
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Кеше АҚШ-тың Флорида штатында орналасқан Hard Rock Holly казино-
қонақүйінде �ткен бокс кешінің басты жекпе-жегінде Қазақстанның мақтанышы 
Геннадий Головкин Польшаның мықтысы Камил Шереметаны мерзімінен бұрын 
жеңіп, орта салмақта IBF және IBО нұсқалары бойынша әлем чемпионы атағын 
сәтті қорғады. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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EUR/KZT 510.56       USD/KZT 420.01 RUB/KZT 5.72 CNY/KZT 64.19ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне 

қылмыстық процесте 
азаматтардың құқықтарын 
қорғауды және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 
іс-қимылды күшейту 
мәселелері бойынша 

�згерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы

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

(Жалғасы 8-бетте)

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне 

адамдарды Қазақстан 
Республикасының шегінен 
тысқары жерге шығарып 
жіберу кезінде ұстап алу 

мерзімдерін реттеу мәселелері 
бойынша �згерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

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

(Жалғасы 9-бетте)

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық 

актілеріне персонал беру 
ж�ніндегі қызметтерді 

к�рсету мәселелері 
бойынша �згерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының 
мына заңнамалық актiлерiне өзгерістер 
мен толықтырулар енгiзiлсiн:

(Жалғасы 10-бетте)

Мерекелік 
лебіздер легі

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
атына Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік 
күніне байланысты құттықтау жеделхаттары келіп 
түсуде, деп хабарлады Президенттің баспас�з 
қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қытай Халық Республикасының Төрағасы Си 
Цзиньпин жеке өзінің жəне ҚХР Үкіметі мен халқының 
атынан Қасым-Жомарт Тоқаевты Қазақстан Тəуелсіздігінің 
29 жылдығымен құттықтады.

– Өткен жылдың қыркүйек айындағы Сіздің Қытайға 
жасаған мемлекеттік сапарыңыз барысында қытай-
қазақ қатынастарына мəңгілік, жан-жақты стратегиялық 
серіктестік мəртебесін беруге екіжақты келісім жасадық. 
Бұл екіжақты ынтымақтастықтың көкжиегін кеңейтеді. 
Мен Қытай-Қазақстан қатынастарын дамытуға баса 
мəн беремін. Сонымен қатар екі елдің игілігі үшін 
бірлесіп жүзеге асырып жатқан «Бір белдеу – бір жол» 
бағдарламасы аясында жаңа жетістіктерге қол жеткізуге, 
өзара қолдауды нығайтуға жəне стратегияларды тереңдете 
отырып ұштастыруға Өзіңізбен бірлесіп күш салуға дай-
ынмын, – делінген ҚХР Төрағасының жеделхатында. Сөз 
соңында Си Цзиньпин достас Қазақстанның қуаты артып, 
өсіп-өркендеуіне, ал халқына бақ-береке тілеген.

(Соңы 2-бетте)

––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев ТМД мемлекеттері 
басшылары кеңесінің отыры-
сына қатысты, деп хабарлады 
Президенттің баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––

Видеоконференция режімінде 
өткен іс-шараға Əзербайжан, Беларусь, 
Қырғызстан, Молдова, Ресей, Тəжікстан, 
Түрікменстан, Өзбекстан Президенттері 
қатысты.

Жиын барысында Мемлекеттер басшы-
лары Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы 
аясындағы көпжақты ықпалдастық, ТМД-
ны одан əрі дамыту тұжырымдамасы 
жəне оны іске асыру жөніндегі негізгі іс-
шаралар жоспары жайында пікір алмасты. 
Сондай-ақ ТМД елдері Парламентаралық 
ынтымақтастықты арттыру жəне нығайту 
мəселесі талқыланды.

Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөзінде 
бүгінгі отырыстың əлемдік экономика 
мен саясаттағы көптеген маңызды проб-
лемалар төңірегінде өтіп отырғанын, 
дүние жүзіндегі қиын ахуалды коронави-
рус пандемиясы одан əрі шиеленістіріп 
жібергенін жеткізді. Қазақстан Президенті 
ортақ мүдделерді ескере отырып бірқатар 
ұсыныс жасады, оның ішінде, корона-
вирус індетіне бірлесе қарсы күресуге 
қатысты ойын ортаға салды.

– Бүгінгі күннің ең басты міндеті – 
азаматтарымыздың коронавирусқа қарсы 

вакцинаға кең көлемде қол жеткізуіне 
мүмкіндік жасау. Осы орайда COVID-19 
індетіне қарсы жаһандық күресте əлемде 
бірінші болып вакцинасын тіркеген 
жəне халыққа екпе жасай бастаған Ресей 
Федерациясының жетекші рөлін атап 
өткім келеді. Қазақстан да өзінің вакци-
насын əзірлеп жатыр. Оның сынамалары 

жақсы нəтиже беруде. Біз келесі аптада 
Ресеймен бірлесіп, вакцина өндірісін іске 
қосамыз. Ол ресейлік те, қазақстандық та 
өнім ретінде экспортқа шығарылады, – 
деді Мемлекет басшысы.

Президент əріптестерін өздерінің 
сыртқы саясат ведомствосы басшыла-
рына БҰҰ аясында Ауруларды бақылау 

жəне биологиялық қауіпсіздік жөніндегі 
аймақтық орталықтар желісін, сондай-
ақ Биологиялық қауіпсіздік жөніндегі 
халықаралық агенттік құру жөніндегі 
Қазақстанның БҰҰ-да жасаған ұсынысын 
қолдау үшін тапсырма беруге шақырды.

Қасым-Жомарт Тоқаев Достастық 
елдерінің арасындағы іскерлік белсенділік 
пен экономикалық байланыстарды жан-
дандыру жұмысын ТМД-ның басты 
міндеттерінің бірі ретінде атады.

– Қазіргі жағдайда біздің негізгі ба-
сым дығымыз – əлеуметтік-эконо микалық 
тұрақтылықты сақтау, халықтың табыс 
деңгейін жəне жұмыспен қамтылуын 
қамтамасыз ету. Бірақ бұған сауда-эконо-
микалық қатынастардың барлық кешенін 
қайта жаңғыртпай, қол жеткізу мүмкін 
емес. Өзара сауда-саттықты одан əрі ырық-
тандыру, кедергілер мен шектеулерді рет-
теу жөніндегі жұмыстарды жандандыру 
қа жет. Инвестиция тартуға, көлік-тран-
зит əлеуетін тиімді пайдалануға, өнеркə-
сіптік кооперацияны тереңдетуге, өңірлер 
арасындағы тікелей байланыстарды дамы-
туға баса мəн беру керек, – деді Президент.

Мемлекет басшысы Қызмет көрсетудің 
еркін саудасы туралы келісімді жəне оның 
əр мемлекетке нақты пайда əкелетін ин-
вестициялар жөніндегі негізгі бөлімін 
келісуді аяқтаудың маңыздылығына на-
зар аударды. 

Қасым-Жомарт Тоқаев қоршаған ор-
таны қорғау жəне «жасыл экономикаға» 
қатысты  шешімдерді енгізу, сондай-ақ 

жаңа цифрлы технологияларды дамыту 
мəселелеріне арнайы тоқталды. Қазақстан 
ТМД Мемлекетаралық экологиялық 
кеңестің 2021 жылғы төрағасы ретінде 
аталған саладағы ұлттық заңнамалардың 
тəсілдері мен үйлестірілуін ұштастыру 
мүмкіндігін зерттеуді, сондай-ақ Цифр-
ландыру мəселелері бойынша арнайы 
жұмыс тобын құруды  ұсынды.

Қазақстан Президенті Мемлекеттер 
басшыларының назарын қауіпсіздік пен 
тұрақтылықты қамтамасыз етуге аудар-
ды. Оның пікірінше, мемлекетаралық 
қатынастардың шиеленісуі жəне өзара 
сенімсіздік жағдайында орнықты даму 
мен ілгерілеу мүмкін емес.

– Əзербайжан Президенті Ильхам 
Гей дар ұлы Əлиев пен Армения Премьер-
министрі Никол Воваевич Пашиня н-
ның бірлесе күш салуымен, Влади мир 
Владимирович Путиннің белсенді ара-
ағайындығымен Таулы Қарабақтағы 
əскери қимылдарды тоқтату туралы 
келі сімді тағы бір рет атап өткім келеді. 
Бұл қалыптасқан күрделі жағдай дағы 
ең дұрыс шешім болды. Аталған тари-
хи келісім өңірде ұзақмерзімді бей біт-
шілік орнатуға ықпал етеді деп үмітте-
немін. Шын мəнінде, Достастық ұйымы 
құрылғалы бері саяси атмосфераны улап 
келген посткеңестік кеңістіктегі қақтығыс 
ошағының оты сөндірілді, – деді Қасым-
Жомарт Тоқаев.

(Соңы 2-бетте)

«Еліміз өзіңмен 
мақтанады»

–––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Twitter-дегі 
ресми аккаунтында Геннадий 
Головкинге арналған жазба-
сын жариялады. Қазақстан 
Президенті  боксшыны кезекті 
жеңісімен құттықтады.
–––––––––––––––––––––––––

«Геннадий Головкинді сенімді 
жеңісімен құттықтаймын! Біздің бокс-
шымыз орта салмақта IBF жəне IBO 
тұжырымдамасы бойынша əлем чемпио-
ны атағын қорғады. Гена өзінің жоғары 
шеберлігі мен жеңіске деген мықты 
ерік-жігерін тағы бір мəрте дəлелдеді. 
Еліміз өзіңмен мақтанады!», деп жазды 
Мемлекет басшысы. 

«Жетістіктеріңе әлі талай 
сүйсінетін боламыз»

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
Геннадий Головкинді IBF және IBO тұжырымдары бо-
йынша орта салмақтағы әлем чемпионы атағын қорғап 
қалуымен құттықтады, деп хабарлады Елбасының 
баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Елбасы Геннадий Головкинді Камил Шереметамен жекпе-
жекте айқын жеңіске жетуімен құттықтады.

«Осы жеңіс арқылы сен өз дивизионыңда 21-ші рет əлем 
чемпионы атанып, қазақстандық жəне əлемдік бокс тарихы 
жылнамасының жаңа парағын аштың. Бұл барша қазақстандықтар 
үшін Тəуелсіздік күніне орай тамаша сый болды деп ойлаймын.

Біз сенің спорттағы жарқын жетістіктеріңді, мықты рухыңды 
жəне жеңіске деген жігеріңді мақтан етеміз. Сенің жеңімпаз 
ретінде өз жолыңды жалғастыратыныңа сенімдімін жəне сенің 
жетістіктеріңе əлі талай сүйсінетін боламыз»,  делінген жедел-
хатта.

Басты міндет – вакцинаның кең көлемдегі 
қолжетімділігін қамтамасыз ету

ПРЕЗИДЕНТ ПОШТАСЫНАНТәуелсіздік күнімен құттықтады
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Twitter-дегі ресми 
аккаунтында еліміздің халқын мемлекетіміздің Тәуелсіздігі күнімен құттықтады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«Барша отандастарымызды Тəуелсіздік күнімен 
құттықтаймын! Келесі жылы ел тарихының мерейлі 
30 жылдығын атап өтеміз. Біз – бірлігі бекем, 

іргесі мығым елміз. Қасиетті Отанымыз, Тəуелсіз 
Қазақстанның игілігі үшін еңбек ету – қастерлі па-
рызымыз», деп жазды Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев.

КӘСІПҚОЙ БОКС

Белбеу де қорғалды, 
рекорд та жаңарды

�ли БИТ�РЕ,
«Egemen Qazaqstan»

31 жастағы Польша боксшысы қазақ 
жанкүйерлеріне жақсы таныс болмаса да, 
қазақстандық боксшыларға есім-сойы 2010 
жыл дан бері белгілі. Сол жы лы Польшада 
жыл сайын дəстүрлі түрде өтетін «Феликс 
Штамм» турнирінің финалында Камил екі 

дүркін əлем чемпионы болып тұрған отанда-
сымыз Серік Сəпиевтен айласын асырып, жа-
рыс жеңімпазы атанған. Бұл – Шереметаның 
əуесқой бокстағы ең табысты жеңісі деп те 
айтуға болады. Бұдан бөлек ол 2008 жылы 
Польша чемпионатының қола жүлдегері 
атанған. 

(Соңы 11-бетте)
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Тайжан 
тартқан 
сырнай

12-бет

Отандық 
вакцина үш мың 
еріктіге егіледі

3-бет

Авторлық 
құқық:
Жаңа заң 
жарылқай ма?

7-бет
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(Жалғасы. Басы 1-бетте)

1. 1994 жылғы 27 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Азаматтық 
кодексіне (Жалпы бөлім) (Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 
1994 ж., №23-24 (қосымша); 1995 ж., №15-
16, 109-құжат; №20, 121-құжат; Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
1996 ж., №2, 187-құжат; №14, 274-құжат; 
№19, 370-құжат; 1997 ж., №1-2, 8-құжат; №5, 
55-құжат; №12, 183, 184-құжаттар; №13-14, 
195, 205-құжаттар; 1998 ж., №2-3, 23-құжат; 
№5-6, 50-құжат; №11-12, 178-құжат; №17-
18, 224, 225-құжаттар; №23, 429-құжат;1999 
ж., №20, 727, 731-құжаттар; №23, 916-құжат; 
2000 ж., №18, 336-құжат; №22, 408-құжат; 
2001 ж., №1, 7-құжат; №8, 52-құжат; №17-
18, 240-құжат; №24, 338-құжат; 2002 ж., №2, 
17-құжат; №10, 102-құжат; 2003 ж., №1-2, 
3-құжат; №11, 56, 57, 66-құжаттар; №15, 
139-құжат; №19-20, 146-құжат; 2004 ж., №6, 
42-құжат; №10, 56-құжат; №16, 91-құжат; 
№23, 142-құжат; 2005 ж., №10, 31-құжат; 
№14, 58-құжат; №23, 104-құжат; 2006 ж., №1, 
4-құжат; №3, 22-құжат; №4, 24-құжат; №8, 
45-құжат; №10, 52-құжат; №11, 55-құжат; 
№13, 85-құжат; 2007 ж., №2, 18-құжат; 
№3, 20, 21-құжаттар; №4, 28-құжат; №16, 
131-құжат; №18, 143-құжат; №20, 153-құжат; 
2008 ж., №12, 52-құжат; №13-14, 58-құжат; 
№21, 97-құжат; №23, 114, 115-құжаттар; 2009 
ж., №2-3, 7, 16, 18-құжаттар; №8, 44-құжат; 
№17, 81-құжат; №19, 88-құжат; №24, 125, 
134-құжаттар; 2010 ж., №1-2, 2-құжат; №7, 
28-құжат; №15, 71-құжат; №17-18, 112-құжат; 
2011 ж., №2, 21, 28-құжаттар; №3, 32-құжат; 
№4, 37-құжат; №5, 43-құжат; №6, 50-құжат; 
№16, 129-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж., №1, 
5-құжат; №2, 13, 15-құжаттар; №6, 43-құжат; 
№8, 64-құжат; №10, 77-құжат; №11, 80-құжат; 
№20, 121-құжат; №21-22, 124-құжат; №23-24, 
125-құжат; 2013 ж., №7, 36-құжат; №10-11, 
56-құжат; №14, 72-құжат; №15, 76-құжат; 2014 
ж., №4-5, 24-құжат; №10, 52-құжат; №11, 61, 
63-құжаттар; №14, 84-құжат; №21, 122-құжат; 
№23, 143-құжат; 2015 ж., №7, 34-құжат; 
№8, 42, 45-құжаттар; №13, 68-құжат; №15, 
78-құжат; №16, 79-құжат; №20-І, 110-құжат; 
№20-ІV, 113-құжат; №20-VІІ, 115-құжат; 
№21-І, 128-құжат; №22-І, 140, 143-құжаттар; 
№22-V, 156-құжат; №22-VІ, 159-құжат; 
2016 ж., №7-ІІ, 55-құжат; №8-ІІ, 70-құжат; 
№12, 87-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; №15, 
55-құжат; №22-ІІІ, 109-құжат; 2018 ж., №1, 
4-құжат; №10, 32-құжат; №13, 41-құжат; 
№14, 44-құжат; №15, 50-құжат; 2019 ж., №2, 
6-құжат; №7, 37-құжат; №15-16, 67-құжат; 
№19-20, 86-құжат; №23, 103-құжат; №24-
І, 118-құжат; 2020 ж., №10, 39-құжат; №11, 
59-құжат; №12, 61-құжат; №13, 67-құжат; 
№14, 72, 75-құжаттар):

14-бап «Азаматтың» деген сөзден кейін 
«, егер «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңында өзгеше белгіленбесе,» деген 
сөздермен толықтырылсын.

2. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық кодексіне 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2014 ж., №13-І, 13-ІІ, 83-құжат; 
№21, 122-құжат; 2015 ж., №16, 79-құжат; 
№21-ІІІ, 137-құжат; №22-І, 140-құжат; №22-
ІІІ, 149-құжат; №22-V, 156-құжат; №22-VІ, 
159-құжат; 2016 ж., №7-ІІ, 55-құжат; №8-ІІ, 
67-құжат; №12, 87-құжат; №23, 118-құжат; 
№24, 126-құжат; 2017 ж., №8, 16-құжат; №9, 
21-құжат; №14, 50-құжат; №16, 56-құжат; 
№22-ІІІ, 109-құжат; №23-ІІІ, 111-құжат; 
№24, 115-құжат; 2018 ж., №1, 2-құжат; №14, 
44-құжат; №15, 46-құжат; №16, 56-құжат; 
№23, 88, 91-құжаттар; №24, 94-құжат; 2019 
ж., №2, 6-құжат; №7, 36-құжат; №8, 45-құжат; 
№15-16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; №23, 
108-құжат; №24-І, 118-құжат; №24-ІІ, 
120-құжат; 2020 ж., №9, 29-құжат; №10, 44, 
46-құжаттар; №12, 63-құжат; №16, 77-құжат; 
2020 жылғы 7 қазанда «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» 2020 жылғы 6 қазандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы):

1) 46-баптың бесінші бөлігінің бірінші 
абзацында:

1) тармақтың бірінші абзацындағы «алғаш 
рет сотталған адамдарға;» деген сөздер «алғаш 
рет сотталған адамдарға өтеу тағайындалады.» 
деген сөздермен ауыстырылып, мынадай 
мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

«Осы тармақтың ережелері осы Кодекстің 
366-бабының 1-1, екінші, үшінші жəне төртінші 
бөліктерінде, 367-бабының екінші, үшінші 
жəне төртінші бөліктерінде, 368-бабының 
екінші бөлігінде көзделген қылмыстарды 
жасағаны үшін бас бостандығынан айыруға 
сотталған адамдарға қолданылмайды;»;

2) тармақ «осы Кодекстің 366-бабының 
1-1, екінші жəне үшінші бөліктерінде, 
367-бабының екінші жəне үшінші бөлік терін-
де, 368-бабының екінші бөлігінде көзделген 
қыл мыстарды жасағаны үшін бас бос тан-
дығынан айыруға сотталған адамдарға;» деген 
сөздермен толықтырылсын; 

2) 72-бапта:
бірінші бөлік мынадай мазмұндағы төртінші 

жəне бесінші абзацтармен толықтырылсын:
«Ауыр жəне аса ауыр сыбайлас жемқорлық 

қылмыс үшін бас бостандығынан айыруды 
өтеп жатқан жүкті əйелдерді, жас балалары 
бар əйелдерді, жас балаларын жалғыз өзі тəр-
биелеп отырған еркектерді, елу сегіз жастағы 
жəне ол жастан асқан əйелдерді, алпыс үш 
жастағы жəне ол жастан асқан еркектерді, 
бірінші немесе екінші топтағы мүгедектерді 
осы баптың үшінші жəне бесінші бөліктерінде 
көрсетілген мерзімдерді іс жүзінде өтегеннен 
кейін сот шартты түрде мерзімінен бұрын 
босатуы мүмкін.

Ауыр жəне аса ауыр сыбайлас жемқорлық 
қылмыс үшін бас бостандығынан айыруды 
өтеп жатқан, ынтымақтастық туралы процес-
тік келісімнің барлық талаптарын орындаған 
адамды осы баптың үшінші жəне бесінші бө-
ліктерінде көрсетілген мерзімдерді іс жү зінде 
өтегеннен кейін сот шартты түрде мерзімінен 
бұрын босатуы мүмкін.»;

сегізінші бөлік мынадай редакцияда 
жазылсын:

«8. Шартты түрде мерзімінен бұрын босату:
1) өлім жазасы түріндегі жаза кешірім 

жасау тəртібімен бас бостандығынан айыруға 
ауыстырылған;

2) адамдардың қаза табуына алып келген 
не аса ауыр қылмыс жасаумен ұштасқан тер-
рористік немесе экстремистік қылмыс үшін 
сотталған;

3) мыналарды:
ауыр жəне аса ауыр сыбайлас жемқорлық 

қылмыстарды жүкті əйелдер, жас балалары 
бар əйелдер, жас балаларын жалғыз өзі тəр-
биелеп отырған еркектер, елу сегіз жастағы 
жəне ол жастан асқан əйелдер, алпыс үш жас-
тағы жəне ол жастан асқан еркектер, бірінші 
немесе екінші топтағы мүгедектер жасаған 
жағдайларды;

ынтымақтастық туралы процестік келі-
сімнің барлық талаптарын орындаған соттал-
ғандарды қоспағанда, ауыр жəне аса ауыр 
сыбайлас жемқорлық қылмыс үшін сотталған;

4) кəмелетке толмағандардың жыныстық 
тиіспеушілігіне қарсы қылмысты кəмелетке 
толмаған адам он төрттен он сегіз жасқа дейінгі 
кəмелетке толмаған адамға қатысты жасаған 
жағдайды қоспағанда, осындай қылмыс үшін 
сотталған адамдарға қолданылмайды.»;

3) 150-бапта:
бірінші бөліктің бірінші абзацы мынадай 

редакцияда жазылсын:
«1. Азаматтың өзінің сайлау құқықтарын 

немесе референдумға қатысу құқығын еркін 
жүзеге асыруына кедергі жасау –»;

мынадай мазмұндағы 1-1-бөлікпен толық-
тырылсын:

«1-1. Сайлау комиссияларының немесе 
референдум комиссияларының жұмысына 
заңсыз араласу жəне дауыс беруге, канди-
датты, партиялық тізімдерді тіркеуге, дауыс-
тарды санауға жəне сайлаудағы немесе ре-
ферендумдағы дауыс беру нəтижелерін ай-
қындауға байланысты міндеттерді атқаруға 
кедергі жасау –

бір жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі 
мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде 
түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа 
дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тар туға 
жазаланады.»;

екінші бөліктің 4) тармағындағы «дəл сол» 
деген сөздер алып тасталып, бірінші абзац 
мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Осы баптың бірінші жəне 1-1-бөлік-
терінде көзделген:»; 

4) 361-бапта:
мынадай мазмұндағы 2-1-бөлікпен толық-

тырылсын: 
«2-1. Құқық қорғау органының қызметкері 

жасаған дəл сол іс-əрекет –
мүлкі тəркіленіп, белгілі бір лауазымдарды 

атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу 
құқығынан өмір бойына айыра отырып, 
төрт мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі 
мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде 
түзеу жұмыстарына, не бір мың сағатқа де йінгі 
мерзімге қоғамдық жұмыстарға тар туға, не 
төрт жылға дейінгі мерзімге бас бос тан  дығын 
шектеуге, не сол мерзімге бас бос тан дығынан 
айыруға жазаланады.»;

төртінші бөліктің бірінші абзацында:
«бірінші немесе үшінші бөліктерінде» деген 

сөздер «бірінші, 2-1 немесе үшінші бөлік-
терінде» деген сөздермен ауыстырылсын; 

3) тармақтағы «əкеп соққан іс-əрекеттер –» 
деген сөздер «алып келген;» деген сөздермен 
ауыс тырылып, мынадай мазмұндағы 4) тар-
мақпен толықтырылсын: 

«4) құқық қорғау органында жауапты 
мемлекеттік лауазым атқаратын адам немесе 
судья жасаған іс-əрекеттер –»;

5) 364-бап мынадай мазмұндағы 2-1 жəне 
төртінші бөліктермен толықтырылсын:

«2-1. Осы баптың бірінші бөлігінде көз-
делген, құқық қорғау органының қызмет кері 
жасаған іс-əрекет –

мүлкі тəркіленіп, белгілі бір лауазымдарды 
атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу 
құқығынан өмір бойына айыра отырып, 
екі мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі 
мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде 
түзеу жұмыстарына, не алты жүз сағатқа 
дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тар-
туға, не екі жылға дейінгі мерзімге бас бос-
тандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бос-
тандығынан айыруға жазаланады.»;

«4. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, 
құқық қорғау органында жауапты мемлекеттік 
лауазым атқаратын адам немесе судья жасаған 
іс-əрекет –

мүлкі тəркіленіп, белгілі бір лауазымдарды 
атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу 
құқығынан өмір бойына айыра отырып, 
бес мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі 
мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде 
түзеу жұмыстарына, не бір мың екі жүз 
сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға 
тартуға, не бес жылға дейінгі мерзімге бас 
бос тандығын шектеуге, не сол мерзімге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады.»;

6) 365-бапта:
екінші бөліктің бірінші абзацының 3) тар-

мағындағы «жасалған дəл сол іс-əрекеттер –» 
деген сөздер «жасалған;» деген сөзбен ауыс-
тырылып, мынадай мазмұндағы 4) тар мақпен 
толықтырылсын:

«4) құқық қорғау органының қызметкері 
жасаған дəл сол іс-əрекеттер –»;

мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«4. Осы баптың бірінші, екінші немесе 
үшінші бөліктерінде көзделген, құқық қорғау 
органында жауапты мемлекеттік лауазым 
атқаратын адам немесе судья жасаған іс-
əрекеттер – 

мүлкі тəркіленіп, белгілі бір лауазымдарды 
атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу 
құқығынан өмір бойына айыра отырып, екі 
жылдан сегіз жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады.»;

7) 366-бапта:
мынадай мазмұндағы 1-1-бөлікпен толық-

тырылсын:
«1-1. Құқық қорғау органының қызметкері 

немесе құқық қорғау органында жауапты 
мемлекеттік лауазым атқаратын адам немесе 
судья жасаған дəл сол іс-əрекет –

мүлкі тəркіленіп, белгілі бір лауазымдарды 
атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу 
құқығынан өмір бойына айыра отырып, 
параның отыз еселенгеннен елу еселенгенге 
дейінгі сомасы мөлшерінде айыппұл салуға 
не алты жылға дейінгі мерзімге бас бос-
тандығынан айыруға жазаланады.»;

екінші бөліктің бірінші абзацындағы 
«Айтарлықтай мөлшерде жасалған дəл сол 

іс-əрекет» деген сөздер «Осы баптың бірінші 
жəне 1-1-бөліктерінде көзделген, айтарлықтай 
мөлшерде жасалған іс-əрекеттер» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

үшінші бөліктің бірінші абзацындағы 
«бірінші немесе екінші бөліктерінде» деген 
сөздер «бірінші, 1-1 немесе екінші бөлік-
терінде» деген сөздермен ауыстырылсын; 

төртінші бөліктің бірінші абзацындағы 
«бірінші, екінші немесе үшінші бөліктерінде» 
деген сөздер «бірінші, 1-1, екінші немесе 
үшінші бөліктерінде» деген сөздермен ауыс-
тырылсын; 

8) 367-бапта:
бірінші бөліктің екінші абзацында:
«он еселенгеннен жиырма еселенгенге» 

деген сөздер «жиырма еселенгеннен отыз 
еселенгенге» деген сөздермен ауыстырылсын; 

«үш» деген сөз «бес» деген сөзбен ауыс-
тырылсын; 

екінші бөліктің екінші абзацында:
«жиырма еселенгеннен отыз еселенгенге» 

деген сөздер «отыз еселенгеннен қырық 
еселенгенге» деген сөздермен ауыстырылсын; 

«бес» деген сөз «үш жылдан жеті» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

үшінші бөліктің екінші абзацындағы «отыз 
еселенгеннен қырық еселенгенге» деген сөздер 
«қырық еселенгеннен елу еселенгенге» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

төртінші бөліктің екінші абзацындағы 
«қырық еселенгеннен елу еселенгенге» деген 
сөздер «елу еселенгеннен алпыс еселенгенге» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

9) 368-бапта:
бірінші бөліктің екінші абзацында:
«бес еселенгеннен он еселенгенге» деген 

сөздер «он еселенгеннен жиырма еселенгенге» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

«екі» деген сөз «үш» деген сөзбен ауыс-
тырылсын; 

екінші бөліктің екінші абзацындағы «он 
еселенгеннен жиырма еселенгенге» деген 
сөздер «жиырма еселенгеннен отыз есе лен-
генге» деген сөздермен ауыстырылсын; 

10) 369-бап мынадай мазмұндағы 2-1 жəне 
төртінші бөліктермен толықтырылсын:

«2-1. Құқық қорғау органының қызметкері 
жасаған дəл сол іс-əрекет –

мүлкі тəркіленіп, белгілі бір лауазымдарды 
атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу 
құқығынан өмір бойына айыра отырып, 
үш мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі 
мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде 
түзеу жұмыстарына, не сегіз жүз сағатқа 
дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тар-
туға, не үш жылға дейінгі мерзімге бас бос-
тандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бос-
тандығынан айыруға жазаланады.»;

«4. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген 
іс-əрекет, егер оны құқық қорғау органында 
жауапты мемлекеттік лауазым атқаратын адам 
немесе судья жасаса, – 

мүлкі тəркіленіп, белгілі бір лауазымдарды 
атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу 
құқығынан өмір бойына айыра отырып, жеті 
жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын 
шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан 
айыруға жазаланады.»;

11) 370-бапта:
мынадай мазмұндағы 2-1-бөлікпен толық-

тырылсын:
«2-1. Құқық қорғау органының қызметкері 

жасаған дəл сол іс-əрекет –
мүлкі тəркіленіп, белгілі бір лауазымдарды 

атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу 
құқығынан өмір бойына айыра отырып, 
үш мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі 
мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде 
түзеу жұмыстарына, не сегіз жүз сағатқа 
дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тар-
туға, не үш жылға дейінгі мерзімге бас бос-
тан дығын шектеуге, не сол мерзімге бас бос-
тан дығынан айыруға жазаланады.»;

төртінші бөліктің бірінші абзацы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«4. Осы баптың бірінші, 2-1 немесе үшінші 
бөліктерінде көзделген: 

1) ауыр зардаптарға алып келген;
2) құқық қорғау органында жауапты 

мемлекеттік лауазым атқаратын адам немесе 
судья жасаған іс-əрекеттер –».

3. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық-процестік 
кодексіне (Қазақстан Республикасы Парла-
ментінің Жаршысы, 2014 ж., №15-І, 15-
ІІ, 88-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №21, 
122-құжат; 2015 ж., №20-VІІ, 115-құжат; №21-
ІІІ, 137-құжат; №22-V, 156-құжат; №22-VІ, 
159-құжат; 2016 ж., №7-ІІ, 55-құжат; №8-ІІ, 
67-құжат; №12, 87-құжат; №23, 118-құжат; 
№24, 126, 129-құжаттар; 2017 ж., №1-2, 
3-құжат; №8, 16-құжат; №14, 50, 53-құжаттар; 
№16, 56-құжат; №21, 98, 102-құжаттар; 
№24, 115-құжат; 2018 ж., №1, 2-құжат; 
№10, 32-құжат; №16, 53, 56-құжаттар; №23, 
91-құжат; №24, 93-құжат; 2019 ж., №2, 
6-құжат; №7, 36-құжат; №19-20, 86-құжат; 
№23, 103-құжат; №24-І, 118, 119-құжаттар; 
№24-ІІ, 120-құжат; 2020 ж., №9, 29-құжат; 
№10, 44-құжат; №12, 63-құжат; №16, 77-құжат; 
2020 жылғы 7 қазанда «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» 2020 жылғы 6 қазандағы 
Қазақстан Республикасының Заңы; 2020 
жылғы 17 қарашада «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасын 
күзету жəне ұлттық қауіпсіздік мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» 2020 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан 
Республикасының Заңы):

1) мазмұнындағы 25-тараудың, 207 жəне 
290-баптардың тақырыптары мынадай 
редакцияда жазылсын:

«25-тарау. Адамды күдікті деп тану жəне 
күдіктінің іс-əрекетін саралауды, қылмыстық 
құқық бұзушылықты саралауды айқындау»;

«207-бап. Күдіктінің іс-əрекетін саралауды, 
қылмыстық құқық бұзушылықты саралауды 
өзгерту немесе толықтыру»;

«290-бап. Прокурордың қылмыстық іс 
тоқтатылған кездегі əрекеттері»;

2) 42-1-бапта:
екінші бөлік мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«2. Қылмыстық процесті жүргізуші адам 

қылмыстық процеске қатысушылардың пікірін 
жəне техникалық мүмкіндіктерді ескере 
отырып, қылмыстық сот ісін элек трондық 
форматта жүргізуге құқылы, бұл туралы уəжді 
қаулы шығарады.

Қылмыстық процеске қатысушының 
пікірі сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге 
асыратын адамға, судьяға өтінішхат түрінде 
енгізіледі, ол осы Кодексте белгіленген тəр-
тіппен жəне мерзімдерде қаралады.

Қылмыстық сот ісін одан əрі электрондық 
форматта жүргізу мүмкін болмаған жағдайда, 
қыл мыстық процесті жүргізуші адам қағаздағы 
форматқа көшеді, ол туралы уəжді қаулы 
шығарады.

Қылмыстық процесті электрондық фор-
матта жүргізу туралы қаулыға қылмыстық 
про цеске қатысушылар осы Кодекстің 100-ба-
бында көзделген тəртіппен шағым жасай 
алады.»;

мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен 
толықтырылсын: 

«3. Қылмыстық сот ісі қағаз форматта жүр-
гізілген кезде сотқа дейінгі тергеп-тексеру 
ор ганы процестік шешімдер қабылдауға 
жəне оларды прокурорға келісуге не бекітуге 
жібе руге, сондай-ақ осы Кодексте көзделген 
жағ дай ларда, құпиялылықты сақтауды талап 
ететіндерін қоспағанда, қабылданған шешім-
дер туралы прокурорды хабардар етуге жəне 
процестік шешімдер мен қылмыстық істің 
басқа да материалдарының көшірмелерін элек-
трондық форматта жіберуге құқылы.»;

3) 45-бапта:
сегізінші бөлік мынадай редакцияда жа-

зылсын: 
«8. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімдерін 

үзу туралы қаулы шығарылғаннан кейін сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам 
бір тəулік ішінде оны прокурорға келісу үшін 
жібереді.»;

мынадай мазмұндағы 8-1-бөлікпен толық-
тырылсын: 

«8-1. Прокурор сотқа дейінгі тергеп-тексеру 
мерзімдерін үзу туралы қаулыны үш тəулік 
ішінде келіседі не уəжді қаулымен оны келі-
суден бас тартады жəне қажетті тергеу əре-
кеттерін жəне процестік əрекеттерді жүр гізу 
туралы көрсете отырып, сотқа дейінгі тер геп-
тексеруді жүзеге асыратын адамға қай тарады.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімдерін 
үзу туралы қаулы прокурормен келісілген 
жағдайда сотқа дейінгі тергеп-тексеруді 
жүзеге асыратын адам бұл туралы процеске 
қатысушыларды хабардар етеді. 

Қылмыстық істің материалдарын талап 
етіп алдыру жəне зерделеу қажет болған 
жағдайларда, келісу немесе келісуден бас 
тарту туралы шешімді прокурор он тəулік 
ішінде қабылдайды.»;

4) 59-баптың екінші бөлігінің 7) тармағы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«7) прокурорға айыптау актісімен бірге 
қылмыстық істерді, сондай-ақ бұйрықтық 
іс жүргізу тəртібімен аяқталған қылмыстық 
істерді жіберуге;»;

5) 62-баптың бесінші бөлігінің бірінші 
абзацында:

«келіседі, қылмыстық теріс қылық туралы 
хаттаманы бекітеді» деген сөздер «, қыл-
мыстық теріс қылық туралы хаттаманы келі-
седі» деген сөздермен ауыстырылсын; 

«сотқа қылмыстық» деген сөздер «про-
курорға қылмыстық» деген сөздермен ауыс-
тырылсын; 

«онша ауыр емес қылмыстар туралы қыл-
мыстық істер бойынша» деген сөздер алып 
тасталсын;

6) 64-баптың бірінші бөлігінде:
1) тармақ «туралы» деген сөзден кейін 

«прокурормен келісілген» деген сөздермен 
толықтырылсын;

3) тармақтағы «қаулы шығарылған» деген 
сөздер «прокурор не сотқа дейінгі тергеп-
тексеруді жүзеге асыратын адам прокурормен 
келісілген қаулы шығарған» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

7) 65-бапта:
бірінші бөлікте:
1) тармақтағы «онша ауыр емес қылмыс 

туралы іс бойынша» деген сөздер алып 
тасталсын; 

2) тармақтағы «қылмыстық теріс қылық 
туралы хаттама бекітілген», «қабылданған» 
деген сөздер тиісінше «прокурор қылмыс-
тық теріс қылық туралы хаттаманы бекіт-
кен», «қабылдаған» деген сөздермен ауыс-
тырылсын; 

3) тармақтағы «аяқталған;» деген сөз «аяқ-
талған адам айыпталушы болып танылады.» 
деген сөздермен ауыстырылып, 4) тармақ 
алып тасталсын;

алтыншы бөліктің 3) тармағындағы «ын-
тымақтастық туралы» деген сөздер алып 
тасталсын;

8) 87-бап мынадай редакциядағы 7-1 жəне 
7-2-бөліктермен толықтырылсын:

«7-1. Егер судья қылмыстық құқық бұзу-
шылыққа басқа сыбайлас қатысушыларға 
қатысты бірінші сатыдағы сотта қылмыстық 
істі қарауға бұрын қатысқан болса, ол жаңадан 
келіп түскен қылмыстық істі қарау кезінде 
бірінші сатыдағы сотқа қатыса алмайды.

7-2. Егер апелляциялық жəне кассациялық 
сатының судьясы қылмыстық құқық бұзу-
шылыққа басқа сыбайлас қатысушыларға 
қатысты қылмыстық істі алдыңғы қарауға 
қатысқан болса, ол тиісінше апелляциялық 
жəне кассациялық сатыдағы сотқа қатыса 
алмайды.»;

9) 107-бапта:
бірінші бөліктің 10) тармағындағы «туралы 

қаулысына, санкциясына шағым жасауға, ал 
прокурор өтінішхат келтіруге құқылы.» деген 
сөздер «туралы;» деген сөзбен ауыстырылып, 
мынадай мазмұндағы 11) тармақпен толық-
тырылсын:

«11) сараптама тағайындау не тағайын-
даудан бас тарту, не жасырын тергеу əрекет-
терін қоспағанда, қылмыстық қудалау орга-
нының өзге де тергеу əрекеттерін жүргізуі 
туралы қаулысына, санкциясына шағым 
жасауға, ал прокурор өтінішхат келтіруге құ-
қылы.»;

алтыншы бөлік мынадай редакцияда 
жазылсын: 

«6. Осы баптың бірінші бөлігінің 1), 2) 
жəне 11) тармақтарында көрсетілген, егер 
тергеу судьясы оларды ашық сот отырысында 
қараған болса, ашық сот отырысында қаралуға 
тиіс мəселелерді қоспағанда, қарау жабық сот 
отырысында өтеді.

Сот отырысына прокурор жəне күдіктінің 

қорғаушысы қатысады. Отырысқа күдікті, 
оның заңды өкілі, жəбірленуші, оның заңды 
өкілі, өкілі жəне шағым жасалған шешімде 
құқықтары мен мүдделері қозғалатын басқа 
адамдар да қатыса алады, шағымды, проку-
рордың өтінішхатын қарау уақыты мен орны 
туралы уақтылы хабарланған кезде олардың 
келмей қалуы бұлардың сотта қаралуына 
кедергі болмайды.

Осы баптың бірінші бөлігінің 10) тарма-
ғында көзделген жағдайда, жабық сот отыры-
сына қатысатын адамдар тізбесін шағымды, 
өтінішхатты қарайтын судья айқындайды.

Осы баптың 1-1-бөлігінде көзделген 
мəселелерді қарау осы Кодекстің 234-бабына 
сəйкес жүргізіледі.»;

10) 191-баптың он алтыншы бөлігі «145,» 
деген цифрлардан кейін «150 (1-1-бөлігінде),» 
деген сөздермен толықтырылсын; 

11) 192-бапта;
екінші бөліктің бірінші абзацы мынадай 

редакцияда жазылсын:
«2. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімі арыз 

бен хабарды Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің 
бірыңғай тізілімінде тіркеген кез ден бастап 
қылмыстық іс қылмыстық істі тоқ тату туралы 
қаулымен, айыптау акті сі  мен, бұйрықтық 
іс жүргізуді қолдану туралы қаулымен, 
қылмыстық теріс қылық туралы қаулымен 
немесе істі медициналық сипаттағы мəжбүрлеу 
шараларын қолдану туралы мəселені қарау 
үшін сотқа беру туралы қаулымен прокурорға 
жіберілген күнге дейін не прокурор істі сотқа 
жібере отырып, кінəні мо йындау туралы мəміле 
нысанындағы про цестік келісім жасасқан күнге 
дейін есеп теледі.»;

үшінші бөлік мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«3. Осы баптың екінші бөлігінде көрсетілген 
мерзімге:

1) қылмыстық процеске қатысушылардың 
осы Кодекстің 296-бабында көзделген тəртіп-
пен қылмыстық істің материалдарымен та-
нысқан; 

2) қылмыстық істің күдіктінің, жəбір-
лену шінің шағымы бойынша сотта жəне 
прокуратурада болған; 

3) сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге 
асыратын адамның процестік шешімдерін 
жəне (немесе) əрекеттерін бекіту не келісу 
туралы мəселені қарауға байланысты қыл-
мыстық істің прокурорда болған;

4) процестік келісім жасасу туралы өті-
нішхатты қарауға байланысты қылмыстық 
істің прокурорда болған уақыты кірмейді.»;

жетінші бөлік «қайтарған» деген сөзден кейін 
«не сотқа дейінгі тергеп-тексеру мер зімдерін 
үзу туралы қаулыны немесе қыл мыстық істі 
тоқтату туралы қаулыны келі су ден бас тартқан» 
деген сөздермен толық ты рылсын; 

12) 193-бапта:
бірінші бөлікте:
6) тармақ мынадай мазмұндағы екінші 

абзацпен толықтырылсын:
«Прокурордың келісуі мен бекітуі – 

қаулыны электрондық цифрлық қолтаңбамен 
куəландыру арқылы, ал қағаз түрінде 
ресімделген, оның ішінде құпиялылықты 
сақтауды талап ететін процестік шешімдер 
мен əрекеттер бойынша сотқа дейінгі тер-
геп-тексеруді жүзеге асыратын адамның қау-
лысына өзінің қолымен расталатын «Келі-
семін», «Бекітемін» белгілерін қою арқылы 
жүзеге асырылады;»;

16) тармақтағы «бекітеді, онша ауыр емес 
қылмыстар туралы істер бойынша» деген 
сөздер «, қылмыстық теріс қылық туралы 
хаттаманы,» деген сөздермен ауыстырылсын; 

17) тармақтағы «осы Кодексте көзделген 
негіздер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тек-
серуді» деген сөздер «қылмыстық істі не қыл -
мыстық қудалауды толық көлемде немесе бір 
бөлігінде» деген сөздермен ауысты рылсын; 

екінші бөліктің екінші абзацының 
8) тармағындағы «бекіту жатады.» деген сөздер 
«бекіту;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай 
мазмұндағы 9), 10) жəне 11) тармақтармен 
толықтырылсын:

«9) айыптау актісін, бұйрықтық іс жүргізуді 
қолдану туралы қаулыны, қылмыстық теріс 
қылық туралы хаттаманы бекіту, айып-
талушыны сотқа беру жəне қылмыстық істі 
мəні бойынша қарау үшін сотқа жіберу;

10) сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге 
асыратын адамның қылмыстық істі не қыл-
мыстық қудалауды толық көлемде немесе бір 
бөлігінде тоқтату туралы қаулысын бекіту;

11) осы Кодексте көзделген жағдайларда 
адамды күдікті деп тану туралы жəне күдік-
тінің іс-əрекетін саралау туралы қаулыларды 
келісу жатады.»;

үшінші абзацтағы «жəне 8)» деген сөздер 
«, 8), 9) жəне 10)» деген сөздермен ауыс-
тырылсын; 

үшінші бөліктің екінші абзацы «жүзеге 
асырады» деген сөздерден кейін «, осы баптың 
екінші бөлігінде көзделген жағдайларды 
қоспағанда, осы баптың бірінші бөлігінде 
көзделген өкілеттіктерді пайдаланады» деген 
сөздермен толықтырылсын; 

13) 25-тараудың тақырыбы мынадай 
редакцияда жазылсын: 

«25-тарау. Адамды күдікті деп тану жəне 
күдіктінің іс-əрекетін саралауды, қылмыстық 
құқық бұзушылықты саралауды айқындау»;

14) 202-бапта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда 

жазылсын:
«1. Адамның қылмыс жасағанын көрсететін, 

оның ішінде осы Кодекстің 128-бабы екінші 
бөлігінің 1) – 4) тармақтарында көзделген 
деректер болған кезде, егер бұл ретте оған 
процестік ұстап алуды қолданудың қажеттігі 
болмаса, сотқа дейінгі тергеп-тексеру органы 
адамды күдікті деп тану туралы қаулы 
шығарады, ол соның негізділігін растайтын 
қылмыстық іс материалдарымен бірге дереу 
прокурорға келісу үшін жіберіледі.»;

мынадай мазмұндағы 1-1-бөлікпен толық-
тырылсын:

«1-1. Прокурор адамды күдікті деп тану 
туралы қаулыны келісу туралы дереу шешім 
қабылдайды не уəжді қаулымен оны келісуден 
бас тартады.»; 

екінші бөліктің екінші абзацындағы 
«қаулыны прокуратура басшысы бекітеді» 
деген сөздер «қаулы прокуратура органының 
басшысымен келісіледі» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

үшінші бөлік алып тасталсын;
15) 203-бапта:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық процесте 
азаматтардың құқықтарын қорғауды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимылды күшейту мәселелері бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Соңы 9-бетте) 



20 ЖЕЛТОҚСАН 2020 ЖЫЛ 9РЕСМИ

бірінші бөліктің екінші абзацындағы 
«қаулыны прокуратура басшысы бекітеді» 
деген сөздер «қаулы прокуратура органының 
басшысымен келісіледі» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

мынадай мазмұндағы 1-1, 1-2 жəне 
1-3-бөліктермен толықтырылсын:

«1-1. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге 
асыратын адам, осы баптың 1-3-бөлігінде 
көзделген жағдайларды қоспағанда, күдік-
тінің іс-əрекетін саралау туралы қаулы шы-
ғарылғаннан кейін оны дереу прокурорға 
келісу үшін жібереді.

1-2. Прокурор күдіктінің іс-əрекетін саралау 
туралы қаулыны келісу туралы дереу шешім 
қабылдайды не уəжді қаулымен оны келісуден 
бас тартады. 

1-3. Осы Кодекстің 128-бабының тəртібімен 
ұстап алынған күдіктінің іс-əрекетін саралау 
туралы қаулы шығарылған жағдайда, қау-
лының заңдылығын тексеруді жəне оны 
келісуді прокурор күзетпен ұстауды немесе 
үйқамақты санкциялау туралы өтінішхатты 
келісу туралы мəселені шешумен бір мезгілде 
жүзеге асырады.»;

16) 204-баптың үшінші бөлігі алып тас-
талсын;

17) 207-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын: 
«207-бап. Күдіктінің іс-əрекетін саралауды, 

қылмыстық құқық бұзушылықты саралауды 
өзгерту немесе толықтыру»;

бірінші бөлік мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«1. Егер сотқа дейінгі тергеп-тексеруді 
жүргізу кезінде күдіктінің  іс-əрекетін сара-
лауды, қылмыстық құқық бұзушылықты 
саралауды өзгерту немесе толықтыру үшін 
негіздер туындаса, прокурор, сотқа дейінгі 
тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам осы 
Кодекстің 204-бабының талаптарын сақтай 
отырып, күдікті адамға қатысты, ал егер 
күдікті адам анықталмаған болса – осы баптың 
1-1-бөлігін сақтай отырып, прокурормен 
келісуге жататын тиісінше күдіктінің іс-əреке-
тін саралау туралы жаңа қаулы не қылмыстық 
құқық бұзушылықты саралау туралы жаңа 
қаулы жасауға міндетті.

Күдіктінің іс-əрекетін саралауды өзгерту 
немесе толықтыру туралы қаулы күдіктіге осы 
Кодекстің 205, 206-баптарында белгіленген 
тəртіппен жарияланады. 

Күдіктінің іс-əрекетін түпкілікті саралау 
жəне қылмыстық құқық бұзушылықты саралау 
соңғы қаулының шығарылған күні бойынша 
айқындалады.»;

мынадай мазмұндағы 1-1-бөлікпен толық-
тырылсын:

«1-1. Қылмыстық құқық бұзушылықты 
саралауды өзгерту немесе толықтыру туралы 
қаулыда: оның жасалған орны мен уақыты; 
қаулыны кімнің жасағаны; анықталмаған адам 
жасаған қылмыстық құқық бұзушылықтың 
жасалған уақыты мен орны, сондай-ақ осы 
Кодекстің 113-бабына сəйкес дəлелдеуге 
жата тын өзге де мəн-жайлар көрсетіле оты-
рып, оның сипаттамасы; жасалған іс-əрекет 
сараланатын қылмыстық заң (бап, бөлік, 
тармақ) көрсетілуге тиіс.»;

18) 289 жəне 290-баптар мынадай редак-
цияда жазылсын: 

«289-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді 
жүзеге асыратын адамның сотқа дейінгі 
тергеп-тексеру тоқтатылғаннан кейінгі 
əрекеттері 

1. Қылмыстық істі тоқтату туралы шешім 
қабылданған жағдайда сотқа дейінгі тергеп-
тексеруді жүзеге асыратын адам бір тəулік 
ішінде қаулы мен қылмыстық істі прокурорға 
бекіту үшін жібереді. 

Қылмыстық іс бір бөлігінде не жекелеген 
күдіктілерді қылмыстық қудалау толық кө-
лемде немесе бір бөлігінде тоқтатылған кезде 
прокурорға бекіту үшін қаулы жібе ріледі.

2. Прокурор бекіткен қаулы келіп түскеннен 
кейін сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізген 
адам күдіктіні, оның қорғаушысын, заңды 
өкілін, жəбірленушіні жəне оның өкілін, 
азаматтық талапкерді, азаматтық жауапкерді 
жəне олардың өкілдерін сотқа дейінгі тергеп-
тексерудің тоқтатылғаны жəне оны тоқтату 
негіздері туралы хабардар етеді.

Аталған адамдарға істің материалдарымен 
танысу құқығы жəне сотқа дейінгі тергеп-
тексеруді тоқтату туралы қаулыға шағым 
жасау тəртібі түсіндіріледі. Осы адамдардың 
өтінішхаты бойынша оларға прокурор 
бекіткен сотқа дейінгі тергеп-тексеруді неме-
се қылмыстық қудалауды тоқтату туралы қау-
лының көшірмесі табыс етіледі.

290-бап. Прокурордың қылмыстық іс 
тоқтатылған кездегі əрекеттері

1. Келіп түскен қылмыстық істі оны тоқтату 
туралы қаулымен бірге немесе қылмыстық 
істі бір бөлігінде не жекелеген күдіктілерді 
қылмыстық қудалауды тоқтату туралы 
қаулыны зерделеу нəтижелері бойынша 
прокурор олар келіп түскен кезден бастап он 
тəулік ішінде мынадай шешімдердің бірін 
қабылдайды: 

1) қылмыстық істі не қылмыстық қудалауды 
толық көлемде немесе бір бөлігінде тоқтату 
туралы қаулыны бекітеді;

2) уəжді қаулымен қаулыны бекітуден бас 
тартады жəне қажетті тергеу жəне процестік 
əрекеттерді жүргізу туралы көрсете отырып, 
оны сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге 
асыратын адамға қайтарады;

3) осы Кодекстің 35 жəне 36-баптарын-
да көзделген өзге де негіздер бойынша 
қылмыстық істі не қылмыстық қудалауды 
толық көлемде немесе бір бөлігінде тоқ татады. 

2. Осы баптың бірінші бөлігінің 1) жəне 
3) тармақтарында көзделген шешімдер 
қабылданған жағдайда қаулы сотқа дейінгі 
тергеп-тексеруді жүргізген адамға мүдделі 
адамдарды хабардар ету, сондай-ақ заттай 
дəлелдемелердің тағдыры, бұлтартпау 
шара ларының, мүлікке тыйым салудың, 
лауа зымнан уақытша шеттетудің, басқа да 
процестік мəжбүрлеу шараларының күшін 
жою, қауіпсіздік шараларының күшін жою 
немесе оларды одан əрі жүзеге асыру туралы 
шешімдерді орындау үшін жіберіледі.

Күдіктіге қатысты таңдап алынған күзетпен 
ұстау түріндегі бұлтартпау шарасының күші 
жойылған жағдайда прокурор қаулының 
көшірмесін дереу күзетпен ұстау орнының 
əкімшілігіне орындау үшін жібереді.

3. Осы Кодекстің 289-бабының екінші 
бөлігінде көрсетілген адамдардың өтінішхаты 
бойынша прокурор оларға тоқтатылған 
қылмыстық істің материалдарымен танысу 
мүмкіндігін қамтамасыз етеді.»;

19) 291-баптың екінші бөлігіндегі «аза-
маттық жауапкер немесе оның» деген сөздер 
«азаматтық талапкер, азаматтық жауап кер 
немесе олардың» деген сөздермен ауыс-
тырылсын; 

20) 341-баптың екінші бөлігінің бірінші 
абзацындағы «жеті тəулікке дейін уақыт 
береді» деген сөздер «ақылға қонымды мерзім 
ұсынады» деген сөздермен ауыстырылсын;

21) 366-баптың төртінші бөлігі мынадай 
редакцияда жазылсын: 

«4. Егер тергеу судьясы осы Кодекстің 
217-бабына көзделген тəртіппен куə мен жə-
бірленушінің айғақтарын сақтауға қойған 
болса, олар сотқа шақырылмайды жəне 
олардан жауап алынбайды. 

Істі сотта қарау уақытына қарай айғақтарды 
сақтауға қоюға себеп болған негіздер жо-
йылған жағдайда, адамның сотқа келуі мүмкін 
болған кезде, сондай-ақ куə мен жəбірленуші 
өз еркімен ерік білдірген кезде сот қылмыстық 
процеске қатысушылардың өтінішхаты 
бойынша мұндай адамдарды шақыруға жəне 
олардан жауап алуға, оның ішінде ғылыми-
техникалық құралдарды пайдалана отырып 
бейнебайланыс режимінде жауап алуға 
(қашықтықтан жауап алу) құқылы.

Қысқартылған сот талқылауы өткізілген 
кезде куəлар шақырылмайды жəне олардан 
жауап алынбайды.»;

22) 528-бапта:
екінші бөлік мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«2. Анықтау органының бастығы хаттама 

мен оған қоса берілген материалдарды зерде-
леп шығып, мынадай əрекеттердің бірін 
жасай ды:

1) қылмыстық теріс қылық туралы хатта-
маны келіседі жəне қылмыстық істі проку-
рорға жібереді;

2) хаттаманы келісуден бас тартады жəне 
қылмыстық істі анықтау жүргізу үшін қай-
тарады.

Күдікті осы Кодекстің 128-бабына сəйкес 
ұстап алынған жағдайда қылмыстық теріс 
қылық туралы іс ұстау мерзімі аяқталардан 
кемінде жиыр ма төрт сағат бұрын прокурорға 
жібе ріледі.»;

мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен 
толықтырылсын: 

«3. Прокурор қылмыстық істі зерделеп 
шығып, бір тəуліктен кешіктірмей, ал күдікті 
осы Кодекстің 128-бабына сəйкес ұстап 
алын  ған істер бойынша дереу мынадай əре-
кеттердің бірін жасайды:

1) қылмыстық теріс қылық туралы хат-
таманы бекітеді жəне қылмыстық істі сотқа 
жібереді; 

2) хаттаманы бекітуден бас тартады жəне 
осы Кодекстің 35 жəне 36-баптарында көздел-
ген негіздер бойынша қылмыстық істі не 
қылмыстық қудалауды толық көлемде немесе 
бір бөлігінде тоқтатады жəне оны анықтау не 
алдын ала тергеу жүргізу үшін қайтарады.

Күдікті осы Кодекстің 128-бабына сəйкес 
ұстап алынған жағдайда қылмыстық теріс 
қылық туралы іс ұстау мерзімі аяқталардан 
кемінде он екі сағат бұрын сотқа жіберіледі.»;

23) 623-баптың үшінші бөлігі мынадай 
мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

«Судьяның бұл ретте шығарылған қау-
лысына апелляциялық тəртіппен шағым 
жасалуы, ол прокурордың өтінішхаты бо-
йынша қайта қаралуы мүмкін.»;

24) 626-баптың төртінші бөлігі мынадай 
мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын: 

«Судьяның бұл ретте шығарылған қау-
лысына апелляциялық тəртіппен шағым 
жасалуы, ол прокурордың өтінішхаты бойын-
ша қайта қаралуы мүмкін.»;

25) 629-2-бапта:
бірінші бөліктің бірінші абзацында:
«1.» деген цифр алып тасталсын; 
9) тармақ алып тасталсын;
10) тармақтағы «онша ауыр емес қылмыстар 

туралы істер бойынша –» деген сөздер алып 
тасталсын;

екінші бөлік алып тасталсын;
26) 629-3-бапта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«1. Қылмыстық теріс қылықтар жəне 

онша ауыр емес қылмыстар туралы істер 
бо  йынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жү-
зеге асыратын адам шығарған бұйрықтық 
іс жүргізуді қолдану туралы қаулы анықтау 
орга нының бастығына берілуге жатады, 
ол қыл мыстық істі дереу зерделеп шығып, 
ол бо йынша мынадай шешімдердің бірін 
қабылдайды:

1) бұйрықтық іс жүргізуді қолдану туралы 
қаулыны келіседі жəне қылмыстық істі 
прокурорға жібереді;

2) бұйрықтық іс жүргізуді қолдану туралы 
қаулыны келісуден бас тартады жəне осы 
Кодекстің 35 жəне 36-баптарында көзделген 
негіздер бойынша қылмыстық істі тоқтатады;

3) бұйрықтық іс жүргізуді қолдану туралы 
қаулыны келісуден бас тартады жəне қыл-
мыстық істі анықтау не алдын ала тергеу 
жүргізу үшін қайтарады.

Бұйрықтық іс жүргізуді қолдану туралы 
қаулыны келісуден бас тарту туралы шешім 
уəжді болуға тиіс.»;

екінші бөлік алып тасталсын;
төртінші бөлікте:
бірінші абзацтың 1) тармағы «жəне» деген 

сөзден кейін «айыпталушыға, оның қор-
ғаушысына (ол қатысқан кезде), жəбір лен-
ушіге, азаматтық талапкерге, азаматтық жауап-
керге бұйрықтық іс жүргізуді қол дану туралы 
қаулының көшірмесін бір мезгіл де жібере 
отырып,» деген сөздермен толық ты рылсын; 

екінші абзац «Прокурор» деген сөзден кейін 
«осы бөліктің бірінші абзацының 2), 3), 4) 
тармақтарында көзделген» деген сөздермен 
толықтырылсын;

бесінші бөліктегі «екінші жəне үшінші 
бөліктерінде» деген сөздер «төртінші бөлігін-
де» деген сөздермен ауыстырылсын; 

27) 629-4-бапта:
бірінші бөліктің екінші абзацында:
1) тармақ алып тасталсын;
2) тармақтағы «онша ауыр емес қылмыс 

туралы» деген сөздер алып тасталсын; 
5) тармақ алып тасталсын;
6) тармақтағы «онша ауыр емес қылмыс 

туралы» деген сөздер алып тасталсын;
екінші бөліктегі «сотқа дейінгі іс жүргізуді 

жү зеге асыратын адамға не» деген сөздер алып 
тасталсын; 

28) 629-6-баптың екінші бөлігінде:
екінші абзацтағы «сотқа дейінгі іс жүргізу 

органына» деген сөздер «прокурорға» деген 
сөзбен ауыстырылсын; 

мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен 
толықтырылсын:

«Прокурор қылмыстық істі алып, оны одан 
əрі тергеп-тексеруді жүргізу үшін сотқа дейінгі 
тергеп-тексеру органына жібереді.».

4. «Жедел-іздестіру қызметі туралы» 
1994 жылғы 15 қыркүйектегі Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 
1994 ж., №13-14, 199-құжат; 1995 ж., 
№24, 167-құжат; Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., №14, 
275-құжат; 1998 ж., №24, 436-құжат; 2000 ж., 
№3-4, 66-құжат; 2001 ж., №8, 53-құжат; №17-
18, 245-құжат; 2002 ж., №4, 32-құжат; №15, 

147-құжат; №17, 155-құжат; 2004 ж., №18, 
106-құжат; №23, 142-құжат; №24, 154-құжат; 
2005 ж., №13, 53-құжат; 2007 ж., №2, 18-құжат; 
2009 ж., №6-7, 32-құжат; №17, 83-құжат; №24, 
121-құжат; 2010 ж., №10, 48-құжат; 2011 ж., 
№1, 7-құжат; №20, 158-құжат; 2012 ж., №3, 
26-құжат; 2013 ж., №1, 2-құжат; 2014 ж., №7, 
33-құжат; №14, 84-құжат; №16, 90-құжат; №21, 
118, 122-құжаттар; 2016 ж., №23, 118-құжат; 
№24, 126-құжат; 2017 ж., №8, 16-құжат; №14, 
50-құжат; №21, 102-құжат; 2018 ж., №16, 
56-құжат; №22, 83-құжат; 2019 ж., №24-ІІ, 
120-құжат; 2020 ж., №12, 63-құжат):

12-баптың 4-тармағы бірінші бөлігінің 1) 
тармақшасындағы «367 (бірінші жəне екінші 
бөліктері)» деген сөздер «367 (бірінші бөлігі)» 
деген сөздермен ауыстырылсын.

5. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы 
Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2015 ж., №22-ІІ, 147-құжат; 
2016 ж., №2, 9-құжат; №7-І, 50-құжат; №22, 
116-құжат; 2017 ж., №14, 51-құжат; 2018 
ж., №24, 93-құжат; 2019 ж., №8, 45-құжат; 
№15-16, 67-құжат; №21-22, 91-құжат; 2020 
ж., №14, 75-құжат; 2020 жылғы 7 қазанда 
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская 
правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 6 
қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 12-баптың 1-тармағында:
бірінші абзацтағы «13, 14 жəне 15-баптарын-

да» деген сөздер «13, 14, 14-1 жəне 15-бапта-
рында» деген сөздермен ауыстырылсын; 

4) тармақшадағы «қабылдау бойынша 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді 
қабылдайды.» деген сөздер «қабылдау;» деген 
сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) 
тармақшамен толықтырылсын:

«5) Қазақстан Республикасының шегінен 
тыс жерде орналасқан шетелдік банктерде 
шоттарды (салымдарды) ашу жəне иелену, 
Қазақстан Республикасының шегінен тыс 
жерде орналасқан шетелдік банктерде қолма-
қол ақша мен құндылықтарды сақтау бойынша 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді 
қабылдайды.»;

2) мынадай мазмұндағы 14-1-баппен толық-
тырылсын:

«14-1-бап. Қазақстан Республикасының 
шегінен тыс жерде орналасқан шетелдік 
банктерде шоттарды (салымдарды) ашу-
ға, иеленуге, қолма-қол ақша мен құнды-
лықтарды сақтауға жол бермеу 

1. Жауапты мемлекеттік лауазым атқаратын 
адамдарға, мемлекеттік функцияларды орын-
дауға уəкілеттік берілген адамдарға (мəслихат 
депутаттарын қоспағанда), лауазымды адам-
дарға Қазақстан Республикасының шегінен 
тыс жерде орналасқан шетелдік банктерде 
шоттарды (салымдарды) ашуға жəне иеленуге, 
Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде 
орналасқан шетелдік банктерде қолма-қол ақша 
мен құндылықтарды сақтауға тыйым салынады.

Ескертпе. Осы тармақта көзделген шектеу 
Қазақстан Республикасының аумағында 
ор наласқан Қазақстан Республикасы бей-
резидент банктерінің филиалдарына қолда-
нылмайды.

2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген 
адамдар лауазымға орналасқан немесе осы 
баптың 4-тармағында көрсетілген мəн-
жайлар жойылған күннен бастап алты ай 
ішінде Қазақстан Республикасының шегінен 
тыс жерде орналасқан шетелдік банктердегі 
шоттарды (салымдарды) жабуға жəне (не-
месе) Қазақстан Республикасының шегінен 
тыс жерде орналасқан шетелдік банктерде 
қолма-қол ақша мен құндылықтарды сақтауды 
тоқтатуға міндетті. 

Егер осы баптың 1-тармағында көрсетілген 
адамдар аумағында шоттары (салымда-
ры) орналасқан жəне (немесе) шетелдік 
банкте қолма-қол ақша мен құндылықтарды 
сақтау жүзеге асырылатын шет мемлекеттің 
заңнамасына сəйкес осы шет мемлекеттің 
құзыретті органдары қолданған тыйым 
салуға, билік етуге тыйым салуға байланысты 
немесе осы баптың 1-тармағында аталған 
адамдардың еркінен тыс еңсерілмейтін күш 
мəн-жайларына (дүлей құбылыстар, əскери 
іс-қимылдар, төтенше жағдай, банктік шот (са-
лым) туралы шарттың қолданысын мерзімінен 
бұрын тоқтатудың мүмкін болмауы жəне өзге 
де мəн-жайлар) байланысты осы тармақтың 
бірінші бөлігінде көзделген талаптарды 
орындай алмаған жағдайда, мұндай талаптар 
тыйым салудың, билік етуге тыйым салудың 

қолданылуы тоқтатылған немесе өзге де мəн-
жайлар тоқтатылған күннен бастап алты ай 
ішінде тиісті фактілерді растайтын құжаттар 
ұсыныла отырып орындалуға тиіс.

3. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген 
адамдар Қазақстан Республикасының заң-
намасына немесе шет мемлекеттің заңна-
масына сəйкес мұраны қабылдау нəтижесінде 
Қазақстан Республикасының шегінен тыс 
жерде орналасқан шетелдік банктердегі 
шоттарды (салымдарды), қолма-қол ақша 
мен құндылықтарды иеленуге жəне (неме-
се) пайдалануға алған жағдайда, көрсетілген 
адамдар мұраны қабылдаған күннен бастап 
алты ай ішінде Қазақстан Республикасының 
шегінен тыс жерде орналасқан шетелдік 
банктердегі шоттарды (салымдарды) жа-
буға жəне (немесе) қолма-қол ақша мен 
құндылықтарды сақтауды тоқтатуға міндетті.

4. Осы баптың 1, 2 жəне 3-тармақтарының 
ережелері осы баптың 1-тармағында аталған, 
Қазақстан Республикасының шетелдердегі 
мекемелеріне, өкілдіктеріне жəне Қазақстан 
Республикасынан халықаралық ұйымдарға 
жұмысқа жіберілген, сондай-ақ көрсетілген 
ұйымдарға іссапарға жіберілген адамдарға 
көрсетілген ұйымдардағы жұмыс кезеңіне 
немесе шетелде білім алатын, немесе шетелде 
тағылымдамадан өтетін, немесе шетелдік 
іссапарда жүрген, немесе шетелде емделіп 
жатқан адамдарға немесе кəмелеттік жасқа 
толмаған баланың заңды өкілі ретінде не 
кəмелеттік жасқа толған адамның қорғаншысы 
немесе қамқоршысы ретінде тиісті адамның 
шетелде оқуы не емделуі кезеңінде шетелде 
болатын адамдарға қолданылмайды.

5. Осы бапта көзделген мерзімдер ішінде 
осы баптың 1-тармағында көрсетілген адамдар 
мемлекеттік қызметті немесе өзге де тиісті 
қызметті өз қалауы бойынша тоқтату туралы 
өтініш беруге құқылы.»;

3) 5-тараудың тақырыбы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«5-тарау. Қорытынды жəне өтпелі ере-
желер»;

4) 5-тарау мынадай мазмұндағы 26-1-баппен 
толықтырылсын:

«26-1-бап. Өтпелі ережелер 
1. Осы Заңның 12-бабы 1-тармағының 

5) тармақшасында жəне 14-1-бабында 
көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
шектеу қолданысқа енгізілген күннен бастап 
алты ай ішінде осы сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы шектеу қолданылатын адамдар 
Қазақстан Республикасының шегінен тыс 
жерде орналасқан шетелдік банктердегі 
шоттарды (салымдарды) жабуға жəне (не-
месе) Қазақстан Республикасының шегінен 
тыс жерде орналасқан шетелдік банктерде 
қолма-қол ақша мен құндылықтарды сақтауды 
тоқтатуға міндетті.

2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген 
адамдар аумағында шоттары (салымда-
ры) орналасқан жəне (немесе) шетелдік 
банкте қолма-қол ақша мен құндылықтарды 
сақтау жүзеге асырылатын шет мемлекеттің 
заңнамасына сəйкес осы шет мемлекеттің 
құзыретті органдары қолданған тыйым 
салуға, билік етуге тыйым салуға байланысты 
немесе осы баптың 1-тармағында аталған 
адамдардың еркінен тыс еңсерілмейтін 
күш мəн-жайларына (дүлей құбылыстар, 
əскери іс-қимылдар, төтенше жағдай, банктік 
шот (салым) туралы шарттың қолданысын 
мерзімінен бұрын тоқтатудың мүмкін болмауы 
жəне өзге де мəн-жайлар) байланысты осы 
баптың 1-тармағында көзделген талаптарды 
орындай алмаған жағдайда мұндай талаптар 
тыйым салудың, билік етуге тыйым салудың 
қолданылуы тоқтатылған немесе өзге де мəн-
жайлар тоқтатылған күннен бастап алты ай 
ішінде тиісті фактілерді растайтын құжаттар 
ұсыныла отырып орындалуға тиіс.

3. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген 
адамдардың осы бапта көзделген міндет-
темелерді орындамауы олардың мемлекеттік 
қыз метті немесе өзге де тиісті қызметті тоқ-
татуы үшін негіз болып табылады.

Осы баптың 2-тармағында көзделген мерзім 
ішінде осы баптың 1-тармағында көрсетілген 
адамдар мемлекеттік қызметті немесе өзге де 
тиісті қызметті өз қалауы бойынша тоқтату 
туралы өтініш беруге құқылы.».

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 19 желтоқсан 
№384-VI ҚРЗ

(Жалғасы. Басы 1-бетте)

1. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық-процестік 
кодексіне (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., №15-І, 
15-ІІ, 88-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №21, 
122-құжат; 2015 ж., №20-VІІ, 115-құжат; №21-
ІІІ, 137-құжат; №22-V, 156-құжат; №22-VІ, 
159-құжат; 2016 ж., №7-ІІ, 55-құжат; №8-ІІ, 
67-құжат; №12, 87-құжат; №23, 118-құжат; 
№24, 126, 129-құжаттар; 2017 ж., №1-2, 
3-құжат; №8, 16-құжат; №14, 50, 53-құжаттар; 
№16, 56-құжат; №21, 98, 102-құжаттар; 
№24, 115-құжат; 2018 ж., №1, 2-құжат; 
№10, 32-құжат; №16, 53, 56-құжаттар; №23, 
91-құжат; №24, 93-құжат; 2019 ж., №2, 
6-құжат; №7, 36-құжат; №19-20, 86-құжат; 
№23, 103-құжат; №24-І, 118, 119-құжаттар; 
№24-ІІ, 120-құжат; 2020 ж., №9, 29-құжат; 
№10, 44-құжат; №12, 63-құжат; №16, 77-құжат; 
2020 жылғы 7 қазанда «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» 2020 жылғы 6 қазандағы 
Қазақстан Республикасының Заңы; 2020 
жылғы 17 қарашада «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасын 
күзету жəне ұлттық қауіпсіздік мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» 2020 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан 
Республикасының Заңы):

398-баптың бірінші бөлігі мынадай 
мазмұндағы 6-2) тармақпен толықтырылсын:

«6-2) шетелдікті немесе азаматтығы жоқ 
адамды Қазақстан Республикасының шегінен 
тысқары жерге шығарып жіберу туралы 
шешім;».

2. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық-атқару 
кодексіне  (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., №17, 
91-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №21, 
122-құжат; №22, 131-құжат; 2015 ж., №7, 
33-құжат; №20-ІV, 113-құжат; №22-ІІІ, 
149-құжат; №23-ІІ, 170-құжат; 2016 ж., №8-
ІІ, 67-құжат; №23, 118-құжат; №24, 126, 
129, 131-құжаттар; 2017 ж., №8, 16-құжат; 
№14, 50-құжат; №16, 56-құжат; 2018 ж., №1, 
2-құжат; №16, 56-құжат; №24, 93-құжат; 2019 
ж., №2, 6-құжат; №23, 106-құжат; №24-ІІ, 
120-құжат; 2020 ж., №16, 77-құжат):

70-баптың бірінші бөлігінде:
мынадай мазмұндағы екінші абзацпен 

толықтырылсын:
«Шығарып жіберілетін шетелдік немесе 

азаматтығы жоқ адам ішкі істер органдарының 
жүріп-тұру еркіндігін алдын ала шектеу туралы 
сот санкциялаған қаулысы негізінде оны 
Қазақстан Республикасының шегінен тысқары 
жерге шығарып жіберуді ұйымдастыру үшін 
қажетті, бірақ отыз тəуліктен аспайтын 
мерзімге ішкі істер органдарының арнаулы 
мекемесіне орналастырылады.»;

екінші абзацтағы «көшіп келушіні» деген 
сөздер «шетелдікті немесе азаматтығы жоқ 
адамды» деген сөздермен ауыстырылсын.

3. «Шетелдіктердің құқықтық жағдайы 
туралы» 1995 жылғы 19 маусымдағы 
Қазақстан Республикасының Заңына 

(Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 
Жаршысы, 1995 ж., №9-10, 68-құжат; 
Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 1997 ж., №12, 184-құжат; 2001 ж., 
№8, 50, 54-құжаттар; №21-22, 285-құжат; 2006 
ж., №5-6, 31-құжат; 2007 ж., №3, 23-құжат; 
№20, 152-құжат; 2009 ж., №17, 82-құжат; 
№24, 122-құжат; 2011 ж., №16, 128-құжат; 
2013 ж., №2, 10-құжат; №9, 51-құжат; №23-
24, 116-құжат; 2014 ж., №14, 84-құжат; №21, 
118-құжат; 2015 ж., №22-І, 143-құжат; №22-
V, 158-құжат; 2016 ж., №23, 118-құжат; №24, 
131-құжат; 2017 ж., №8, 16-құжат; №16, 
56-құжат; 2018 ж., №7-8, 22-құжат; 2019 ж., 
№24-ІІ, 120-құжат; 2020 ж., №10, 39-құжат; 
2020 жылғы 17 қарашада «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасын 
күзету жəне ұлттық қауіпсіздік мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» 2020 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан 
Республикасының Заңы):

28-баптың екінші бөлігі мынадай редакция-
да жазылсын:

«Шығарып жіберу туралы шешімді сот 
қабылдайды. Шетелдік осы шешімде көр-
сетілген мерзімде Қазақстан Респуб лика сынан 
кетуге міндетті. Мұндай жағдайда Қазақстан 
Республикасынан шығарып жіберу туралы 
сот шешімін орындау шығарып жіберілетін 
адамның бақыланатын өз бетінше шығуы 
немесе адамды Қазақстан Республикасынан 
мəжбүрлеп шығарып жіберу арқылы жүр-
гізіледі. Егер өзіне қатысты шығарып жі-
беру туралы шешім қабылданған адам ше-
шімде көрсетілген мерзімде Қазақстан 

Республикасының аумағынан кетпесе, ол 
соттың санкциясымен жүріп-тұру еркіндігі 
алдын ала шектелуге жəне мəжбүрлеу 
тəртібімен шығарып жіберілуге жатады. 
Мұндай адамның жүріп-тұру еркіндігін 
алдын ала шектеу бұл ретте оны Қазақстан 
Республикасының шегінен тысқары жерге 
шығарып жіберуді ұйымдастыру үшін қажетті, 
бірақ отыз тəуліктен аспайтын мерзімге жол 
беріледі. Мұндай адамды ұстау Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайтын 
тəртіппен ішкі істер органдарының арнаулы 
мекемесінде жүргізіледі.».

4. «Адамдарды қоғамнан уақытша 
оқшаулауды қамтамасыз ететін арнаулы 
мекемелерде ұстау тəртібі мен шартта-
ры туралы» 1999 жылғы 30 наурыздағы 
Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 1999 ж., №6, 190-құжат; 2001 ж., 
№17-18, 245-құжат; 2002 ж., №15, 147-құжат; 
2004 ж., №23, 142-құжат; №24, 154-құжат; 2007 
ж., №9, 67-құжат; 2008 ж., №15-16, 63-құжат; 
2009 ж., №24, 128, 130-құжаттар; 2010 ж., 
№24, 152-құжат; 2011 ж., №19, 145-құжат; 
2012 ж., №3, 26-құжат; №4, 32-құжат; 2013 ж., 
№13, 62-құжат; №14, 72-құжат; 2014 ж., №14, 
84-құжат; №16, 90-құжат; №21, 122-құжат; 
№22, 131-құжат; 2015 ж., №1, 2-құжат; 2016 ж., 
№24, 126-құжат; 2017 ж., №8, 16-құжат; №16, 
56-құжат; 2018 ж., №16, 53, 56-құжаттар; 2019 
ж., №24-ІІ, 120-құжат; 2020 ж., №10, 39-құжат; 
2020 жылғы 17 қарашада «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасын 
күзету жəне ұлттық қауіпсіздік мəселелері 

бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» 2020 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан 
Республикасының Заңы):

1) 2-бапта:
1) тармақша «адамдарды» деген сөзден 

кейін «, мəжбүрлеу тəртібімен шығарып 
жіберілуге жататын шетелдіктер мен азамат-
тығы жоқ адамдарды» деген сөздермен толық-
тырылсын;

6) тармақша мынадай редакцияда жазыл-
сын: 

«6) жүріп-тұру еркіндігін алдын ала 
шектеу – ішкі істер органдарының арнаулы 
мекемесінде: 

белгілі бір тұрғылықты жері жəне (немесе) 
жеке басты куəландыратын құжаттары жоқ 
адамдардың əрекеттерінде қылмыстық жəне 
əкімшілік құқық бұзушылық белгілері бол-
маған кезде жəне мұндай адамдардың жеке 
басын өзге де тəсілдермен анықтау мүмкін 
болмаған кезде оларды;

заңды күшіне енген сот үкімінің, шеші-
мінің, қаулысының негізінде мəжбүрлеу 
тəртібімен шығарып жіберілуге жататын, 
сол сияқты шығарып жіберу туралы сот 
актісінде көрсетілген мерзімде Қазақстан Рес-
публикасының аумағынан кетпеген шетел-
діктер мен азаматтығы жоқ адамдарды 
уақыт ша оқшаулауды білдіретін, құқық бұзу-
шылықтардың жеке профилактика шарасы;»;

2) 5-бап мынадай мазмұндағы 3-1) тармақ-
шамен толықтырылсын:

«3-1) заңды күшіне енген сот үкімінің, 
шешімінің, қаулысының негізінде мəжбүрлеу 
тəртібімен шығарып жіберілуге жататын, 
сол сияқты шығарып жіберу туралы сот 

(Соңы. Басы 1,8-беттерде) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне адамдарды Қазақстан 
Республикасының шегінен тысқары жерге шығарып жіберу кезінде ұстап алу 

мерзімдерін реттеу мәселелері бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Соңы 10-бетте) 
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актісінде көрсетілген мерзімде Қазақстан 
Республикасының аумағынан кетпеген 
шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды 
арнаулы қабылдау орнына орналастыру ішкі 
істер органдарының жүріп-тұру еркіндігін 
алдын ала шектеу туралы сот санкциялаған 
қаулысы негізінде жүзеге асырылады. Мұндай 
адамдардың жүріп-тұру еркіндігін алдын 
ала шектеу бұл ретте оларды Қазақстан 
Республикасының шегінен тысқары жерге 
шығарып жіберуді ұйымдастыру үшін қажетті, 
бірақ отыз тəуліктен аспайтын мерзімге жол 
беріледі;»;

3) 3-2-тараудың тақырыбы «адамдарды» 
деген сөзден кейін «, мəжбүрлеу тəртібімен 
шығарып жіберілуге жататын шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ адамдарды» деген сөздермен 
толықтырылсын; 

4) 46-6-бапта:
тақырыптағы «Əкімшілік қамауға алынған 

жəне арнаулы қабылдау орындарына, уақыт ша 
ұстау изоляторларына жеткізілген адам дарды» 
деген сөздер «Арнаулы қабылдау орын дарына, 
уақытша ұстау изоляторларына жет кізілген 
əкімшілік қамауға алынған адам дарды, 
мəжбүрлеу тəртібімен шығарып жібе  рілуге 
жататын шетелдіктер мен азамат тығы жоқ 
адамдарды» деген сөздермен ауыс тырылсын; 

1-тармақта:
бірінші абзац «адамдар» деген сөзден кейін 

«, мəжбүрлеу тəртібімен шығарып жіберілуге 
жататын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 
адамдар» деген сөздермен толықтырылсын; 

мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«1-1) ішкі істер органының жүріп-тұру 
еркін дігін алдын ала шектеу туралы сот санк-
циялаған қаулысының;»;

3) тармақша «адамның» деген сөзден кейін 
«, мəжбүрлеу тəртібімен шығарып жіберілуге 

жататын шетелдік пен азаматтығы жоқ адам-
ның» деген сөздермен толықтырылсын;

4-тармақ «адамдардың» деген сөзден кейін 
«, мəжбүрлеу тəртібімен шығарып жібе рі-
луге жататын шетелдіктер мен азаматтығы 
жоқ адамдардың» деген сөздермен толық-
тырылсын; 

5) 46-7-бапта:
тақырып «адамдарды» деген сөзден кейін 

«, мəжбүрлеу тəртібімен шығарып жіберілуге 
жататын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 
адамдарды» деген сөздермен толықтырылсын; 

1-тармақ «адамдар» деген сөзден кейін «, 
мəжбүрлеу тəртібімен шығарып жіберілуге 
жататын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 
адамдар» деген сөздермен толықтырылсын;

2-тармақтың екінші бөлігі «адамдарға» 
деген сөзден кейін «, мəжбүрлеу тəртібімен 
шы ғарып жіберілуге жататын шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ адамдарға» деген сөз дермен 
толықтырылсын; 

3-тармақ «адамдар» деген сөзден кейін «, 
мəжбүрлеу тəртібімен шығарып жіберілуге 
жататын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 
адамдар» деген сөздермен толықтырылсын;

5-тармақ «адамдардан» деген сөзден кейін 
«, мəжбүрлеу тəртібімен шығарып жібе-
рілуге жататын шетелдіктер мен азамат тығы 
жоқ адамдардан» деген сөздермен толық-
тырылсын;

6) 46-8-бапта:
тақырыптағы «Əкімшілік қамауға алын-

ған, арнаулы қабылдау орындарында, уақыт-
ша ұстау изоляторларында ұсталатын адам -
дардың» деген сөздер «Арнаулы қабыл дау 
орындарында, уақытша ұстау изоля тор-
ларында ұсталатын əкімшілік қамауға алынған 
адамдардың, мəжбүрлеу тəртібімен шы-
ғарып жіберілуге жататын шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ адамдардың» деген сөз дермен 
ауыстырылсын; 

1-тармақтың бірінші абзацындағы 

«Əкім шілік қамауға алынған, арнаулы 
қабылдау орындарында, уақытша ұстау 
изоляторларында ұсталатын адамдардың» 
деген сөздер «Ар наулы қабылдау орындарында, 
уақытша ұстау изоляторларында ұсталатын 
əкімшілік қамауға алынған адамдардың, 
мəжбүрлеу тəртібімен шығарып жіберілуге 
жататын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 
адамдардың» деген сөздермен ауыстырылсын; 

2-тармақтағы «Əкімшілік қамауға алынған, 
арнаулы қабылдау орындарына, уақытша 
ұстау изоляторларына орналастырылған 
адамдар» деген сөздер «Арнаулы қабылдау 
орындарына, уақытша ұстау изоляторларына 
орналастырылған əкімшілік қамауға алынған 
адамдар, мəжбүрлеу тəртібімен шығарып 
жіберілуге жататын шетелдіктер мен азамат-
тығы жоқ адамдар» деген сөздермен ауыс-
тырылсын; 

7) 46-9-бапта:
тақырып «адамдарды» деген сөзден кейін 

«, мəжбүрлеу тəртібімен шығарып жіберілуге 
жататын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 
адамдарды» деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен 
толықтырылсын:

«1-1. Мəжбүрлеу тəртібімен шығарып 
жіберілуге жататын шетелдіктер мен азамат-
тығы жоқ адамдар шығарып жіберу туралы 
сот үкімін, шешімін, қаулысын орындау үшін 
не жүріп-тұру бостандығын алдын ала шектеу 
мерзімі өткеннен кейін арнаулы қабылдау 
орнынан босатылады.»;

3-тармақ «адамдар» деген сөзден кейін «, 
мəжбүрлеу тəртібімен шығарып жіберілуге 
жататын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 
адамдар» деген сөздермен толықтырылсын.

5. «Құқық бұзушылық профилактикасы 
туралы» 2010 жылғы 29 сəуірдегі Қазақ-
стан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
2010 ж., №8, 40-құжат; №24, 149-құжат; 

2012 ж., №3, 26-құжат; №5, 41-құжат; 2013 
ж., №9, 51-құжат; №14, 75-құжат; 2014 ж., 
№1, 4-құжат; №3, 21-құжат; №14, 84-құжат; 
№21, 122-құжат; 2015 ж., №21-І, 125-құжат; 
2017 ж., №8, 16-құжат; №11, 29-құжат; №16, 
56-құжат; 2019 ж., №24-ІІ, 120-құжат; 2020 
ж., №16, 77-құжат; 2020 жылғы 7 қазанда 
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская 
правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан 
Рес публикасының кейбір заңнамалық акті-
леріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толық-
тырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 6 қазан-
дағы Қазақстан Республикасының Заңы):

29-баптың 1 жəне 2-тармақтары мынадай 
редакцияда жазылсын: 

«1. Жүріп-тұру еркіндігін алдын ала шектеу:
белгілі бір тұрғылықты жері жəне (немесе) 

жеке басты куəландыратын құжаттары жоқ 
адам дардың əрекеттерінде қылмыстық жəне 
əкімшілік құқық бұзушылық белгілері бол-
маған кезде жəне мұндай адамдардың жеке 
басын өзге де тəсілдермен анықтау мүмкін 
болмаған кезде оларға;

заңды күшіне енген сот үкімінің, ше-
шімінің, қаулысының негізінде мəжбүрлеу 
тəртібімен шығарып жіберілуге жататын, сол 
сияқты шығарып жіберу туралы сот актісінде 
көрсетілген мерзімде Қазақстан Респуб лика-
сының аумағынан кетпеген шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ адамдарға қатысты жеке 
профилактика шарасы болып табылады.

2. Жүріп-тұру еркіндігін алдын ала шектеуді 
ішкі істер органдары соттың санкциясымен 
қолданады жəне ол осы баптың 1-тармағында 
аталған адамдарды ішкі істер органдарының 
арнаулы мекемесінде отыз тəулікке дейінгі 
мерзімге уақытша оқшаулауды білдіреді.».

6. «Халықтың көші-қоны туралы» 
2011 жылғы 22 шілдедегі Қазақстан 
Рес пуб ликасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 

2011 ж., №16, 127-құжат; 2012 ж., №5, 
41-құжат; №8, 64-құжат; №15, 97-құжат; 
2013 ж., №9, 51-құжат; №21-22, 114-құжат; 
№23-24, 116-құжат; 2014 ж., №11, 64-құжат; 
№16, 90-құжат; №21, 118-құжат; №23, 
143-құжат; 2015 ж., №19-ІІ, 102-құжат; №20-
ІV, 113-құжат; №22-І, 143-құжат; №22-V, 
154, 158-құжаттар; №22-VІ, 159-құжат; 2016 
ж., №7-І, 49-құжат; №23, 118-құжат; №24, 
131-құжат; 2017 ж., №16, 56-құжат; №22-
ІІІ, 109-құжат; 2018 ж., №7-8, 22-құжат; 
№9, 27-құжат; №15, 50-құжат; №22, 
83-құжат; 2019 ж., №21-22, 90-құжат; №24-
ІІ, 120-құжат; 2020 ж., №10, 39-құжат; 2020 
жылғы 17 қарашада «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасын 
күзету жəне ұлттық қауіпсіздік мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» 2020 жылғы 16 қарашадағы 
Қазақстан Республикасының Заңы):

60-баптың 1-тармағының үшінші бөлігі мы-
надай редакцияда жазылсын:

«Заңсыз көшіп келушілерді ұстап алуға 
жəне Қазақстан Республикасының заңында 
белгіленген тəртіппен мұндай адамдарды 
Қазақстан Республикасының шегінен тысқары 
жерге шығарып жіберу үшін қажетті, бірақ 
отыз тəуліктен аспайтын мерзімге оларды ішкі 
істер органдарының арнаулы мекемелерінде 
ұстауға жол беріледі.».

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 19 желтоқсан 
№385-VI ҚРЗ

(Жалғасы. Басы 1-бетте)

1. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан 
Рес публикасының Азаматтық кодексіне 
(Ерекше бөлім) (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., №16-17, 
642-құжат; №23, 929-құжат; 2000 ж., №3-4, 
6-құжат; №10, 244-құжат; №22, 408-құжат; 
2001 ж., №23, 309-құжат; №24, 338-құжат; 
2002 ж., №10, 102-құжат; 2003 ж., №1-2, 
7-құжат; №4, 25-құжат; №11, 56-құжат; №14, 
103-құжат; №15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., 
№3-4, 16-құжат; №5, 25-құжат; №6, 42-құжат; 
№16, 91-құжат; №23, 142-құжат; 2005 ж., №21-
22, 87-құжат; №23, 104-құжат; 2006 ж., №4, 24, 
25-құжаттар; №8, 45-құжат; №11, 55-құжат; 
№13, 85-құжат; 2007 ж., №3, 21-құжат; №4, 
28-құжат; №5-6, 37-құжат; №8, 52-құжат; 
№9, 67-құжат; №12, 88-құжат; 2009 ж., №2-3, 
16-құжат; №9-10, 48-құжат; №17, 81-құжат; 
№19, 88-құжат; №24, 134-құжат; 2010 ж., №3-
4, 12-құжат; №5, 23-құжат; №7, 28-құжат; №15, 
71-құжат; №17-18, 112-құжат; 2011 ж., №3, 
32-құжат; №5, 43-құжат; №6, 50, 53-құжаттар; 
№16, 129-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж., 
№2, 13, 14, 15-құжаттар; №8, 64-құжат; №10, 
77-құжат; №12, 85-құжат; №13, 91-құжат; №14, 
92-құжат; №20, 121-құжат; №21-22, 124-құжат; 
2013 ж., №4, 21-құжат; №10-11, 56-құжат; 
№15, 82-құжат; 2014 ж., №1, 9-құжат; №4-5, 
24-құжат; №11, 61, 69-құжаттар; №14, 84-құжат; 
№19-I, 19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат; №23, 
143-құжат; 2015 ж., №7, 34-құжат; №8, 42, 
45-құжаттар; №13, 68-құжат; №15, 78-құжат; 
№19-I, 100-құжат; №19-II, 102-құжат; №20-VII, 
117, 119-құжаттар; №22-I, 143-құжат; №22-
II, 145-құжат; №22-III, 149-құжат; №22-VI, 
159-құжат; №22-VII, 161-құжат; 2016 ж., №7-
I, 49-құжат; №7-II, 53-құжат; №8-I, 62-құжат; 
№12, 87-құжат; №24, 126-құжат; 2017 ж., 
№4, 7-құжат; №13, 45-құжат; №21, 98-құжат; 
2018 ж., №11, 37-құжат; №13, 41-құжат; 
№14, 44-құжат; №15, 47, 50-құжаттар; №19, 
62-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; №7, 37-құжат; 
№15-16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; №23, 
103-құжат; №24-I, 118-құжат; 2020 ж., №12, 
63-құжат; №14, 72-құжат; 2020 жылғы 7 қазанда 
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская 
правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 6 
қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) мазмұнының 33-тарауы мынадай 
мазмұндағы 687-1-баптың тақырыбымен 
толықтырылсын:

«687-1-бап. Персонал беру жөніндегі 
қызметтерді көрсетуге арналған шарт»;

2) 683-баптың 2-тармағындағы «байланыс 
қызметiн, медициналық, мал дəрiгерлiк, 
аудиторлық, консультациялық, ақпараттық 
қызмет көрсетуге, оқыту бойынша көрсетiлген 
қызметтерге, туристiк қызмет көрсетуге 
жəне осы Кодекстiң 32, 34, 35, 39, 41, 43, 
44-тарауларында көзделген шарттар бойын-
ша көрсетiлетiн қызметтердi қоспағанда, 
өзге де қызмет көрсетулерге» деген сөздер 
«персонал беру жөніндегі көрсетілетін 
қызметтерді, сондай-ақ осы Кодекстiң 32, 
34, 35, 39, 41, 43, 44-тарауларында көзделген 
шарттар бойынша көрсетiлетiн қызметтердi 
қоспағанда, байланыс қызметтерiн, ме ди-
циналық, ветеринариялық, аудиторлық, 
консультациялық, ақпараттық қызметтерді, 
оқыту мен туристiк қызмет көрсету бойынша 
қызметтерді жəне өзге де қызметтерді көр-
сету шарттарына» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

3) 33-тарау мынадай мазмұндағы 687-1-бап-
пен толықтырылсын:

«687-1-бап. Персонал беру жөніндегі 
қызметтерді көрсетуге арналған шарт

Персонал беру жөніндегі қызметтерді 
көрсетуге арналған шарт бойынша бір 
тарап (жіберуші тарап) өз жұмыскерін басқа 
тараптың (қабылдаушы тарап) мүддесінде, 
басқаруымен жəне бақылауымен жұмысты 
орындау үшін жібереді.».

2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан 
Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2015 ж., №20-II, 20-III, 112-құжат; 
2016 ж., №1, 4-құжат; №6, 45-құжат; №7-
II, 55-құжат; №8-I, 62, 65-құжаттар; №8-II, 
72-құжат; №12, 87-құжат; №23, 118-құжат; 
№24, 124, 126-құжаттар; 2017 ж., №9, 

21-құжат; №14, 50, 51-құжаттар; №22-III, 
109-құжат; №23-III, 111-құжат; №23-V, 
113-құжат; №24, 115-құжат; 2018 ж., №10, 
32-құжат; №11, 37-құжат; №14, 44-құжат; 
№15, 46, 49, 50-құжаттар; №19, 62-құжат; 
№22, 82, 83-құжаттар; №24, 94-құжат; 
2019 ж., №2, 6-құжат; №5-6, 27-құжат; 
№7, 37, 39-құжаттар; №8, 45-құжат; №15-
16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; №21-22, 
90, 91-құжаттар; №23, 108-құжат; №24-I, 
118-құжат; №24-II, 123, 124-құжаттар; 2020 
ж., №9, 33-құжат; №10, 39, 44-құжаттар; №11, 
59-құжат; №12, 61-құжат; №13, 67-құжат; 
№14, 68-құжат; №16, 77-құжат):

1) 24-баптың 2-тармағы мынадай маз-
мұндағы төртінші бөлікпен толық тырылсын:

«Мемлекеттік қолдау көрсету жəне Қазақ-
стан Республикасы заңнамасының өзге де 
нормаларын қолдану мақсаттары үшін персонал 
беру жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған 
шартқа сəйкес жібе руші тарап жұмыскерлерінің 
еңбегін пай даланатын кəсіпкерлік субъектілері 
жұмыс керлерінің жылдық орташа саны 
жіберуші тараптың жұмыскерлері ескеріле 
отырып айқындалады.»;

2) 48-бапта:
3-тармақ «еңбек шарты» деген сөздерден 

кейін «жəне (немесе) персонал беру жөніндегі 
қызметтерді көрсетуге арналған шарт» деген 
сөздермен толықтырылсын;

4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда 
жазылсын:

«4. Шаруа немесе фермер қожалығында 
жалдау туралы шартты, сондай-ақ персонал 
беру жөніндегі қызметтерді көрсетуге ар-
налған шартты жасасу тəртiбi Қазақстан Рес-
пуб ликасының еңбек жəне азаматтық заң-
намасында айқындалады.

5. Шаруа немесе фермер қожалығының 
мүшелерi жəне қожалықта еңбек шарты 
бойынша, сондай-ақ персонал беру жөніндегі 
қызметтерді көрсетуге арналған шарт бо-
йынша жұмыс iстейтiн азаматтар Қазақстан 
Республикасының заңдарында көзделген 
барлық құқықтарды пайдаланады.».

3. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан 
Республикасының Еңбек кодексіне (Қа-
зақстан Республикасы Парламентінің Жар-
шысы, 2015 ж., №22-IV, 151-құжат; 2016 ж., 
№7-І, 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; 2020 ж., №9, 29-құжат; №10, 
39-құжат; №11, 57-құжат; №12, 63-құжат; 
№16, 77-құжат):

1) мазмұнында: 
105-баптың тақырыбы «жұмыскерлердің» 

деген сөзден кейін «, жіберуші тарап жұмыс-
керлерінің» деген сөздермен толықтырылсын;

10-тараудың тақырыбы «тараптарының» 
деген сөзден кейін «, жіберуші тарап жұмыс-
керінің» деген сөздермен толықтырылсын;

123-баптың тақырыбы мынадай редакция-
да жазылсын:

«123-бап. Жұмыс берушіге немесе қабыл-
даушы тарапқа нұқсан келтіргені үшін жұ-
мыскердің, жіберуші тарап жұмыскерінің 
материалдық жауаптылығы»;

мынадай мазмұндағы 137-1-баптың тақы-
рыбымен толықтырылсын:

«137-1-бап. Персонал беру жөніндегі қыз-
меттерді көрсету бойынша қызметті жүзеге 
асыру тəртібі»;

18-тараудың тақырыбы мынадай редакция-
да жазылсын:

«18-тарау. Жұмыскерлердің, жіберуші 
тарап жұмыскерлерінің, жұмыс берушінің 
жəне қабылдаушы тараптың еңбек қауіпсіздігі 
жəне еңбекті қорғау саласындағы құқықтары 
мен міндеттері»;

мынадай мазмұндағы 181-1, 182-1, 187-
1 жəне 188-1-баптардың тақырыптарымен 
толықтырылсын:

«181-1-бап. Жіберуші тарап жұмыскерінің 
еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау сала-
сындағы құқықтары мен міндеттері»;

«182-1-бап. Қабылдаушы тараптың еңбек 
қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау саласындағы 
құқықтары мен міндеттері»;

«187-1-бап. Жіберуші тарап жұмыс-
керлерінің еңбек қызметіне байланысты жа-
затайым оқиғаларды тергеп-тексеру кезіндегі 
қабылдаушы тараптың міндеттері»;

«188-1-бап. Жіберуші тарап жұмыскер-
лерінің еңбек қызметіне байланысты 

жаза тайым оқиғаларды тергеп-тексеру 
жөніндегі комиссияны құру тəртібі жəне 
оның құрамы»;

2) 1-баптың 1-тармағында:
27) тармақшада:
«жұмыс берушінің», «жұмыскердің», 

«жұ мыскерге» деген сөздерден кейін тиі-
сінше «не қабылдаушы тараптың», «,  жі-
беруші тарап жұмыскерінің», «, жіберуші 
тараптың жұмыскеріне» деген сөздермен 
толықтырылсын; 

«оның» деген сөз «олардың» деген сөзбен 
ауыстырылсын;

28) тармақша «жұмыс берушінің актісінде,» 
деген сөздерден кейін «қабылдаушы та рап тың 
актісінде,» деген сөздермен толық тырылсын;

мынадай мазмұндағы 48-1), 48-2), 52-1), 
52-2) жəне 69-1) тармақшалармен толық-
тырылсын:

«48-1) жіберуші тарап – Қазақстан Рес-
публикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен тіркелген, персонал беру жөніндегі 
қыз меттерді көрсету бойынша қызметті 
жүзеге асыратын заңды тұлға, оның ішінде 
шет елдік заңды тұлғаның филиалы;

48-2) жіберуші тараптың жұмыскерлері 
– персонал беру жөніндегі қызметтерді 
көрсетуге арналған шартқа сəйкес жіберуші 
тараппен жасалған еңбек шарты негізінде 
тартылатын жұмыскерлер;»;

«52-1) қабылдаушы тарап – персонал 
беру жөніндегі қызметтерді көрсетуге ар-
налған шартқа сəйкес жіберуші тараптың 
жұмыскерлерін жұмыс істеу үшін тартатын 
жеке немесе заңды тұлға, дара кəсіпкер, оның 
ішінде шаруа немесе фермер қожалығы;

52-2) қабылдаушы тараптың актілері 
– персонал беру жөніндегі қызметтерді 
көр сетуге арналған шартқа сəйкес қабыл-
даушы тарап шығаратын бұйрықтар, өкім-
дер, нұсқаулықтар, қағидалар, ереже лер, 
ауысымдылық графиктері, вахта график тері;»;

«69-1) персонал беру – жіберуші тараптың 
жұмыскерді қабылдаушы тараптың мүд-
десінде, басқаруымен жəне бақылауымен 
еңбек функцияларын орындауы үшін оны 
персонал беру жөніндегі қызметтерді көр-
сетуге арналған шарт бойынша қабыл даушы 
тарапқа жіберуі;»;

3) 8-баптың 2-тармағы мынадай редакция-
да жазылсын:

«2. Осы Кодекстің күші, егер Қазақстан 
Республикасының заңдарында жəне Қазақ-
стан Республикасы ратификациялаған ха-
лықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, 
Қазақстан Республикасының аумағында 
орналасқан жұмыскерлерге, жіберуші тарап-
тың жұмыскерлеріне, жұмыс берушілерге, 
сондай-ақ қабылдаушы тарапқа, оның ішінде 
есептік тіркеуден өткен шетелдік заңды 
тұлғалардың филиалдарына жəне (немесе) 
өкілдіктеріне қолданылады.»; 

4) 40-баптың 1-тармағы мынадай мазмұн-
дағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Осы баптың мақсаттары үшін қабыл-
даушы тарап деп осы тармақтың үшінші 
бөлігінде көрсетілген заңды тұлғалар тү-
сініледі.»;

5) 48-бапта:
1, 2, 3 жəне 4-тармақтарда:
«жұмыс беруші», «Жұмыс беруші», «жұ-

мыс берушінің» деген сөздерден кейін тиі-
сінше «немесе қабылдаушы тарап», «не месе 
қабылдаушы тарап», «немесе қабыл даушы 
тараптың» деген сөздермен толық тырылсын;

«жұмыскерді», «жұмыскерге», «жұмыс-
кердің» деген сөздерден кейін тиісінше «, 
жіберуші тараптың жұмыскерін», «, жіберуші 
тараптың жұмыскеріне», «, жіберуші та-
рап жұмыскерінің» деген сөздермен толық-
тырылсын;

5-тармақ «Жұмыскерді», «жұмыс беру-
шінің актісімен» деген сөздерден кейін тиі-
сінше «, жіберуші тараптың жұмыскерін», 
«немесе қабылдаушы тараптың актісімен» 
деген сөздермен толықтырылсын;

6-тармақта:
«Жұмыс беруші», «жұмыскерді», «жұмыс 

берушінің актілерінде» деген сөздерден кейін 
тиісінше «немесе қабылдаушы тарап», «, 
жіберуші тараптың жұмыскерін», «немесе 
қабылдаушы тараптың актісінде» деген 
сөздермен толықтырылсын;

«жұмыскердің» деген сөз «олардың» деген 
сөзбен ауыстырылсын;

6) 69-баптың 2-тармағы мынадай маз-
мұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:

«Жіберуші тараптың жұмыскерлеріне 
жұмыс уақытының қысқартылған ұзақ тығы 
қабылдаушы тараптың өндірістік объек тілерін 
еңбек жағдайлары бойынша аттес таттау 
нəтижелерінің негізінде беріледі.»;

7) 89-баптың 1-тармағы мынадай маз-
мұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Жіберуші тараптың жұмыскерлеріне 
жыл сайынғы ақы төленетін қосымша 
еңбек демалыстары қабылдаушы тараптың 
өндірістік объектілерін еңбек жағдайлары 
бойынша аттестаттау нəтижелерінің негізінде 
беріледі.»;

8) 103-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тар-
мақпен толықтырылсын: 

«1-1. Жіберуші тарап жұмыскерлерінің 
негізгі жалақысының мөлшері персонал 
беру жөніндегі қызметтерді көрсетуге ар-
налған шартқа сəйкес ұқсас лауазымы, тиісті 
біліктілігі, мамандығы немесе кəсібі, орын-
далатын жұмыстың күрделілігі, саны жəне 
сапасы, сондай-ақ өндірістік-тұрмыстық 
жағдайлар бойынша қабылдаушы тарап 
жұмыскерлерінің негізгі жалақысының мөл-
шерінен кем болмауға тиіс.

Жіберуші тараптың жұмыскерлеріне жа-
лақы қабылдаушы тараптың жұмыс уақытын 
есепке алу жөніндегі құжаттарында есепке 
алынған олардың нақты жұмыс істеген 
уақыты үшін төленеді.»;

9) 105-бапта:
тақырып «жұмыскерлердің» деген сөзден 

кейін «, жіберуші тарап жұмыскерлерінің» 
деген сөздермен толықтырылсын;

3-тармақ мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Қабылдаушы тараптың өндірістік объек-
тілерін еңбек жағдайлары бойынша аттес-
таттау нəтижелерінің негізінде персонал 
беру жөніндегі қызметтерді көрсетуге 
арнал ған шартты жасасу кезінде жіберуші 
тараптың жұмыскерлеріне жоғарылатылған 
лауазымдық айлықақылар (мөлшерлемелер) 
немесе қосымша ақылар белгіленеді.»;

10) 10-тараудың тақырыбы «тарап тары-
ның» деген сөзден кейін «, жіберуші тарап 
жұ  мыскерінің» деген сөздермен толық ты-
рыл сын;

11) 123-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«123-бап. Жұмыс берушіге немесе қабыл-

даушы тарапқа нұқсан келтіргені үшін 
жұмыскердің, жіберуші тарап жұмыскерінің 
материалдық жауаптылығы»;

1-тармақ «Жұмыс берушіге», «жұмыс-
кердің», «жұмыс берушінің актілерін де» 
деген сөздерден кейін тиісінше «немесе 
қабылдаушы тарапқа», «, жіберуші та-
рап жұмыскерінің», «немесе қабылдаушы 
тараптың актілерінде» деген сөздермен 
толықтырылсын;

2, 3, 4, 5 жəне 6-тармақтарда:
«жұмыскерге», «жұмыскердің», «Жұмыс-

кер», «Жұмыскерге», «жұмыскерлерге» де-
ген сөздерден кейін тиісінше «, жіберуші 
тараптың жұмыскеріне», «, жіберуші та-
рап жұмыскерінің», «, жіберуші тараптың 
жұмыскері», «, жіберуші тараптың жұмыс-
керіне», «, жіберуші тараптың жұмыске р-
леріне» деген сөздермен толықтырылсын;

«жұмыс берушінің», «жұмыс берушіге», 
«жұмыс беруші», «жұмыс берушідегі», 
«Жұмыс беруші» деген сөздерден кейін 
тиі сінше «немесе қабылдаушы тараптың», 
«немесе қабылдаушы тарапқа», «немесе 
қабылдаушы тарап», «немесе қабылдаушы 
тараптағы», «немесе қабылдаушы тарап» де-
ген сөздермен толықтырылсын;

өзгеріс орыс тіліндегі мəтінге енгізілді, 
қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді;

8-тармақта:
1), 2), 4) жəне 5) тармақшалар:
«жұмыс беруші» деген сөздерден кейін 

«немесе қабылдаушы тарап» деген сөздермен 
толықтырылсын;

«жұмыскерге», «жұмыскер» деген сөздер-
ден кейін тиісінше «, жіберуші тараптың 
жұ мыскеріне», «, жіберуші тараптың жұ-
мыскері» деген сөздермен толықтырылсын;

6) тармақша «шарттарда», «жұмыс 
берушіге», «жұмыскерге» деген сөздерден 
кейін тиісінше «немесе қабылдаушы тараптың 
актілерінде», «немесе қабылдаушы тарапқа», 
«, жіберуші тараптың жұмыскеріне» деген 
сөздермен толықтырылсын;

12) мынадай мазмұндағы 137-1-баппен 
толықтырылсын:

«137-1-бап. Персонал беру жөніндегі 
қызметтерді көрсету бойынша қызметті 
жүзеге асыру тəртібі 

1. Жіберуші тарап еңбек шартын не еңбек 
шартына қосымша келісімді жасасады жəне 
жіберуші тарап жұмыскерлерінің өз еңбек 
шарттарында айқындалған еңбек функ-
цияларын қабылдаушы тараптың мүддесінде, 
басқаруымен жəне бақылауымен орындауы 
үшін жұмыскерлерді қабылдаушы тарапқа 
жібереді. Жіберуші тараптың жұмыскерлері 
үшін жіберуші тарап жұмыс беруші болып 
табылады жəне осы Кодексте көзделген 
құқықтар мен міндеттерге ие болады.

2. Жіберуші тараптың жұмыскерін қабыл-
даушы тарапқа жіберуге қабылдаушы тарап-
тағы жұмыстың орындалатын орны көрсетіле 
отырып, жұмыскер мен жіберуші тарап 
еңбек шартына не еңбек шартына қосымша 
келісімге қол қойғаннан кейін жол беріледі. 

Жіберуші тараптың жұмыскерін қабыл-
даушы тарапқа ауыр жұмыстарды, еңбек 
жағдайлары зиянды жəне (немесе) қауіпті 
жұмыстарды орындау үшін жіберуге қабыл-
даушы тараптың өндірістік объектілерін 
еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау 
нəтижелері болған, сондай-ақ жіберуші тарап-
тың жұмыскері оның жұмыс орны бойынша 
осындай нəтижелермен таныстырылған 
жағдайда жол беріледі.

Жіберуші тарап персонал беру жөніндегі 
қызметтерді көрсетуге арналған шарт шеңбе-
рінде қызметті жүзеге асырған жағдайда, 
жіберілетін жұмыскердің кəсіптік тəуекел 
сыныбы «Қызметкер еңбек (қызметтік) 
міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым 
оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының талап-
тарына сəйкес келуге тиіс. Жіберуші тарап 
жұмыскерді еңбек (қызметтік) міндет терін 
атқарған кезде жазатайым оқиға лардан мін-
детті сақтандыру бойынша сақтан ды рылмаған 
жіберуші тараптың жұмыскерін жіберуге 
құқылы емес, ал қабылдаушы тарап жұмыс 
орнына кіргізуге құқылы емес.

3. Жіберуші тараптың жұмыскерлерін 
қабылдаушы тарапқа мынадай жағдайларда:

1) жеке тұлғалардың үй шаруашылығында 
жұмысты орындау үшін;

2) белгілі бір жұмысты орындау уақытына;
3) уақытша болмаған жұмыскерді алмас-

тыру уақытына;
4) маусымдық жұмысты орындау уақытына 

жіберуге жол беріледі.
4. Қабылдаушы тарап жіберуші тарапқа 

жіберетін, жіберуші тараптың жұмыс кер-
лерін қабылдаушы тараптың тарту мерзімінің 
аяқталғаны туралы хабарламада көрсетілген 
күн жіберуші тарап жұмыскерінің қабыл-
даушы тараптағы жұмысының аяқталған күні 
болып табылады.

5. Жіберуші тараптың жұмыскерлерін 
жұмысты орындау үшін қабылдаушы тарапқа 
жіберуге мынадай:

1) Қазақстан Республикасының заңнама-
сында белгіленген тəртіпке сəйкес ереуілге 
қатысатын жұмыскерлерді ауыстыру;

2) жұмыскердің денсаулық жағдайының 
нашарлауын қоспағанда, Қазақстан Респуб-
ликасының еңбек заңнамасында белгіленген 
жағдайларда жəне тəртіппен жұмысты орын-
даудан бас тартқан жұмыскерлерді ауыстыру; 

3) жұмыскерлерді жұмыстан шығару қаупі 
төнген кезде жұмыс орындарын сақтап қалу 
мақсатында бос тұрып қалу, банкроттық рəсі-
мін жүзеге асыру, толық емес жұмыс уақы ты 
режимін енгізу жағдайларында жол берілмейді.

6. Жіберуші тарап жұмыскерлерінің 
жұ мысты орындау шарттары мен тəртібі 
персонал беру жөніндегі қызметтерді көрсе-
туге арналған шартта айқындалады, ол Қазақ-
стан Республикасының азаматтық заңна-
масына сəйкес жіберуші жəне қабылдаушы 
тараптар арасында жасалады. 

Қазақстан Республикасының еңбек заң-
намасымен салыстырғанда персонал беру 
жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған 
шарттың жіберуші тарап жұмыскерлерінің 
жағдайын нашарлататын ережелері жарамсыз 
деп танылады жəне қолданылуға жатпайды.

7. Қабылдаушы тарап Қазақстан Респуб-
ликасының еңбек заңнамасында көзделген 
еңбек жəне демалыс режимін реттеу ке зін де 
жіберуші тарап жұмыскерлерінің құ қықтарын 
сақтауға міндетті.

(Соңы. Басы 1,9-беттерде) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне персонал беру 
ж�ніндегі қызметтерді к�рсету мәселелері бойынша �згерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы

(Соңы 11-бетте) 
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8. Қабылдаушы тараптың персонал беру 
жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған 
шартты жасасу кезінде жіберуші тараптың 
жұмыскерлеріне қатысты еңбекке ақы төлеу 
саласында кемсітушілікке жол беруіне тыйым 
салынады.

9. Жіберуші тарап жұмыскерінің өз 
денсау лығына немесе өміріне қауіп төнді-
ретін жағдай туындаған кезде, бұл туралы 
қабылдаушы тараптың өкіліне жəне жұмыс 
берушінің өкіліне хабарлай отырып, жұмысты 
орындаудан бас тартуына құқығы бар, сондай-
ақ осы Кодексте көзделген өзге де құқықтары 
болады жəне міндеттерді атқарады. 

10. Қабылдаушы тараптың:
1) жіберуші тараптың жұмыскерлерінен 

қабылдаушы тараптың еңбек шартының 
талап тарын, еңбек тəртіптемесінің қағида-
ларын жəне басқа да актілерін орындауын 
талап етуге;

2) жіберуші тараптың жұмыскерлерін 
қабылдаушы тараптың актісінде көзделген 
тəртіппен көтермелеуге;

3) жіберуші тараптың жұмыскері еңбек 
міндеттерін атқарған кезде келтірген залалды 
өтетуге құқығы бар.

11. Қабылдаушы тарап:
1) жіберуші тараптың жұмыскерін қабыл-

даушы тараптың жұмысқа (еңбек функция-
сына) тікелей қатысы бар еңбек тəртіптемесі 
қағи даларымен, өзге де актілерімен таныс-
тыруға;

2) жіберуші тараптың жұмыскерлеріне 
Қазақстан Республикасының еңбек заңна-
масына сəйкес өндірістік-тұрмыстық жағ-
дайларды қамтамасыз етуге;

3) жіберуші тараптың жұмыскерлерін еңбек 
міндеттерін атқару үшін қажетті жаб дықпен, 
аспаптармен, техникалық құжат тамамен жəне 
өзге де құралдармен өз қара жаты есебінен 
қамтамасыз етуге; 

4) егер жұмысты жалғастыру жіберуші та-
рап жұмыскерінің жəне өзге де адамдардың 
өміріне, денсаулығына қауіп төндіретін болса, 
оны тоқтата тұруға;

5) жіберуші тараптың жұмыскерін зиян-
ды жəне (немесе) қауіпті еңбек жағдайлары 
жəне кəсіптік аурудың ықтималдығы туралы 
хабардар етуге;

6) жұмыс орындары мен технологиялық 
процестерде тəуекелдерді болғызбау бойын-
ша шаралар қабылдауға, өндірістік жəне 
ғылыми-техникалық прогресті ескере оты-
рып, профилактикалық жұмыстар жүргізуге;

7) жіберуші тараптың əрбір жұмыскерінің 
жұмыс уақытының, оның ішінде ол орын-
дайтын үстеме жұмыстардың, демалыс жəне 
мереке күндеріндегі, зиянды жəне (немесе) 
қауіпті еңбек жағдайларындағы жұ мыс тардың, 
ауыр жұмыстардың есебін жүргізуге міндетті.

12. Жіберуші тараптың жұмыскері еңбек 
тəртібін бұзған жағдайда, қабылдаушы 
тарап осы факт анықталған күннен бастап 
бес жұмыс күні ішінде оны Қазақстан Рес-
публикасының еңбек заңнамасына сəйкес 
тəртіптік жауаптылыққа тарту туралы шешім 
қабылдау үшін жіберуші тарапты хабардар 
етеді.

13. Жіберуші тарап жұмыскерінің қабыл-
даушы тарапқа келтірілген нұқсан үшін 
материалдық жауаптылығы осы Кодекстің 
123-бабында, Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінде, сондай-
ақ еңбек шартында көзделген жағдайларда 
басталады.

14. Жіберуші тарап жұмыскерлерінің 
еңбек қатынастары осы Кодекске, Қазақстан 

Республикасының заңдарына жəне еңбек 
шартына сəйкес жүзеге асырылады.»;

13) 18-тараудың тақырыбы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«18-тарау. Жұмыскерлердің, жіберуші 
тарап жұмыскерлерінің, жұмыс берушінің 
жəне қабылдаушы тараптың еңбек қауіп сіздігі 
жəне еңбекті қорғау саласындағы құқықтары 
мен міндеттері»;

14) мынадай мазмұндағы 181-1 жəне 
182-1-баптармен толықтырылсын:

«181-1-бап. Жіберуші тарап жұмыс керінің 
еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау 
саласындағы құқықтары мен міндеттері 

1. Жіберуші тарап жұмыскерінің:
1) қабылдаушы тарапта еңбек қауіпсіздігі 

жəне еңбекті қорғау жөніндегі талаптарға 
сəйкес жабдықталған жұмыс орнына;

2) қабылдаушы тараптың еңбек қауіпсіздігі 
жəне еңбекті қорғау жөніндегі талаптарына 
сəйкес санитариялық-тұрмыстық үй-жай-
лармен қамтамасыз етілуге;

3) қабылдаушы тараптан жұмыс орнының 
сипаттамасы жəне ұйымның аумағы, еңбек 
жағдайларының жай-күйі, еңбек қауіпсіздігі 
жəне еңбекті қорғау туралы, өзінің өмірі мен 
денсаулығы үшін бар кəсіптік тəуекел туралы, 
сондай-ақ өзін зиянды жəне (немесе) қауіпті 
өндірістік факторлардың əсерінен қорғау 
жөніндегі шаралар туралы анық ақпарат алуға 
құқығы бар.

2. Жіберуші тараптың жұмыскері:
1) қабылдаушы тараптың еңбек қауіпсіздігі 

жəне еңбекті қорғау жөніндегі нормаларының, 
қағидалары мен нұсқаулықтарының талап-
тарын сақтауға; 

2) жұмыс берушіге немесе қабылдаушы 
тараптың өкіліне əрбір өндірістік жарақат 
жəне жұмыскерлер денсаулығының өзге де 
зақымданулары, кəсіптік аурудың (улану дың) 
белгілері туралы, сондай-ақ адамдардың өмірі 
мен денсаулығына қауіп төндіретін ахуал 
туралы дереу хабарлауға;

3) қабылдаушы тараптың талап етуі бойынша 
қабылдаушы тараптың актісінде көзделген 
жағдайларда профилактикалық медициналық 
қарап-тексерулерден өтуге міндетті.»;

«182-1-бап. Қабылдаушы тараптың 
еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау 
саласындағы құқықтары мен міндеттері 

1. Қабылдаушы тараптың:
1) жіберуші тараптың жұмыскерлерін 

жұмыс орындарында қолайлы еңбек жағ-
дайларын жасауға жəрдемдескені, қауіпсіз 
еңбек жағдайларын жасау жөніндегі рацио-
нализаторлық ұсыныстары үшін көтер-
мелеуге;

2) жіберуші тараптың жұмыскерлерінен 
өндірістегі жұмыстарды қауіпсіз жүргізу 
жөніндегі талаптардың мүлтіксіз сақталуын 
талап етуге;

3) персонал беру жөніндегі қызметтерді 
көрсетуге арналған шарттың талаптарына 
сəйкес жіберуші тараптың жұмыскерлерін 
өз қаражаты есебінен профилактикалық 
медициналық қарап-тексерулерге жіберуге 
құқығы бар.

2. Қабылдаушы тарап:
1) персонал беру жөніндегі қызметтерді 

көр сетуге арналған шартты жасасу кезін-
де жіберуші тарапқа өндірістік объек-
тілерді еңбек жағдайлары бойынша аттес-
таттау нəтижелерін ұсынуға міндетті. Қа-
былдаушы тарап өндірістік объектілерді 
еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау 
нəтижелерін ұсынбаған жағдайда, жіберуші 
тарап тың персонал беру жөніндегі қыз-
меттерді көрсетуге арналған шартты жаса-
суына тыйым салынады;

2) профилактика жүргізу, өндірістік 
жабдық пен технологиялық процестерді 
неғұрлым қауіпсіздеріне ауыстыру арқылы 
жіберуші тараптың жұмыскерлеріне қатысты 
жұмыс орындарында жəне технологиялық 
процестерде кез келген тəуекелдерді бол-
ғызбау жөнінде шаралар қабылдауға;

3) жіберуші тараптың жұмыскерлеріне 
еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау мəсе-
лелері бойынша нұсқама жүргізуге;

4) жіберуші тараптың жұмыскерлеріне 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
орган белгілеген санитариялық қағидалар 
мен гигиеналық нормативтерге сəйкес қажет-
ті санитариялық-гигиеналық жағдайлар 
жасауға;

5) жіберуші тараптың он сегіз жасқа 
толмаған жұмыскерлерінің өздері үшін 
белгіленген шекті нормалардан асатын ауыр 
зат тарды тасуына жəне қозғалтуына жол 
бермеуге;

6) əйелдердің өздері үшін белгіленген шекті 
нормалардан асатын ауыр заттарды қолмен 
көтеруіне жəне жылжытуына жол бермеуге;

7) авариялық жағдайдың дамуын жəне 
жіберуші тараптың жұмыскерлеріне жарақат-
тайтын факторлардың əсер етуін болғызбау 
бойынша шұғыл шаралар қабылдауға;

8) жіберуші тарап жұмыскерлерінің еңбек 
қызметіне байланысты жазатайым оқиғалары 
мен кəсіптік ауруларын талдауды жүзеге 
асыруға;

9) жіберуші тарап жұмыскерлерінің еңбек 
қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды 
жіберуші тараппен бірлесіп тергеп-тексеруді 
Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен қамтамасыз етуге;

10) осы Кодексте көзделген жағдайларда, 
персонал беру жөніндегі қызметтерді көр-
сетуге арналған шартта көзделген тəртіп пен 
жіберуші тарапты дереу хабардар ете отырып, 
жіберуші тараптың жұмыскерлерін жұмыстан 
шеттетуге міндетті.»;

15) 186-бапта:
2 жəне 3-тармақтар «жұмыскерлер», «жұ-

мыскер», «жұмыс берушінің», «жұмыс бе-
руші», «жұмыскердің» деген сөздер ден 
кейін тиісінше «, жіберуші тараптың жұмыс-
керлері», «, жіберуші тараптың жұмыс кері», 
«немесе қабылдаушы тараптың», «немесе 
қабылдаушы тарап», «, жіберуші тарап 
жұмыскерінің» деген сөздермен толық-
тырылсын;

мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толық-
тырылсын:

«7. Жіберуші тарап жұмыскерлерінің 
еңбек қызметіне байланысты жазатайым 
оқиғаларды жəне өндірістегі кəсіптік ауру-
ларды тергеп-тексеруді ұйымдастыру үшін, 
сондай-ақ жіберуші тараптың өкілін объек тіге 
не жұмыс орнына жіберу үшін қабылдаушы 
тарап жауапты болады.»;

16) мынадай мазмұндағы 187-1 жəне 
188-1-баптармен толықтырылсын:

«187-1-бап. Жіберуші тарап жұмыс-
керлерінің еңбек қызметіне байланысты 
жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру 
кезіндегі қабылдаушы тараптың мін-
деттері

1. Қабылдаушы тарап:
1) жіберуші тараптың зардап шеккен 

жұмыскеріне алғашқы медициналық көмек 
көрсетуді жəне қажет болған кезде оны 
денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйым-
дастыруға;

2) тергеп-тексеру басталғанға дейін 
еңбек қызметіне байланысты жазатайым 
оқиға ор нындағы жағдайды (жабдық пен 

механизмдердің, еңбек құралының жай-
күйін), егер бұл басқа адамдардың өмірі мен 
ден саулығына қауіп төндірмесе, ал өнді-
рістік процестің үздіксіздігін бұзу аварияға 
алып келмесе, оқиға болған кездегі күйде 
сақтауға, сондай-ақ жазатайым оқиға орнын 
фотосуретке түсіруге;

3) жіберуші тарапқа жазатайым оқиға 
туралы дереу хабарлауға;

4) арнайы тергеп-тексеру жөніндегі комис-
сия мүшелерін жіберуші тарап жұмыскерінің 
еңбек қызметіне байланысты жазатайым 
оқиғаны тергеп-тексеру үшін оқиға орнына 
жіберуге міндетті.»;

«188-1-бап. Жіберуші тарап жұмыс-
керлерінің еңбек қызметіне байланысты 
жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру 
жөніндегі комиссияны құру тəртібі жəне 
оның құрамы

1. Арнайы тергеп-тексеруге жататын 
жағдайларды қоспағанда, жіберуші та рап 
жұмыскерлерінің еңбек қызметіне бай-
ланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-
тексеруді өндірістік жарақаттың ауырлық 
дəрежесі туралы қорытынды алынған кезден 
бастап жиырма төрт сағат ішінде қабылдаушы 
тараптың актісімен құрылатын, мынадай 
құрамдағы комиссия жүргізеді:

 1) төраға – қабылдаушы тарап ұйымының 
(өндірістік қызметтің) басшысы немесе 
оның орынбасары, ал олар болмаған кезде – 
қабылдаушы тараптың уəкілетті өкілі;

2) төрағаның орынбасары – жіберуші 
тарап ұйымының басшысы немесе оның 
орынбасары, ал олар болмаған кезде – жі-
беруші тараптың уəкілетті өкілі;

 3) мүшелері – ұйымның (қабылдаушы та-
рап) еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау 
қызметінің басшысы жəне жіберуші тарап 
жұмыскерлерінің өкілі.

 2. Еңбек қызметіне байланысты жаза-
тайым оқиға болған тиісті учаскедегі 
еңбек қауіпсіздігіне тікелей жауап беретін 
қабылдаушы тараптың лауазымды адамы 
тергеп-тексеруді жүргізу кезінде комиссия 
құрамына енгізілмейді.

3. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым 
оқиғаны арнайы тергеп-тексеруді еңбек 
инспекциясы жөніндегі жергілікті орган 
өндірістік жарақаттың ауырлық дəрежесі 
туралы қорытынды алынған кезден бастап 
жиырма төрт сағат ішінде құратын, мынадай 
құрамдағы комиссия жүргізеді:

1) төраға – мемлекеттік еңбек инспекторы; 
2)  мүшелері – қабылдаушы тарап 

ұйымының (өндірістік қызметтің) басшы-
сы немесе оның орынбасары, сондай-ақ 
жіберуші тарап ұйымының басшысы немесе 
оның орынбасары жəне жіберуші тарап 
жұмыскерінің өкілі.

Еңбек қызметіне байланысты, екі адам 
қайтыс болған топтық жазатайым оқиғаларды 
тергеп-тексеруді облыстың, республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың бас 
мемлекеттік еңбек инспекторы басқаратын 
комиссия жүргізеді.

Еңбек қызметіне байланысты, үштен 
бес адамға дейін қайтыс болған топтық 
жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді – 
еңбек жөніндегі уəкілетті мемлекеттік орган 
құратын, ал бестен көп адам қайтыс болған 
кезде Қазақстан Республикасының Үкіметі 
құратын комиссия жүргізеді.».

4. «Қызметкер еңбек (қызметтік) 
міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым 
оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» 
2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 

2005 ж., №3-4, 2-құжат; 2007 ж., №8, 
52-құжат; 2009 ж., №24, 134-құжат; 2010 ж., 
№5, 23-құжат; 2012 ж., №13, 91-құжат; 2014 
ж., №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №23, 143-құжат; 
2015 ж., №8, 45-құжат; №22-V, 152-құжат; 
№22-VІ, 159-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; 
№13, 45-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №13, 
41-құжат; 2019 ж., №15-16, 67-құжат; 2020 
ж., №13, 67-құжат):

1) 9-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 
2-1) тармақшамен толықтырылсын:

«2-1) ақпаратты экономикалық қызмет 
түрлерін штаттық кестеге немесе сақтанушы 
беретін жəне (немесе) сақтандырушы сұра-
татын өзге де ақпаратқа сəйкес кəсіптік 
тəуекел сыныптарына жатқызудың сəйкестігі 
тұрғысынан тексеруге;»;

2) 11-баптың 3-тармағының екінші бөлігі 
мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен 
толықтырылсын: 

«Сақтандырушы өтінішке қосымша 
сақтанушы мəлімдеген экономикалық қызмет 
түрлерін кəсіптік тəуекел сыныптарына 
жатқызудың дұрыстығын тексеру үшін 
штаттық кестені немесе өзге де ақпаратты 
беруді талап етуге құқылы.»;

3) 17-баптың 3-тармағы мынадай маз-
мұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

«Сақтанушы қызметті персонал беру 
жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған 
шарт шеңберінде жіберуші тарап ретінде 
жүзеге асырған жағдайда, ол өзі жасасатын 
персонал беру жөніндегі қызметтерді 
көр сетуге арналған шарттарға сəйкес қа-
был даушы тараптың кəсіптік тəуекел 
сыныбынан немесе қабылдаушы тараптың 
ең жоғары кəсіптік тəуекел сыныбынан 
төмен емес кəсіптік тəуекел сыныбы бар 
экономикалық қызмет түріне жатқызылуға 
тиіс.». 

5. «Халықты жұмыспен қамту тура-
лы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
2016 ж., №7-I, 48-құжат; 2017 ж., №13, 
45-құжат; №22-III, 109-құжат; 2018 ж., №7-
8, 22-құжат; №10, 32-құжат; №15, 50-құжат; 
№22, 83-құжат; 2019 ж., №7, 39-құжат; №15-
16, 67-құжат; №23, 106-құжат; 2020 ж., №10, 
39-құжат; №12, 61-құжат):

1) 27-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен 
толықтырылсын:

«3. Осы баптың 1-тармағында көзделген 
квоталар белгіленген кезде жіберуші тарап 
жұмыскерлерінің тізімдік санында персонал 
беру жөніндегі қызметтерді көрсетуге 
арналған шартқа сəйкес жұмысқа тартылатын 
жұмыскерлер есепке алынбайды.»;

2) 33-баптың 6-тармағы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«6. Жұмыс беруші рұқсаттар бойынша 
тартатын шетелдік жұмыс күшінің саны 
еңбек қызметін персонал беру жөніндегі 
қызметтерді көрсетуге арналған шарт шең-
берінде жүзеге асыратын жіберуші тараптың 
жұмыскерлері ескеріле отырып, халықты 
жұмыспен қамту мəселелері жөніндегі 
уəкілетті орган айқындайтын қазақстандық 
кадрлар санының пайыздық арақатынасына 
сəйкес келуге 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 19 желтоқсан 
№386-VI ҚРЗ

КӘСІПҚОЙ БОКС

(Соңы. Басы 1-бетте)

2012 жылдың соңында бокс-
шы кəсіпқойлар арасында күш 
сынасуға бел буды. Осы күнге 
дейін 21 мəрте рингке көте-
ріліп, 21 рет жеңіске жетті. 5 
қар  сыласын мерзімінен бұрын 
жең ген. Былтыр қазан айын-
да Шеремета Головкин мен 
украиналық Сергей Дере вян-
ченко арасында өткен бокс ке-
шінде өнер көрсетіп, мекси ка-
лық Оскар Кортесті нокаутпен 
жеңген еді. Дəл осы жеңісінен 
кейін ол Головкиннің IBF бел-
дігіне міндетті қарсылас атан-
ды. Екі боксшының арасындағы 
жек пе-жек 2020 жылдың басын-
да өтуі тиіс болатын, алайда 
түрлі себеппен айқас бірнеше 
рет кейінге шегеріле берді. Міне, 
боксшылар жыл аяғында кездесу 
өткізіп, жан күйерлеріне тамаша 
тартыс сыйлады. 

Hard Rock Holly казино-қо-
нақүйіндегі айқаста мамандар 
əу бастан Головкиннің жеңісіне 
еш күмəн келтірген жоқ. Əйгілі 
бокс сарапшылары бұл жекпе-
жек қазақстандық боксшы үшін 
кезекті бір айқас алдындағы 
спар  ринг жаттығу болады деген 
пі  кір лерін де жасырып қалмады. 
Əрине, польшалық боксшы дең-
гей жағынан отандасымыздың 
бұған дейінгі қарсыластары – 
Дере  вянченко, Джейкобс, Альва-
рес   пен салыстыруға мүлде кел-
мейді. 

Десе де кешегі кешке Камил 
Шеремета тас-түйін даярлықпен 
келгені бірден байқалды. Ол 
ата ғы жер жарған Геннадий Го-
ловкиннен еш қаймықпай ай-
қасты деуге де болатын шығар. 
Тіпті, алғашқы раундта бірінші 
нөмірмен жұдырықтасып, ашық 
айқасқа барған Шеремета ра-
унд соңында Головкиннің ауыр 
соққысына тап болып, нок даун ға 

түсіп қалды. Жекпе-жек ке 
дейін пікір білдірген поль ша-
лық боксшы Головкинге қар сы 
айқаста бір жыл бұрынғы Дере-
вянченконың тактикасын қол-
дана тынын, сол жекпе-жекте 
украи налықтың жеңіске жеткенін 
айтқан болатын. Сергейдің так-
тикасын ұстанамын деп шаршы 
алаңға шыққан Шеремета да 
Деревянченко сияқты алғашқы 
раундта-ақ нокдаунға ұшырады. 

Алайда Шереметаның сағы 
сынған жоқ. Кейінгі раундтарда 
да ол Головкиннің соққыларына 
тойтарыс беріп, қарсы шабуылға 
иек артты. Бірақ екінші раундта 
да көп соққы өткізіп алған Ка-
мил тағы да есеңгіреп қалды. 
Тек үшінші раундқа кел генде 
польшалық боксшы Голов-
кин нің ауыр соққыларынан 
сы тылып шығып кете алды. 
Ал төр тінші үш минуттықта 
Шере мета отандасымыздың 
се  рия  лық соққыларынан кейін 
кез десудегі үшінші нокдау-
ны на ұшырады. Бұндай соқ-
қы лардан кейін Головкиннің 
қарсыластары əдетте жекпе-жек-
ті жалғастырудан бас тартып 
жататын. Камил бұлай істеген 
жоқ. Бесінші жəне алтыншы ра-
ундта отандасымыздың қарқыны 
сəл саябырсығанын байқаған 
Шеремета енді өзі соққы жасауға 
тырысты. Бірақ оның соққылары 
Генаға еш қауіп тудырған жоқ. 
Былайша айтқанда, Головкин 
оның соққыларын шыбын шақ-
қан құрлы көрмеді. Жекпе-жек 
бел ортасынан ауып, жетінші 
раундқа келгенде Шеремета 
тағы да ринг тің бесінші бұры-
шын іздеп кетті. Бұл жолы Го-
лов киннің джеб соққысы көз-
деген жерге дəл тиді. 

Жетінші раундтан кейін кез-
десудің əрі қарай жалғаспайтыны 
белгілі болды. Раунд аралық үзі-
лісте польшалық боксшының 

бапкерлері төрешіге жек пе-
жек  те н бас тартатынын айтып, 
Камил Шеремета жеңілгенін рес-
ми мойындады. 

Осылайша, 38 жастағы жер-
лесіміз Геннадий Головкин IBF 
жəне IBО нұсқалары бойынша 
əлем чемпионы атағын сəтті 
қор ғады. Бұл – оның кəсіпқой 
рингтегі 41-ші жеңісі. 36 бəсекені 
GGG нокаутпен аяқтады. Бір рет 
ұтылып, тағы бір жекпе-жекте 
тең есеп тіркелді. Сонымен қатар 
əлем чемпионы атағын қорғау 

жағынан рекорд жаңартып (21 
мəрте), кəсіпқой бокс тарихы-
на өз есімін тағы бір рет ал-
тын əріптермен жаздырды. 
Бұған дейінгі рекорд Бернард 

Хоп кинске тиесілі болатын. Ол 
өз ата ғын 20 рет қорғаған еді. 

Compubox сайты ұсынған 
статистикалық мəліметке жүгін-
сек,  осы айқас барысында 

Го ловкин 554 соққы жұмсап, 
со ның 228-і қарсыласына дəл 
тиді. Бұл – 41 пайыздық көр-
сет кіш! Шеремета 317 рет жұ-
дырығын дəл сілтеген екен. 
Соның 94-і нəтижелі болды. Бұл 
– 18 пайыздық көрсеткіш!

Жекпе-жектен кейін пікір 
білдірген Геннадий Головкин 
барша қазақстандықтарды Тə-
уел сіздік мерекесімен құт тық-
тап, алдағы жоспарын ортаға 
салды. «Ең əуелі отандастары-
мызды Тəуелсіздік күнімен шын 
жү ректен құттықтаймын. Біз 
біргеміз – мық тымыз. Жекпе-
жекке келер болсақ, бүгін же-
ңіс ке жет кеніме жəне шаршы 
алаң ға қайта оралғаныма өте 
қуаныштымын. Шеремета ма ған 
тосын сый болған жоқ, өйткені 
оның деңгейі əуелден-ақ белгілі 
еді. Мен рингте өзімді жай-
лы сезіндім. Камил Шеремета 
жəне оның командасына өз 
алғысымды білдіремін. Жекпе-
жекті бастапқы раунд тарда-ақ 
аяқтап тастауы ма болар еді. Бірақ 
жекпе-же гім ді тағатсыздана 
күткен жан күйер леріме керемет 
бокс шоуын ұсынғым келді. 

Келесі жекпе-жегім кіммен 
өтуі мүмкін?! Мен кез келген 
қар сыластың ұсынысын қа рас  -
тыруға дайынмын. Соның ішін-
де «Канело» мен Смит жекпе-
жегінің жеңімпазымен де жо-
лыққым келеді», деді Головкин. 

Айта кетейік, осы бокс ке-
шін де жұдырықтасқан тағы 
бір жерлесіміз Əли Ахмедов 
эквадорлық Карлос Гонгормен 
IBO тұжырымы бойынша əлем 
чемпионы атағы үшін жұ ды-
рықтасып, нокаутпен жеңі ліп 
қалды. 12 раундқа дейін жер-
лесіміз ұпай саны бойынша 
алда келе жатқан. Алайда соңғы 
раундта қарсыластың ауыр 
соққысын өткізіп алғаннан кейін 
жекпе-жекті жалғастыра алмады.

Белбеу де қорғалды, рекорд та жаңарды

(Соңы. Басы 1,10-беттерде) 

in
fo

rm
bu

ro
.k

z

ОСЫЛАЙША, 38 ЖАСТАҒЫ ЖЕР ЛЕСІМІЗ ГЕННАДИЙ 
ГОЛОВКИН IBF ЖӘНЕ IBО НҰСҚАЛАРЫ БОЙЫНША 
ӘЛЕМ ЧЕМПИОНЫ АТАҒЫН СӘТТІ ҚОР ҒАДЫ. БҰЛ 
– ОНЫҢ КӘСІПҚОЙ РИНГТЕГІ 41-ШІ ЖЕҢІСІ. 36 
БӘСЕКЕНІ GGG НОКАУТПЕН АЯҚТАДЫ. БІР РЕТ 
ҰТЫЛЫП, ТАҒЫ БІР ЖЕКПЕ-ЖЕКТЕ ТЕҢ ЕСЕП ТІРКЕЛДІ.


