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Мұң 
торлаған 
Мұғалжар

Ұлыстың 
ұлы күні 
қай күн?

––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев БҰҰ-ның 
Адам құ қық тары ж�нін-
дегі жоғарғы комиссары 
Фолькер Тюркпен кездесті.
––––––––––––––––––––

Кездесу барысында Қасым-
Жомарт Тоқаев Фолькер Тюркке 
ілтипат білдіре отырып, оның бұл 
сапары Қазақстан мен БҰҰ-ның 
Адам құқықтары жөніндегі жоғарғы 
ко миссарының басқармасы ара-
сын дағы ынтымақтастықты одан 
əрі нығайту үшін маңызды екенін 
атап өтті. Мемлекет басшысы 
еліміздің адам құқықтарын қорғау 
мəселесі бойынша тығыз қарым-
қатынас орнатуға жəне ақпарат 
алмасуға дайын екенін мəлімдеді. 

Президенттің ай туынша, Қазақ -
стан БҰҰ-ның негізгі кон венция-
лары мен хат тамаларының бəрін 
ратиф и кациялады жəне ұлттық 
деңгейде адам құқықтары сала-
сында өзара белсенді іс-əрекет 
механизмдері жасалды.

Қасым-Жомарт Тоқаев Фолькер 
Тюрк ке елімізде жүргізіліп жат-
қан реформалар жөнінде де айт-
ты. Мемлекет басшысы «Күш ті 
Президент – ықпалды Парла мент 
– есеп беретін Үкімет» қағидатын 
жүзеге асыру аясында қолға алын-
ған қоғам дық-саяси жаңғыру 

бас тама сы н былтырғы жалпы-
ұлттық рефе рен  дум мен Президент 
сайлауы кезін де Қа зақ стан халқы 
қолдағанын жеткізді.

Өз кезегінде Фолькер Тюрк 
қо нақ жай лық көрсеткені үшін 
Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс 
айтты жəне осы жылдарда адам құ-
қық та ры мəселесі бойынша ұйым-
ның Қазақ стан билігімен арадағы 
қалыптасқан қарым-қатынасына 
оң баға берді.

Сондай-ақ Жоғарғы комиссар 
Президенттің бастамасымен елі-
міз дің қоғамдық-саяси өмірінде 
жүр гізіліп жатқан өзгерістердің 
уақ тылы қолға алынғанын атап 
өтті.

– Мен соңғы жылдары сіздің 
еліңізде болып жатқан оқиғалар ды 
бақыладым. Біз үшін азаматтар-
дың құқықтарын қорғау мəселесі 
реформалардың ажырамас бөлігі 
болғаны өте маңызды. Өйткені 
елдің болашағы осыған байланыс-
ты. Əрбір елдің келешегі Біріккен 
Ұлттар Ұйымы мен бүкіл əлем 
сүйе нетін іргелі қағидаттарға негіз-
делуге тиіс деп ойлаймыз. Биыл 
Адам құқықтарының жалпығ а 
бірдей декларациясының қабыл-
дан ға нына 75 жыл толады. Біз бұл 
атаулы датаны əлемде қалыптасқан 
қайшылықтарды еңсеру мүмкіндігі 
ретінде қарастырғымыз келеді, – 
деді Фолькер Тюрк

––––––––––––––––––––––
П р е з и д е н т  Қ а с ы м -
Жомарт Тоқаев Астанаға 
ресми сапармен келген 
Ұлыбританияның Сыртқы 
істер министрі Джеймс 
Клеверлиді қабылдады.
––––––––––––––––––––––

Кездесу барысында саяси, сауда-
эко но микалық, инвестициялық 
жəне гуманитарлық салалардағы 
екі жақ ты ынтымақтастықты одан 
əрі нығайту перспективалары 
талқыланды.

Мемлекет басшысы Ұлыбри-
тания министріне ілтипат білдіре 
отырып, екі ел арасындағы ынты-
мақ тастықты одан əрі нығайту үшін 
оның бүгінгі сапарының мəні зор 
жəне өңірлік ауқымдағы ма ңызды 
оқиға екеніне назар аударды.

«Сіздің сапарыңыз Қазақстан 
мен Ұлыбритания арасындағы 
өзара ынтымақтастықты одан 
əрі нығайтуға тың серпін береді. 
Мен сіздің жақында Сыртқы істер 
министрлігінде сөйлеген сөзіңізді 
тыңдадым. Онда Ұлыбританияның 
сыртқы саясаттағы ұзақмерзімді 
ұстанымы қамтылды жəне шын 
мəнінде, өте маңызды мəселелер 
айтылды», деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев екі-
жақты қатынастардың қарқын ды 
дамып келе жатқанын атап өтті.

«Біздің ынтымақтастығымыз, 
əсіресе экономика жəне саяси 
салаларда өте табысты деп баға 

бер гім келеді. Өзара байланыс тары-
мыздың оң бағытын одан əрі ілгері-
лету үшін қосымша күш-жігер жұм-
сауымыз керек», деді Президент.

Əңгімелесу барысында Пре-
зидент Қасым-Жомарт Тоқаев 
Премьер-министр Риши Сунакқа 
сəлемі мен ізгі тілегін жолдады. 
Сондай-ақ Ұлыбритания Үкі-
метінің басшысын елімізге өзіне 
ың ғайлы кез келген уақытта сапар-
мен келуге шақырды. Бұл са-
пар екіжақты қатынастарды ны-
ғайтуға бағытталған бірқатар 
нақты мəселені талқылауға жақсы 
мүмкіндік беретінін атап өтті.

Өз кезегінде Джеймс Клеверли 
Астана мен Лондон арасындағы 
қарым-қатынастардың қарқынды 
дамып келе жатқанын жеткізді. 

Оның айтуынша, Ұлыбритания 
Қазақстанда жүргізіліп жатқан сая-
си реформаларды оң бағалайды.

«Сіздің еліңіз – аймақтағы 
біздің негізгі сауда серіктесіміз. 
Экономикалық өсімге бағытталған 
жоспарды жүзеге асыру мақсатында 
бірлесіп жұмыс істеу үшін жақсы 
мүмкіндік бар екенін көріп отыр-
мыз. Қазақстанда жүзеге асыры-
лып жатқан салық саласындағы 
реформалар бағдарламасы өзара 
тиімді экономикалық қатынастарды 
нығайтуға ықпал етеді деп ойлай-
мын», деді Ұлыбритания министрі.

Сонымен қатар кездесу бары-
сында Қасым-Жомарт Тоқаев пен 
Джеймс Клеверли өңірлік жəне ха-
лық аралық күн тəртібіндегі өзекті 
мəселелер жөнінде пікір алмасты.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Əл-Фараби атындағы Оқушылар сарайында орналасқан 
сайлау учаскесіне барып, Қазақстан Республикасы  Пар ла менті Мəжілісі мен жергілікті мəс лихаттар 
сайлауында дауыс берді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық сот ісін жүргізу 
саласындағы адам құқықтары, жазаны орындау, сондай-ақ азаптау мен басқа да қатыгез, 
адамгершілікке жатпайтын немесе қадір-қасиетті қорлайтын қарым-қатынас түрлерінің 

алдын алу мәселелері бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Мемлекет басшысы дауыс берді Адам құқығы – басты назарда

Серіктестікті 
нығайту қадамы

1-бап. Қазақстан Республикасының мына 
заңнамалық акт ілер іне  өзгер істер  мен 
толықтырулар енгізілсін: 

1.  2014 жылғы 3 шілдедегі  Қазақстан 
Республика сының Қылмыстық кодексіне:

1) 46-баптың бесінші жəне алтыншы бөліктері 
мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Бас бостандығынан айыруды:
1) қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі ба-

рынша төмен мекемелерінде:
абайсызда жасаған қылмыстары үшін сотталған 

адам дарға; 

(Жалғасы 10-бетте)

РЕСМИ

Қалмаханбет МҰҚАМЕТҚАЛИ,
«Egemen Qazaqstan»

Сонымен сайлау да өтті. Таң дау жаса-
ған күн тарихқа айналады. Ал «Кімді 
таңдадық? Не үшін таң  дадық?» деген сұрақ 

үнемі тіл ұшын  да тұра береді. Сондай-ақ 
бұл сайлау соншалықты маңызды ма деген 
де ой келеді. Ақиқатында, бұл сайлауда 
отандастарымыз Əді лет ті Қазақстанның 
бақуатты тұр мы сы үшін аянбай еңбек 
ететін үміт  керлерді таңдап алды. Таңдау 

мен талғам туралы таласпайды, де  ген мен 
көзі ашық көпшілік кан ди  дат тарға дауыс 
бере отырып, ел дің алдағы 5 жыл дағы заң 
мен əділ дік жолындағы дамуына деген 
жауапк ершілікті де арқалайтыны анық.

Осы жерде Əділетті Қазақ стан құру 
жолындағы жұмыс əріден басталғанын 
да айтуымыз керек. Оның егжей-тегжейін 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
бұған дейін жариялаған Жолдауында анық 
айтты. Əрине, уақыттың қысқалығына 
қарамастан, қыруар жұмыс істелді. 

(Соңы 3-бетте)

Exit-poll: Алғашқы нәтиже

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елімізде сайлауға қатысып, дауыс беру құқығына ие 12 032 578 адам бар 
екен. Ал бүгін осы азаматтардың 54, 19 пайызы, яғни 6 521 860 отан дасымыз 
сайлау учаскелеріне барып, �з таңдауын жасаған. Сонымен, Парламент 
Мәжілісі мен жергілікті мәслихат депутаттарын сайлау науқаны мәреге 
жетті. 19 нау рыздағы саяси іс-шара ел тарихындағы ерекше күн нің бірі 
болып қала бермек.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Тағдыршешті таңдау

–––––––––––––––––––––
Мәжіліс депутаттарын 
сайлау бойынша exit-poll-
дың алғашқы нәтижесі жа-
рияланды. Еxit-poll әлеу-
мет танушыларының мәлі-
меті бойынша саяси додаға 
түскен 7 партияның алтауы 
Мәжіліске �тті.
–––––––––––––––––––––

«Демократия институты» 
ғылыми-зерттеу қауымдастығы 
жүргізген exit-poll нəтижесінде 
«Amanat» партиясы – 53,46, 
«Ауыл» халықтық-демо кра тия-
лық патриоттық партиясы – 10,52, 
«Respublica» партия сы – 8,90, 
Қазақстан Халық пар тиясы – 6,25, 
Қазақстанның «Байтақ» жасыл-
дар партиясы – 3,22, «Ақ жол» 
Қазақстанның демо кратиялық 
партиясы – 7,87, Жалпыұлттық 
социал-демо кратиялық партия-
сы  5,31 пайыз дауысқа ие болған. 
Ал «Бəріне қар сымын» деген 
бағанды таң дағандар – 4,47%.

«Демократия институты» 
ғы лы ми-зерттеу қауымдастығы 
жүр гіз ген exit-poll нəтижесін 
«Қазақ стан» телерадиокорпора-
циясы өт   кіз  ген «Сайлау-2023» 
онлайн ма  ра   фо нында Еуразиялық 
интег ра   ция инс титутының өкілі 
жариялады.

Естеріңізге сала кетейік, Пар-
л аментке өту үшін сайлау дағы 

партия бес пайыздық кедергіні 
еңсеруі керек.

Сайлаушылардың ұлттық 
сауалнамасына республикалық 
жетекші БАҚ консорциумы: 

«31 арна», КТК телеарнасы, 
Informburo.kz жəне Zakon.kz 
порталдары да тапсырыс берген. 

«Егемен-ақпарат»

11-бет
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(Соңы. Басы 1-бетте)

осы Кодекстің 7, 8, 9, 12 жəне 13-тарауларында 
көзделген, күш қолданумен байланысты емес қылмыстар 
үшін сотталған адамдарға; 

қылмыспен келтірілген залалды толық өтеген жағдайда, 
осы Кодекстің 15-тарауында көзделген қылмыстар үшін 
сотталған адамдарға;

екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыру 
жазасы тағайындалған қасақана қылмыс жасағаны үшiн 
алғаш рет сотталған адамдарға өтеу тағайындалады.

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

2) қылмыстық-атқару жүйесінің орташа қауіпсіз меке-
мелерінде: 

бұрын бас бостандығынан айыруды өтемеген, қасақана 
қылмыс жасағаны үшiн екі жылдан астам мерзiмге бас 
бостандығынан айыруға сотталған адамдарға; 

бұрын бас бостандығынан айыруды өтемеген, осы 
Кодекстің 366-бабының 1-1, екінші жəне үшінші бөлікте-
рінде, 367-бабының екінші жəне үшінші бөліктерінде, 
368-бабының екінші бөлігінде көзделген қылмыстарды 
жа сағаны үшін бас бостандығынан айыруға сотталған 
адамдарға;

бұрын бас бостандығынан айыруды өтемеген, айып-
пұл, түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, 
бас бостандығын шектеу бас бостандығынан айыруға 
ауыстырылған адамдарға;

3) қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша 
жоғары мекемелерінде:

бұрын қасақана қылмыс жасағаны үшін бас бостанды-
ғынан айыруды өтеген, бас бостандығынан айыруға сот-
талған адамдарға; 

бұрын бас бостандығынан айыруды өтеген, осы 
Кодекстің 366-бабының 1-1, екінші жəне үшінші бөлік-
терінде, 367-бабының екінші жəне үшінші бөліктерінде, 
368-бабының екінші бөлігінде көзделген қылмыстарды 
жасағаны үшін бас бостандығынан айыруға сотталған 
адамдарға;

бұрын бас бостандығынан айыруды өтеген, айыппұл, 
түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, бас бос-
тандығын шектеу бас бостандығынан айырумен ауыс-
тырылған адамдарға; 

4) өмір бойына бас бостандығынан айыруға сотталған 
адамдарға қылмыстық-атқару жүйесінің төтенше қауіпсіз 
мекемелерінде өтеу тағайындалады.

Үкімдердің жиынтығы кезінде бас бостандығынан айы-
руды өтеу үшін осы бөліктің ерекшеліктерін ескере оты-
рып, жиынтыққа кіретін үкімдердің бірінде белгіленген 
мекеменің неғұрлым қатаң түрі айқындалады.

6. Өмір бойына бас бостандығынан айыруға сотталған 
адамдардан басқа, бұрын бас бостандығынан айыруды 
өтеген, аса ауыр қылмыстар жасағаны үшiн бес жылдан 
астам мерзiмге бас бостандығынан айыруға сотталған 
адамдарға қылмыстардың қауiптi қайталануы кезiнде 
жаза мерзiмiнiң бiр бөлiгiн, бiрақ бес жылдан аспайтын 
мерзiмді қылмыстық-атқару жүйесінің толық қауіпсіз 
мекемелерінде өтеу тағайындалуы мүмкiн.»;

2) 63-баптың алтыншы бөлігі «экстремистік қылмыс,» 
деген сөздерден кейін «азаптаулар,» деген сөзбен толық-
тырылсын;

3) 72-баптың сегізінші бөлігі 4) тармағындағы «сотталған 
адамдарға қолданылмайды.» деген сөздер «сотталған;» 
деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) 
тармақпен толықтырылсын:

«5) жүкті əйелдердің, жас балалары бар əйелдердің, 
жас балаларды жалғыз тəрбиелеп отырған ерлердің, елу 
сегіз жəне одан үлкен жастағы əйелдердің, алпыс үш жəне 
одан үлкен жастағы ерлердің, бірінші немесе екінші топ-
тағы мүгедектігі бар адамдардың қылмыстық топтың 
құра мында адамды қасақана өлтіру жағдайларын қоспа-
ғанда, осын дай қылмыстар үшін сотталған адамдарға 
қолданылмайды.»;

4) 75-бапта:
тақырып жəне екінші бөлік мынадай редакцияда жа-

зылсын: 
«75-бап. Ауруына байланысты жазадан босату немесе 

жазаны өтеуді кейінге қалдыру»;
«2. Өмір бойына бас бостандығынан айырудан басқа, жа-

заны өтеуге кедергi жасайтын өзге де ауыр науқастан зар-
дап шегуші адамға сот жазаны өтеуді кейінге қалдыруды 
қолдануы мүмкін не оны сот жазаны өтеуден босатады 
немесе науқасының сипаты, жасалған қылмыстық құқық 
бұзушылықтың ауырлығы, сотталған адамның жеке басы 
жəне басқа да мəн-жайлар ескеріле отырып, жаза неғұрлым 
жеңiл жаза түрiне ауыстырылуы мүмкін.»;

мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
«4. Кəмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеу-

шілігіне қарсы қылмысты кəмелетке толмаған адамның 
он төрттен он сегіз жасқа дейінгі кəмелетке толмаған 
адамға қатысты жасау жағдайын қоспағанда, осындай 
қылмыс, адамдардың қаза табуына алып келген не аса 
ауыр қылмыс жасауға ұштасқан террористік немесе 
экс тремистік қылмыс, сондай-ақ қылмыстық топтың 
құра мында жасалған қылмыс үшін сотталған адамдарға 
қатысты жазаны өтеуді кейінге қалдыру қолданылмайды.»;

5) 79-бапта:
тоғызыншы бөлік «шектеулерді» деген сөзден кейін 

«жəне осы баптың оныншы бөлігінде көзделген жағдайды» 
деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы оныншы бөлікпен толықтырылсын:
«10. Сот қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің түрін 

айқындаған кезде сотталғандықты жою немесе алып та-
стау ескерілмейді.»;

6) 106-баптың екінші бөлігінің 3) тармағы «көрінеу 
белгілі» деген сөздерден кейін «не кінəлі адамға материал-
дық жағынан немесе өзгеше түрде тəуелді» деген сөз-
дермен толықтырылсын;

7) 107-баптың екінші бөлігінің 3) тармағы «көрінеу 
белгілі» деген сөздерден кейін «не кінəлі адамға материал-
дық жағынан немесе өзгеше түрде тəуелді» деген сөз-
дермен толықтырылсын;

8) 110-баптың екінші бөлігінің 4) тармағы алып тас-
талсын;

9) 146-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«146-бап. Қатыгез, адамгершілікке жатпайтын неме-

се қадір-қасиетті қорлайтын қарым-қатынас, азаптаулар
1. Қатыгез, адамгершілікке жатпайтын немесе қадір-

қасиетті қорлайтын қарым-қатынас, яғни азаптау белгілері 
болмаған кезде лауазымды адамның немесе ресми түрде 
əрекет ететін адамның не олардың айдап салуымен не 
олар біле тұрып немесе олардың үнсіз келісімімен басқа 
адамның тəн зардабын жəне (немесе) психикалық зардап-
ты қасақана келтіруі –

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір 
қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейінгі 
мерзімге айыра отырып немесе онсыз, екі мың айлық 
есеп тік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не 
сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жүз сағатқа 
дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не екі 
жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол 
мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

2. Азаптаулар, яғни лауазымды адамның немесе ресми 
түрде əрекет ететін адамның не олардың айдап салуы-
мен не олар біле тұрып немесе олардың үнсіз келісімімен 

басқа адамның азапталушыдан немесе басқа адамнан 
мəлiметтер алу немесе мойындату не оны өзі немесе басқа 
адам жасаған немесе жасады деп күдiк келтірілген əрекет 
үшiн жазалау, сондай-ақ оны немесе үшiншi тұлғаны 
қорқыту немесе мəжбүрлеу мақсатымен немесе кез кел-
ген си паттағы кемсiтуге негiзделген кез келген себеп бой-
ынша тəн зардабын жəне (немесе) психикалық зардапты 
қасақана келтіруі –

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір 
қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге 
айыра отырып, бес мың айлық есептік көрсеткішке 
дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу 
жұмыстарына не алты жылға дейінгі мерзімге бас бос-
тандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан 
айыруға жазаланады.

3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде 
көзделген, мынадай:

1) адамдар тобы немесе алдын ала сөз байласу арқылы 
адамдар тобы жасаған;

2) бiрнеше рет;
3) денсаулыққа ауырлығы орташа зиян келтіріле оты-

рып;
4) кінəлі адамға жүктілік жағдайында екені көрінеу 

белгілі əйелге немесе кəмелетке толмаған адамға қатысты 
жа салған іс-əрекеттер –

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қыз-
метпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге 
айыра отырып, төрт жылдан он жылға дейінгі мерзімге 
бас бостандығынан айыруға жазаланады.

4. Осы баптың бірінші, екінші немесе үшінші бөлік-
терінде көзделген, жəбiрленушiнiң денсаулығына ауыр 
зиян келтiруге немесе абайсызда оның өліміне алып кел-
ген іс-əрекеттер –

белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қыз-
метпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге 
айыра отырып, жеті жылдан он екі жылға дейiнгi мерзiмге 
бас бостандығынан айыруға жазаланады.

Ескертпелер. 
1. Лауазымды адамдардың жəне ресми түрде əрекет 

ететін адамдардың не басқа да адамдардың заңды əрекет-
терінің нəтижесінде келтірілген тəн зардабы жəне (немесе) 
психикалық зардап қатыгез, адамгершілікке жатпайтын 
немесе қадір-қасиетті қорлайтын қарым-қатынас жəне 
азаптау деп танылмайды. 

2. Ресми түрде əрекет ететін адам – осы Кодексте пайда-
ланылатын лауазымды адамның немесе билік өкілінің 
анық тамаларына жатпайтын, адам еңбек қатынас тарында 
тұратын ұйымда тұрақты, уақытша не мерзімде негізде 
ұсталатын, ем алатын, оқитын немесе тəрбиеленетін 
адамға қатысты өкім етуші өкілеттіктері бар адам, оның 
ішінде: оқу, тəрбиелеу, емдеу мекемесінің (ұйы мы ның), 
медициналық-əлеуметтік мекеменің (ұйымның) қыз-
меткері, педагог, нұсқаушы, медицина қызметкері, сондай-
ақ шарт бойынша қызметкерлер.»;

10) 272-бапта:
үшінші бөліктің екінші абзацындағы «үш жылға дейінгі» 

деген сөздер «үш жылдан бес жылға дейінгі» деген сөз-
дермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын: 
«4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, бұқаралық 

ақпарат құралдарын немесе телекоммуникация желілерін, 
оның ішінде Интернет желісін пайдалана отырып жасалған 
іс-əрекеттер – 

үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын 
шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жа-
заланады.»; 

11) 293-бапта:
үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде 

көз делген, атыс қаруын, газды қаруды, пышақтарды, 
кас теттердi жəне өзге де суық қаруды не денсаулыққа 
зиян келтiру үшiн ар найы лайықталған басқа да заттар-
ды қолданып немесе қол дануға тырысып жасалған іс-
əрекеттер –

үш жылдан жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын 
шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға 
жазала нады.»;

мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
«4. Осы баптың бірінші, екінші немесе үшінші бөлік-

терінде көзделген, қылмыстық топ жасаған іс-əрекеттер –
бес жылдан жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостан-

дығынан айыруға жазаланады.». 
2. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық-процестік кодексіне:
1) 187-баптың екінші бөлігі «144,» деген цифр-

лардан кейін «146 (азаптауларға байланысты емес 
қатыгез, адамгер шілікке жатпайтын немесе қадір-
қасиетті қорлайтын қарым-қатынас жағдайларында 
үшінші жəне төртінші бөліктерінде),» деген сөздермен 
толықтырылсын;

2) 191-баптың екінші бөлігі «143 (бірінші бөлігінде),» 
деген сөздерден кейін «146 (бірінші бөлігінде),» деген 
сөздермен толықтырылсын;

3) 199-баптың үшінші бөлігі мынадай мазмұндағы 
үшінші абзацпен толықтырылсын:

«Тергеу əрекетінің барысы мен нəтижелері дыбыс-, 
бейнежазба құралдарының көмегімен толық тіркелген 
жағдайда, тергеу əрекетін жүргізетін адам алынған нақты 
деректерді жəне іс үшін маңызы бар анықталған мəн-
жайларды қысқаша баяндаумен шектелуге құқылы.»;

4) 471-бап мынадай мазмұндағы 1-1-бөлікпен толық-
тырылсын:

«1-1. Сотталған адамды ауруына байланысты жазадан 
босату немесе жазаны өтеуді кейiнге қалдыру, жазаның 
өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл жаза түрiмен ауысты-
ру туралы сот қаулылары сотталған адамды күзетілуден 
босатуға қатысты бөлігінде дереу орындалуға жатады.

Бұл ретте көрсетілген қаулыларға осы Кодекстің 48 жəне 
49-тарауларында белгіленген қағидалар бойынша апелля  -
циялық тəртіппен шағым жасалуы жəне олар проку рор дың 
өтінішхаты бойынша қайта қаралуы мүмкін.»;

5) 476-баптың 7) тармағында:
«босату туралы,» деген сөздер «босату немесе жазаны 

өтеуді кейінге қалдыру туралы,» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

«жазадан босату» деген сөздер «сотталған адамды жаза-
дан босату немесе жазаны өтеуді кейiнге қалдыру» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

6) 478-баптың жетінші бөлігіндегі «босату» деген сөз 
«жазадан босату немесе жазаны өтеуді кейінге қалдыру» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

7) 481-бапта: 
тақырыптағы «Жазадан ауруына байланысты босату» 

деген сөздер «Ауруына байланысты жазадан босату не-
месе жазаны өтеуді кейінге қалдыру» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

бірінші бөліктегі «Жазаны өтеуден ауруына байланыс-
ты босату» деген сөздер «Ауруына байланысты жазаны 
өтеуден босату немесе жазаны өтеуді кейінге қалдыру» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

үшінші бөліктегі «босатылғаннан» деген сөз «жаза-
дан босатылғаннан немесе жазаны өтеу кейінге қал-
дырылғаннан» деген сөздермен ауыстырылсын;

төртінші бөліктегі «Жазадан ауруына байланысты бо-
сату» деген сөздер «Ауруына байланысты жазадан босату 
немесе жазаны өтеуді кейінге қалдыру» деген сөздермен 
ауыстырылсын.

3. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық-атқару кодексіне:

1) 24-бап мынадай мазмұндағы 12-1-бөлікпен толық-
тырылсын:

«12-1. Ауруына байланысты жазадан босатылған не 
жазаны өтеуді кейінге қалдыру қолданылған адамдар 
өзі босатылған не бекітіліп берілген қылмыстық-атқару 
жүйесі мекемесінің бақылауында болады.»;

2) 32-баптың бірінші бөлігінің 5) тармақшасы «жəне 
оның облыстағы, республикалық маңызы бар қаладағы 
жəне астанадағы өкілі» деген сөздермен толықтырылсын;

3) 89-баптың алтыншы жəне оныншы бөліктері мынадай 
редакцияда жазылсын:

«6. Төтенше қауіпсіз мекемелерде бас бостандығынан 
айыру түріндегі жазасын мыналар:

1) Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 
46-бабы бесінші бөлігінің 4) тармағында көрсетілген сот-
талғандар;

2) өлім жазасы түріндегі жазасы кешірім жасау тəртібі-
мен немесе өлім жазасының күшін жоятын заңның қол-
данылуына байланысты өмір бойына бас бостандығынан 
айыруға ауыстырылған сотталғандар;

3) осы Кодекстің 92-бабының бірінші бөлігіне сəйкес 
жіберілген сотталғандар өтейдi.»;

«10. Сотталғандар камераларда тұратын бір мекемеде 
əртүрлі режим түрлері бар оқшауланған учаскелер жаса-
луы мүмкін.

Осы бөліктің камерада ұстау туралы талабы осы Кодекс-
тің 94-бабының үшінші бөлігінде көрсетілген адамдарға 
қолданылмайды.»;

4) 92-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«92-бап. Сотталғандарды қауіпсіздігі аралас мекемеде 

қал дыру жəне төтенше немесе толық қауіпсіз мекемеге 
жіберу

1. Қауіпсіздігі аралас, төтенше немесе толық қауіпсіз 
мекемелерде шаруашылық қызмет көрсету жөніндегі 
жұмыстарды орындауға жазасын орташа қауіпсіз мекемеде 
өтеуі тағайындалған, бас бостандығынан айыруға алғаш 
рет сотталған адамдар тартылады. Қалдыру жəне еңбекке 
тарту туралы шешім олардың келісімімен, мекеме комис-
сиясы материалдарының негізінде қауіпсіздігі аралас ме-
кеме бастығының қаулысы бойынша жүзеге асырылады.

Сотталған адамды төтенше немесе толық қауіпсіз ме-
кемеге жіберу олардың бастықтарымен келісу бойынша 
жүзеге асырылады.

Сотталған адамды қауіпсіздігі аралас мекемеде қалдыру 
не төтенше немесе толық қауіпсіз мекемеге жіберу туралы 
қаулының көшірмесі келесі жұмыс күнінен кешіктірілмей 
прокурорға жіберіледі. 

2. Шаруашылық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды 
орындау үшiн қауіпсіздігі аралас мекемеде қалдырылған 
немесе төтенше немесе толық қауіпсіз мекемелерге 
жіберілген сотталғандар орташа қауіпсіз мекемелер үшін 
осы Кодексте көзделген жағдайларда, өзге адамдардан 
оқшауланып ұсталады.»;

5) 94-бапта:
екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда 

жазылсын:
«Бiр мекемеде бас бостандығынан айыруға алғаш рет 

сотталған жəне бұл жазаны бұрыннан өтеп жүрген əйелдер, 
оның ішінде соттардың, құқық қорғау органдары мен ар-
наулы мемлекеттік органдардың бұрынғы қызметкерлері, 
сотталғандардың мінез-құлқын бақылау мен қадағалауды 
жүзеге асыруға уəкілетті адамдар бөлек ұсталуы мүмкін.»;

үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Жекелеген мекемелерде, сотталғандығының санына 

қарамастан, сотталғандар – соттардың, құқық қорғау ор-
гандары мен арнаулы мемлекеттік органдардың бұрынғы 
қыз мет керлері, сотталғандардың мінез-құлқын бақылау 
мен қа дағалауды жүзеге асыруға уəкілетті адамдар ұс-
талады.

Сотталған əйелдерді – соттардың, құқық қорғау орган-
дары мен арнаулы мемлекеттік органдардың бұрынғы 
қызметкерлерін, сотталғандардың мінез-құлқын бақылау 
мен қадағалауды жүзеге асыруға уəкілетті адамдарды жеке 
ұстау мүмкін болмаған жағдайда, олар мекемелерде басқа 
сотталғандардан бөлек ұсталуы мүмкін.

Осы бөліктің күші қауіпсіздігі барынша төмен мекеме-
лерге қолданылмайды.»;

6) 96-бапта:
бірінші бөліктің 1) тармақшасы мынадай редакцияда 

жазылсын: 
«1) сотталғандар сот үкімі, қаулысы бойынша та-

ғайындалған мерзiмнiң кемiнде жартысын толық қауіпсіз 
мекемеде өтегеннен кейін – толық қауіпсіз мекемеден 
қауіпсіздігі барынша жоғары немесе орташа қауіпсіз ме-
кемеге;»;

3-1-бөліктегі «жəне төтенше» деген сөздер алып тас-
талсын;

7) 103-бапта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Бір орташа қауіпсіз немесе қауіпсіздігі барынша 

жоғары мекеменің шегінде, сондай-ақ кəмелетке тол-
мағандарды ұстауға арналған орташа қауіпсіз мекемеде 
сотталғандар жазаны өтеудiң дағдылы, қатаң, жеңiл-
детiлген жəне жеңiлдiктi жағдайларында болуы мүмкiн.»;

екінші бөлік «Толық» деген сөзден кейін «, төтенше» 
деген сөзбен толықтырылсын;

8) 116-бапта:
бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда 

жазылсын: 
«Мекемелердің балалар үйлерінде Мектепке дейінгі 

тəрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті білім 
беру стандартына сəйкес балалардың қалыпты тұруы мен 
дамуына қажетті жағдайлар қамтамасыз етіледі. Мектепке 
дейінгі тəрбие мен білім беруді ұйымдастыруды жергілікті 
атқарушы орган қамтамасыз етеді.»;

екінші бөлікте:
«балалар» деген сөз «бала (балалар)» деген сөздермен 

ауыстырылсын; 
«балалар үш жасқа толғаннан кейін» деген сөздер «бала 

(балалар) үш жасқа толғаннан кейін» деген сөздермен 
ауысты рылсын;

мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын: 
«Сотталған əйелдің мекеме əкімшілігіне өтінішхаты 

бойынша, мынадай: 
жаза мерзімін өтеу бойынша босатуға;
сотталған əйелдің мерзімінен бұрын шартты түрде 

босату, жазаның өтелмеген бөлігін жазаның неғұрлым 
жеңіл түрімен ауыстыру туралы өтінішхат беру құқығы 
басталғанға дейін бір жылдан аз уақыт қалған жағдайларда, 
бала (балалар) төрт жасқа толғанға дейін сотталған 
əйелмен бірге қала алады.»;

9) 139-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«139-бап. Төтенше қауіпсіз мекемелер 
1. Өмір бойына бас бостандығынан айыруға соттал-

ғандар, сондай-ақ өлім жазасы кешірім жасау тəртібімен 
немесе өлім жазасының күшін жоятын заңды қолдануға 
бай ланысты өмір бойына бас бостандығынан айыруға 
ауыс тырылған сотталғандар камераларға орналастыры-
лады. 

Сотталғандармен тəрбие жұмысы камераларда ұстау 
талаптары ескеріле отырып ұйымдастырылады.

2. Өмір бойына бас бостандығынан айыруға сот-
талғандарды ұстауға арналған төтенше қауіпсіз мекемелер-
ге келгеннен кейін барлық сотталғандар жазасын өтеудің 
дағдылы жағдайларына орналастырылады.

3. Жазаны өтеудің белгіленген тəртібін қаскөйлікпен 
бұзушы деп танылған жəне жазасын дағдылы жəне 
жеңілдетілген жағдайларда өтеп жатқан сотталғандар жа-
заны өтеудің қатаң жағдайларына ауыстырылады.

Жазасын жеңілдетілген жағдайларда өтеп жатқан, жа-
заны өтеудің белгіленген тəртібін бұзушы деп танылған 
сотталғандар дағдылы жағдайларға ауыстырылады.

4. Жазаны өтеудің қатаң жағдайларынан дағдылы 
жағдайларына ауыстыру жазаны өтеудің белгіленген 
тəртібін бұзғаны үшін жазалар болмаған кезде бес жыл-
дан кейін жүргізіледі.

Жазаны өтеудің дағдылы жағдайларынан жеңілдетілген 
жағдайларына ауыстыру бірінші дəрежедегі оң мінез-
құлқы болған кезде бес жылдан кейін жүргізіледі.

5. Жазаны өтеудің қатаң жағдайларынан дағдылы 
жағ дайларына, дағдылы жағдайларынан жеңілдетілген 
жағдайларына қайта ауыстыру осы баптың төртінші 
бөлігінде айқындалатын тəртіппен жүргізіледі.»;

10) 140-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«140-бап. Төтенше қауіпсіз мекемелерде жазаны өтеу 

жағдайлары 
1. Сотталғандардың ұзақтығы мынадай:
1) жазаны өтеудің қатаң жағдайларында – бір сағат; 
2) жазаны өтеудің дағдылы жағдайларында – бір жа-

рым сағат;
3) жазаны өтеудің жеңілдетілген жағдайларында – екі 

сағат күнделікті серуендеуге құқығы бар. 
2. Жазасын дағдылы жағдайларда өтеп жатқан соттал-

ғандар камераларда тұрады.
Олар:
1) ай сайын ақшаны уақытша орналастырудың қолма-

қол ақшаны бақылау шоттарындағы, бес айлық есептік 
көрсеткішке дейінгі мөлшердегі қаражатты тамақ өнімдері 
мен бiрiншi кезекте қажетті заттарды сатып алуға жұм-
сауға; 

2) бір жыл ішінде үш сауқат немесе сəлемдеме жəне үш 
бандероль алуға;

3) бір жыл ішінде үш қысқа мерзімді кездесу жəне бір 
ұзақ мерзімді кездесу алуға құқылы.

3. Жазасын жеңілдетілген жағдайларда өтеп жатқан 
сотталғандар камераларда тұрады.

Олар:
1) ай сайын ақшаны уақытша орналастырудың қолма-

қол ақшаны бақылау шоттарындағы, жеті айлық есептік 
көрсеткішке дейінгі мөлшердегі қаражатты тамақ өнім-
дері мен бiрiншi кезекте қажетті заттарды сатып алуға 
жұмсауға;

2) бір жыл ішінде төрт сауқат немесе сəлемдеме жəне 
төрт бандероль алуға;

3) бір жыл ішінде үш қысқа мерзімді жəне екі ұзақ 
мерзімді кездесу алуға құқылы.

4. Жазасын қатаң жағдайларда өтеп жатқан сотталғандар 
камераларда тұрады.

Олар:
1) ай сайын ақшаны уақытша орналастырудың қолма-

қол ақшаны бақылау шоттарындағы, екі айлық есептік 
көрсеткішке дейінгі мөлшердегі қаражатты тамақ өнім-
дері мен бiрiншi кезекте қажетті заттарды сатып алуға 
жұмсауға; 

2) бір жыл ішінде бір сауқат немесе сəлемдеме жəне бір 
бандероль алуға;

3) бір жыл ішінде екі қысқа мерзімді кездесу алуға 
құқылы.»; 

11) 141-бап алып тасталсын;
12) 142-баптың бірінші бөлігінің 1) жəне 2) тармақшалары 

мынадай редакцияда жазылсын:
«1) қасақана қылмыстар жасағаны үшін бұрын бас 

бостандығынан айыруды өтеген адамдарды қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 46-бабы 
бесінші бөлігінің 1) тармағында көрсетілген сотталғандар;

2) осы Кодекстің 96-бабы бірінші бөлігінің 2) тар-
мақшасында көзделген тəртіппен ауыстырылған сот тал-
ғандар; Қазақстан Республикасы Қылмыстық ко дексінің 
46-бабы бесінші бөлігінің 1) тармағында көр сетілген 
қасақана қылмыстар жасағаны үшін бұрын бас бостан-
дығынан айыруды өтеген сотталғандарды ұстауға арналған 
мекемелерге бөлінеді.»;

13) 144-бапта:
бірінші бөліктегі «жəне төтенше қауіпсіз» деген сөздер 

алып тасталсын;
төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Орташа қауіпсіз жəне қауіпсіздігі барынша жоғары 

мекемелерде жазаны өтеудің белгіленген тəртібін бұзғаны 
үшін үш жылға дейінгі мерзімге толық қауіпсіз мекемеге 
ауыс тырылған сотталғандар, қасқөйлікпен бұзушы деп 
таныл ған, дағдылы жəне жеңілдетілген жағдайлардан 
ауыс тырылған сотталғандар жазасын қатаң жағдайларда 
өтейді. 

Бұл ретте, өтеудің қатаң жағдайларында өтеу мерзімі 
сотталғанның толық қауіпсіз мекемеге нақты келген 
күнінен бастап есептеледі.»;

14) 157-баптың үшінші бөлігінде:
«жəне кəсіптік» деген сөздер «, кəсіптік жəне қосымша» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
орыс тіліндегі мəтінге түзету енгізілді, қазақ тіліндегі 

мəтін өзгермейді; 
15) 170-бапта:
тақырыптағы «Жазасын өтеуден ауруына байланыс-

ты босатылған» деген сөздер «Ауруына байланысты 
жа задан босатылған не жазасын өтеуді кейінге қалдыру 
қолданылған» деген сөздермен ауыстырылсын;

бірінші бөлікте:
«жазасын одан əрі өтеуден босатылған» деген сөздер 

«жазадан босатылған не жазасын өтеуді кейінге қалдыру 
қолданылған» деген сөздермен ауыстырылсын;

«ол босатылған» деген сөздерден кейін «не ол бекітілген» 
деген сөздермен толықтырылсын; 

екінші бөліктегі «Босатылған» деген сөз «Жазадан 
босат ылған не жазасын өтеуді кейінге қалдыру қолда-
нылған» деген сөздермен ауыстырылсын;

үшінші бөлік «орындауды жалғастыру» деген сөздерден 
кейін «сотталғанның өтінішхаты бойынша не» деген 
сөздермен толықтырылсын.

4. «Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы туралы» 
2015 жылғы 10 қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
Заңына:

1) 4-баптың 1-тармағының 3) жəне 4) тармақшалары 
мынадай редакцияда жазылсын:

«3) сотталған əйелдердің, кəмелетке толмағандардың 
жазасын өтеуіне арналған қылмыстық-атқару жүйесінің 
мекемелерін, толық қауіпсіз мекемелерді жəне тергеу 
изоляторларын қоспағанда, қылмыстық-атқару жүйесінің 
мекемелерін күзету; 

4) Ұлттық ұлан күзететін қылмыстық-атқару жүйесінің 
мекемелерінде ұсталатын адамдардың, сондай-ақ олардың 
аумағындағы азаматтардың мінез-құлқын бақылауды жəне 
қадағалауды жүзеге асыру;»;

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

«6) Ұлттық ұлан күзететін қылмыстық-атқару жүйе-
сінің мекемелерінде ұсталатын адамдардың мінез-құлқын 
бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыруға, олар-
да ұсталатын адамдардан өздеріне Қазақстан Рес пуб-
ликасының заңнамасымен жəне соттың үкімімен жүк-
телген міндеттерді орындауын талап етуге;».

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

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 17 наурыз
№212-VІI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық сот ісін жүргізу саласындағы 

адам құқықтары, жазаны орындау, сондай-ақ азаптау мен басқа да қатыгез, адамгершілікке жатпайтын 
немесе қадір-қасиетті қорлайтын қарым-қатынас түрлерінің алдын алу мәселелері бойынша �згерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы


