үшін белгіленген мерзім өткеннен кейін 
ғана іс жоғары тұрған сот сатысына жіберіледі. Бұл 
ретте, егер сот шешіміне апелляциялық шағым берілсе, 
прокурор апелляциялық өтінішхат келтірсе, жеке 
шағымды, прокурордың өтінішхатын тексеруді істі 
апел  ляциялық тəртіппен қарайтын сот сатысы жүргізеді. 
Бұл жағдайда апелляциялық саты жеке шағымды, про-
курордың өтінішхатын алқалық құрамда, сот шешіміне 
апелляциялық шағыммен жəне (немесе) проку рордың 
апелляциялық өтінішхатымен бірге қарайды.»;

«7. Талап қою арыздарын қайтару, талап қоюды 
қамтамасыз ету, соттылық, қате жазуларды жəне анық 
арифметикалық қателерді түзету, шешімді түсіндіру, 
іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру, талап қою арыз-
дарын қараусыз қалдыру мəселелері бойынша жеке 
шағым немесе прокурордың өтінішхаты бойынша 
шығарылған апелляциялық сатыдағы сот ұйғарымдары 
шағым жасалуға жəне наразылық білдірілуге жатпай-
ды. Осы Кодексте белгіленген жағдайларда істің одан 
əрі жүргізілу мүмкіндігіне бөгет болатын апелляциялық 
сатыдағы сот ұйғарымына шағым жасалуы жəне нара-
зылық білдірілуі мүмкін.»;

89) 445-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«1. Кассациялық сатыдағы сот істі судьяның қаулы-
сымен, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Төраға-
сының ұсынуымен, Қазақстан Республикасы Бас Проку-
рорының наразылығымен бірге алғаннан кейін тараптарға 
көрсетілген құжаттардың көшірмелерін не олардың 
электрондық көшірмелерімен Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының интернет-ресурсы арқылы танысу 
мүмкіндігі туралы хабарламаны, сондай-ақ сот оты-
рысының өткiзiлетiн күнін, уақытын, орнын көрсете 
оты рып, татуласу рəсімдеріне, кассациялық сатыдағы 
сотта істі қарауға қатысу үшін хабарламаны үш жұмыс 
күні ішінде жiбередi.

Сот осы Кодекстің 17-тарауына сəйкес татуласу рəсі-
мін өткізеді.»;

90) 447-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 
екінші абзацпен толықтырылсын:

«Сотқа қатысып отырған екі тарап та татуласу туралы 

өтініш берген жағдайда, татуласу рəсімін алқалы құрам 
судьяларының бірі өтінішхат берілген күні өткізеді.»;

91) 451-бапта:
екінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда 

жазылсын:
«2. Кассациялық сатыдағы сот бөтен адамдардың бо-

луын жəне кеңес құпиясының жария етілуін болғызбайтын 
жағдайларда мынадай шешiмдердiң бiрiн қабылдайды:»;

алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Қаулының қарар бөлігі сот отырысы залында 

жария етіледі.»;
92) 455-баптың үшінші бөлігі 3) тармақшадағы 

«тануы жатады.» деген сөздер «тануы;» деген сөзбен 
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен 
толықтырылсын:

«4) орындалуы туралы сот актісі шығарылған төрелік 
шешімнің күшін жою жатады.»;

93) 460-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«460-бап. Арызды соттың іс жүргізуіне қабылдау
Сот актісін жаңадан ашылған немесе жаңа мəн-

жайлар бойынша қайта қарау туралы арыз келіп түскен 
күнінен бастап тиісті соттың іс жүргізуіне қабылданды 
деп есептеледі.»;

94) 461-бап алып тасталсын;
95) 462 жəне 463-баптар мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«462-бап. Арызды қарау
Іске қатысатын адамдар жаңадан ашылған немесе 

жаңа мəн-жайлар бойынша шешімді, ұйғарымды неме-
се қаулыны қайта қарау туралы арыздың келіп түскені 
туралы хабарландырылады.

Сот мұндай арызды жеке-дара немесе сот отыры-
сында қарауға құқылы, алайда сот отырысының уақыты 
мен орны туралы тиісті түрде хабарландырылған, іске 
қатысатын адамдардың келмеуі оны қарауға кедергі бо-
лып табылмайды.

463-бап. Соттың істі қайта қарау туралы арыз бо-
йын ша ұйғарымы

1. Сот жаңадан ашылған немесе жаңа мəн-жайлар 
бойынша шешімді, ұйғарымды немесе қаулыны қайта 
қарау туралы арыз бойынша: 

1) осы баптың екінші бөлігінде көзделген негіздер 
бойынша арызды қайтару туралы;

2) сот актісін қайта қараудан бас тарту туралы;
3) арызды  қанағаттандыру  жəне  шешімнің , 

ұйғарым ның немесе қаулының күшін жою туралы уəжді 
ұйғарым шығарады.

2. Жаңадан ашылған немесе жаңа мəн-жайлар бой-
ынша істі қайта қарау туралы арызды қайтаруға мыналар 
негіз болып табылады:

1) арыздың нысаны мен мазмұнына қойылатын 
талаптардың сақталмауы;

2) арызды беруге (қол қоюға) өкілеттігі жоқ адамның 
не əрекетке қабілетсіз адамның оны беруі (қол қоюы);

3) осы Кодекстің 456-бабында белгіленген қағидалар-
дың сақталмауы; 

4) мерзімді қалпына келтіру туралы немесе өткізіп 
алынған мерзімді қалпына келтіруден бас тарту тура-
лы өтінішхат болмаған кезде арызды беру мерзімінің 
өтіп кетуі; 

5) арыз берушінің қайтарып алуы.
3. Бірінші, апелляциялық жəне кассациялық саты-

лардағы соттардың жаңадан ашылған немесе жаңа 
мəн-жайлар бойынша арызды қайтару туралы, сот 
акті  сінің күшін жоюдан бас тарту не күшін жою тура-
лы ұйғарымдарына осы Кодекске сəйкес шағым жа-
салуы, дау айтылуы, прокурордың өтінішхаты немесе 
наразылығы бойынша қайта қаралуы мүмкін.»;

96) 464-баптың екінші бөлігінің бірінші абзацы мы-
надай редакцияда жазылсын:

«2. Төрелік шешімнің күшін жою туралы өтінішхат 
Қазақстан Республикасының тиісті апелляциялық 
сатыдағы сотына беріледі.»;

97) 465-бап мынадай мазмұндағы 1-1 жəне бесінші 
бөліктермен толықтырылсын:

«1-1. Төрелік шешімнің күшін жою туралы өтініш-
хатты апелляциялық сатыдағы сот кемінде үш алқа судья-
сының алқалы құрамында осы Кодекстің 3-бөлімінің 
қағидалары бойынша қарайды.»;

«5. Сот төрелік шешімнің күшін жою туралы ұйға-
рымда төрелік шешімді мəжбүрлеп орындатуға беру ту-
ралы ұйғарымның күшін жою мəселелерін шешуге тиіс.».

2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 10 маусым
№ 342 – VI ҚРЗ 

(Соңы. Басы 1-бетте)

№14, 71-құжат; №15, 78-құжат; №16, 79-құжат; 
№19-І, 101-құжат; №19-ІІ, 102, 103, 105-құжаттар; 
№20-ІV, 113-құжат; №20-VІІ, 115-құжат; №21-І, 124, 
125-құжаттар; №21-ІІ, 130-құжат; №21-ІІІ, 137-құжат; 
№22-І, 140, 141, 143-құжаттар; №22-ІІ, 144, 145, 
148-құжаттар; №22-ІІІ, 149-құжат; №22-V, 152, 156, 
158-құжаттар; №22-VІ, 159-құжат; №22-VІІ, 161-құжат; 
№23-І, 166, 169-құжаттар; №23-ІІ, 172-құжат; 2016 
ж., №1, 4-құжат; №2, 9-құжат; №6, 45-құжат; №7-І, 
49, 50-құжаттар; №7-ІІ, 53, 57-құжаттар; №8-І, 62, 
65-құжаттар; №8-ІІ, 66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; №12, 
87-құжат; №22, 116-құжат; №23, 118-құжат; №24, 124, 
126, 131-құжаттар; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; №9, 17, 18, 21, 
22-құжаттар; №12, 34-құжат; №14, 49, 50, 54-құжаттар; 
№15, 55-құжат; №16, 56-құжат; №22-ІІІ, 109-құжат; 
№23-ІІІ, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24, 114, 
115-құжаттар; 2018 ж., №1, 4-құжат; №7-8, 22-құжат; 
№9, 27-құжат; №10, 32-құжат; №11, 36, 37-құжаттар; 
№12, 39-құжат; №13, 41-құжат; №14, 44-құжат; №15, 46, 
49, 50-құжаттар; №16, 53-құжат; №19, 62-құжат; №22, 
82-құжат; №23, 91-құжат; №24, 93, 94-құжаттар; 2019 
ж., №1, 2, 4-құжаттар; №2, 6-құжат; №5-6, 27-құжат; 
№7, 36, 37-құжаттар; №8, 45-құжат; №15-16, 67-құжат; 
№19-20, 86-құжат; №21-22, 90, 91-құжаттар; №23, 99, 
103, 106, 108-құжаттар; №24-I, 118-құжат; №24-II, 
120, 122, 123, 127-құжаттар; 2020 жылғы 5 мамыр-
да «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» 
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне еңбек мəселелері бойын-
ша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 
жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңы; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мəселелері бойын-
ша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 
жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңы; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық 
актiлерiне көшi-қон процестерiн реттеу мəселелерi 
бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы» 
2020 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңы; 2020 жылғы 26 мамырда «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» 2020 жылғы 25 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының Заңы; 2020 жылғы 26 мамырда 
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» 
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Рес-
публикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру 
жəне өткізу тəртібі мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтыру енгізу туралы» 2020 жылғы 25 мамырдағы 
Қазақстан Республикасының Заңы; 2020 жылғы 1 мау-
сымда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» 
газеттерінде жарияланған «Қазақ стан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне Қарулы Күштердің, басқа 
да əскерлер мен əскери құралымдардың арсеналдары, 
базалары мен қоймалары жанындағы тыйым салынған 
аймақтар мен тыйым салынған аудандар мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
2020 жылғы 29 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңы): 

445-1-бапта:
үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Лотерея операторының таратылған лотерея 

билеттері, түбіртектер немесе өзге де құжаттар, өткізіл-
ген лотерея билеттерінен, түбіртектерден немесе өзге 
де құжаттардан түскен түсім, төленген ұтыстар ту-
ралы ақпаратты жинау, қалыптастыру, сақтау жəне 
есепке алу жөніндегі талаптарды бұзуы, сол сияқты 
оны лотереялар жəне лотерея қызметі саласындағы 
уəкілетті органға бермеуі, уақтылы бермеуі не анық 
емес ақпарат беруі –

қызметін тоқтата тұрып, орта кəсіпкерлік субъек-
тілеріне – бес жүз, ірі кəсіпкерлік субъектілеріне бір 
мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл 
салуға алып келеді.»;

мынадай мазмұндағы алтыншы жəне жетінші 
бөліктермен толықтырылсын:

«6. Лотерея операторы болып табылмайтын 
тұлғаның лотерея өткізуі – 

жеке тұлғаларға – бір жүз, шағын кəсіпкерлік 
субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға 
– үш жүз, орта кəсіпкерлік субъектілеріне – бес жүз, 
ірі кəсіпкерлік субъектілеріне бір мың айлық есептiк 
көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

7. Осы баптың алтыншы бөлiгiнде көзделген, 
əкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бір жыл ішінде 
қайталап жасалған əрекет – 

əкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау салдарынан 
алынған кiрiстер тəркiлене отырып, жеке тұлғаларға 
– екі жүз, шағын кəсіпкерлік субъектілеріне немесе 
коммерциялық емес ұйымдарға – жеті жүз елу, орта 
кəсіпкерлік субъектілеріне – бір мың, ірі кəсіпкерлік 
субъектілеріне екі мың айлық есептiк көрсеткiш 
мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.».

2. «Жарнама туралы» 2003 жылғы 19 желтоқ-
сандағы Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
2003 ж., №24, 174-құжат; 2006 ж., №15, 92-құжат; №16, 
102-құжат; 2007 ж., №12, 88-құжат; 2009 ж., №17, 79, 
82-құжаттар; 2010 ж., №5, 23-құжат; №24, 146-құжат; 
2011 ж., №11, 102-құжат; 2012 ж., №3, 25-құжат; №14, 
92-құжат; 2013 ж., №8, 50-құжат; №21-22, 115-құжат; 
2014 ж., №2, 11-құжат; №11, 65-құжат; №21, 122-құжат; 
№23, 143-құжат; 2015 ж., №8, 44-құжат; №20-IV, 
113-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; №7-II, 53-құжат; №8-
II, 70-құжат; 2017 ж., №15, 55-құжат; №24, 115-құжат; 
2018 ж., №10, 32-құжат; №24, 94-құжат; 2019 ж., №1, 
4-құжат; №5-6, 27-құжат; №7, 37-құжат):

13-бап мынадай мазмұндағы 1-3-тармақпен толық-
тырылсын:

«1-3. Лотерея операторы жəне (немесе) лотерея 
операторымен жасалатын тапсырма шарты шеңберінде 
лотерея таратушылар (агенттері) орналастыратын жар-
наманы қоспағанда, лотереяны жарнамалауға тыйым 
салынады.».

3. «Лотереялар жəне лотерея қызметі туралы» 
2016 жылғы 9 сəуірдегі Қазақстан Республикасының 
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2016 ж., №8-І, 61-құжат; 2019 ж., №23, 
99-құжат):

1) 1-бапта:
2) тармақшадағы «лотерея билеттерін, түбіртектерін 

немесе өзге де құжаттарды өткізу жəне (немесе) лоте-
рея мөлшерлемелерін тіркеу» деген сөздер «лотерея 
билеттерін, түбіртектерді немесе өзге де құжаттарды 
тарату (өткізу)» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) тармақшадағы «лотерея билеттерін, түбіртектерін 
немесе өзге де құжаттарды өткізгеннен жəне (немесе) 
лотерея мөлшерлемелерін тіркегеннен» деген сөздер 
«лотерея билеттері, түбіртектер немесе өзге де құжаттар 
таратылғаннан (өткізілгеннен)» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

5) тармақшадағы «қабылданған лотерея мөлшер-
лемелерін тіркеуге, таратылған лотерея билеттері, 
түбіртектер немесе өзге де құжаттар, тіркелген лотерея 
мөлшерлемелері» деген сөздер «таратылған (өткізілген) 
лотерея билеттері, түбіртектер немесе өзге де құжаттар» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

7) тармақшадағы «лотерея билеттері, түбіртектер 
немесе өзге де құжаттар, тіркелген лотерея мөлшер-
лемелері туралы» деген сөздер «(өткізілген) лотерея 
билеттері, түбіртектер немесе өзге де құжаттар» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

12) тармақша алып тасталсын;
14) тармақшадағы «тарату мен» деген сөздер «тара-

туды (өткізуді) жəне» деген сөздермен ауыстырылсын; 
мынадай мазмұндағы 14-1) тармақшамен толық-

тырылсын:
«14-1) лотерея таратушы (агенті) – сыйақы үшін 

лотерея билеттерін, түбіртектерді немесе өзге де 
құжаттарды таратуды (өткізуді), ұтыс шыққан лотерея 
билеттерін, түбіртектерді немесе өзге де құжаттарды 

тексеруді, сондай-ақ лотерея операторы атынан 
жəне есебінен ұтыстар төлеуді жүзеге асыратын дара 
кəсіпкер немесе заңды тұлға;»;

15) тармақшадағы «лотерея мөлшерлемелерін 
қабылдауға (лотерея комбинацияларын таңдауға не 
енгізуге) жəне (немесе)» деген сөздер алып тасталсын;

16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«16) мезеттік лотерея – ұтыстарды анықтауға 

мүмкіндік беретін нышандар (жазбалар, сандар, 
белгілер, суреттер) жиынтығы лотерея билеттеріне, 
түбіртектерге немесе өзге де құжаттарға дайындау са-
тысында жəне олар лотереяға қатысушылар арасында 
таратылғанға (өткізілгенге) дейін салынатын лоте-
рея түрі. Мезеттік лотереяны өткізу кезінде мұндай 
лотереяға қатысушы лотерея билеті, түбіртек немесе 
өзге де құжат ақысы төленгеннен кейін жəне лоте-
рея билеті, түбіртек немесе өзге де құжат берілгеннен 
(ресімделгеннен) кейін тікелей өз ұтысының бар екенін 
жəне мөлшерін немесе оның жоқ екенін анықтайды;»;

17) тармақшадағы «өткізілген лотерея билеттерінің, 
түбіртектердің немесе өзге де құжаттардың, тіркелген 
лотерея мөлшерлемелерінің» деген сөздер «таратылған 
(өткізілген) лотерея билеттерінің, түбіртектердің немесе 
өзге де құжаттардың» деген сөздермен ауыстырылсын;

18) тармақшадағы «лотерея билеттері, түбіртектер 
немесе өзге де құжаттар өткізілгеннен жəне (немесе) 
лотерея мөлшерлемелері тіркелгеннен» деген сөздер 
«лотерея билеттері, түбіртектер немесе өзге де құжаттар 
таратылғаннан (өткізілгеннен)» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

2) 4-бапта:
1-тармақтағы «, лотерея мөлшерлемесін» деген 

сөздер алып тасталсын;
5-тармақтағы «, лотерея мөлшерлемелерін қабыл-

дауды жəне тіркеуді» деген сөздер алып тасталсын;
3) 5-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын: 
«5-бап. Лотерея түрлері жəне оларды өткізу ерек-

шеліктері»;
1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 

толықтырылсын:
«Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген лоте-

рея түрлері оларды өткізу аумағына жəне технология-
сына, сондай-ақ жүлде қорын қалыптастыру тəсіліне 
қарай бөлінуі мүмкін.»;

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықты-
рылсын:

«1-1. Лотереяларды өткізу ерекшеліктері лотерея-
лар өткізу қағидаларында айқындалады.»;

2-тармақтағы «Осы Заңда» деген сөздер «Қазақстан 
Республикасының лотереялар жəне лотерея қызметі ту-
ралы заңнамасында» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
«5. Лотерея операторы немесе лотерея тарату-

шы (агенті) болып табылмайтын тұлғаның лотерея 
билеттерін, түбіртектерді немесе өзге де құжаттарды 
таратуына (өткізуіне) тыйым салынады.»;

4) 7-бапта:
3) тармақша «əзірлейді жəне» деген сөздерден кейін 

«кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті органмен бірлесіп» 
деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықты-
рылсын:

«3-1) лотереялар өткізу қағидаларын əзірлейді жəне 
бекітеді;»;

5) 8-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі «ло-
терея билеттері, түбіртектер немесе өзге де құжаттар, 
тіркелген лотерея мөлшерлемелері» жəне «ойын 
ұтыстары» деген сөздер тиісінше «(өткізілген) лотерея 
билеттері, түбіртектер немесе өзге де құжаттар» жəне 
«ұтыстар» деген сөздермен ауыстырылсын;

6) мынадай мазмұндағы 8-1-баппен толықтырылсын:
«8-1-бап. Лотерея таратушы (агенті)
Лотерея таратушы (агенті) өз қызметін лотерея 

операторымен жасалатын тапсырма шарты негізінде 
жүзеге асырады. 

Тапсырма шарты осы Заңда жəне лотереялар өткізу 
қағидаларында көзделген лотерея тарату (өткізу) 
жөніндегі ерекшеліктермен Қазақстан Респуб лика-
сының азаматтық заңнамасына сəйкес жасалады.»;

7 )  9 -баптың  5 - т армағындағы  «лотерея 

мөл шер  лемесін қабылдауды жəне тіркеуді қамтамасыз 
етпеуге тиіс, сондай-ақ» деген сөздер алып тасталсын;

8) 10-баптың 2-тармағында:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) лотерея өткізу тəсілінің, аумағының жəне 

технологиясының, сондай-ақ жүлде қорын қалып-
тастыру тəсілінің көрсетілуін;»;

10) тармақшадағы «, лотерея мөлшерлемелерін 
қабылдау мен тіркеу» деген сөздер алып тасталсын; 

11) тармақшадағы «(лотерея мөлшерлемелерінің 
мөлшерін)» деген сөздер алып тасталсын;

9) 11-баптың 1-тармағындағы «өткізілген ло-
терея билеттерінен, түбіртектерден немесе өзге де 
құжаттардан, нақты лотереяның тіркелген лотерея 
мөлшерлемелерінен түскен түсімнің кемінде елу пай-
ызы мөлшерінде» деген сөздер «нақты лотереяның 
өткізілген лотерея билеттерінен, түбіртектерінен не-
месе өзге де құжаттарынан түскен түсімнің кемінде елу 
пайызы мөлшерінде не өз қаражаты есебінен» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

10) 12-бапта:
1-тармақтың бірінші абзацындағы «Лотерея» деген 

сөз «Электрондық нысанын қоспағанда, лотерея» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықты-
рылсын:

«1-1. Лотерея билеттерінің, түбіртектердің немесе 
өзге де құжаттардың электрондық нысанында мынадай 
міндетті ақпарат:

1) лотерея операторының атауы;
2) лотерея билетінің, түбіртектің немесе өзге де 

құжаттың нөмірі;
3) лотерея билетінің, түбіртектің немесе өзге де 

құжаттың бағасы;
4) лотерея операторының орналасқан жері, телефон 

нөмірлері жəне интернет-ресурсы, лотереяның атауы, 
тираждың нөмірі немесе атауы (тираждық лотереялар 
үшін), жүлде қорының ұтыс ойынын өткізу күні мен 
орны (тираждық лотерея үшін), ұтысты алу орны мен 
мерзімдері, жүлде қорының мөлшері туралы кеңейтілген 
ақпаратқа қол жеткізуге сілтеме қамтылуға тиіс.»;

11) 13-бапта:
3-тармақтың бірінші бөлігі «құрады» деген сөзден 

кейін «, ол өз қызметін осы Заңға жəне лотереялар 
өткізу қағидаларына сəйкес жүзеге асырады» деген 
сөздермен толықтырылсын;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«4. Тираждық комиссияның міндеттері:
1) лотерея өткізу шарттарының Қазақстан Респуб-

лика сының лотереялар жəне лотерея қызметі туралы 
заңнамасында белгіленген талаптарға сəйкестігін рас-
тау;

2) тираждың ұтыс ойынына қатысатын лотерея 
билеттерінің, түбіртектердің немесе өзге де құжат-
тардың санын растау;

3) тираждық комиссия мүшелерінің тираждық ко-
миссия хаттамасына жəне тиражды өткізу нəтижелерінің 
ресми кестесіне қол қою арқылы тиражды өткізу 
нəтижелерін растау.

Тираждық комиссия хаттамасына жəне тиражды 
өткізу нəтижелерінің ресми кестесіне тираждың ұтыс 
ойыны өткізілген датадан бастап бір жұмыс күнінен 
кешіктірілмейтін мерзімде қол қойылады.»;

6-тармақтағы «Жүлде қорының əрбір ұтыс ойы-
нын жəне лотерея билеттері, түбіртектер немесе өзге 
де құжаттар, тираждық лотереяның тіркелген лотерея 
мөлшерлемелері» деген сөздер «Тираждық лотереяның 
жүлде қорының əрбір ұтыс ойынының жəне лотерея 
билеттері, түбіртектері немесе өзге де құжаттары» де-
ген сөздермен ауыстырылсын;

12) 14-баптағы «, тіркелген лотерея мөлшерле-
мелерінен» деген сөздер алып тасталсын.

2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 10 маусым
№ 343 – VI ҚРЗ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
лотереялар және лотерея қызметі мәселелері бойынша өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы

(Соңы. Басы 1, 9-10-беттерде) 

РЕСМИ
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(Соңы. Басы 1-бетте)

2020 жылғы 5 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақ-
стан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу ту-
ралы» 2020 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңы; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне 
көшi-қон процестерiн реттеу мəселелерi бойынша өзгерiстер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 13 мамырдағы 
Қазақстан Республикасының Заңы):

176-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақ шасы 
мынадай редакцияда жазылсын: 

«1) «Соғыс жағдайы туралы» жəне «Төтенше жағдай 
туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес 
соғыс жағдайы немесе төтенше жағдай не ерекше шаралар 
енгізілген кезеңдерде; Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштерінің, басқа да əскерлері мен əскери құралымдарының 
əскери басқару органдары мен əскери бөлімдерінде жəне ел 
қорғанысын, мемлекет қауіпсіздігін, авариялық-құтқару, 
іздестіру-құтқару жұмыстарын, өртке қарсы жұмыстарды 
қамтамасыз ету, төтенше ахуалдардың алдын алу немесе 
оларды жою мəселелерімен айналысатын ұйымдарда; арна-
улы мемлекеттік органдар мен құқық қорғау органдарында; 
қауіпті өндірістік объектілер болып табылатын ұйымдарда; 
жедел жəне кезек күттірмейтін медициналық көмек көрсету 
станцияларында;».

2. «Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру ту-
ралы» 1997 жылғы 16 маусымдағы Қазақстан Рес пуб-
ликасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парла-
ментінің Жаршысы, 1997 ж., №11, 155-құжат; 2004 ж., 
№23, 142-құжат; 2006 ж., №16, 104-құжат; 2007 ж., №10, 
69-құжат; 2010 ж., №17-18, 108-құжат; 2011 ж., №5, 
43-құжат; №11, 102-құжат; 2012 ж., №4, 32-құжат; 2013 ж., 
№14, 72-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; №7, 37-құжат; 2015 
ж., №19-ІІ, 104-құжат; 2018 ж., №24, 93-құжат; 2019 ж., №5-
6, 27-құжат; 2020 жылғы 26 мамырда «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру мəселелері бой-
ынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 
жылғы 25 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

11-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 1-1) 
тармақшамен толықтырылсын:

«1-1) заңнамада белгіленген тəртіппен əскери билет 
немесе əскерге шақыру учаскесіне тіркеу туралы куəлік 
алуға;».

3. «Мемлекеттік құпиялар туралы» 1999 жылғы 
15 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
1999 ж., №4, 102-құжат; 2001 ж., №8, 53-құжат; 2002 ж., 
№15, 147-құжат; 2004 ж., №6, 41-құжат; 2007 ж., №2, 
18-құжат; №9, 67-құжат; №20, 152-құжат; 2009 ж., №24, 
122, 128-құжаттар; 2010 ж., №3-4, 11-құжат; №7, 32-құжат; 
2011 ж., №1, 7-құжат; №11, 102-құжат; №12, 111-құжат; 
2012 ж., №8, 63-құжат; 2013 ж., №14, 72, 75-құжаттар; 2014 
ж., №1, 4-құжат; №10, 52-құжат; №21, 122-құжат; 2015 ж., 
№22-I, 141-құжат; №22-V, 156-құжат; 2016 ж., №1, 2-құжат; 
№24, 126-құжат; 2017 ж., №24, 115-құжат; 2018 ж., №19, 
62-құжат; 2019 ж., №24-I, 119-құжат; 2020 жылғы 26 ма-
мырда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» 
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне жұмылдыру дайындығы 
мен жұмылдыру мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 25 мамырдағы 
Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 7-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпия-
ларын қорғау жөніндегі нұсқаулықты бекітеді;»;

2) 8-баптың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жа-
зылсын: 

«5) Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпия-
ларын қорғау жөніндегі нұсқаулықты əзірлейді;»;

3) 11-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жа-
зылсын: 

«1) əскерлерді қолдану жоспарларын, жедел жоспарлар-
ды, жауынгерлік басқару құжаттарын, мемлекет қорғанысы 
жоспарының құжаттарын, əскерлерді жауынгерлік əзірліктің 
əртүрлі дəрежесіне келтіру жөніндегі құжаттарды ашатын 
мəліметтер;»;

4) 12-баптың 33) тармақшасындағы «метрополитендер 
немесе» деген сөздер алып тасталсын. 

4. «Соғыс жағдайы туралы» 2003 жылғы 5 нау-
рыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., №4, 
22-құжат; 2005 ж., №14, 56-құжат; 2007 ж., №10, 69-құжат; 
2011 ж., №11, 102-құжат; 2012 ж., №4, 32-құжат; 2015 ж., 
№1, 2-құжат; 2017 ж., №16, 56-құжат; 2020 жылғы 26 ма-
мырда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» 
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасында 
бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу тəртібі 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу тура-
лы» 2020 жылғы 25 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңы):

1) 1-бапта:
5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) интернирлеу – Қазақстан Республикасына қарсы 

агрессия жасаған мемлекеттің азаматтарын халықаралық 
құқықтың жалпыға бірдей танылған қағидаттары мен 
нормаларына сəйкес ұстап алу жəне арнайы бөлінген 
қоныстандыру орындарына жабу;»;

мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
«9) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 

астананың қорғаныс кеңесі – соғыс жағдайы кезеңіне 
құрылатын жəне əкімшілік-аумақтық бірлік шегінде мем-
лекеттік органдарға, ұйымдарға жəне арнаулы құралымдарға 
мемлекет қорғанысы мүдделерінде басшылықты жүзеге 
асыратын əскери басқару органы.»;

2) 6-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«5) мемлекеттік материалдық резервтің материалдық 
құндылықтарымен операция жүргізу;»;

3) 7-бапта:
1-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) күзетілетін адамдар мен күзетілетін объектілердің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мемлекеттік жəне əскери 
объектілерді, халықтың тыныс-тіршілігін, көлік пен ком-
муникациялардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, сондай-
ақ адамдардың өміріне, денсаулығына жəне қоршаған ортаға 
жоғары қауіп төндіретін объектілерді күзету;»;

5) тармақшадағы «құқық қорғау органдары мен» деген 
сөздер «арнаулы мемлекеттік органдар мен құқық қорғау 
органдарында,» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет 

қызметі жұмылдыру жəне соғыс жағдайы кезеңдерінде 
Қазақстан Республикасының қорғаныс жоспарына 
сəйкес күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін, күзетілетін 
объек тілердің күзетілуі мен қорғалуын қамтамасыз ету 
мүдделерінде Қазақстан Республикасының басқа да мемле-
кеттік органдарының қажетті күштері мен құралдарын 
пайдалануға құқылы.»;

4) 3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«3-тарау. Қазақстан Республикасы Президентінің, 
Үкіметінің жəне жергілікті атқарушы органдарының соғыс 
жағдайы кезеңіндегі өкілеттіктері»;

5) 9 жəне 10-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«9-бап. Қазақстан Республикасы Президентiнiң 

соғыс жағдайы кезеңіндегі өкiлеттiктерi

1. Қазақстан Республикасының Президенті соғыс 
жағдайы кезеңінде:

1) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Жоғарғы 
Бас қолбасшылығының Ставкасын құрады, соғыс жағдайын 
қамтамасыз етуді ұйымдастыруға жалпы басшылықты 
жүзеге асырады;

2) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Жоғарғы 
Бас қолбасшылығының Ставкасы туралы ережені бекітеді;

3) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың қорғаныс кеңестері туралы ережені бекітеді;

4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің соғыс жағдайы 
кезеңіндегі қызметін ұйымдастыру туралы ережені бекітеді;

5) соғыс жағдайы кезеңіндегі өзіне тікелей бағынатын 
жəне есеп беретін мемлекеттік органдар туралы ережелерді 
бекітеді;

6) мемлекеттiк органдардың келiсімді түрде жұмыс 
істеуін жəне өзара iс-қимыл жасауын қамтамасыз етедi;

7) соғыс жағдайы шараларын қолдану тəртiбiн, сондай-
ақ мемлекеттiк органдардың осы шараларды қамтамасыз ету 
жөнiндегi өкiлеттiктерiн бекiтедi;

8) соғыс жағдайы мəселелерi бойынша нормативтiк 
құқықтық актiлерді шығарады;

9) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес 
төтенше мемлекеттiк бюджеттi қабылдап, енгiзедi жəне бұл 
туралы дереу Қазақстан Республикасының Парламентiне 
хабар береді;

10) осы Заңға сəйкес соғыс жағдайын қамтамасыз ету 
үшін Қарулы Күштерді, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдарды, мемлекеттік органдарды қолдану тəртібін 
белгілейді жəне олардың міндеттерін айқындайды;

11) бейбіт жиналыстарды, ереуiлдерді ұйымдастыруға 
жəне өткiзуге тыйым салуларды немесе шектеулерді 
белгiлейдi; 

12) əскери қызмет өткерудiң ерекшелiктерiн айқындайды; 
13) көлiктiң, коммуникациялардың жəне энергетиканың, 

сондай-ақ адамдардың өмiрiне, денсаулығына жəне 
қоршаған ортаға жоғары қауiп төндіретін объектiлердiң 
ерекше жұмыс режимiн белгiлейдi;

14) қорғаныс жəне қауiпсiздiк мəселелерi бойынша 
консультативтік-кеңесші органдарды құрады;

15) Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 
ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң соғыс 
жағдайы қолданылатын кезеңдегі құрылымын айқындайды;

16) Қазақстан Республикасының Конституциясына жəне 
заңдарына сəйкес басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.

2. Осы баптың 1-тармағы 2), 3), 4), 5), 7), 8) жəне 10) 
тармақшаларының ережелері соғыс жағдайы кезеңінде де, 
ол енгізілгенге дейін де іске асырылуы мүмкін.

10-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң соғыс 
жағдайы кезеңіндегі құзыреті

1. Қазақстан Республикасының Үкіметі соғыс жағдайы 
кезеңінде:

1) соғыс жағдайы кезеңіндегі министрліктер туралы 
ережелерді бекітеді;

2) орталық жəне жергiлiктi атқарушы органдардың, 
сондай-ақ ұйымдардың соғыс жағдайы режимiн қамтамасыз 
ету жөнiндегi қызметiне басшылық етеді; 

3) Қарулы Күштердiң, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдардың, мемлекеттiк органдардың, ұйым дардың, 
азаматтар мен басқа да адамдардың мұқтажын қанағат-
тандыруға бағытталған шаралардың орындалуын қамта-
масыз етедi; 

4) Қазақстан Республикасының Президентiне төтенше 
мемлекеттiк бюджеттi ұсынады жəне оның атқарылуын 
қамтамасыз етедi;

5) соғыс жағдайы шараларын материалдық-техникалық, 
еңбек жəне басқа да ресурстармен қамтамасыз ету жөнiндегi 
жұмысты ұйымдастырады;

6) Қазақстан Республикасы Парламентiнің агрессия 
жасаған мемлекетпен (мемлекеттер тобымен не коалиция-
сымен) халықаралық шарттардың күшiн жоюы үшiн оларды 
өз құзыретi шегiнде ұсынады;

7) азаматтық жəне аумақтық қорғанысқа басшылық 
етеді, жергілікті атқарушы органдарға азаматтық қорғаныс, 
аумақтық қорғаныс іс-шараларын, сондай-ақ аумақты 
Қазақстан Республикасының қорғанысы мүдделерінде же-
дел жабдықтауды қамтамасыз ету бойынша тапсырмалар 
белгілеп береді;

8) Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымына 
кіретін мемлекеттік органдарды жəне ұйымдарды 
соғыс уақытының құрылымы мен штаттарына көшіруді 
ұйымдастырады;

9) орталық мемлекеттік жəне жергілікті атқарушы ор-
гандарды, ұйымдар мен халықты құлақтандыру жүйесін 
ұйымдастырады;

10) өзіне Конституцияда, осы Заңда, Қазақстан Респуб-
лика сының өзге де заңдарында жəне Қазақстан Респуб-
ликасы Президентінің актілерінде жүктелген өзге де функ-
цияларды орындайды.

2. Осы баптың 1-тармағы 1) жəне 3) тармақшаларының 
ережелері соғыс жағдайы кезеңінде де, ол енгізілгенге дейін 
де іске асырылуы мүмкін.»;

6) мынадай мазмұндағы 10-1-баппен толықтырылсын:
«10-1-бап. Облыстардың, республикалық маңызы 

бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы орган-
дарының құзыреті

1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы органдары соғыс жағдайы 
кезеңінде:

1) тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында 
Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік органда-
ры аумақтық бөлімшелерінің жəне ұйымдарының соғыс 
жағдайы шараларын орындауын қамтамасыз етеді;

2) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың қорғаныс кеңестерін құрады;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында жергілікті 
атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жер-
гілікті мемлекеттік басқару мүдделерінде жүзеге асырады.

2. Облыстардың, республикалық маңызы бар қала-
лардың, астананың қорғаныс кеңестері облыстардың, 
республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
қорғаныс кеңестері туралы ережеге сəйкес қызметін жүзеге 
асырады жəне Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері 
Жоғарғы Бас қолбасшылығының Ставкасына, Қазақстан 
Республикасының Үкіметіне бағынады.

3. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың қорғаныс кеңесіне тікелей басшылық ету тиісті 
əкімге жүктеледі.»;

7) 16-баптың 2-тармағындағы «азаматтардың» деген 
сөз «азаматтар мен басқа да адамдардың» деген сөздермен 
ауыстырылсын.

5. «Қазақстан Республикасының қорғанысы жəне 
Қарулы Күштері туралы» 2005 жылғы 7 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Респуб-
ликасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., №1-2, 1-құжат; 
2007 ж., №9, 67-құжат; 2008 ж., №6-7, 27-құжат; 2010 
ж., №7, 32-құжат; №10, 48-құжат; 2011 ж., №1, 7-құжат; 
№5, 43-құжат; №8, 64-құжат; №11, 102-құжат; 2012 ж., 
№4, 32-құжат; №5, 41-құжат; 2013 ж., №14, 75-құжат; 
2014 ж., №7, 37-құжат; №16, 90-құжат; №19-I, 19-II, 
96-құжат; 2015 ж., №1, 2-құжат; №19-ІІ, 104-құжат; №22-
І, 140-құжат; 2017 ж., №11, 29-құжат; №13, 45-құжат; 
№16, 56-құжат; 2018 ж., №15, 47-құжат; 2019 ж., №5-
6, 27-құжат; №24-I, 119-құжат; 2020 жылғы 26 мамыр-
да «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» 
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне жұмылдыру дайындығы 
мен жұмылдыру мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 25 мамырдағы 
Қазақстан Республикасының Заңы; 2020 жылғы 1 мау-
сымда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» 
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне Қарулы Күштердің, басқа да 
əскерлер мен əскери құралымдардың арсеналдары, базала-
ры мен қоймалары жанындағы тыйым салынған аймақтар 

мен тыйым салынған аудандар мəселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 
29 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы 22-1) тармақшамен толықты-

рылсын:
«22-1) Қазақстан Республикасының қорғаныс жоспары 

– мемлекеттің қорғанысын қамтамасыз ету жөніндегі өзара 
байланысты құжаттардың жинақталымы;»; 

47) тармақша алып тасталсын;
2) 4-бапта: 
1-тармақтың 7) жəне 13) тармақшалары мынадай редак-

цияда жазылсын:
«7) елдiң мемлекеттік органдарының, ұйымдарының, 

көлiгінiң, коммуникациялары мен халқының күнi бұрын 
жұмылдыру дайындығын, сондай-ақ аумақты Қазақстан 
Республикасының қорғанысы мүдделерінде жедел жабдық-
тауды қамтитын, бейбiт уақытта жүргізiлетін жалпы-
мемлекеттiк iс-шаралар кешенін;»; 

«13) əскери қауіпсіздік пен қорғанысты қамтамасыз ету 
жөніндегі міндеттерді орындау кезінде мемлекеттік органдар 
мен ұйымдардың қызметін үйлестіруді;»;

3 жəне 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Əскери қауіпсіздік пен қорғанысты қамтамасыз ету 

жөніндегі міндеттерді мемлекеттің əскери ұйымы шешеді.
4. Қарулы Күштер, басқа да əскерлер мен əскери 

құралымдар, сондай-ақ мемлекеттік органдар жəне ұйымдар 
Қазақстан Республикасының қорғаныс жоспарына сəйкес 
қорғаныс саласындағы міндеттерді орындайды.»;

3) 5-баптың 2-тармағының 2-1) жəне 3) тармақшалары 
мынадай редакцияда жазылсын:

«2-1) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін 
қолдану қағидаларын, Қазақстан Республикасының аумағын 
жедел жабдықтау қағидаларын жəне Қазақстан Респуб-
ликасының қорғанысын жоспарлау қағидаларын бекітеді;

3) Қазақстан Республикасының қорғаныс жоспарын, 
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Жоғарғы Бас 
Қолбасшысының директиваларын бекітеді;»;

4) 7-баптың бірінші бөлігінде:
13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«13) аумақты Қазақстан Республикасының қорғанысы 

мүдделерінде жедел жабдықтау жөнiндегі iс-шаралардың 
орындалуын қамтамасыз етеді;»;

14-1) тармақша алып тасталсын;
5) 8-баптың 1), 3) жəне 4) тармақшалары мынадай ре-

дакцияда жазылсын:
«1) аумақтық қорғаныс іс-шараларына, саланың 

жұмылдыру дайындығына, жұмылдыру мақсатындағы 
объектілерді, қорғаныс мұқтажына қажетті өнiмдер əзiрлеу, 
өндiру, шығару жəне жөндеу жөнiндегi қуаттарды құруға, 
дамытуға жəне сақтауға қатысады жəне жұмылдыру 
резервтерінің толықтырылуын қамтамасыз етеді, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының қорғанысын жоспар-
лау қағидаларына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштерінің Бас штабымен бірлесіп, Қазақстан 
Республикасының қорғаныс жоспарын жəне оны іске асыру 
жөніндегі құжаттарды əзірлеуге қатысады;»;

«3) саланы Қазақстан Республикасының қорғаныс жос-
парына сəйкес іс-шараларды орындауға тікелей дайындауды 
ұйымдастырады, саланың соғыс уақытында орнықты жұмыс 
істеуі жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырады;

4) жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңінде жəне соғыс 
уақытында күзетілуге жəне қорғалуға жататын ведомстволық 
бағынысты объектілерді инженерлік-техникалық нығай-
тылуы жəне диверсияға қарсы қауіпсіздігі тұрғысынан 
да йындау, арнаулы құралымдар үшін материалдық-тех-
никалық құралдардың запастарын жасау жөніндегі іс-
шаралардың орындалуын ұйымдастырады;»;

6) 9-бапта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«1) Қазақстан Республикасының қорғаныс жоспа-

рын іске асыру жөніндегі құжаттарды əзірлеуге, аумақты 
Қазақстан Республикасының қорғанысы мүдделерінде же-
дел жабдықтау іс-шараларын орындауға қатысады жəне 
коммуникацияларды қорғаныс мақсатында дайындауды 
қамтамасыз етеді;»;

4) тармақшада орыс тіліндегі мəтінге түзету енгізіледі, 
қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді;

мынадай мазмұндағы 6-3) тармақшамен толықтырылсын:
«6-3) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 

астананың аумақтық қорғаныс жоспарын əзірлейді жəне 
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Бас штабымен 
келісу бойынша бекітеді;»;

7-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«7-1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 

облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың қорғаныс кеңестерін құрады;»;

7) 11-бап мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен 
толықтырылсын:

«6) өз құзыреті шегінде жұмылдыру, соғыс жағдайы 
кезеңінде жəне соғыс уақытында күзетілуге жəне қор-
ғалуға жататын объектілердің инженерлік-техникалық 
нығайтылуы жəне диверсияға қарсы қауіпсіздігі жөніндегі 
іс-шараларды жүзеге асырады, сондай-ақ құрылатын арна-
улы құралымдарды материалдық-техникалық құралдармен 
қамтамасыз етеді.»;

8) 4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазыл-
сын: 

«4-тарау. Қазақстан Республикасының қорғанысын 
қамтамасыз ету»;

9) 12-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«12-бап .  Қорғанысты  экономикалық  жағынан 

қамтамасыз ету»;
10) 22-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қорғаныс министрлігі қорғаныс саласындағы 

мемлекеттік саясатты, Қарулы Күштердi əскери-саяси 
жəне əскери-экономикалық басқаруды жүзеге асыратын 
орталық атқарушы орган, сондай-ақ мемлекеттік авиация 
жəне аумақтық қорғаныс салаларындағы уəкілетті орган 
болып табылады.»;

2-тармақта:
2-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2-1) Қазақстан Республикасының қорғаныс жоспарын 

жəне Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Жоғарғы 
Бас Қолбасшысының директиваларын əзірлеуді үйлестіреді 
жəне бекітуге ұсынады;»;

5-1) тармақша «, сондай-ақ Қарулы Күштердің жұмыл-
дыру жоспарын бекітеді» деген сөздермен толықтырылсын;

26-16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«26-16) запастағы офицерлер мен запастағы сержант-

тар бағдарламалары бойынша əскери даярлық қағидаларын 
əзірлейді жəне бекітеді;»;

мынадай мазмұндағы 26-25) тармақшамен толық-
тырылсын:

«26-25) Қарулы Күштерді метрологиялық қамтамасыз 
ету мəселелері бойынша қағидалар мен нұсқаулықтарды 
əзірлейді жəне бекітеді;»;

11) 23-бапта:
1-тармақта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«2) басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп, Қазақстан 

Республикасының қорғаныс жоспарын əзірлейді;»;
мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын: 
«2-1) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Жоғарғы 

Бас Қолбасшысының директиваларын əзірлейді, əскерлерді 
жоспарлауды, дайындауды жəне жұмылдыра өрістетуді 
жүзеге асырады;»;

3) жəне 6-1) тармақшалар мынадай редакцияда жазыл-
сын: 

«3) жұмылдыру дайындығы саласындағы уəкілетті ор-
ганмен келісу бойынша Қарулы Күштердің жұмылдыру 
жоспарын əзірлейді;»;

«6-1) Қарулы Күштерді қолдану қағидаларын, Қазақстан 
Республикасының аумағын жедел жабдықтау қағидаларын 

жəне Қазақстан Республикасының қорғанысын жоспарлау 
қағидаларын əзірлейді;»;

2-тармақтағы «Жоғарғы Бас қолбасшылық Ставкасының» 
деген сөздер «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері 
Жоғарғы Бас қолбасшылығы Ставкасының» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

12) 25-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«1. Қарулы Күштердiң орналастырылуы Қазақстан 
Респуб ликасының қорғаныс жоспарына сəйкес жүзеге асы-
рылады.»;

13) 26-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«1) Қазақстан Республикасының қорғаныс жоспарын 
əзірлеуге қатысады;».

6. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., №20, 151-құжат; 2008 
ж., №23, 124-құжат; 2009 ж., №18, 84-құжат; 2010 ж., №5, 
23-құжат; №24, 149-құжат; 2011 ж., №1, 2-құжат; №2, 
21-құжат; №5, 43-құжат; №11, 102-құжат; №12, 111-құжат; 
№16,128-құжат; №18, 142-құжат; 2012 ж., №2, 11-құжат; №4, 
32-құжат; №15,97-құжат; 2013 ж., №2, 7-құжат; №7, 34-құжат; 
№9, 51-құжат; №14, 72,75-құжаттар; №15, 81-құжат; 2014 
ж., №1, 4, 6-құжаттар; №3, 21-құжат;№10, 52-құжат; №14, 
84-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №23, 143-құжат;2015 
ж., №2, 3-құжат; №10, 50-құжат; №14, 72-құжат; №20-IV, 
113-құжат; №21-III, 135-құжат; №22-I, 140-құжат; №22-
V, 156, 158-құжаттар; №23-II, 170, 172-құжаттар; 2016 ж., 
№8-II, 67-құжат; №23, 119-құжат; 2017 ж., №8, 16-құжат; 
№9, 17, 18-құжаттар; №13, 45-құжат; №14, 50, 53-құжаттар; 
№16, 56-құжат; №22-III, 109-құжат; №24, 115-құжат; 2018 
ж., №9, 31-құжат; №10, 32-құжат; №14, 42-құжат; №15, 47, 
48-құжаттар; №22, 83-құжат; 2019 ж., №3-4, 16-құжат; №7, 
36-құжат; №8, 46-құжат; №19-20, 86-құжат; №21-22, 90, 
91-құжаттар; №23, 106-құжат; №24-I, 119-құжат; №24-II, 
122-құжат; 2020 жылғы 7 мамырда «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
əлеуметтік қамсыздандыру мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 6 мамырдағы 
Қазақстан Республикасының Заңы; 2020 жылғы 14 ма-
мырда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» 
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбiр заңнамалық актiлерiне көшi-қон процестерiн рет-
теу мəселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар 
енгізу туралы» 2020 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының Заңы):

43-1-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 9) тармақшасы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«9) білім алушыларды запастағы офицерлер мен 
запастағы сержанттар бағдарламалары бойынша əскери 
қызметке даярлауды;».

7. «Əскери қызмет жəне əскери қызметшілердің 
мəртебесі туралы» 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., №5, 40-құжат; 2013 ж., 
№1, 3-құжат; №2, 10-құжат; №3, 15-құжат; №14, 72-құжат; 
№16, 83-құжат; 2014 ж., №7, 37-құжат; №8, 49-құжат; №16, 
90-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., №11, 56-құжат; 
№15, 78-құжат; №19-I, 100-құжат; №21-III, 135-құжат; №23-
II, 170-құжат; 2017 ж., №11, 29-құжат; №13, 45-құжат; №16, 
56-құжат; №21, 98-құжат; 2018 ж., №14, 42-құжат; №15, 
47-құжат; 2019 ж., №24-II, 120, 122-құжаттар; 2020 жылғы 7 
мамырда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» 
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне əлеуметтік қамсыздандыру 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» 2020 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Респуб-
ликасының Заңы):

1) 1-баптың 14) тармақшасы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«14) əскери кафедра – Қазақстан Республикасының 
жоғары оқу орны жанындағы, азаматтарды запастағы офи-
церлер мен запастағы сержанттар бағдарламалары бойынша 
əскери даярлауды жүзеге асыратын кафедра;»;

2) 9-бапта:
2-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«4) запастағы офицерлер мен запастағы сержанттар 

бағдарламалары бойынша əскери даярлықты қамтиды.»;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Азаматтарды əскери қызметке даярлауды мемлекеттік 

органдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
ұйымдастырады жəне қамтамасыз етеді.»;

3) 13-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«13-бап. Азаматтарды жоғары білім беру ұйым-

дарында запастағы офицерлер мен запастағы сержант-
тар бағдарламалары бойынша əскери даярлау

1. Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдардың жұмылдыру қажеттілігіне, сондай-ақ 
əскери оқытылған резервті толықтыру қажеттігіне сүйене 
отырып, Қорғаныс министрлігінің тапсырысына сəйкес 
азаматтарды запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша 
əскери даярлау – өтеусіз жəне өтеулі негіздерде, запастағы 
сержанттар бағдарламасы бойынша əскери даярлау өтеулі 
негізде жүргізіледі.

 2. Запастағы офицерлер мен запастағы сержанттар 
бағдарламалары бойынша əскери даярлықтың толық курсын 
аяқтаған азаматтарға Əскери қызмет өткеру қағидаларында 
айқындалған тəртіппен тиісінше «запастағы лейтенант» не-
месе «запастағы кіші сержант» əскери атағы беріледі.

3. Азаматтарды запастағы офицерлер мен запастағы 
сержанттар бағдарламалары бойынша əскери даярлықтан 
өткізу тəртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес айқындалады.»;

4) 18-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші 
бөлікпен толықтырылсын: 

«Əскери кафедралардың студенттері оқу-жаттығу жиын-
дарынан өту кезеңінде əскери ант қабылдайды.»;

5) 35-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын: 

«Білім алуды жалғастыру үшін əскери қызметке шақы-
руды кейінге қалдыру қашықтан білім беру технологияларын 
пайдалану арқылы білім алатын азаматтарға берілмейді.»;

6) 41-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын: 

«5) жоғары оқу орындарының əскери кафедрала-
рында запастағы офицерлер мен запастағы сержанттар 
бағдарламалары бойынша даярлықтан өткен;»;

7) 44-баптың 7-тармағының бесінші бөлігі мынадай ре-
дакцияда жазылсын: 

«Оқу-жаттығу жиындары кезеңінде əскери кафедра-
лардың өтеусіз негізде білім алып жатқан студенттері, əскери 
оқу орындарына түсу кезінде əскерге шақырылушылар, 
сондай-ақ «Жас ұлан» республикалық мектептеріне оқуға 
түсу емтихандарын тапсыру үшін келген жəне казармалық 
жағдайда тұратын кандидаттар мемлекет есебінен тиісті нор-
малар бойынша тамақтандырумен қамтамасыз етіледі. Оқу-
жаттығу жиындары кезеңінде əскери кафедралардың өтеулі 
негізде білім алып жатқан студенттері өздерінің жанында 
тиісті əскери кафедралар жұмыс істейтін жоғары жəне (не-
месе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының 
есебінен тиісті нормалар бойынша тамақтандырумен 
қамтамасыз етіледі.».

2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 10 маусым
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Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
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