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Келер күнге 
бір сәлем

Əңгімелесу барысында өңір-
аралық ынтымақтастықты дамы-
ту мəселесіне назар аударылды. 
Қазақстан Шыңжаң өлкесімен 
өнеркəсіп, көлік, логистика, 
ауыл шаруашылығы жəне туризм 
секілді көптеген бағыт бойын ша 
табысты қарым-қатынас жасап 
отыр.

Кездесуде Қасым-Жомарт 
Тоқаев Қазақстан Қытаймен стра-
тегиялық серіктестік пен мəңгілік 
достық рухында жан-жақты 
ынтымақтастықты тереңдетуге 

баса мəн беретінін айтты. Мемлекет 
басшысы екі ел арасында барлық 
деңгейде бел сенді əрі сенімді сая-
си диалог қалып  тасқанына тоқта-
лып, ҚХР-ды Қазақстанның басты 
сау да серік тес терінің бірі ретін де 
атап өтті.

– Қытай Халық Респуб ли-
касының Төрағасы Си Цзиньпин 
мырзаның былтыр қазан айында 
Қазақстанға жасаған сапары өте 
сəтті болғанын айтқым келеді. 
Бұл СOVID пандемия сы салдары-
нан болған ұзақ үзілістен кейінгі 

бірінші сапар екенін атап өттік. 
Біз өте маңызды келісімдерге қол 
жет кіздік. Екі елдің үкіметтері мен 
тиісті аймақ басшыларына ең жо-
ғары деңгейде қол жеткізген уағ да-
лас тықтарды табысты жү зеге асы ру 
міндеті жүктелді, – деді Президент.

Өз кезегінде Ма Синжуй 
қонақжайлық көрсеткені үшін 
Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс 
айтып, ҚХР Төрағасы Си Цзинь-
пиннің сəлемін жеткізді.

– Менің сапарымның негізгі 
мақсаты – ҚХР Төрағасы Си 
Цзиньпин мен Сіздің араңыздағы 
маңызды стратегиялық келі-
сімдерді жүзеге асыру. Біз Қытай-
дың бір өлкесі ретінде елі міздің 
батысындағы мемлекет термен 
қарым-қатынастарды нығай туға 
жауаптымыз. Қазақ стан – біз үшін 
өзара ынты мақтастықтың ба-
сым бағыты. Жалпы, Қытай мен 
Қазақстанның ынтымақтастығы 
Шыңжаң арқылы жүзеге асырыла-
ды, – деді Ма Синжуй.

Кездесу соңында  Президент 
Шыңжаң басшысының Қазақ станға 
сапары екі ел арасындағы байла-
нысты тереңдетіп, оның бағыт-
бағдарын нақтылай түсуге тың 
серпін беретініне назар аударды.

Сондай-ақ Қасым-Жомарт 
Тоқаев Си Цзиньпинге ҚХР 
Төрағасы болып қайта сайла-
нуына байланысты ізгі ниетін 
білдіріп, сəттілік тіледі.

Қабылдау кезінде Президент 
даңқ ты спортшыны таяуда Лас-Ве-
гас қаласында өткен UFC тур  ни-
рінде жеңіске жетуімен құттық тады.

Қ.Тоқаев Ш.Рахмонов секілді 
мықты атлеттердің жеңіс ке деген 
ерік-жігері мен жетіс тігі өскелең 
ұр пақты жігерлендіретінін, сала-
матты өмір салтын ұстануға ын-
таландыратынын айтты.

Сонымен қатар Президент 
спортшының алдағы уақытта биік 
белестерді бағындыра беруіне 
тілектестік білдірді.

Өз кезегінде Шавқат Рах монов 
арнайы қабылдағаны үшін Қасым-
Жомарт Тоқаевқа алғыс айтты. 
Сондай-ақ ол жанкүйерлердің 
үмітін ақтап, еліміздің мерейін 
асқақтата беретінін жеткізді.

Ынтымақтастық 
тереңдей түседі

Жастарды 
жігерлендіретін жеңіс

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ҚКП ОК Саяси 
бюросының мүшесі, ҚХР Шың жаң-Ұйғыр автономиялық ауда-
ны ҚКП партия комитетінің хатшысы Ма Синжуйді қабылдады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Сегізінші сайланған Қазақстан Республикасы 
Парламентінің бірінші сессиясын шақыру туралы 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 59-бабының 
2-тармағына сəйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН: 

1. Сегізінші сайланған Қазақстан Республикасы Парламентінің 
бірінші сессиясы 2023 жылғы 29 наурызда сағат 10-да Астана 
қаласында шақырылсын. 

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 27 наурыз
№ 153

Мұрат ҚАПАНҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Мəселен, таза қазақ мектептері 
Железин ауданында – 20, Тереңкөлде – 
15 пайыз болса, Успен жəне Шарбақты 
аудандарында 10 пайыздан аспайды. 
Теріскей аудандардағы орыс сынып-
тарын тəмамдайтын түлектердің 90-95 

пайызы Ресейдің Том, Омбы, Новосібір 
қалаларындағы жоғары оқу орындарын 
таңдайтыны да шындық.

Мысалы, Шарбақты ауданындағы 
24 мектептің тек бесеуі ғана – қазақша. 
Он екі орыс жəне жеті аралас мектеп-
те жал пы саны 1 900-ге жуық бала 
орыс тілін де тəрбиеленіп жатыр (қазақ 
сынып тарында небəрі 926 оқушы ғана). 

Ал аудан ор талығында 4 мектеп бар 
болса, со ның тек біреуі – қазақ мектебі. 
Абай Құнанбайұлының атын иеленген 
білім орда сы 300 оқушыға ғана лайық-
талған. 2015 жылы жаңа ғимарат салы-
нып берілгенде əлде қасақана, əлде 
білмес тіктен 300-ден артық оқушы оқи 
алмай тындай шағын етіп салынған. Ал 
мектеп те бүгінде 340 бала оқып жүр. Ең 
қы зығы, өзге үш мектептің барлығы орта 
біл імді таза орыс тілінде оқытады. 

(Соңы 12-бетте)

АЛАҢДАТАРЛЫҚ АХУАЛ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ресеймен шекаралас �ңірлерде мемлекеттік тілдің қолданыс аясы оңбай тұр. Со-
ның бір дәлелі – қазақ тілінде білім алып жатқан оқушылар үлесінің �те аздығы. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ара лас жекпе-жек 
шебері Шав қат Рахмоновты қабылдады.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ауылдарда қазақ мектебінің үлесі аз

РЕСМИ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЗАҢЫ

«Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен 
судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңына 
�згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1-бап. «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен 
судьяларының мəртебесі туралы» 2000 жылғы 25 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына мынадай 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 6-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

(Жалғасы 9-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне процестік заңнаманы жетілдіру және 
сот жүйесін реформалау мәселелері бойынша 

�згерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

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

1. 2011 жылғы 26 желтоқсандағы «Неке (ерлі-зайыптылық) 
жəне отбасы туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне:

22-бабында:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

(Жалғасы 9-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасы мен �збекстан 
Республикасы арасындағы Қазақстан-�збекстан 
мемлекеттік шекарасын шегендеу туралы шартты 

ратификациялау туралы

2022 жылғы 22 желтоқсанда Ташкентте жасалған Қазақстан 
Республикасы мен Өзбекстан Республикасы арасындағы 
Қазақстан-Өзбекстан мемлекеттік шекарасын шегендеу туралы 
шарт ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 27 наурыз
№ 217-VІI  ҚРЗ 

––––––––––––––––––––
Алғаш рет аралас жүйе 
арқылы �ткен Парламент 
сайлауы халқымыздың ғана 
емес, шартараптың на зарын 
аударғаны белгілі. Пар тия-
лар да, тұрғындар да сая си 
доданың қоры тын ды нә ти-
жесін асыға күтті. Күн і ке-
ше еліміздің тағ дыр  шешті 
ке зеңі санал ған бәсе кенің 
түп кілікті қо ры   тындысы 
жа рия лан ды. Ор тал ық сай-
лау комис  сия сы Мә жі ліс ке 
қанша партия �тіп, қай сы-
сы на қанша ман дат бері-
летінін хабарлады.
––––––––––––––––––––

Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Ресми мəліметке сүйенсек, 
төмен гі Палатаға 6 партия өтіп 
отыр. Кейінгі жылдары Парла-
мент ке мұншалықты көп партия 
ен ген емес. Оның үстіне, өзін 
өзі ұсынған 6 үміткер де мандат 
иеленді. Демек ендігі жерде Мə-
жіліс қабырғасында қызу пікір-
талас болатыны бесенеден белгілі. 

«Бүгін біз 2023 жылғы 19 
наурызда өткен аумақтық сай-
лау комиссияларының хатта-
малары негізінде Парламент 
Мəжілісінің депутаттарын ке-
зектен тыс сайлаудың түпкілікті 
қорытындыларын шығарамыз. 

Осылайша, сайлаушылардың 
нақ тыланған тізімдеріне сəйкес 
Қазақстан азаматтарының жал-
пы саны 12 млн 35 мың 578 
адамды құрады. Парламент 
Мəжілісінің пропорционалды 
өкілдік жүйесі, яғни партиялық 
тізімдер бойынша сайланатын 

VIII сайланымының 69 депута-
тын сайлауда саяси партиялар 
үшін жəне «бəріне қарсы» 6 млн 
366 мың 441 дауыс берілді», деді 
Орталық сайлау комиссиясының 
төрағасы Нұрлан Əбдіров. 

(Соңы 2-бетте)

Сайлау қорытындысы:
Мәжіліске алты партия өтті

Келер күнге Келер күнге 

7-бет

Данияға 
дес бермеді

18-бет

Әлемді жайлаған 
идеясыз 
шындықтар 

16-бет
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 2023 жылғы 19 наурызда Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мəжілісінің сегізінші сайланымы
депутаттарын кезектен тыс сайлау өтті.

І. Қазақстан Республикасы Парламенті Мəжі-
лі сінің партиялық тізімдер бойынша сай ла-
натын депутаттарын сайлау нəтижелері туралы 
облыстық, Астана, Алматы жəне Шымкент 
қалалық сайлау комиссияларының қоса беріліп 
отырған хаттамаларының негізінде, сайлау бір-
тұтас жалпыұлттық сайлау округінде, Қазақстан 
Республикасының бүкіл аумағында өтті.

Республика бойынша сайлаушылар тізімдеріне 
12 035 578 азамат енгізілді. Дауыс беруге 6 517 360 
адам қатысты, оның ішінде есептен шығару куəліктері 
бойынша 8340 сайлаушы дауыс берді, дауыс беруге 
арналған үй-жайлардан тыс жерде 86 814 сайлаушы 
дауыс берді.

Сайлауға 7 саяси партия қатысты.
Дауыс беру кезінде саяси партияларға жəне 

«Бəріне қарсы» келесі дауыстар саны берілді: 

Абай облысы
«Amanat» партиясы – 158103 дауыс немесе дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 67,81 
проценті;

«Ауыл» Халықтық–демократиялық патриоттық 
партиясы – 13919 дауыс немесе дауыс беруге қатыс-
қан сайлаушылар дауыстарының 5,97 проценті;

«Respublica» партиясы – 14199 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
6,09 проценті;

Қазақстан Халық партиясы – 15528 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
6,66 проценті;

Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы – 1562 
дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 0,67 проценті;

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы 
– 9000 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 3,86 проценті;

Жалпыұлттық социал-демократиялық партия – 
11285 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 4,84 проценті;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдер саны 
– 9559 немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 4,10 проценті;

Ақмола облысы
«Amanat» партиясы – 204078 дауыс немесе дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 69,51 
проценті;

«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық 
партиясы – 19289 дауыс немесе дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылар дауыстарының 6,57 проценті;

«Respublica» партиясы – 15414 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
5,25 проценті;

Қазақстан Халық партиясы – 18027 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
6,14 проценті;

Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы – 8103 
дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 2,76 проценті;

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы 
– 10980 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 3,74 проценті;

Жалпыұлттық социал-демократиялық партия – 
5960 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 2,03 проценті;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдер саны 
– 11744 немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 4,00 проценті;

Ақтөбе облысы 
«Amanat» партиясы – 143763 дауыс немесе дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 44,95 
проценті;

«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық 
партиясы – 48198 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 15,07 проценті;

«Respublica» партиясы – 20885 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
6,53 проценті;

Қазақстан Халық партиясы – 16855 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
5,27 проценті;

Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы 
– 12921 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 4,04 проценті;

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы 
– 43624 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шы лар дауыстарының 13,64 проценті;

Жалпыұлттық социал-демократиялық партия – 
17654 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 5,52 проценті;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдер саны 
– 15927 немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 4,98 проценті;

Алматы облысы
«Amanat» партиясы – 313949 дауыс немесе дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 55,03 
проценті;

«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық 
партиясы – 51007 дауыс немесе дауыс беруге қатыс-
қан сайлаушылар дауыстарының 8,94 проценті;

«Respublica» партиясы – 47643 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
8,35 проценті;

Қазақстан Халық партиясы – 38428 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
6,74 проценті;

Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы – 
19649 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 3,44 проценті;

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы 
– 43561 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 7,64 проценті;

Жалпыұлттық социал-демократиялық партия – 
29324 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 5,14 проценті;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдер саны 
– 26901 немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 4,72 проценті; 

Атырау облысы
«Amanat» партиясы – 92484 дауыс немесе дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 44,30 
проценті;

«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық 
партиясы – 26764 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 12,82 проценті;

«Respublica» партиясы – 39290 дауыс немесе 

дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
18,82 проценті;

Қазақстан Халық партиясы – 9708 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
4,65 проценті;

Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы – 3967 
дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 1,90 проценті;

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы 
– 20877 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 10,00 проценті;

Жалпыұлттық социал-демократиялық партия – 
8163 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шы лар дауыстарының 3,91 проценті;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдер саны 
– 7516 немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 3,60 проценті; 

Шығыс Қазақстан облысы
«Amanat» партиясы – 183902 дауыс немесе дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 58,46 
проценті;

«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық 
партиясы – 50238 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 15,97 проценті;

«Respublica» партиясы – 23688 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
7,53 проценті;

Қазақстан Халық партиясы – 11702 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
3,72 проценті;

Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы – 2800 
дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 0,89 проценті;

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы 
– 16484 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 5,24 проценті;

Жалпыұлттық социал-демократиялық партия – 
13716 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 4,36 проценті;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдер саны 
– 12048 немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 3,83 проценті; 

Жамбыл облысы
«Amanat» партиясы – 206250 дауыс немесе дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 44,89 
проценті;

«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық 
партиясы – 80773 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 17,58 проценті;

«Respublica» партиясы – 57157 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
12,44 проценті;

Қазақстан Халық партиясы – 18608 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
4,05 проценті;

Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы – 8684 
дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар да-
уыс тарының 1,89 проценті;

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы 
– 55503 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 12,08 проценті;

Жалпыұлттық социал-демократиялық партия – 
17643 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 3,84 проценті;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдер саны 
– 14840 немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 3,23 проценті; 

Жетісу облысы
«Amanat» партиясы – 107413 дауыс немесе дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 44,67 
проценті;

«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық 
партиясы – 32005 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 13,31 проценті;

«Respublica» партиясы – 45254 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
18,82 проценті;

Қазақстан Халық партиясы – 9186 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
3,82 проценті;

Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы – 5531 
дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 2,30 проценті;

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы 
– 21882 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 9,10 проценті;

Жалпыұлттық социал-демократиялық партия – 
9642 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 4,01 проценті;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдер саны 
– 9546 немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 3,97 проценті; 

Батыс Қазақстан облысы
«Amanat» партиясы – 128081 дауыс немесе дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 49,85 
проценті;

«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық 
партиясы – 26567 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 10,34 проценті;

«Respublica» партиясы – 17189 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
6,69 проценті;

Қазақстан Халық партиясы – 20914 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
8,14 проценті;

Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы – 2312 
дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 0,90 проценті;

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы 
– 34378 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 13,38 проценті;

Жалпыұлттық социал-демократиялық партия – 
14465 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 5,63 проценті;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдер саны 
– 13027 немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 5,07 проценті; 

Қарағанды облысы
«Amanat» партиясы – 231756 дауыс немесе дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 52,15 
проценті;

«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық 
партиясы – 28531 дауыс немесе дауыс беруге қатыс-
қан сайлаушылар дауыстарының 6,42 проценті;

«Respublica» партиясы – 81148 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
18,26 проценті;

Қазақстан Халық партиясы – 31686 дауыс немесе 

дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
7,13 проценті;

Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы – 7022 
дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 1,58 проценті;

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы 
– 30442 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 6,85 проценті;

Жалпыұлттық социал-демократиялық партия – 
18221 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 4,10 проценті;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдер саны 
– 15599 немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 3,51 проценті; 

Қостанай облысы
«Amanat» партиясы – 226607 дауыс немесе дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 63,91 
проценті;

«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық 
партиясы – 37797 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 10,66 проценті;

«Respublica» партиясы – 21806 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
6,15 проценті;

Қазақстан Халық партиясы – 14360 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
4,05 проценті;

Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы – 4716 
дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 1,33 проценті;

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы 
– 25848 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 7,29 проценті;

Жалпыұлттық социал-демократиялық партия – 
16098 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 4,54 проценті;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдер саны 
– 7340 немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 2,07 проценті;

Қызылорда облысы
«Amanat» партиясы – 175664 дауыс немесе дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 54,84 
проценті;

«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық 
партиясы – 39976 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 12,48 проценті;

«Respublica» партиясы – 25764 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
8,04 проценті;

Қазақстан Халық партиясы – 9962 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
3,11 проценті;

Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы – 
12685 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 3,96 проценті;

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы 
– 27121 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 8,47 проценті;

Жалпыұлттық социал-демократиялық партия – 
16625 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 5,19 проценті;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдер саны 
– 12525 немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының немесе 3,91 проценті; 

Маңғыстау облысы
«Amanat» партиясы – 68294 дауыс немесе дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 30,75 
проценті;

«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық 
партиясы – 23343 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 10,51 проценті;

«Respublica» партиясы – 35292 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
15,89 проценті;

Қазақстан Халық партиясы – 14703 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
6,62 проценті;

Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы – 
13704 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 6,17 проценті;

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы 
– 32560 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 14,66 проценті;

Жалпыұлттық социал-демократиялық партия – 
23409 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 10,54 проценті;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдер саны 
– 10794 немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 4,86 проценті; 

Павлодар облысы
«Amanat» партиясы – 199160 дауыс немесе дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 67,33 
про центі;

«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық 
партиясы – 9998 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 3,38 проценті;

«Respublica» партиясы – 12660 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
4,28 проценті;

Қазақстан Халық партиясы – 35555 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
12,02 проценті;

Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы – 4792 
дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 1,62 проценті;

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы 
– 14464 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 4,89 проценті;

Жалпыұлттық социал-демократиялық партия 
– 10471 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 3,54 проценті;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдер саны 
– 8696 немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 2,94 проценті; 

Солтүстік Қазақстан облысы
«Amanat» партиясы – 121900 дауыс немесе дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 52,13 
проценті;

«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық 
партиясы – 18800 дауыс немесе дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылар дауыстарының 8,04 проценті;

«Respublica» партиясы – 8558 дауыс немесе дауыс 
беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 3,66 
проценті;

Қазақстан Халық партиясы – 15737 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
6,73 проценті;

Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы – 7226 

дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 3,09 проценті;

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы 
– 46042 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 19,69 проценті;

Жалпыұлттық социал-демократиялық партия – 
6781 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 2,90 проценті;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдер саны 
– 8792 немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 3,76 проценті; 

Түркістан облысы
 «Amanat» партиясы – 293134 дауыс немесе дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 48,86 
проценті;

«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық 
партиясы – 140322 дауыс немесе дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылар дауыстарының 23,39 проценті;

«Respublica» партиясы – 12897 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
2,15 проценті;

Қазақстан Халық партиясы – 55765 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
9,30 проценті;

Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы – 7401 
дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 1,23 проценті;

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы 
– 28010 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 4,67 проценті;

Жалпыұлттық социал-демократиялық партия 
– 51223 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 8,54 проценті;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдер 
саны – 11151 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 1,86 проценті; 

Ұлытау облысы
«Amanat» партиясы – 52417 дауыс немесе дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 63,94 
проценті;

«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық 
партиясы – 6919 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 8,44 проценті;

«Respublica» партиясы – 2320 дауыс немесе дауыс 
беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 2,83 
проценті;

Қазақстан Халық партиясы – 6075 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
7,41 проценті;

Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы – 1008 
дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 1,23 проценті;

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы 
– 5861 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 7,15 проценті;

Жалпыұлттық социал-демократиялық партия 
– 4394 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 5,36 проценті;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдер саны 
– 2984 немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 3,64 проценті; 

Астана қаласы
«Amanat» партиясы – 186496 дауыс немесе дауыс 

беру ге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 55,91 
про центі;

«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық 
партиясы – 17445 дауыс немесе дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылар дауыстарының 5,23 проценті;

«Respublica» партиясы – 24283 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
7,28 проценті;

Қазақстан Халық партиясы – 34957 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
10,48 проценті;

Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы – 5137 
дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 1,54 проценті;

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы 
– 32055 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 9,61 проценті;

Жалпыұлттық социал-демократиялық партия 
– 17579 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 5,27 проценті;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдер 
саны – 15611 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 4,68 проценті; 

Алматы қаласы
«Amanat» партиясы – 150312 дауыс немесе дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 50,33 
проценті;

«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық 
партиясы – 14604 дауыс немесе дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылар дауыстарының 4,89 проценті;

«Respublica» партиясы – 29208 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
9,78 проценті;

Қазақстан Халық партиясы – 33688 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
11,28 проценті;

Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы 
– 13887 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 4,65 проценті;

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы 
– 19203 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 6,43 проценті;

Жалпыұлттық социал-демократиялық партия 
– 19144 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 6,41 проценті;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдер саны 
– 18606 немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 6,23 проценті; 

Шымкент қаласы
«Amanat» партиясы – 187747 дауыс немесе дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 66,09 
проценті;

«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық 
партиясы – 7443 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар дауыстарының 2,62 проценті;

«Respublica» партиясы – 12499 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
4,40 проценті;

Қазақстан Халық партиясы – 21476 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
7,56 проценті;

Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы – 3324 
дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 1,17 проценті;

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің сегізінші сайланымы 
депутаттарын кезектен тыс сайлаудың қорытындылары туралы хабар
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«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы 
– 17244 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шы лар дауыстарының 6,07 проценті;

Жалпыұлттық социал-демократиялық партия – 
19261 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шы лар дауыстарының 6,78 проценті;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдер саны 
– 15085 немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 5,31 проценті; 

Қазақстан Республикасы бойынша
Саяси партияларға жəне «Бəріне қарсы» берілген 

дауыстар жиынтығы:
 «Amanat» партиясы – 3431510 дауыс немесе 

дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
53,90 проценті;

«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық 
партиясы – 693938 дауыс немесе дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылар дауыстарының 10,90 проценті;

«Respublica» партиясы – 547154 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
8,59 проценті;

Қа зақстан Халық партиясы – 432920 дауыс немесе 
дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 
6,80 проценті;

Қазақстанның «Байтақ» жасылдар партиясы – 
146431 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 2,30 проценті;

«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясы 
– 535139 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 8,41 проценті;

Жалпыұлттық социал-демократиялық партия – 
331058 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылар дауыстарының 5,20 проценті;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдер саны 
– 248291 немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар 
дауыстарының 3,90 проценті;

Партиялық тізімдер бойынша дауыс беру қоры-
тын дылары бойынша депутаттық мандаттар былайша 
бө лінді: 

«Amanat» партиясы – 40;
«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық 

партиясы – 8;
«Respublica» партиясы – 6;
Қазақстан Халық партиясы – 5;
«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық 

партиясы – 6;
Жалпыұлттық социал-демократиялық партия – 4.
II. Қазақстан Республикасы Парламенті 

Мəжілісінің бірмандаттық аумақтық сайлау 
округ тері бойынша сайланатын депутаттарын 
сай лауда дауыс беру нəтижелері туралы округтік 
сайлау комиссияларының хаттамалары негізінде 
сайлау барлық 29 сайлау округінде өтті.

Сайлауға 370 кандидат қатысты.
Қазақстан Республикасы Парламенті Мəжілі-

сінің депутаттарын бірмандаттық аумақтық сайлау 
округтері бойынша сайлаудың мынадай қоры тын-
ды лары белгіленді:

№ 1 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

155128.
Жанат Бекболатұлы Əбдіқаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1214 дауысы берілді;
Андрей Леонидович Авдеевке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1097 дауысы берілді;
Ернұр Мұсабайұлы Əзімбаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 3585 дауысы берілді;
Батыр Əлиұлы Əлиевке дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 4569 дауысы берілді;
Гүлжамал Пердебайқызы Байменоваға дауыс бе-

руге қатысқан сайлаушылардың 2193 дауысы берілді;
Жангелді Рахманұлы Бекбатыровқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 916 дауысы берілді;
Тəңірберген Маратұлы Бердонгарға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 17079 дауысы берілді;
Юлия Викторовна Гойкоға дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 2064 дауысы берілді;
Айнұр Иманғазықызы Дəндібаеваға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1197 дауысы берілді;
Ернар Құрбанбекұлы Жұматаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1534 дауысы берілді;
Қайрат Меңдібайұлы Елубаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1857 дауысы берілді;
Майра Жетпісқызы Ибраеваға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 319 дауысы берілді;
Жасұлан Қыздарбекұлы Исаға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 397 дауысы берілді;
Айнагүл Айтқалиқызы Жанғалиеваға дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылардың 593 дауысы бе-
рілді;

Сұлтан Хан Аққұлұлы Жүсіпке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 3637 дауысы берілді;

Уəлихан Əбішұлы Қайсаровқа дауыс беруге 
қатыс қан сайлаушылардың 6141 дауысы берілді;

Достық Тұяқұлы Кəмеловке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 587 дауысы берілді;

Вероника Валерьевна Кимге дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 2651 дауысы берілді;

Берік Жақсыбайұлы Көшкімбаевқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 401 дауысы берілді;

Алтынбек Əнуəрбекұлы Қалитановқа дауыс 
беруге қатысқан сайлаушылардың 359 дауысы 
берілді;

Əбдіқадыр Нағашбайұлы Қарабаевқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 453 дауысы берілді;

Нұрдəулет Нұржанбекұлы Қойлиевке дауыс 
беруге қатысқан сайлаушылардың 373 дауысы бе-
рілді;

Алик Аманжолұлы Манадыровқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 398 дауысы берілді;

Бауыржан Мұратұлы Молдахметке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 339 дауысы берілді;

Азамат Сəрсембайұлы Мұқышевқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 347 дауысы;

Бақдəулет Орынбасарұлы Мұратияға дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 2090 дауысы берілді;

Əлия Ноябрьқызы Найманқұловаға дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 798 дауысы берілді;

Ардақ Рахметоллаұлы Оторбаевқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 2363 дауысы берілді;

Күнболат Көлбайұлы Өмірбайға дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 429 дауысы берілді;

Құрманғазы Əбденұлы Рахметовке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 4592 дауысы берілді;

Сəбит Нұрханұлы Рысбаевқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 3097 дауысы берілді;

Аржан Арманұлы Сəдуақасовқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 351 дауысы берілді;

Батыр Ералханұлы Сейкеновке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 2865 дауысы берілді;

Əлібек Жайлаубайұлы Секеровке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 295 дауысы берілді;

Қайрат Боранбайұлы Смағұловқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 1564 дауысы берілді;

Дəулет Болатұлы Тұрлыхановқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 71698 дауысы берілді;

Жұмамұрат Кеңесұлы Шəмшіге дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 1716 дауысы берілді;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 
саны – 6279;

№ 2 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

177164.
Ерден Қалиұлы Айтбаевқа дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 408 дауысы берілді;
Азаматхан Сайлауұлы Əміртаевқа дауыс беруге 

қатысқан 12261 сайлаушы берілді;
Ерғали Егенберліұлы Берлібаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 394 дауысы берілді;
Олжас Нұрланұлы Билəловке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1105 дауысы берілді;
Нұржан Дастенұлы Бимендинге дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 2612 дауысы берілді;
Нұрғали Рыспайұлы Бисекеновке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 358 дауысы берілді;
Полат Талхатұлы Бурановқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1189 дауысы берілді;
Дəурен Дайырбекұлы Ғабдуллға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 2374 дауысы берілді;
Айдын Елқондықызы Дөненоваға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 426 дауысы берілді;
Жамал Доржигуловаға дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 362 дауысы берілді;
Рүстем Шəкəрімұлы Жансейітовке дауыс беруге 

қатысқан 7472 сайлаушы берілді;
Ерік Қалиұлы Жолжақсыновқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 10329 дауысы берілді;
Сайраш Құрманғазықызы Жүкеноваға дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылардың 349 дауысы 
берілді;

Рустам Мұратұлы Исаевқа дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылардың 426 дауысы берілді;

Жанболат Төлегенұлы Қайырбековке дауыс 
беруге қатысқан сайлаушылардың 338 дауысы бе-
ріл ді;

Қанат Серікұлы Қарымсақовқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 1396 дауысы берілді;

Береке Əзизханұлы Көпмағамбетке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 415 дауысы берілді;

Лаура Алмасбекқызы Маликоваға дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 1485 дауысы берілді;

Дəулет Төлеутайұлы Мұқаевқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 51769 дауысы берілді;

Мұхит Сейілханұлы Мұхамадиевке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 324 дауысы берілді;

Саят Нұрланұлы Нұрғалымовқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 1461 дауысы берілді;

Зурат Майданұлы Нұрмағамбетовке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 438 дауысы берілді;

Тұрсынбек Қазенұлы Өмірзақовқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 1103 дауысы;

Сəлім Сағындықұлы Өтенге дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 1959 дауысы берілді;

Төлеутай Сатайұлы Рахымбековке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 316 дауысы берілді;

Жасұлан Маратбекұлы Рахымғалиевке дауыс 
беруге қатысқан сайлаушылардың 975 дауысы 
берілді;

Бахтыгүл Самаловаға дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылардың 376 дауысы берілді;

Бахытбек Смағұлға дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылардың 21178 дауысы берілді;

Алғыс Мақсұтқажыұлы Сұлтанғазыға дауыс 
беруге қатысқан сайлаушылардың 148 дауысы 
берілді;

Əсел Амандыққызы Ташмухамедоваға дауыс 
беруге қатысқан сайлаушылардың 493 дауысы 
берілді;

Дəурен Жаңабайұлы Төлеухановқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 374 дауысы берілді;

Яков Иванович Федоровқа дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылардың 5422 дауысы берілді;

Сергей Геннадьевич Федосеевке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 351 дауысы берілді;

Арман Төлегенұлы Шораевқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 31669 дауысы берілді;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 
саны – 13364;

№ 3 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

95915.
Ақбөпе Бақытжанқызы Əбілқасымоваға дауыс бе-

руге қатысқан сайлаушылардың 2826 дауысы берілді;
Мира Зекенқызы Ажахметоваға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 2309 дауысы берілді;
Рүстем Амангелдіге дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 2041 дауысы берілді;
Қуанышкелді Нұрланұлы Базиловқа дауыс беру-

ге қатысқан сайлаушылардың 1330 дауысы берілді;
Ермұрат Сейтқазыұлы Бапиге дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 23690 дауысы берілді;
Бəдигүлге дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың 

1227 дауысы берілді;
Бақытқали Жанасұлы Дəрменовке дауыс беру-

ге қатысқан сайлаушылардың 1161 дауысы берілді;
Ғани Сауытбекұлы Дəуітəлиевке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1102 дауысы берілді;
Айбек Елубайға дауыс беруге қатысқан сайлау-

шы лардың 1453 дауысы берілді;
Нұрлан Əбдіжапарұлы Жазылбековке дауыс бе-

руге қатысқан сайлаушылардың 1339 дауысы берілді;
Талғат Сағатұлы Жанысбайға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1417 дауысы берілді;
Ерұлан Əсентайұлы Жиенбаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1430 дауысы берілді;
Айболат Нұқабайұлы Жұмабайға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1291 дауысы берілді;
Инга Ерғайыпқызы Иманбаеваға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 6798 дауысы берілді;
Нұртаза Сатымұлы Қадірниязовқа дауыс беру-

ге қатысқан сайлаушылардың 1291 дауысы берілді;
Нұрлыбек Шамшатұлы Қуанбаевқа дауыс беру-

ге қатысқан сайлаушылардың 1280 дауысы берілді;
Дінмұхамед Ержанұлы Қаматайға дауыс беру-

ге қатысқан сайлаушылардың 1560 дауысы берілді;
Дана Ордабекқызы Мейірбековаға дауыс беру-

ге қатысқан сайлаушылардың 1636 дауысы берілді;
Бауыржан Рахимұлы Нағмановқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1392 дауысы берілді;
Руслан Ерғалиұлы Нұрлыбаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1269 дауысы берілді;
Шолпан Бостанқызы Ризабековаға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 862 дауысы берілді;
Нұрғали Мұқанұлы Сағымбаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1213 дауысы берілді;
Жарқын Құсманұлы Слямбаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1213 дауысы берілді;
Дəлелхан Қыдырмоллаұлы Сұлтановқа дауыс бе-

руге қатысқан сайлаушылардың 1109 дауысы берілді;
Анар Мұхтарқызы Сүттібаеваға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1190 дауысы берілді;
Мұрат Рахжанұлы Темірхановқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1281 дауысы берілді;

Талғат Шаймерденұлы Тілешевке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 1919 дауысы берілді;

Бейбіт Батырбекұлы Тұрабаевқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 1280 дауысы берілді;

Ақмарал Шатемірқызына дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылардың 1500 дауысы берілді;

Жанар Шрақпайқызына дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылардың 1271 дауысы берілді;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 
саны – 14147;

№ 4 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

79902.
Серік Əбдірахмановқа дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 7031 дауысы берілді;
Дəулет Еркімбекұлы Əбілқасымовқа дауыс беру-

ге қатысқан сайлаушылардың 2468 дауысы берілді;
Батыр Жарасұлы Адайбаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1135 дауысы берілді;
Мұрат Адамұлы Адамға дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 900 дауысы берілді;
Халида Қанатбекқызы Əжіғұловаға дауыс беру-

ге қатысқан сайлаушылардың 1023 дауысы берілді;
Салтанат Нұрəділқызы Əмірғалиеваға дауыс бе-

руге қатысқан сайлаушылардың 3404 дауысы берілді;
Амантай Хантемірұлы Асылбекке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 423 дауысы берілді;
Əділ Азаматұлы Ахметовке дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 1569 дауысы берілді;
Зульфия Мұхамедбекқызы Байсақоваға дауыс бе-

руге қатысқан сайлаушылардың 726 дауысы берілді;
Шолпан Смағұлқызы Бертісбаеваға дауыс беру-

ге қатысқан сайлаушылардың 1031 дауысы берілді;
Санжар Омарұлы Боқаевқа дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 11660 дауысы берілді;
Маратбек Төлебергенұлы Ғабдуллинге дауыс бе-

руге қатысқан сайлаушылардың 916 дауысы берілді;
Абзал Омарұлы Достияровқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1238 дауысы берілді;
Абдумажит Муталипович Иминовке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1171 дауысы берілді;
Ерболат Болатұлы Қасымовқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 2704 дауысы берілді;
Мəдина Ұланқызы Көкетайға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 710 дауысы берілді;
Тоғжан Бақытжанқызы Қожалыға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 803 дауысы берілді;
Константин Константинович Малиновскийге 

дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың 7957 дауысы 
берілді;

Айбар Мəлікұлы Мəлікке дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылардың 2493 дауысы берілді;

Райхан Зейноллақызы Мұқымбековаға дауыс 
беруге қатысқан сайлаушылардың 611 дауысы 
берілді;

Мұхамед Тоққожаұлы Мұқажанға дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 501 дауысы берілді;

Мұқан Мұхамеджанұлы Мырзақұловқа дауыс 
беруге қатысқан сайлаушылардың 681 дауысы 
берілді;

Арайлым Жалелқызы Назароваға дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 1247 дауысы берілді;

Шаймұрат Шаукетұлы Отарбаевқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 872 дауысы;

Ерлан Дəулетұлы Стамбековке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 15930 дауысы берілді;

Аслан Ғалымұлы Тоқтабаяновқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 1100 дауысы берілді;

Əділ Қуанышпайұлы Урмановқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 889 дауысы берілді;

Назигүл Жасұланқызы Шаймардановаға дауыс 
беруге қатысқан сайлаушылардың 1634 дауысы 
берілді;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 
саны – 4277;

№ 5 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

108618.
Берік Қалижанұлы Ағыбаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 2050 дауысы берілді;
Абзал Мұратұлы Айдархановқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 2297 дауысы берілді;
Лəззат Мейрашқызы Ақтаеваға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1112 дауысы берілді;
Нұралы Хамрақұлұлы Аманжоловқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 3344 дауысы берілді;
Алма Құрманқызы Ауғанбаеваға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1914 дауысы берілді;
Бақытжан Жұмабекұлы Базарбекке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 22685 дауысы берілді;
Айбек Айдарұлы Барысовқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 7658 дауысы берілді;
Мұхтар Ескендірұлы Ғалымжановқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1618 дауысы берілді;
Рафаэль Руфикұлы Гасановқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 2162 дауысы берілді;
Андрей Александрович Дупикке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 2108 дауысы берілді;
Динара Арғынғазықызы Егеубаеваға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 9562 дауысы берілді;
Мэлс Хамзаұлы Елеусізовке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 2815 дауысы берілді;
Оразалы Сəнтайұлы Ержановқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1609 дауысы берілді;
Аринур Қуанышқызы Ирсалиеваға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1200 дауысы берілді;
Алиям Джамаловна Каримоваға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 764 дауысы берілді;
Қайырғали Ысмағұлұлы Көнеевке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1465 дауысы берілді;
Рүстембек Болтайұлы Кучербаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1676 дауысы берілді;
Əсет Сейтқазыұлы Матаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 7653 дауысы берілді;
Əбдіқахар Əнуəрұлы Сейітжановқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 2441 дауысы берілді;
Назымбек Ерсайынұлы Смағұловқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1500 дауысы берілді;
Мұхтар Болатханұлы Тайжанға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 12882 дауысы берілді;
Күлмариям Молдабайқызы Тойболдиеваға дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылардың 987 дауысы берілді;
Қанат Абайұлы Тұрдалиевке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1442 дауысы берілді;
Махамбет Қабдулқайырұлы Хасеновке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 7863 дауысы берілді;
«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 

саны – 4258;

№ 6 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

68868.
Ғалымжан Мотайұлы Əбішевке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 8430 дауысы берілді;
Асқар Жарылқасынұлы Жұмағұловқа дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылардың 2476 дауысы 
берілді;

Зиядаш Оразалықызы Ізбасароваға дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 2285 дауысы берілді;

Данабек Ержанұлы Исабековке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 21098 дауысы берілді;

Сəкен Əсембекұлы Қаныбековке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 6855 дауысы берілді;

Ілияс Жұмабекұлы Нарғозиевке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 1000 дауысы берілді;

Амалбек Дəркенұлы Өміртайға дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 8002 дауысы берілді;

Марат Абиганиевич Худайбергеновке дауыс 
беруге қатысқан сайлаушылардың 2289 дауысы 
берілді;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 
саны – 4895;

№ 7 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

147000.
Динара Бауыржанқызы Акбароваға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 11852 дауысы берілді;
Жансерік Мұсаханұлына дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 8517 дауысы берілді;
Болатбек Нажметдинұлына дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 19851 дауысы берілді;
Жанболат Əбдешұлы Өксікбаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 3347 дауысы берілді;
Сəрсен Махамбетұлы Пернебековке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 17603 дауысы берілді;
Абай Толықбайұлы Пралиевке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 17319 дауысы берілді;
Өмір Шыныбекұлына дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 10476 дауысы берілді;
«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 

саны – 5294;

№ 8 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың саны 

– 235645.
Қуаныш Ғаббасұлы Бақирлановқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 4064 дауысы берілді;
Ғалым Артықбайұлы Бековке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 6856 дауысы берілді;
Асхат Оралұлы Жанұзақовқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 28841 дауысы берілді;
Ерлан Кенжеханұлы Қалиевке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 10969 дауысы берілді;
Асхат Асаинұлы Құлымановқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 7440 дауысы берілді;
Гүлжанат Рахатқызына дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 19891 дауысы берілді;
Нұртай Салихұлы Сабильяновқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 131872 дауысы берілді;
«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 

саны – 17339;

№ 9 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

310594.
Ержан Кəкімұлы Ақыновқа дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 2147 дауысы берілді;
Арман Тілектесұлы Бердалинге дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 41708 дауысы берілді;
Омар Хамитұлы Жұмағұловқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 3330 дауысы берілді;
Нартай Жұматайұлы Ысқақовқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 24175 дауысы берілді;
Меруерт Айтқажықызы Қазбековаға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 31738 дауысы берілді;
Константин Валерьевич Котовичке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 5735 дауысы берілді;
Александр Николаевич Лапитанға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 5394 дауысы берілді;
Айна Ермекқызы Мысырəлімоваға дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылардың 154587 дауысы 
берілді;

Саян Болатұлы Мұхамедиярға дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 25469 дауысы берілді;

Валерий Леонидович Смоквинге дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 3312 дауысы берілді;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 
саны – 7190;

№ 10 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

326017.
Қазыбек Құрманғалиұлы Əлішевке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 238195 дауысы берілді;
Лаура Амангелдіқызы Амангелдиеваға дауыс бе-

руге қатысқан сайлаушылардың 4052 дауысы берілді;
Қайырғали Əубəкірұлы Арыстанғалиевке дау-

ыс беруге қатысқан сайлаушылардың 5939 дауысы 
берілді;

Арман Зашитұлы Жылгелдіге дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 4430 дауысы берілді;

Динара Маратқызы Ылайықоваға дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 11301 дауысы берілді;

Сабыржан Қайржанұлы Қалмұхамбетовке дауыс 
беруге қатысқан сайлаушылардың 3827 дауысы 
берілді;

Болат Хайруллаұлы Қамысбаевқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 3807 дауысы берілді;

Сансызбай Ғабдолұлы Қуатовқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 3336 дауысы берілді;

Гүлжан Халыұлақызы Сағындықоваға дауыс 
беруге қатысқан сайлаушылардың 10238 дауысы 
берілді;

Ержан Талғатұлы Сəрсеновке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 3863 дауысы берілді;

Тəттігүл Жақсыбайқызы Талаеваға дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 17326 дауысы берілді;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 
саны – 13364;

№ 11 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

247930.
Ерік Əзілжанұлы Əбітовке дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 14638 дауысы берілді;
Алғадай Əбілғазыұлына дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 10904 дауысы берілді;
Абылай Бақытжанұлы Бақытжанға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 7497 дауысы берілді;
Мұрат Нұрахметұлы Мұхамеджановқа дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылардың 6302 дауысы 
берілді;

Ардақ Құттықожаұлы Назаровқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 122242 дауысы берілді;

Рысбек Сəрсенбайға дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылардың 43565 дауысы берілді;

Нұрлан Бусақанұлы Тəжікеновке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 8296 дауысы берілді;

Айман Маутқызы Тұрсынқанға дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 8520 дауысы берілді;

Ғабит Советбайұлы Өмірбековке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 8467 дауысы берілді;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 
саны – 9870;

(Жалғасы. Басы 3-бетте) 

(Соңы 5-бетте) 
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№ 12 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

331623.
Мейірхан Сапақұлы Əбдіманаповқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 3050 дауысы берілді;
Берік Жайлауұлы Алтаевқа дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 14589 дауысы берілді;
Бағдат Амандосұлына дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 6992 дауысы берілді;
Нұғман Күлдəрбекұлы Аралбайға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 2449 дауысы берілді;
Қайрат Жұмаділұлы Байбақтиновқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 27403 дауысы берілді;
Жандос Балтабекұлы Бұлхайырға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 2786 дауысы берілді;
Қазыбекби Бүйтекұлына дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 11257 дауысы берілді;
Сыдық Əбуұлы Дəулетовке дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 71071 дауысы берілді;
Тоқтар Ақатайұлы Жақашовқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 3146 дауысы берілді;
Данияр Алдабергенұлы Қасқарауовқа дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылардың 153225 дауысы 
берілді;

Төлеубек Серікұлы Қасымовқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 1472 дауысы берілді;

Бауыржан Көшербайұлы Көшербаевқа дауыс 
беруге қатысқан сайлаушылардың 3142 дауысы 
берілді;

Думан Алмасұлы Мұхаммедкəрімге дауыс беруге 
қатыс қан сайлаушылардың 9962 дауысы берілді;

Бағдəулет Нағыметбекұлы Үстеновке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 5240 дауысы бе ріл ді;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 
саны – 11831;

№ 13 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

204305.
Лауэра Зəкиқызы Ахметжанға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1201 дауысы берілді;
Нұртас Жарылғасынұлы Байжановқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 5843 дауысы берілді;
Олеся Владимировна Вертинскаяға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 5797 дауысы берілді;
Мұрат Ғабидоллаұлы Ғұбайдуллинге дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 735 дауысы берілді;
Ирак Қасымұлы Елекеевке дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 15212 дауысы берілді;
Сəрсенбай Құрманұлы Еңсегеновке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 40185 дауысы берілді;
Əділ Орынбасарұлы Жұбановқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 107973 дауысы берілді;
Нұрайнаш Балтабайқызы Камаловаға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 3319 дауысы берілді;
Сандуғаш Сырымқызы Көкеноваға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 8051 дауысы берілді;
Гүлзада Рахметқызы Нетқалиеваға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 855 дауысы берілді;
Мұса Қарашаұлы Хайруллиевке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 10916 дауысы берілді;
«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 

саны – 2900;

№ 14 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

261917.
Лукпан Сайлауұлы Ахмедьяровқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 46172 дауысы берілді;
Ақылбек Бисенғалиұлы Дауымшарға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 4337 дауысы берілді;
Оксана Александровна Дементиевскаяға дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылардың 5937 дауысы 
берілді;

Алпамыс Əмірғалиұлы Камаловқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 15721 дауысы берілді;

Александр Сергеевич Капустинге дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 5296 дауысы берілді;

Талғат Тұрсынғалиұлы Қатауовқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 9086 дауысы берілді;

Надир Шамұратұлы Құрымбаевқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 11410 дауысы берілді;

Абзал Темірғалиұлы Құспанға дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 126784 дауысы берілді;

Азамат Қанатұлы Мусиловқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 6196 дауысы берілді;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 
саны – 21531;

№ 15 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

208682.
Берік Əбенұлы Баймағамбетовке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 15287 дауысы берілді;
Мұқаш Зұлқарнайұлы Искандировке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 99021 дауысы берілді;
Жанат Түйтенұлы Қазақбайға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 2384 дауысы берілді;
Ринат Даниярұлы Нұрақбаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 10545 дауысы берілді;
Айбек Хайратұлы Нұралиевке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 6334 дауысы берілді;
Серік Жақсылықұлы Сəлемовке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 71719 дауысы берілді;
«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 

саны – 349;

№ 16 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

258644.
Алмаз Асқарұлы Бекешовке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 4940 дауысы берілді;
Нұржан Қрықбайұлы Жолдасбековке дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылардың 13561 дауысы 
берілді;

Мадина Оңалбайқызы Жатқанбаеваға дауыс 
беруге қатысқан сайлаушылардың 26628 дауысы 
берілді;

Данияр Төселбекұлы Медетбековке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 13412 дауысы берілді;

Гүлдара Алданышқызы Нұрымоваға дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 190078 дауысы берілді;

Таңат Əбенұлы Отарбаевқа дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылардың 3501 дауысы берілді;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 
саны – 1699;

№ 17 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

245204.
Болат Əбішұлы Айтбаевқа дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 7620 дауысы берілді;
Қажет Андасқа дауыс беруге қатысқан сайлау-

шылардың 5314 дауысы берілді;
Сандуғаш Елубайқызы Дүйсеноваға дауыс беру-

ге қатысқан сайлаушылардың 17700 дауысы берілді;
Қуаныш Сапаұлы Жапбасбаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 3110 дауысы берілді;

Данияр Бағдатұлы Жексеновке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 2830 дауысы берілді;

Еділ Юрийұлы Қазақпаевқа дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылардың 3258 дауысы берілді;

Қуат Қуанышұлы Күнболатовқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 2921 дауысы берілді;

Руслан Сəдуақасұлы Қожасбаевқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 132678 дауысы берілді;

Ардақ Құрманғалиұлы Мұрынбаевқа дауыс беру-
ге қатысқан сайлаушылардың 5348 дауысы берілді;

Ауыт Мұқибекке дауыс беруге қатысқан сайлау-
шылардың 15898 дауысы берілді;

Саят Нұрмұхамедұлы Нюсуповке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 18135 дауысы берілді;

Арман Сламжанұлына дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылардың 9067 дауысы берілді;

Мақсат Əбілахатұлы Халықовқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 3468 дауысы берілді;

 «Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 
саны – 10382;

№ 18 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

221938.
Нұрлан Аманжолұлы Айкеевке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1441 дауысы берілді;
Махмұт Қасланұлы Əліпбергеновке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 31306 дауысы берілді;
Құдайберген Бексұлтановқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 132471 дауысы берілді;
Марат Жандаулетовке дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 23178 дауысы берілді;
Гүлнар Əзімбайқызы Кадироваға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1853 дауысы берілді;
Жібек Камалиқызы Камалиге дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 15755 дауысы берілді;
Айтұған Адамқұлұлы Мұқашевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1841 дауысы берілді;
Диларам Омароваға дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 1258 дауысы берілді;
Нұрлан Бекұлы Таубаевқа дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 1535 дауысы берілді;
«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 

саны – 9187;

№ 19 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

230723.
Болатбек Серікбайұлы Əбдірасыловқа дауыс беру-

ге қатысқан сайлаушылардың 10553 дауысы берілді;
Владимир Владимирович Алескеровке дауыс бе-

руге қатысқан сайлаушылардың 8674 дауысы берілді;
Қанатбек Шарапбекұлы Балсариевке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 11926 дауысы берілді;
Мейіржан Аппазұлы Досқараевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1189 дауысы берілді;
Зағит Нығыметжанұлы Жүнісовке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 6907 дауысы берілді;
Арман Қобыландынұлы Қалықовқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 145228 дауысы берілді;
Жанболат Өмірсерікұлы Қожабаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 2287 дауысы берілді;
Талғат Бабашұлы Өтеубаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 8617 дауысы берілді;
Рауан Михайлұлы Шаекинге дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 23864 дауысы берілді;
Марина Васильевна Шиллерге дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 3865 дауысы берілді;
«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 

саны – 4394;

№ 20 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

360615.
Болат Саматұлы Əбішевке дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 17032 дауысы берілді;
Еркін Аманжолұлы Əбілге дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 192175 дауысы берілді;
Дамир Сəтпайұлы Жақановқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 15720 дауысы берілді;
Алмагүл Өсімбайқызы Қайбжановаға дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылардың 18093 дауысы 
берілді;

Берікжан Балапанұлы Қайыпбайға дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 26002 дауысы берілді; 

Роман Мақсұтұлы Мақсұтқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 16013 дауысы берілді;

Əлібек Əбдіжалиұлы Махамбетке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 13945 дауысы берілді;

Сəбит Ілес–ұлы Нұрғалиевқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 15952 дауысы берілді;

Диас Сардарұлы Нұрмағамбетовке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 17329 дауысы берілді;

Антон Семенович Фабрыйға дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 15079 дауысы берілді;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 
саны – 7409;

№ 21 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

325055.
Ғалым Махмұтбайұлы Əміреевке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 27629 дауысы берілді;
Нұрбек Сағатұлы Дəуренбековке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 1635 дауысы берілді;
Баян Сабырқызы Дүйсенбекке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 13850 дауысы берілді;
Мархабат Жайымбетұлы Жайымбетовке дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылардың 148646 дауысы 
берілді;

Нұркен Мешітбайұлы Қаржаубаевқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 1545 дауысы берілді;

Аралбай Молдашұлы Қозбақовқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 9409 дауысы берілді;

Аралбай Жақсылықұлы Қыдырбаевқа дауыс 
беруге қатысқан сайлаушылардың 4645 дауысы 
берілді;

Сəбит Бексейітұлы Пазиловқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 89697 дауысы берілді;

Мұхит Мұратбекұлы Төребаевқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 15358 дауысы берілді;

Ажнияз Иманзадаұлы Шахаровқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 956 дауысы берілді;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 
саны – 7975;

№ 22 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

225986.
Данияр Айсаұлы Айсаға дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 2020 дауысы берілді;
Балтабай Башарұлы Бақтыбаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 8996 дауысы берілді;
Абылай Боранбайұлы Бекқажыға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 510 дауысы берілді;
Салтанат Кəрібайқызы Бралинаға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 6524 дауысы берілді;
Мəулен Сəкенұлы Ғабдулқалиевке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 20903дауысы берілді;

Лилия Николайқызы Джавадоваға дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 1725 дауысы берілді;

Мұратбай Тұрдыбайұлы Жұмағалиевке дауыс 
беруге қатысқан сайлаушылардың 11260 дауысы 
берілді;

Еділ Терекбайұлы Жаңбыршинге дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 117 386 дауысы берілді;

Қайырбек Қалданбекұлы Мақұловқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 46732 дауысы берілді;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 
саны – 7153;

№ 23 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

300366.
Жарқынбек Амантайға дауыс беруге қатысқан 

сайлаушылардың 168625 дауысы берілді;
Александр Витальевич Бабенкоға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 7774 дауысы берілді;
Владимир Яковлевич Дворецкийге дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 24253 дауысы берілді;
Бақытжан Мұхамбетқалиұлы Жақсалиевке дау-

ыс беруге қатысқан сайлаушылардың 6581 дауысы 
берілді;

Исабай Дүйсембайұлы Есмағамбетовке дауыс бе-
руге қатысқан сайлаушылардың 5819 дауысы берілді;

Рысты Мағауияқызы Жұмабековаға дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 39001 дауысы берілді;

Вячеслав Иванович Носикке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 7337 дауысы берілді;

Фуат Сайдахметұлы Сатыбаевқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 8434 дауысы берілді;

Зарлық Құдайбергенқызы Тимербековаға дауыс 
беруге қатысқан сайлаушылардың 6989 дауысы 
берілді;

Сергей Геннадьевич Тупицынға дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 6574 дауысы берілді;

Азамат Болатұлы Хайсинге дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылардың 5666 дауысы берілді;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 
саны – 10408;

№ 24 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

250443.
Орынбай Шағманұлы Атығаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 6297 дауысы берілді;
Бауыржан Рəшұлы Есмұқановқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 3597 дауысы берілді;
Олег Александрович Ивановқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 24436 дауысы берілді;
Руслан Серікбайұлы Қайырбековке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 5121 дауысы берілді;
Денис Геннадьевич Кривошеевке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 19487 дауысы берілді;
Еркебұлан Нұрмағамбетұлы Мəмбетовке дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылардың 153736 дауысы 
берілді;

Кəрібай Иманжанұлы Мұсырманға дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 4452 дауысы берілді;

Мұхтар Өмірсерікұлы Серікбаевқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 5785 дауысы берілді;

Иван Иванович Турковқа дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылардың 4151 дауысы берілді;

Омари Омианович Харбедияға дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 3656 дауысы берілді;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 
саны – 10529;

№ 25 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

200259.
Худайшукур Рахматұлы Абдуллаевқа дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылардың 30811 дауысы 
берілді;

Жанар Сатанқызы Ақылбековаға дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 8101 дауысы берілді;

Қайрат Рахымұлы Балабиевке дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 142595 дауысы берілді;

Сəкен Нұрмаханұлы Төрежановқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 10142 дауысы берілді;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 
саны – 2350;

№ 26 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

179229.
Оралбек Қожамжарұлы Ботбайға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 16683 дауысы берілді;
Қайрат Құттыбайұлы Ералиевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 9833 дауысы берілді;
Нұрлан Перналыұлы Қылышбековке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 6695 дауысы берілді;
Жасұр Момынжанұлы Момынжановқа дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылардың 29602 дауысы 
берілді;

Ұласбек Сəдібековке дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылардың 92445 дауысы берілді;

Жандаулет Келесұлы Шакибаевқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 8270 дауысы берілді;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 
саны – 6251;

№ 27 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

224818.
Нұржан Бауыржанұлы Əлтаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 35116 дауысы берілді;
Нұрсұлтан Жантасұлы Аманғалиға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 3346 дауысы берілді;
Балабек Досмайылұлы Асанбековке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 3986 дауысы берілді;
Əліпбек Аширович Бақтыбаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 18993 дауысы берілді;
Бақытхан Құлбайұлы Жүнісовке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 7671 дауысы берілді;
Дəулетбек Нұржанұлы Кенжебаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 6871 дауысы берілді;
Темір Базарбайұлы Қырықбаевқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 117534 дауысы берілді;
Шынболат Қындыбайұлы Мұташовқа дауыс 

беруге қатысқан сайлаушылардың 10437 дауысы 
берілді;

Мақсат Асқарұлы Тұрсынбаевқа дауыс беруге 
қатысқан сайлаушылардың 4626 дауысы берілді;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 
саны – 5652;

№ 28 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 

82308.
Ермек Төлебекұлы Байтуғановқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 4638 дауысы берілді;
Раушан Құрмашқызы Қожабаеваға дауыс беру-

ге қатысқан сайлаушылардың 5650 дауысы берілді;
Қазбек Өмірзақұлы Майгелдиновке дауыс беру-

ге қатысқан сайлаушылардың 4905 дауысы берілді;
Нұржан Рахымжанұлы Сапаровқа дауыс беру-

ге қатысқан сайлаушылардың 3422 дауысы берілді;

Ерболат Жалғасбайұлы Сатыбалдинге дауыс беру-
ге қатысқан сайлаушылардың 44406 дауысы берілді;

Дулат Дүйсенбекұлы Сүлейменовке дауыс беру-
ге қатысқан сайлаушылардың 8016 дауысы берілді;

Аян Ғалымұлы Трахпановқа дауыс беруге қатыс-
қан сайлаушылардың 2750 дауысы берілді;

Ерлан Сұлтанұлы Төленовке дауыс беруге қа тыс-
қан сайлаушылардың 2530 дауысы берілді;

«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 
саны – 3055;

№ 29 сайлау округі бойынша
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылар саны – 319952.
Сергей Михайлович Богомоловқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 19609 дауысы берілді;
Наталья Федоровна Денисоваға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 12641 дауысы берілді;
Аксана Александровна Каленоваға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 10097 дауысы берілді;
Қалибек Балағазыұлы Қалиолдановқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 11968 дауысы берілді;
Ербол Құмашұлы Көбентайға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 16526 дауысы берілді;
Əсет Мейірхатұлы Құсайыновқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 9094 дауысы берілді;
Анна Александровна Кухареваға дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 8275 дауысы берілді;
Жандос Жарасұлы Нұрғазиновқа дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 8756 дауысы берілді;
Алтынай Төлеуханқызы Рамазановаға дауыс беру-

ге қатысқан сайлаушылардың 13652 дауысы берілді;
Лұқбек Шабданұлы Тұмашиновке дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылардың 165596 дауысы берілді;
«Бəріне қарсымын» белгісі бар бюллетеньдердің 

саны – 24920.

Бірмандаттық аумақтық сайлау округтері 
бо йынша сайлау қорытындылары негізінде 
Қазақстан Республикасы Парламенті Мəжілісінің 
мы надай депутаттары сайланған болып есептелсін:

№ 1 сайлау округі бойынша – Дəулет Болатұлы 
Тұрлыханов, 1963 жылы туған, «Семаз» ЖШС дирек-
торлар кеңесінің төрағасы, Астана қ. тұрады;

№ 2 сайлау округі бойынша – Дəулет Төлеутайұлы 
Мұқаев, 1992 жылы туған, «Dauletten қайырымдылық 
қоры» жеке қорының қамқоршылық кеңесінің 
төрағасы, қоғам белсендісі, Астана қ. тұрады;

№ 3 сайлау округі бойынша – Ермұрат Сейтқазыұлы 
Бапи, 1959 жылы туған, «ДАТ Қоғамдық ұстаным» 
газетінің бас редакторы, Алматы қ. тұрады; 

№ 4 сайлау округі бойынша – Ерлан Дəулетұлы 
Стамбеков, 1966 жылы туған, «ALACARD Petrol Tech» 
ЖШС бас директоры, Алматы қ. тұрады;

№ 5 сайлау округі бойынша – Бақытжан 
Жұмабекұлы Базарбек, 1981 жылы туған, «Bazarbek & 
Partners» ЖШС директор, Алматы қаласында тұрады;

№ 6 сайлау округі бойынша – Данабек Ержанұлы 
Исабеков, 1983 жылы туған, «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы ҰАҚ» Шымкент 
қаласы бойынша филиалының директоры, Шымкент 
қ. тұрады;

№ 7 сайлау округі бойынша – Болатбек 
Нажметдинұлы, 1970 жылы туған, «Dala Trans» ЖШС 
бас директоры, Шымкент қ. тұрады;

№ 8 сайлау округі бойынша – Нұртай Салихұлы 
Сабильянов, 1962 жылы туған, «Сарыарқа–Алуан» 
ЖШС басқармасының төрағасы, Семей қ. тұрады;

№ 9 сайлау округі бойынша – Айна Ермекқызы 
Мысырəлімова, 1966 жылы туған, Ақмола облысы 
бойынша «Amanat» партиясы филиалының төрағасы, 
Көкшетау қ. тұрады;

№ 10 сайлау округі бойынша – Қазыбек 
Құрманғалиұлы Əлішев, 1978 жылы туған, «Арман–М» 
ШҚ төрағасы, Актөбе облысында тұрады;

№ 11 сайлау округі бойынша – Ардақ Құттықожаұлы 
Назаров, 1980 жылы туған, «Alemfi ghters» кəсіби спорт 
клубының директоры, Қонаев қ. тұрады;

№ 12 сайлау округі бойынша – Данияр 
Алдабергенұлы Қасқарауов, 1976 жылы туған, «Ер 
– намысы» ҚБ құрметті төрағасы, Қонаев қ. тұрады;

№ 13 сайлау округі бойынша – Əділ Орынбасарұлы 
Жұбанов, 1972 жылы туған, «БатысАльянсСтрой» 
ЖШС бас директоры, Атырау қ. тұрады;

№ 14 сайлау округі бойынша – Абзал Темірғалиұлы 
Құспан, 1972 жылы туған, БҚО адвокаттар алқасының 
адвокаты, Орал қ. тұрады;

№ 15 сайлау округі бойынша – Мұқаш Зұлқарнайұлы 
Искандиров, 1960 жылы тұрады, жеке кəсіпкер, 
Жамбыл облысында тұрады; 

№ 16 сайлау округі бойынша – Гүлдара 
Алданышқызы Нурумова, 1965 жылы туған, уақытша 
жұмыссыз, Тараз қ. тұрады;

№ 17 сайлау округі бойынша – Руслан Сəдуақасұлы 
Қожасбаев, 1976 жылы туған, «SADU Develophent» 
ЖШС директорының орынбасары, Талдықорған қ. 
тұрады;

№ 18 сайлау округі бойынша – Құдайберген 
Бексұлтанов, 1956 жылы туған, қоғам қайраткері, 
Қарағанды қ. тұрады;

№ 19 сайлау округі  бойынша – Арман 
Қобыландыұлы Қалықов, 1973 жылы туған, «Арселор 
Миттал Теміртау» АҚ Көмір департаментінің дирек-
торы, Қарағанды қ. тұрады;

№ 20 сайлау округі бойынша – Еркін Аманжолұлы 
Əбіл, 1969 жылы туған, Мемлекеттік тарих 
институтының директоры, Қостанай қ. тұрады;

№ 21 сайлау округі бойынша – Мархабат 
Жайымбетұлы Жайымбетов, 1965 жылы туған, 
Қызылорда облысы əкімінің орынбасары, Қызылорда 
қ, тұрады;

№ 22 сайлау округі бойынша – Еділ Терекбайұлы 
Жаңбыршин, 1966 жылы туған, уақытша жұмыс 
істемейді, Ақтау қ. тұрады;

№ 23 сайлау округі бойынша – Жарқынбек 
Амантай, 1988 жылы туған, «ҚР Жазушылар одағы-
ның» Павлодар облысы филиалының директоры, 
Павлодар қ. тұрады;

№ 24 сайлау округі бойынша – Еркебұлан 
Нұрмағамбетұлы Мəмбетов, 1962 жылы туған, 
«Мамбетов и К» КТ бас директоры, Петропавл 
қ.тұрады;

№ 25 сайлау округі бойынша – Қайрат Рахымұлы 
Балабиев, 1965 жылы туған, уақытша жұмыс істе мей-
ді, Түркістан қ. тұрады;

№ 26 сайлау округі бойынша – Сəдібеков Ұласбек, 
1967 жылы туған, Сайрам ауданының əкімі, Сайрам 
ауданында тұрады;

№ 27 сайлау округі бойынша – Темір Базарбайұлы 
Қырықбаев, 1983 жылы туған, «Жас–Нұр7» ЖШС 
директоры, Түркістан қ. тұрады;

№ 28 сайлау округі бойынша – Ерболат 
Жалғасбайұлы Сатыбалдин, 1975 жылы туған, «Сала-
лық қəсіподақ «Кəсіп Қарған» ҚБ төрағасы, Жезқазған 
қ. тұрады;

№ 29 сайлау округі бойынша – Лұқбек Шабданұлы 
Тұмашинов, 1963 жылы туған, «Элхон» ЖШС дирек-
торы, Өскемен қ. тұрады.

Қазақстан Республикасының
Орталық сайлау комиссиясы

(Соңы. Басы 3-4-беттерде) 
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(Соңы. Басы 1-бетте)

«1. Аудандық жəне оларға теңестірілген соттарды (бұдан 
əрі – аудандық соттар) сот əкімшілігі саласындағы уəкілетті 
мемлекеттік орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) басшысының 
Жоғарғы Сот Төрағасымен жəне Жоғары Сот Кеңесімен 
келісілген ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының 
Президенті құрады, қайта ұйымдастырады, атауын өзгертеді 
жəне таратады.

Қазақстан Республикасының Президенті бірнеше əкiм шi-
лiк-аумақтық бiрлiкте ауданаралық сот немесе бiр əкiм шi -
лiк-аумақтық бiрлiкте бiрнеше аудандық сот құруы мүм кін.»;

3-тармақтағы «сот əкімшілігі саласындағы уəкілетті мем-
лекеттік органның (бұдан əрі – уəкілетті орган)» деген сөз-
дер «уəкілетті органның» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 16-бапта:
1-тармақта:
7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«7) аудандық жəне облыстық соттар судьяларының бос 

лауазымдарына кандидатураларды қарайды жəне Жоғары 
Сот Кеңесіне құжаттарды тапсыру мерзімі аяқталғанға дейін 
тиісті қорытындылар шығарады;»;

мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
«7-1) аудандық сот төрағасының, облыстық сот судья сы-

ның лауазымдарына кадр резервіне алу үшін кандидатура-
ларды қарайды;»;

2 жəне 2-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Жалпы отырыс облыстық сот судьяларының жалпы 

санының кемінде үштен екiсi қатысқан кезде құқықтық күші 
бар болып табылады.

Кеңейтілген жалпы отырыс облыстық сот судьяларының 
жəне тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың аудандық соттары судьяларының жалпы саны-
ның кемінде үштен екiсi қатысқан кезде құқықтық күші бар 
болып табылады.

2-1. Облыстық сот кеңейтілген жалпы отырыстар өткiзедi, 
оларда:

1) жергілікті соттың екі судьясын Жоғарғы Соттың кеңей-
тілген жалпы отырысына жібереді;

2) Жоғары Сот Кеңесінің, Жоғары Сот Кеңесі жанындағы 
Сот жюриінің жəне Кадр резерві жөніндегі комиссияның, 
Жоғарғы Сот жанындағы Сот төрелігінің сапасы жөніндегі 
комиссияның құрамдарына судьялардың кандидатураларын 
қарайды жəне Жоғарғы Соттың кеңейтілген жалпы отыры-
сына тиісті ұсынымдарды шығарады;

3) Жоғары Сот Кеңесі кадр резервінен ұсынған адам-
дар жəне (немесе) өз кандидатурасын өзі дербес ұсынған 
адамдар қа тарынан аудандық соттар төрағаларының бос 
лауазым да рына кандидатураларды баламалы негізде жа-
сырын дауыс беру арқылы сайлайды жəне тиісті қорытын-
дылар шығарады.

Облыстық соттың кеңейтілген жалпы отырыстары-
на облыс тық соттың судьялары жəне тиісті облыстың, 
респуб ликалық маңызы бар қаланың, астананың аудандық 
соттарының судьялары қатысады.»;

3) 18-баптың 7-тармағы алып тасталсын;
4) 20-баптың 2-тармағының 5) тармақшасы алып тастал-

сын;
5) 22-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 7-8) тар-

мақшамен толықтырылсын:
«7-8) облыстық сот төрағасының жəне сот алқасы төраға-

сының, Жоғарғы Сот судьясының, Жоғарғы Соттың сот ал-
қа сы төрағасының лауазымдарына кадр резервіне алу үшін 
кан дидатураларды қарайды;»;

6) 23-1-баптың 1-тармағында:
екінші бөліктегі «тағайындауға ұсынылады» деген сөздер 

«тағайындалады» деген сөзбен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген жағдайларда 

конкурссыз тағайындау осы Конституциялық заңның 
31-бабының 10-тармағында көзделген тəртіппен жүзеге 
асырылады.»;

7) 27-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуына себеп 

Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімінде 
тіркелгеннен кейін сотқа дейінгі тергеп-тексеру Қазақстан 
Республикасы Бас Прокурорының келісімімен ғана жалғас-
тырылуы мүмкін. Судья қылмыс үстінде ұстап алынған 
не ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасауға дайындалу 
немесе оқталу фактісі анықталған не ол ауыр немесе 
аса ауыр қылмыс жасаған жағдайларда, оған қатысты 
сотқа дейінгі тергеп-тексеру Қазақстан Республикасы 
Бас Прокурорының келісімін алғанға дейін, бірақ бір 
тəулік ішінде оны міндетті түрде хабардар ете отырып, 
жалғастырылуы мүмкін. Судья ға қатысты арнаулы жедел-
іздестіру іс-шаралары мен жасы рын тергеу əрекеттері 

Қазақстан Республикасының заңна малық актілерінде 
көзделген тəртіппен жүргізілуі мүмкін.

Судьяға қатысты арнаулы жедел-іздестіру іс-шаралары 
Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының санкциясымен 
ғана жүргізілуі мүмкін.»;

8) 29-бапта:
1-тармақтың 3) жəне 5) тармақшаларындағы «Жоғарғы 

Сот» деген сөздер «Жоғары Сот Кеңесi» деген сөздермен 
ауыс тырылсын;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Осы баптың 1-тармағының талаптарына сай келетін, 

заңгерлік кəсібі бойынша кемінде он бес жыл жұмыс өтілі 
немесе кемінде бес жыл судьялық жұмыс өтілі бар азамат 
облыстық соттың судьясы бола алады.»;

5-тармақтың үшінші бөлігіндегі «сегізінші» деген сөз 
«тоғызыншы» деген сөзбен ауыстырылсын;

6-тармақта:
бірінші бөлікте:
«төрағасы мен» деген сөздер алып тасталсын;
«тұрғылықты жері немесе жұмыс орны» деген сөздер 

«жұмыс орны» деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші, үшінші жəне төртінші бөліктер мынадай редак-

цияда жазылсын:
«Облыстық соттың сот алқасы төрағасының жəне судья-

сының лауазымына конкурсқа қатысушылар жұмыс орны 
бойынша Соттармен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңестің жəне 
тиісінше Жоғарғы Соттың немесе облыстық соттың жалпы 
отырысының қорытындыларын алуға тиіс.

Осы тармақтың облыстық соттың жалпы отырысының 
қорытындысын алу қажеттігі туралы талабы жұмыс істеп 
жүрген судьялар болып табылатын кандидаттарға, сон-
дай-ақ бұрын судья лауазымын атқарған адамдарға ғана 
қолданылады.

Жоғарғы Сот судьясы лауазымына конкурсқа қатысушы-
лар жұмыс орны бойынша Соттармен өзара іс-қимыл 
жөніндегі кеңестің де қорытындысын алуға тиіс.»;

7 жəне 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Бос судьялық лауазымға орналасуға арналған конкурс-

қа:
1) егер осы Конституциялық заңның 40-бабы 1-тармағы-

ның 2) жəне 
4) тармақшаларында көзделген тəртіптік жаза алып тас-

талған күннен бастап бір жылдан аз уақыт өтсе, судья ның;
2) егер Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссия оған 

қа тысты басқа сотқа, басқа мамандануға ауыстыру туралы 
шешім шығарған күннен бастап екі жылдан аз уақыт өтсе, 
судьяның;

3) атқаратын лауазымда екі жылдан аз уақыт жұмыс 
істеген судьяның;

4) Жоғары Сот Кеңесі мүшесінің қатысуына жол беріл-
мейді.

Осы тармақтың атқаратын лауазымда екі жылдан аз уақыт 
жұмыс істеген судьяның конкурсқа қатысуына жол бермеу 
туралы талабы:

1) шалғай жерде орналасқан соттарда судья лауазымына 
орналасуға ниет білдірген судьяларға;

2) тұрғылықты жерін ауыстыруды талап ететін ауруының 
бар екендігі туралы медициналық қорытындысы бар судья-
ларға;

3) бұрын соттың қайта ұйымдастырылуына жəне тараты-
луына, соттар судьяларының штат санының азайтылуына 
байланысты судья лауазымына конкурссыз тағайындалған 
судьяларға қолданылмайды.

Шалғай жерлерде орналасқан соттардың тізбесін Жоғары 
Сот Кеңесі айқындайды.

8. Судьялыққа кандидаттар негізгі жұмыс орнынан қол 
үзіп, тұрақты негізде сотта ақы төленетін тағылымдамадан 
өтеді. Бұл ретте судьялыққа кандидаттар Жоғары Сот 
Кеңесінің бос лауазымға тағайындау туралы ұсынымын 
алғаннан кейін тағылымдамадан өтуі мүмкін. Судьялыққа 
кандидаттың тағылымдамадан өту шарттары, тəртiбi 
Қазақстан Республикасының Президентi бекiтетiн ережеде 
айқындалады.»;

9) 30-бапта:
2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«2. Аудандық сот судьясының, облыстық соттың сот 

алқасы төрағасының жəне судьясының, Жоғарғы Сот 
судьясының бос лауазымдарына кандидаттарды іріктеуді 
Жоғары Сот Кеңесі бос лауазымдарға орналасуға өтініш 
берген жəне осы Конституциялық заңның 29-бабының талап-
тарына сай келетін адамдар қатарынан конкурстық негізде 
жүзеге асырады.»;

мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Аудандық сот төрағасының бос лауазымына кан-

дидаттарды іріктеуді Жоғары Сот Кеңесі облыстық соттың 

кеңейтілген жалпы отырысы сайлаған адамдар қатарынан 
жүзеге асырады.»;

4-тармақта:
бесінші бөліктегі «екінші» деген сөз «үшінші» деген 

сөзбен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы он бірінші бөлікпен толықтырылсын:
«Жоғарғы Сот судьясы лауазымына кандидатураларды, 

осы тармақтың тоғызыншы бөлігінде көзделген жағдай-
ларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының Президенті 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенатына баламалы 
негізде енгізеді.»;

10) 31-бапта:
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Жергiлiктi жəне басқа да соттардың төрағаларын Қазақстан 

Республикасының Президентi Жоғары Сот Кеңе сiнiң ұсынымы 
бойынша бес жыл мерзiмге лауазымға тағайындайды. 

Облыстық соттардың төрағалары жəне сот алқаларының 
төрағалары, Жоғарғы Сот алқаларының төрағалары өздері 
атқаратын лауазымға немесе тең дəрежелі соттардағы ұқсас 
лауазымға екі реттен артық тағайындала алмайды.»;

7-тармақтағы «тағайындауға ұсынылады» деген сөздер 
«тағайындалады» деген сөзбен ауыстырылсын;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Сот қайта ұйымдастырылған немесе таратылған, 

тиісті сот судьяларының саны азайтылған кезде осы сот 
судьялары өздерінің келiсуiмен тең дəрежелi немесе 
төмен тұрған сот судьясының бос лауазымына конкурссыз 
тағайындалуы мүмкiн.»;

мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:
«8-1. Осы Конституциялық заңның 44-бабы 1-тармағының 

4) тармақшасында, 5-тармағының екінші бөлігінде көзделген 
жағдайларда судья басқа сотқа, басқа мамандануға ауыс-
тырылған кезде судьялар өздерінің келiсімiмен басқа тең 
дəрежелi немесе төмен тұрған сот судьясының бос лауа-
зымына конкурссыз тағайындалуы мүмкiн.»;

9-тармақтағы «тағайындауға ұсынылады» деген сөздер 
«тағайындалады» деген сөзбен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 10-тармақпен толықтырылсын:
«10. Судьялардың бос лауазымдарына кандидаттарды 

конкурссыз тағайындау мəселелерін Жоғары Сот Кеңесі 
қарайды.»;

11) 33-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Судьяның өкiлеттiгiн тоқтата тұруды:
Жоғарғы Соттың Төрағасына қатысты – Қазақстан 

Республикасының Президентi;
Республиканың қалған барлық судьяларына қатысты – 

Жоғары Сот Кеңесінің Төрағасы жүзеге асырады.
Осы баптың 1-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларында 

көзделген жағдайларда Жоғары Сот Кеңесінің Төрағасы 
уəкілетті органның растайтын құжат қоса берілген хаба-
рының негізінде судьяның өкілеттігін тоқтата тұру мəселе-
лерін қарайды.»;

12) 34-бапта:
1-тармақта:
9) жəне 10) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«9) соттың таратылуы немесе соттың қайта ұйымдас-

тырылуы, тиісті сот судьялары санының азайтылуы, егер 
судья басқа соттағы судьяның бос лауазымына орналасуға 
келісім бермесе, сондай-ақ осы Конституциялық заңның 
44-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында, 5-тармағының 
екінші бөлігінде көзделген жағдайларда судьяның басқа 
сотқа, басқа мамандануға ауысудан бас тартуы;

10) соттың таратылуы немесе соттың қайта ұйымдас-
тырылуы, тиісті сот судьялары санының азайтылуы, өкiлет-
тiк мерзiмiнің аяқталуы, егер соттың төрағасы, сот алқа-
сының төрағасы басқа соттағы судьяның бос лауазымына 
орналасуға келiсiм бермесе, сондай-ақ осы Конституциялық 
заңның 44-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында, 
5-тармағының екінші бөлігінде көзделген жағдайларда сот 
төрағасының, сот алқасы төрағасының басқа сотқа, басқа 
мамандануға ауысудан бас тартуы;»;

мынадай мазмұндағы 2-1 жəне 2-2-тармақтармен 
толықтырылсын:

«2-1. Осы Конституциялық заңда көзделген негіздер 
туындаған кезде Жоғары Сот Кеңесі Республика сотта-
ры төрағаларының, сот алқалары төрағаларының жəне 
судьяларының өкілеттіктерін тоқтату мəселелерін қарайды.

2-2. Осы баптың 1-тармағының 4), 5), 6) жəне 7) 
тармақшаларында көзделген жағдайларда Жоғары Сот 
Кеңесі уəкілетті органның растайтын құжат қоса берілген 
хабарының негізінде судьяның өкілеттіктерін тоқтату 
мəселелерін қарайды.»;

4-тармақтың үшінші бөлігінде:
«келісуімен» деген сөзден кейін «осы Конституциялық 

заңның 31-бабының 10-тармағында көзделген тəртіппен» 
деген сөздермен толықтырылсын;

«тағайындауға ұсынылады» деген сөздер «тағайын-
далады» деген сөзбен ауыстырылсын;

13) 34-1-баптың 1-тармағындағы «Жоғары Сот Кеңесінің 
келісімімен Жоғарғы Соттың Төрағасы» деген сөздер «Жо-
ғары Сот Кеңесі» деген сөздермен ауыстырылсын;

14) 35-бапта:
1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Судьяны орнынан түсу нысанында лауазымынан боса-

ту судьяның Жоғары Сот Кеңесіне орнынан түсу туралы 
жазбаша өтініші бойынша жүзеге асырылады. Судьяның 
орнынан түсу туралы өтінішін қарау тəртібін Жоғары Сот 
Кеңесі айқындайды.»;

3-тармақтағы «Жоғарғы Сот Төрағасы» деген сөздер 
«Жоғары Сот Кеңесі» деген сөздермен ауыстырылсын;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Орнынан түсуге құқықты растауды жəне оны тоқ-

татуды Жоғары Сот Кеңесі жіберген материалдардың негі-
зінде Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссия қарай ды.

Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссияның шешімі 
Жоғары Сот Кеңесіне қарау үшін жіберіледі.»;

15) 38-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«38-2-бап. Жоғары Сот Кеңесі жанындағы 
Сот төрелігі академиясы
Жоғары Сот Кеңесі жанындағы Сот төрелігі академиясы 

(бұдан əрі – Академия) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің 
білім беру бағдарламаларын іске асырады, сот жүйесі кадр-
ларын қайта даярлауды, олардың біліктілігін арттыруды 
жəне ғылыми қызметті жүзеге асырады. 

Жоғары Сот Кеңесі Академияны жалпы басқаруды жүзеге 
асыратын уəкілетті орган болып табылады.

Академияны құруды, оның мəртебесін жəне жұмысын 
ұйымдастыруды Қазақстан Республикасының Президенті 
айқындайды.»;

16) 44-баптың 2 жəне 5-тармақтары мынадай редакцияда 
жазылсын:

«2. Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссияның 
кəсіптік қызметті бағалау нəтижелері бойынша судьяны 
кəсіптік жарамсыздығына қарай атқаратын лауазымына сай 
келмейді деп тану туралы шешімі Жоғары Сот Кеңесінің 
судьяны атқаратын лауазымынан босату туралы мəселені 
қарауына негіз болып табылады.

Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссияның кəсіптік 
қызметті мерзімді бағалау нəтижелері бойынша судьяны 
басқа сотқа ауыстыру туралы шешімі Жоғары Сот Кеңесінің 
судьяны басқа сотқа ауыстыру туралы, ал ауысудан бас 
тартқан жағдайда судьяны атқаратын лауазымынан босату 
туралы мəселені қарауына негіз болып табылады.»;

«5. Жоғары Сот Кеңесінің судьяны атқаратын лауазы-
мынан босату туралы ұсыным беруден бас тартуы Сот 
төрелігінің сапасы жөніндегі комиссия шығарған шешімнің 
күшін жояды. Жоғары Сот Кеңесінің Сот төрелігінің сапасы 
жөніндегі комиссия шешімінің күшін жоюы Жоғары Сот 
Кеңесінің не Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссияның 
осы бапта көзделген өзгеше шешім қабылдауына негіз бо-
лып табылады.

Жоғары Сот Кеңесінің осы баптың 1-тармағының 4) 
тармақшасында көзделген шешімді қабылдауы Жоғары Сот 
Кеңесінің судьяны басқа сотқа, басқа мамандануға ауыстыру 
туралы мəселені қарауына негіз болып табылады.».

2-бап. Осы Конституциялық заң:
1) 2023 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 

1-баптың 
6) тармақшасын, 10) тармақшасының бесінші, алтыншы, 

жетінші, сегізінші тоғызыншы, оныншы, он бірінші жəне 
он екінші абзацтарын, 

12) тармақшасының тоғызыншы, оныншы жəне он бірінші 
абзацтарын;

2) 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 

2) тармақшасының үшінші, төртінші жəне он үшінші 
абзацтарын, 

8) тармақшасының сегізінші абзацын, 9) тармақшасының 
екінші, үшінші, төртінші жəне бесінші абзацтарын, 10) 
тармақшасының төртінші абзацын;

3) 2024 жылғы 15 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 

3) тармақшасын, 8) тармақшасының екінші абзацын, 15) 
тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа ен-
гізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 27 наурыз
№ 215-VІI ҚРЗ

(Жалғасы. Басы 1-бетте)

«1. Некені (ерлі-зайыптылықты) сот тəртібімен бұзу 
кезінде ерлі-зайыптылар кəмелетке толмаған балалары 
өздерінің қайсысымен тұратындығы туралы, балаларды 
жəне (немесе) еңбекке қабілетсіз мұқтаж жұбайын (зайы-
бын) күтіп бағуға қаражат төлеу тəртібі, осы қаражаттың 
мөлшері туралы не ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін 
бөлу туралы, ата-ананың баламен қарым-қатынас жасау 
тəртібін айқындау туралы келісімді соттың қарауына ұсына 
алады. Сот шешімінде ерлі-зайыптылардың некені (ерлі-
зайыптылықты) бұзғаннан кейінгі тектері көрсетіледі.»;

2-тармақ 4) тармақшадағы «айқындауға міндетті.» деген 
сөздер «айқындауға;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай 
мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

«5) ата-ананың баламен қарым-қатынас жасау тəртібін 
анықтауға міндетті.».

2. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық-процестік кодексіне:

1) 187-баптың екінші бөлігіндегі «293 (екiншi жəне 
үшiншi бөлiктерiнде)» деген сөздер «293 (екiншi, үшінші 
жəне төртiншi бөлiктерiнде)» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

2) 426-баптың бірінші жəне екінші бөліктері мынадай 
редакцияда жазылсын: 

«1. Істі апелляциялық тəртіппен қарайтын сот үкімнің, 
сот қаулысының заңдылығын, негізділігін, əділдігін толық 
көлемде тексереді жəне егер бұл ретте сотталғанның жағ-
дайы нашарламаса, оларға шағымда, прокурордың өтініш-
хатында көрсетілмеген негіздер бойынша өзгерістер 
енгізуге құқылы.

2. Егер істі қараған кезде басқа сотталғандардың 
құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылғаны, бұл заңсыз 
үкімнің, қаулының шығарылуына алып келгені анықталса, 
егер бұл ретте сотталғанның жағдайы нашарламаса, сот 
осы Кодексте көзделген қағидаларды сақтай отырып, оның 
шағым жасалмаған, прокурордың апелляциялық өтініш-
хаты бойынша қайта қаралмаған бөліктерінде де жəне 
өздері туралы шағым, прокурордың өтінішхаты берілмеген 
адамдарға қатысты да күшін жоюға немесе оны өзгертуге 
құқылы.

Үкімді өздері туралы шағым, прокурордың өтінішхаты 
берілмеген адамдарға қатысты өзгертуге немесе оның күшін 
жоюға шағым, прокурордың өтінішхаты өзіне қатысты 
болатын адамға қатысты үкімнің күші жойылған неме-
се ол өзгертілген жағдайда ғана жəне қылмыстық құқық 

бұзушылықты бірлесіп жасаған басқа да сотталғандардың 
əрекеттерін саралауды сəйкес келтіру үшін ғана жол 
беріледі.

Сот сотталғанның жағдайын оның өтінішхаты немесе 
оның қорғаушысының немесе заңды өкілінің өтінішхаты 
бойынша нашарлатуға құқылы емес.»;

3) 431-баптың бірінші бөлігінің 8) жəне 9) тармақтары 
алып тасталсын.

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

92-бап мынадай мазмұндағы үшінші, төртінші, бесінші, 
алтыншы жəне жетінші бөліктермен толықтырылсын:

«3. Басқа адам жасаған қылмыс туралы iс бойынша тергеу 
əрекеттерін жүргiзу қажет болған кезде жазасын мекемелер-
де өтеу белгіленіп, бас бостандығынан айыруға сотталған 
адам қауіпсіздігі аралас мекемеде қалдырылуы, сондай-ақ 
прокурордың санкциясымен Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық-процестік кодексінде белгiленген мерзiмге 
басқа мекемеден ауыстырылуы мүмкiн.

4. Басқа адам жасаған қылмыс туралы iс бойынша сот 
талқылауына қатысу қажет болған кезде, сотталған адам 
орташа қауіпсіз мекемелер үшін осы Кодексте көзделген 
жағдайларда, iстi сотта қарау уақытына сот қаулысымен 
қауіпсіздігі аралас мекемеде қалдырылуы мүмкiн.

5. Егер сотталған адам басқа iс бойынша қылмыстық 
жауаптылыққа тартылса жəне оған қатысты күзетпен ұстау 
түрiндегі бұлтартпау шарасы таңдалса, оны қауіпсіздігі ара-
лас мекемеде ұстау мерзiмдерi Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық-процестік кодексіне сəйкес айқындалады.

6. Сотталған адам осы баптың үшінші, төртінші жəне 
бесінші бөліктерінде көрсетілген негiздер бойынша, сондай-
ақ құқықтық тəртiпті ұстап тұру үшiн қауіпсіздігі аралас 
мекемеге ауыстырылуы мүмкiн.

Осы баптың үшінші жəне төртінші бөліктерінде 
көзделген негіздер бойынша қауіпсіздігі аралас мекемелерге 
жіберілген сотталғандар басқа адамдардан оқшауланып ка-
мераларда ұсталады жəне оларға түрін сот тағайындаған ме-
кеме үшін осы Кодексте белгіленген шарттар қолданылады.

7. Мекемелерде құқықтық тəртіпті қамтамасыз ету үшін 
қауіпсіздігі аралас мекемеге ауыстырылған сотталғандар:

1) ай сайын ақшаны уақытша орналастырудың қолма-
қол ақшаны бақылау шоттарындағы, екі айлық есептiк 
көрсеткiшке дейiнгi мөлшердегі қаражатты тамақ өнімдері 
мен бiрiншi кезекте қажеттi заттарды сатып алуға жұмсауға;

2) бір жыл iшiнде екі қысқа мерзiмдi жəне екі ұзақ 
мерзімді кездесу алуға;

3) күн сайын ұзақтығы бiр жарым сағаттық сейілдеудi 
пайдалануға құқылы.

Сотталғандар камераларда жəне қауіпсіздігі аралас меке-
меде ұсталатын барлық санаттағы адамдардан оқшауланып 
ұсталады.».

4. 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының 
Азаматтық процестік кодексіне:

1) 1-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Қазақстан Республикасының аумағында азаматтық 

істер бойынша сот ісін жүргізу тəртібі Қазақстан Респуб-
ликасының Конституциясында, Қазақстан Республикасының 
конституциялық заңдарында, Қазақстан Республикасының 
Конституциясына жəне халықаралық құқықтың жалпыға 
бірдей танылған қағидаттары мен нормаларына негізделген 
осы Кодексте айқындалады. Азаматтық сот ісін жүргізу 
тəртібін реттейтін өзге де заңдардың ережелері осы Кодекс-
ке енгізілуге жатады.»; 

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

бұзылған немесе даулы құқықтарын, бостандықтары мен 
заңды мүдделерін қорғау жəне қалпына келтіру, азаматтық 
айналымда заңдылықты сақтау, істің толық, уақтылы, əділ 
қаралуын жəне шешілуін қамтамасыз ету, дауды бейбіт 
жолмен реттеуге жəрдемдесу, құқық бұзушылықтардың 
алдын алу мен қоғамда заңға жəне сотқа құрметпен қарауды 
қалыптастыру азаматтық сот ісін жүргізудің міндеттері бо-
лып табылады.»;

3) 27-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«3. Кəмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандан-
дырылған ауданаралық соттар кəмелетке толмаған ортақ 
балалары бар ерлі-зайыптылар арасындағы некені бұзу, 
мүлікті бөлу (кəмелетке толмаған балалар болған кезде) 
туралы, баланың тұрғылықты жерін айқындау, соның 
ішінде бала ата-аналарының біреуімен республикадан тыс 
жерлерге тұрақты тұру үшін кеткен кезде айқындау; ата-
анасының, жақын туыстарының олардан бөлек тұратын 
баламен қарым-қатынас жасау тəртібін айқындау; заңның 
негізінсіз басқа адамдардың қолындағы баланы алып қою 
туралы; ата-ана құқықтарынан айыру (оларды шектеу) 
жəне оларды қалпына келтіру (шектеулерді жою) туралы; 
бала асырап алу жəне оның күшін жою, бала асырап алу-
ды жарамсыз деп тану туралы; кəмелетке толмағандарды 
арнаулы білім беру ұйымдарына немесе ерекше режимде 
ұстайтын білім беру ұйымдарына жіберу туралы; кəмелетке 

толмағандарға қатысты қорғаншылық пен қамқоршылықтан 
(патронаттан) туындайтын даулар бойынша; əкесін анықтау 
жəне алименттер өндіріп алу туралы; он төрттен он сегіз 
жасқа дейінгі кəмелетке толмаған адамның өз кірістеріне 
өз бетінше иелік ету құқықтарын шектеу немесе олардан 
айыру туралы арыздар бойынша; кəмелетке толмаған адам-
ды əрекетке толық қабілетті деп жариялау (эмансипация) 
туралы; алименттердің мөлшерін өзгерту туралы, кəмелетке 
толмаған балаларды күтіп-бағуға алимент төлеуден, али-
менттер бойынша берешекті төлеуден босату туралы; 
кəмелетке толмағандардың еңбек, мұрагерлік, тұрғын үй 
құқықтарын қорғау туралы; Қазақстан Республикасына 
заңсыз алып келген немесе Қазақстан Республикасында 
ұсталып отырған баланы кері қайтару туралы немесе 
Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық 
шарттың негізінде осындай балаға қатысты қол жеткізу 
құқықтарын жүзеге асыру туралы; кəмелетке толмағандар 
жəне кəмелетке толғандар бірлесіп, оның ішінде əрекетке 
қабілетсіз немесе əрекетке қабілеттілігі шектеулі кəмелетке 
толғандардың қатысуымен келтірілген зиянды өтеу туралы 
азаматтық істерді қарайды жəне шешеді.

Кəмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандан-
дырылған ауданаралық соттар кəмелетке толмағандардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын даулар бойын-
ша азаматтық істерді қарайды жəне шешеді. 

Кəмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандан-
дырылған ауданаралық соттың соттылығына жатқызылған 
істер кəмелетке толмаған адамның заңды өкілдерінің 
өтінішхаты бойынша, республикалық маңызы бар қалалар-
дың жəне астананың, облыс орталықтарының шегінде 
орналасқан аудандық (қалалық) соттардың соттылығына 
жатқызылған істерді қоспағанда, баланың тұрғылықты (бо-
латын) жеріндегі аудандық (қалалық) сотта қаралуы мүмкін 
немесе оған берілуі мүмкін. Өтінішхат істі сот талқылауына 
дайындау аяқталғанға дейін берілуі мүмкін.»;

4) 30-баптың жетінші бөлігі мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«7. Республикалық маңызы бар қалалардың жəне 
астананың, облыс орталықтарының шегінде орналасқан 
аудандық (қалалық) соттардың соттылығына жататын істер 
бойынша талап қоюларды қоспағанда, некені бұзу туралы 
талап қоюлар талап қоюшының тұрғылықты жері бойынша 
онымен кəмелетке толмаған балалары бірге тұрған кезде 
берілуі мүмкін.»;

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЗАҢЫ
«Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі 

туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына �згерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне процестік заңнаманы 

жетілдіру және сот жүйесін реформалау мәселелері бойынша �згерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

(Соңы 10-бетте) 
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5) 60-бап мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«4. Тапсырма бойынша өкіл өзіне берілген өкілеттіктер 
шегінде өзі мүдделерін білдіретін адамның процестік құқық-
тарына ие болады жəне процестік міндеттерін атқарады.»;

6) 148-баптың екінші бөлігі мынадай мазмұндағы екінші 
абзацпен толықтырылсын:

«Өкіл ұсынған жəне қол қойған талап қоюда, осы бөліктің 
1) – 8) тармақшаларында көрсетілген талаптардан басқа, 
талаптар негізделетін заң нормасына сілтеме болуға тиіс.»;

7) 166-баптың төртінші бөлігінің екінші абзацы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«Өкіл ұсынатын жəне қол қойған пікірде, осы бөліктің 
1) – 4) тармақшаларында көрсетілген талаптардан басқа, 
қарсылықтар соған сəйкес негізделген дəлелдемелерге 
жəне заң нормасына сілтеме болуға тиіс. Пікірде істі дұрыс 
жəне уақтылы қарауға қажетті телефондардың, факстердің 
нөмірлері, электрондық поштаның мекенжайлары мен өзге 
де мəліметтер көрсетілуі мүмкін.»;

8) 405-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«1. Бірінші сатыдағы соттың судьясы мерзімінде берілген 
жəне осы Кодекстің 401-бабы екінші бөлігінің екінші абза-
цының, 403, 404-баптарының талаптарына сəйкес келетін 
апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын 
алғаннан кейін мынадай əрекеттерді жасайды:»;

9) 413-бапта:
үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Осы баптың төртінші бөлігінде белгіленген жағдай-

ларды қоспағанда, апелляциялық сатыдағы сотта бірнеше 
талап қою талаптарын біріктіру жəне бөлу, талап қою 
талаптарының мөлшерін өзгерту, талап қою нысанасы мен 
негізін өзгерту, тиісті емес жауапкерді ауыстыру, қарсы та-
лап қою туралы қағидалар қолданылмайды.»;

мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын: 
«4. Осы Кодекстің 427-бабының төртінші бөлігінде 

көзделген негіздер бойынша сот шешімінің күші жойылған 
жəне іс мəні бойынша қарау үшін қабылданған жағдайда, 
апелляциялық сатыдағы сот істі бірінші сатыдағы соттың 
қағидалары бойынша қарайды жəне шешеді.»;

10) 416-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«Апелляциялық сатыдағы сот прокурорға апелляциялық 
сатыда қаралуға жататын істер туралы хабарлайды.»;

11) 424-бапта:
бірінші бөлікте:
5) тармақша алып тасталсын;
6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6) осы Кодекстің 427-бабының төртінші бөлігінде 

көзделген негіздер бойынша сот шешімінің күші жойылған 
жағдайда, істі бірінші сатыдағы сот қағидалары бойынша 
мəні бойынша қарау үшін өзінің іс жүргізуіне қабылдауға;»;

екінші жəне үшінші бөліктер алып тасталсын;
12) 425-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«1) іс бірінші сатыдағы соттың қағидалары бойынша 

мəні бойынша қаралғаннан кейін жаңа шешім қабылданған 
жағдайда, осы Кодекстің 424-бабы бірінші бөлігінің 1), 2), 3) 
тармақшаларында, сондай-ақ 6) тармақшасында көзделген 
жағдайларда қаулы;»;

13) 427-бапта:
бірінші бөліктің 5) тармақшасы мынадай редакцияда 

жазылсын: 
«5) жүргізілу міндеттілігі осы Кодексте көзделген кезде 

істе жеке процестік əрекет хаттамасының болмауы негіз 
болып табылады.»;

төртінші бөлік 5) тармақшасындағы «қол қойған кез 
келген жағдайда бірінші сатыдағы сот шешімінің күші 
жойылуға жатады.» деген сөздер «қол қойған;» деген сөз-
дермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақ-
шамен толықтырылсын:

«6) жүргізілу міндеттілігі осы Кодексте көзделген кезде 
істе сот отырысы хаттамасы болмаған кез келген жағдайда 
бірінші сатыдағы сот шешімінің күші жойылуға жатады.»;

бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«5. Осы Кодекстің 427-бабының төртінші бөлігінде 

көзделген негіздер бойынша бірінші сатыдағы сот 
шешімінің күші жойылған кезде апелляциялық сатыдағы 
сот ұйғарым шығарады. Ұйғарымда істі бірінші сатыдағы 
сотта іс жүргізу қағидалары бойынша қарауға көшу туралы, 
іске қатысатын адамдар жасауға тиіс əрекеттер жəне олар-
ды жасау мерзімдері көрсетіледі. Көрсетілген əрекеттер 
аяқталғаннан кейін істі əдеттегідей апелляциялық сатыдағы 
соттың сол құрамы қарайды.

Қалған жағдайларда, оның ішінде жаңа шешім шыға-
рылып, сот шешімінің күші жойылған кезде, апелляциялық 
сатыдағы сот істі бір сот отырысында бір сот актісін 
қабылдай отырып, қарайды.»;

5-1 бөлік алып тасталсын;
14) 451-баптың екінші бөлігінің 3) жəне 4) тармақшалары 

мынадай редакцияда жазылсын:
«3) осы Кодекстің 427-бабында көзделген бұзушылықтар 

анықталған жағдайда, апелляциялық сатыдағы сот 
қаулысының күшін жояды жəне істі апелляциялық сатыдағы 
сотқа судьялардың өзге құрамында жаңадан қарауға жібереді;

4) осы Кодекстің 427-бабында көзделген бұзушылықтар 
анықталған жағдайда, бірінші сатыдағы сот шешімінің, 
апелляциялық сатыдағы сот қаулысының күшін жояды 
жəне істі апелляциялық сатыдағы сотқа судьялардың өзге 
құрамында жаңадан қарауға жібереді;».

5. 2020 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік рəсімдік-процестік кодексіне:

1) 91-баптың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«5. Егер заңда өзгеше көзделмесе, сотқа дейінгі тəртіппен 
шағым жасалғаннан кейін сотқа жүгінуге жол беріледі. Егер 
заңда жоғары тұрған органға шағым жасау қажеттілігінсіз 
сотқа жүгіну мүмкіндігі көзделген жағдайда, əкімшілік 
актісіне, əкімшілік əрекетіне (əрекетсіздігіне) дау айтыла-
тын əкімшілік орган, лауазымды адам сотқа пікірмен қатар 
жоғары тұрған əкімшілік орган басшысының, лауазымды 
адамының уəжді ұстанымын ұсынады.»;

2) 138-баптың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«5. Судья жауапкерді Қазақстан Республикасы Азаматтық 
процестік кодексінің талаптарына сəйкес дайындалған жəне 
ресімделген жазбаша пікірді жəне жоғары тұрған əкімшілік 
орган басшысының, лауазымды адамның уəжді ұстанымын 
он жұмыс күнінен аспайтын мерзімде əкімшілік іспен бірге 
(бар болса) беруге міндеттейді.

Талап қоюшы алдын ала тыңдау сатысында пікірмен жəне 
ұстаныммен танысады.

Оларды судья белгілеген мерзімде ұсынбау ақшалай 
өндіріп алуды қолдануға негіз болып табылуы мүмкін жəне 
əкімшілік істі мəні бойынша қарауға кедергі келтірмейді.».

6. «Жедел-іздестіру қызметі туралы» 1994 жылғы 15 
қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңына:

12-баптың 7-тармағының төртінші абзацы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«Судьяға қатысты арнаулы жедел-іздестіру іс-шаралары 
Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының санкциясымен 
ғана жүргізілуі мүмкін.».

7. «Сот приставтары туралы» 1997 жылғы 7 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«2. Сот приставына нысанды киiм (погонсыз), сəйкес-
тендіру картасы жəне жетон берiледi, олардың үлгiлерiн сот 
əкімшілігі саласындағы уəкiлеттi мемлекеттік орган (бұдан 
əрі – уəкілетті орган) бекiтеді.»;

2) 4-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Уəкілетті орган Жоғарғы Сотта жəне облыстардағы, 

астанадағы жəне республикалық маңызы бар қалалардағы 
аумақтық бөлімшелерде (бұдан əрі – аумақтық бөлімшелер) 
сот приставтарының бөлімшелерін құрады.».

8. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына:

1) 5-баптың екінші бөлігіндегі «Жоғарғы Соты» деген 
сөздер «Жоғары Сот Кеңесінің» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

2) 5-2-баптың тақырыбындағы жəне бірінші абзацындағы 
«Жоғарғы Сотының», «Жоғарғы Соты» деген сөздер 
тиісінше «Жоғары Сот Кеңесінің», «Жоғары Сот Кеңесінің» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 59-бапта:

4-тармақтың үшінші, бесінші жəне алтыншы бөлік-
теріндегі «Жоғарғы Соты», «Жоғарғы Сотының» деген 
сөздер тиісінше «Жоғары Сот Кеңесі», «Жоғары Сот 
Кеңесінің» деген сөздермен ауыстырылсын;

4-1-тармақтағы «Жоғарғы Сотына» деген сөздер 
«Жоғары Сот Кеңесіне» деген сөздермен ауыстырылсын;

8-7-тармақтағы «Жоғарғы Соты», «Жоғарғы Сотының» 
деген сөздер тиісінше «Жоғары Сот Кеңесі», «Жоғары Сот 
Кеңесінің» деген сөздермен ауыстырылсын;

8-9-тармақтағы «Жоғарғы Сотының» деген сөздер 
«Жоғары Сот Кеңесінің» деген сөздермен ауыстырылсын;

8-11-тармақтағы «Жоғарғы Сотымен» деген сөздер 
«Жоғары Сот Кеңесімен» деген сөздермен ауыстырылсын;

8-12 жəне 8-13-тармақтардағы «Жоғарғы Сотына», 
«Жоғарғы Соты» деген сөздер «Жоғары Сот Кеңесіне», 
«Жоғары Сот Кеңесі» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 63-бапта:
3-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«Сот төрелігі академиясының тауарларды (жұмыстарды, 

көрсетілетін қызметтерді) өткізу жөніндегі ақылы қызмет 
түрлерін көрсету жəне оның тауарларды (жұмыстарды, 
көр сетілетін қызметтерді) өткізуден түскен ақшаны 
жұмсау қағидаларын Қазақстан Республикасы Жоғары Сот 
Кеңесінің аппараты бекітеді.»;

4-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«Сот төрелігі академиясының жарғылық қызметіне байла-
нысты тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) 
бағаны Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің 
аппаратымен келісу бойынша Сот төрелігі академиясы 
бекітеді.».

9. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қыз меті 
туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Респуб-
ликасының Заңына:

15-баптың 4-тармағының екінші бөлігінде:
«Жоғарғы Соты» деген сөздер «Жоғары Сот Кеңесі» де-

ген сөздермен ауыстырылсын;
«соттардың қызметін ұйымдастырушылық жəне мате-

риалдық-техникалық қамтамасыз ету мəселесі жөніндегі 
уəкілетті органда жəне оның аумақтық бөлім шелерінде» 
деген сөздер «сот əкімшілігі саласындағы уəкілетті 
мемлекеттік органда жəне оның облыстардағы, астанадағы 
жəне республикалық маңызы бар қалалардағы аумақтық 
бөлімшелерінде» деген сөздермен ауыстырылсын. 

10. «Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі 
туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Рес-
публикасының Заңына:

1) 1-бап мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықты-
рылсын:

«7-1. Кеңестің жанында Сот төрелігі академиясы жұмыс 
істейді. 

Кеңес Академияны жалпы басқаруды жүзеге асыратын 
уəкілетті орган болып табылады.

Сот төрелігі академиясын құруды, оның мəртебесін жəне 
жұмысын ұйымдастыруды Қазақстан Республикасының 
Президенті айқындайды.»;

2) 3-баптың 1-тармағында:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) аудандық жəне оған теңестірілген сот (бұдан əрі – 

аудандық сот) судьясының, облыстық жəне оған теңес тірілген 
соттың (бұдан əрі – облыстық сот) сот алқасы төрағасының, 
судьясының, Жоғарғы Сот судьясының бос лауазымдарына 
кандидаттарды іріктеуді конкурстық негізде жүзеге асырады:

конкурстың қорытындылары бойынша аудандық соттың 
судьясының, облыстық соттың сот алқасы төрағасының 
жəне судьясының бос лауазымдарына тағайындау үшін 
кандидаттарды Қазақстан Республикасының Президентіне 
ұсыным жасайды;

конкурстың қорытындылары бойынша Жоғарғы Сот 
судьясының бос лауазымына кандидатты Парламент 
Сенатына баламалы негізде ұсыну үшін Қазақстан 
Республикасының Президентіне ұсыным жасайды;»;

2-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2-1) «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен 

судья ларының мəртебесі туралы» Қазақстан Республикасы 
Конституциялық заңында көзделген жағдайларда судья-
лардың бос лауазымдарына кандидаттарды конкурссыз 
тағайындау не сайлау мəселелерін қарайды:

жергілікті жəне басқа сот судьясының бос лауазымына 
тағайындау үшін кандидатты Қазақстан Республикасының 
Президентіне ұсыным жасайды;

Парламент Сенатына ұсыну енгізу үшін Жоғарғы Сот 
судьясының бос лауазымына кандидаттарды Қазақстан 
Республикасының Президентіне ұсыным жасайды;»;

мынадай мазмұндағы 3-1) жəне 3-2) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«3-1) аудандық сот төрағасының бос лауазымына сайлау 
үшін кадр резервінде тұрған адамдардың жəне (немесе) өз 
кандидатурасын өзі дербес ұсынған адамдардың қатарынан 
кандидатураларды облыстық соттың кеңейтілген жалпы 
отырысына ұсынады; 

3-2) облыстық соттың кеңейтілген жалпы отырысы 
сайлаған адамдардың қатарынан аудандық сот төрағасының 
бос лауазымына кандидаттарды іріктеуді жүзеге асырады:

іріктеудің қорытындылары бойынша аудандық сот 
төрағасының бос лауазымына тағайындау үшін кандидат-
тарды Қазақстан Республикасының Президентіне ұсыным 
жасайды;»;

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен 

судьяларының мəртебесі туралы» Қазақстан Республикасы 
Конституциялық заңында көзделген жағдайларда төраға-
лардың, сот алқалары төрағаларының жəне судьялардың 
өкілеттіктерін тоқтату мəселелерін қарайды:

Қазақстан Республикасының Президентіне жергілікті 
жəне басқа соттардың төрағаларын, сот алқаларының 
төрағаларын жəне судьяларын, Жоғарғы Соттың сот 
алқаларының төрағаларын лауазымынан босатуды ұсынады;

Парламент Сенатына ұсыну енгізу үшін Жоғарғы Соттың 
Төрағасы мен судьяларын лауазымынан босату туралы 
Қазақстан Республикасының Президентіне ұсыным енгізеді;»;

мынадай мазмұндағы 5-1) жəне 5-2) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«5-1) бір жыл мерзім өткеннен кейін судья лауазымына 
алғаш рет тағайындалған адамның жұмыс нəтижелерін 
қарайды жəне Жоғарғы Сот жанындағы Сот төрелігінің 
сапасы жөніндегі комиссия (бұдан əрі – Сот төрелігінің 
сапасы жөніндегі комиссия) судьяның кəсіби қызметін оң 
бағалаған кезде, Жоғарғы Сот Төрағасының ұсынуы бой-
ынша оны бекіту туралы мəселені шешеді; 

5-2) зейнеткерлік жасқа толғанда судья лауазымында 
болу мерзімін ұзарту туралы мəселені қарайды;»;

мынадай мазмұндағы 5-3) тармақшамен толықтырылсын:
«5-3) Кеңестің жанындағы Сот төрелігі академиясын 

жалпы басқаруды жүзеге асырады;»;
13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«13) судья лауазымына орналасу үшін біліктілік емти-

хандарын тапсырған, Кеңестің ұсынымын алған, соттарда 
тағылымдамадан өткен жəне облыстық соттардың жал-
пы отырыстарының қорытындыларын алған, сондай-ақ 
Кеңестің жанындағы Сот төрелігі академиясын бітірген 
адамдардың есебін жүргізуді ұйымдастырады;»;

3) 4-баптың 6-тармағындағы «шетелдік сарапшыларды 
жəне» деген сөздер алып тасталсын; 

4) 5-баптың 1-тармағының 10) тармақшасы мынадай ре-
дакцияда жазылсын: 

«10) өз құзыретінің мəселелері бойынша өкімдер 
шығарады;»;

5) 7-баптың 1-тармағында: 
8-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«8-1) Сот жюриінің, Кадр резерві жөніндегі комиссияның, 

Біліктілік комиссиясының, Конкурстық іріктеу жөніндегі 
комиссияның қызметін қамтамасыз етуді ұйымдастырады;»;

13) тармақша алып тасталсын;
16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«16) Кеңес аппараты қызметкерлерінің тəртіптік жауап-

кершілігі мəселелерін шешеді;»;
мынадай мазмұндағы 16-1) жəне 16-2) тармақшалармен 

толықтырылсын:
«16-1) Кеңес жанындағы Сот төрелігі академиясының 

штат кестесін келіседі;
16-2) Кеңес жанындағы Сот төрелігі академиясының та-

уарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізу 
жөніндегі ақылы қызмет түрлерін көрсету жəне оның тау-
арларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден 
түскен ақшаны жұмсау қағидаларын бекітеді;»;

6) 8-баптың 2-тармағының екінші бөлігі мынадай редак-
цияда жазылсын: 

«Кеңестің жабық отырыстары, заңда көзделген жағдай-
ларды қоспағанда, судьяларды лауазымнан босату туралы, 
судьялардың, сот алқалары төрағаларының жəне соттар 
төрағаларының бос лауазымдарына орналасуға арналған кон-
курс қорытындыларын шығару туралы мəселелерді қараған 
кезде, оның ішінде кандидатураларды талқылаған жəне олар 
бойынша шешімдер қабылдаған кезде өткізілмейді.»; 

7) 11-бапта:
2-тармақ алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Комиссияны қалыптастыру тəртібі, сондай-ақ 

оның отырыстарын өткізу тəртібі Кеңестің регламентінде 
айқындалады.»;

3-тармақ алып тасталсын;
8) 12-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«12-бап. Комиссияның біліктілік емтихандарын қабылдау 

жөніндегі отырыстары
Комиссияның біліктілік емтихандарын қабылдау 

жөніндегі отырыстары ашық жəне жария түрде өткізіледі. 
Егер оты рыстарға Комиссия мүшелерінің жалпы санының 
кемінде үштен екісі қатысса, олар оның құқықтық күші бар 
деп есептеледі.

Комиссияның отырыстарына байқаушылар шақырылуы 
мүмкін.»;

9) 13-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Кеңестің жанындағы Сот төрелігі академиясында 

оқуды бітірген жəне біліктілік емтихандарын тапсырған 
адамдар оқуды бітірген күннен бастап төрт жыл бойы 
біліктілік емтиханын тапсырудан босатылады.»;

10) 14-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«Біліктілік емтихандарын қабылдаудан бас тартылған 
жағдайда, Комиссия төрағасы өтініш берілген немесе осы 
Заңның 13-бабының 9-1-тармағында көрсетілген арнаулы 
тексеру нəтижелері алынған күннен бастап бір ай ішінде 
азаматқа уəжді жауап беруге міндетті.»;

11) 16-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«16-бап. Судья лауазымына конкурс 
1. Кеңестiң аудандық сот судьясы, облыстық соттың сот 

алқасының төрағасы жəне судьясы, Жоғарғы Сот судьясы 
лауазымдарына тағайындау туралы ұсынымы конкурстық 
қараудың нəтижелерi бойынша беріледі.

«Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяла-
рының мəртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Консти-
туциялық заңының 29-бабының 4-тармағында белгіленген 
талаптарға сəйкес келетін жəне Жоғарғы Соттың ұсынысы 
бойынша тізбесін Кеңес бекітетін жекелеген құқық са-
лаларында мамандар болып табылатын, облыстық сот 
судьясының бос лауазымына кандидаттар үшін жеке кон-
курс өткізілуі мүмкін. Мұндай жеке конкурстық іріктеуді 
өткізу тəртібі Кеңестің регламентінде айқындалады.

2. Конкурс жариялау туралы шешімді жыл сайын 
Кеңес бекітетін жəне Кеңестің интернет-ресурсында ор-
наластырылатын конкурстар өткізу графигінің негізінде 
Кеңес хатшысының ұсынысы бойынша Кеңес Төрағасы 
қабылдайды.

Конкурсты өткізу графигін бекіту тəртібі, сондай-ақ оған 
енгізілетін мəліметтер Кеңес регламентінде айқындалады.

3. График судьялардың ауысуын талдау мен бол-
жау, жергілікті соттардың төрағалары мен сот алқалары 
төрағаларының өкілеттік мерзімдері, сондай-ақ бар бос 
орындар ескеріле отырып жасалады.

4. Кеңестің аудандық соттың судьясы, облыстық соттың 
сот алқасының төрағасы жəне судьясы, Жоғарғы Сот су-
дьясы бос лауазымдарына орналасу үшін конкурс туралы 
хабарландыруын Кеңес аппараты Кеңестің регламентінде 
белгіленген мерзімдерде, бірақ конкурстан кемінде екі апта 
бұрын Кеңестің интернет-ресурсында қазақ жəне орыс 
тілдерінде жариялайды. Бұл ретте облыстық соттың сот 
алқасы төрағасының лауазымына орналасу үшін конкурс 
облыстық соттың сот алқасы төрағасы өкілеттіктерінің 
мерзімі өткенге дейін жариялануы мүмкін.

5. Аудандық соттың судьясы, облыстық соттың сот 
алқасының төрағасы жəне судьясы, Жоғарғы Сот судья-
сы лауазымдарына конкурсқа қатысу үшін Кеңестің кон-
курс туралы хабарландыруында көрсетілген мерзімдер 
ішінде, бірақ Кеңестің интернет-ресурсында хабарландыру 
жарияланған күннен бастап кемінде екі апта ішінде Кеңес 
аппаратына өтінішті жəне тізбесі Кеңес регламентінде 
белгіленген басқа да құжаттарды беру қажет.

Үміткерлердің жеке басы туралы толық жəне объективті 
ақпарат алу мақсатында Кеңес аппараты құқық қорғау 
органдарынан жəне олардың аумақтық бөлімшелерінен, 
басқа да мемлекеттік органдардан, адвокаттар алқаларынан, 
сондай-ақ мемлекеттік емес ұйымдардан үміткерлер туралы 
қосымша мəліметтер сұратуға құқылы.»;

12) 17-бапта: 
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«17-бап. Аудандық соттың судьясы, облыстық соттың сот 

алқасының төрағасы жəне судьясы, Жоғарғы Сот судьясы 
лауазымдарына конкурсқа қатысушылар»;

1-тармақта:
бірінші бөлікте: 
«төрағасы мен» деген сөздер алып тасталсын; 
«Конституциялық заңының 29-бабы 1-тармағының» де-

ген сөздерден кейін «1), 2), 3), 4) жəне 6) тармақшаларының» 
деген сөздермен толықтырылсын; 

«ал жұмыс істеп жүрген судьялар болып табылатын 
кандидаттар «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен 
судьяларының мəртебесі туралы» Қазақстан Республикасы 
Конституциялық заңының 28-бабының жəне 29-бабы 
1-тармағының талаптарына сай келсе,» деген сөздер 
«сондай-ақ жұмыс істеп жүрген судьялар» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

екінші бөлік алып тасталсын; 
3-тармақта:
бірінші бөлікте: 
«төрағасы мен» деген сөздер алып тасталсын; 
«лауазымына конкурсқа қатысушылар тұрғылықты жері 

немесе» деген сөздер «жəне облыстық соттың судьясы ла-
уазымдарына конкурсқа қатысушылар» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

екінші, үшінші, төртінші, бесінші жəне алтыншы бөліктер 
мынадай редакцияда жазылсын: 

«Облыстық соттың сот алқасының төрағасы жəне Жоғар-
ғы Соттың судьясы лауазымдарына конкурсқа қатысу-
шылар Жоғарғы Соттың жалпы отырысының жəне жұмыс 
орны бойынша Соттармен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңес-
тің қорытындыларын алуға тиіс.

Соттармен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңестің жəне жалпы 
отырыстың қорытындылары ұсынымдық сипатта болады.»;

13) 18-бапта:
2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Облыстық соттың сот алқасы төрағасының бос лауа-

зымына орналасуға арналған конкурс өткізу кезінде осы 
тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген өлшемшарттарға 
қосымша ұйымдастырушылық қабілет те ескеріледі.»;

5-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«Іріктеуден өткен жəне Кеңес тағайындауға ұсыным 
жасаған кандидатты аудандық соттың судьясы, облыстық 
соттың сот алқасының төрағасы жəне судьясы, Жоғарғы 
Соттың судьясы лауазымдарына тағайындауға кедергі 
келтіретін негіздер болған кезде, сондай-ақ ол бос лауазымға 
тағайындаудан бас тартқан жағдайда, Кеңес ұсыным беру 
туралы шешімнің күшін жояды жəне конкурсқа қатысқан 
адамдар қатарынан басқа кандидатты бос лауазымға 
тағайындау үшін ұсына алады.»;

мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
«5-1. Судьялыққа кандидаттар Кеңестің бос лауазымға 

тағайындау туралы ұсынымын алғаннан кейін тағылым-
дамадан өтуі мүмкін.

Судьялыққа кандидат тағылымдама қорытындылары 
бойынша соттың жалпы отырысының теріс қорытындысын 
алған жағдайда, Кеңестің ұсынымы қайта қаралуға 
тиіс. Кеңестің ұсынымын қайта қарау тəртібі Кеңестің 
регламентінде айқындалады.

Кеңес тағылымдама қорытындылары бойынша жал-
пы отырыстың теріс қорытындысын негізді деп таныған 
жағдайда, Кеңестің осындай кандидатқа қатысты бос судья 
лауазымына тағайындау туралы ұсынымының күші жойы-
лады жəне осы бос судья лауазымына:

1) осы судья лауазымына конкурсқа қатысқан кандидат 
ұсынылуы мүмкін;

2) қайта конкурс жариялануы мүмкін.»;

14) 19-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«19-бап. Аудандық соттар төрағаларының, облыстық 

соттар төрағаларының, Жоғарғы Соттың сот алқалары 
төрағаларының бос лауазымдарына кандидатураларды 
қарау тəртібі»; 

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Аудандық соттар төрағаларының бос лауазымдары-

на кандидатураларды Кеңес облыстық соттың кеңейтілген 
жалпы отырысы сайлаған жəне тиісті қорытынды алған 
адамдардың қатарынан қарайды.»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Аудандық соттар төрағаларының бос лауазымдарына 

кандидатуралар жұмыс істеп жүрген судьялар болуға не-
месе олардың судья лауазымында кемiнде бес жыл жұмыс 
өтілі болуға тиіс.

Облыстық соттар төрағаларының бос лауазымдарына 
кандидатураларға, əдетте, облыстық сот судьяларының не-
месе судья лауазымында кемiнде он жыл жұмыс өтілі бар 
адамдардың қатарынан ұсыным жасалады.

Жоғарғы Соттың сот алқаларының төрағалары лауазымы-
на кандидатуралар Жоғарғы Сот судьяларының қатарынан 
ұсынылады.

Бұл ретте аудандық сот төрағасы, облыстық сот төрағасы, 
Жоғарғы Соттың сот алқаларының төрағалары лауазымы-
на кандидаттарды іріктеу кезінде кадрлық резервте тұрған 
жəне ұйымдастырушылық қабілеті бар адамдарға басымдық 
беріледі.»;

мынадай мазмұндағы 3-1, 3-2, 3-3 жəне 3-4-тармақтармен 
толықтырылсын:

«3-1. Аудандық сот төрағасының лауазымына бос орын-
ды жариялау туралы шешімді аудандық соттар төрағалары 
өкілеттіктерінің мерзімі ескеріліп, Кеңес хатшысының 
ұсынысы бойынша Кеңес Төрағасы қабылдайды.

Бос орын туралы хабарландыру Кеңес регламентінде 
белгіленген мерзімдерде Кеңестің интернет-ресурсында 
жарияланады.

3-2. Кеңес аудандық сот төрағасының бос лауазымына 
өз кандидатурасын өзі дербес ұсынған кандидаттардың 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
талаптарға сəйкестігін тексеруді жүзеге асырады.

Мұндай тексеруді жүргізу тəртібі Кеңестің регламентінде 
айқындалады.

3-3. Кеңестің кадрлық резервте тұрған адамдар жəне 
(немесе) өз кандидатурасын өзі дербес ұсынған адамдар 
қатарынан облыстық соттың кеңейтілген жалпы оты-
рысына кандидаттарды енгізу тəртібі, аудандық соттың 
төрағасы лауазымына облыстық соттың кеңейтілген жал-
пы отырысында сайланған кандидаттарды іріктеу тəртібі, 
сондай-ақ кандидат лауазымға тағайындаудан бас тартқан 
жағдайларда, Кеңестің ұсынымдарын қайта қарау тəртібі 
Кеңестің регламентінде айқындалады.

3-4. Кандидат аудандық соттың төрағасы лауазымына 
тағайындаудан бас тартқан жағдайда, Кеңестің осындай 
кандидатқа қатысты бос судья лауазымына тағайындау 
туралы ұсынымының күші жойылады жəне:

1) аудандық сот төрағасының бос лауазымы кеңейтілген 
жалпы отырыста сайланған өзге кандидаттарға ұсынылуы 
мүмкін;

2) қайта іріктеу жариялануы мүмкін.»;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Кеңес отырыста аудандық соттар төрағаларының, 

облыстық соттар төрағаларының, Жоғарғы Соттың сот 
алқалары төрағаларының бос лауазымдарына сайланған 
немесе ұсынылған барлық кандидатураларды міндетті 
түрде қарайды.»;

15) 20-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«20-бап. Бос лауазымдарға кандидатураларды қарау 

шарттары
1. Облыстық соттардың төрағалары жəне сот алқаларының 

төрағалары, Жоғарғы Соттың сот алқаларының төрағалары 
өздері атқаратын лауазымға немесе тең дəрежелі соттарда 
ұқсас лауазымға екі реттен артық тағайындалмайды.

2. «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судья-
ла рының мəртебесі туралы» Қазақстан Республика-
сының Конституциялық заңында көзделген жағдайларда 
судьялардың бос лауазымдарына кандидаттарды конкурссыз 
тағайындау тəртібі Кеңестің регламентінде айқындалады.»;

16) 21-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Сот төрағасының, сот алқасы төрағасының жəне 

судьяның өтініші, Сот төрелігінің сапасы жөніндегі 
комиссияның немесе Сот жюриінің шешімі Кеңестің соттың 
төрағасын, сот алқасының төрағасын жəне судьяны лауа-
зымдарынан босату туралы мəселені қарауына негіз болып 
табылады.

«Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судья-
ларының мəртебесі туралы» Қазақстан Республикасы 
Конституциялық заңының 34-бабы 1-тармағының 4), 5), 
6) жəне 7) тармақшаларында көзделген жағдайларда сот 
əкімшілігі саласындағы уəкілетті мемлекеттік органның рас-
тайтын құжат қоса берілген хабары Кеңестің сот төрағасын, 
сот алқасының төрағасын жəне судьяны лауазымдарынан 
босату туралы мəселені қарауына негіз болып табылады.

Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссия судьяны 
кəсiптік жарамсыздығына қарай атқаратын лауазымына 
сай келмейді деп тану туралы шешiмдi Кеңеске енгізеді.

Сот жюриі соттың төрағасын, сот алқаларының 
төрағаларын жəне судьяларды тəртіптік теріс қылықтар 
жасағаны үшін немесе «Қазақстан Республикасының сот 
жүйесі мен судьяларының мəртебесі туралы» Қазақстан 
Республикасы Конституциялық заңының талаптарын 
орындамағаны үшін атқаратын лауазымдарынан босату 
туралы шешімді Кеңеске енгізеді.»;

17) 23-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Кеңес соттың төрағасын, сот алқасының төрағасын 

жəне судьяны лауазымдарынан босату туралы мəселені 
қараған кезде өзіне қатысты тиісті лауазымнан босату 
туралы мəселе қаралып жатқан судьяның түсініктемесін 
тыңдайды. Сот төрағасының, сот алқасы төрағасының 
жəне судьяның Кеңес отырысына дəлелді себептерсіз 
келмеуі мəселені қарауға кедергі болмайды. Отырыста сот 
төрағасының, сот алқасы төрағасының жəне судьяның, 
Кеңес хатшысының өтінішхаты бойынша шақырылған 
басқа да адамдардың хабары тыңдалуы, құжаттар жария 
етілуі жəне өзге де материалдар қаралуы мүмкін.»;

18) 24-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Кəсіби қызметті мерзімдік бағалау нəтижелері бой-

ынша Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссияның 
шешіміне судьяның шағымын қарау нəтижелері бойынша 
қабылданған Кеңестің судьяны басқа сотқа ауыстыру ту-
ралы шешімі Кеңес отырысында судьяны басқа сотқа ау-
ыстыру туралы, ал судья ауысудан бас тартқан жағдайда 
судьяны атқаратын лауазымынан босату туралы мəселені 
қарауға негіз болып табылады.».

2-бап. Осы Заң:
1) алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 

алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-баптың 
2-тармағының 1) тармақшасын жəне 3-тармағын;

2) 2023 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 2-тармағының 2) жəне 3) тармақшаларын, 
4-тармағының 9), 11), 12), 13) жəне 14) тармақшаларын, 
10-тармағы 15) тармақшасының төртінші абзацын;

3) 2023 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 4-тармағының 3) жəне 4) тармақшала рын; 

4) 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізі-
летін 1-баптың 10-тармағы 2) тармақшасының үшінші, 
төртінші, оныншы, он бірінші, он екінші жəне он үшінші 
абзацтарын, 11) тармақшасының үшінші, сегізінші жəне 
тоғызыншы абзацтарын, 12) тармақшасының екінші, 
үшінші, алтыншы, тоғызыншы жəне он екінші абзацта-
рын, 13) тармақшасының екінші, үшінші, төртінші жəне 
бесінші абзацтарын, 14) тармақшасын, 15) тармақшасының 
үшінші абзацын;

4) 2024 жылғы 15 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 8-тармағын, 9-тармағының үшінші абзацын, 
10-тармағының 1) тармақшасын, 2) тармақшасының жиыр-
ма бірінші, жиырма екінші, жиырма үшінші жəне жиырма 
төртінші абзацтарын, 5) тармақшасының жетінші, сегізінші 
жəне тоғызыншы абзацтарын, 9) тармақшасын қоспағанда, 
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 27 наурыз
№216-VІI ҚРЗ

(Соңы. Басы 1,9-беттерде) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
АТЫНАН

Қазақстан Республикасының Конституциялық 
Соты Төраға Э.Ə.Азимова, судьялар А.Қ.Ескен-
діров, Қ.Т.Жа қыпбаев, А.Е. Жатқанбаева, А.Қ.Қы-
дыр баева, Қ.С.Мусин, Б.М.Нұрмұханов, Е.Ə.Оң-
ғар баев, Р.А.Подопригора, Е.Ж.Сəрсембаев жə не 
С.Ф.Ударцев қатысқан құрамда,

Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенатының өкілі – Парламент Сенатының депу-
таты Л.М.Қалтаеваның,

Қазақстан Республикасы Үкіметінің өкілі 
– Ішкі істер министрінің орынбасары Е.С.Са-
деновтің, 

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
өкілі – вице-министр А.Қ.Мұқанованың,

Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрлігінің өкілі – вице-ми-
нистр Н.Е.Сағындықованың,

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлі-
гінің өкілі – вице-министр Д.О.Темірбековтің,

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министр-
лігінің өкілі – Заң департаменті бастығының орын-
басары Н.Т.Жапаровтың,

Қазақстан Республикасы Бас прокуратура-
сының өкілі – Бас Прокурордың кеңесшісі 
Т.Б.Адамовтың, 

Қазақстан Республикасындағы Адам құқықта-
ры жөніндегі уəкілдің өкілі – Адам құқықтары 
жөніндегі ұлттық орталықтың Заңнаманы тал-
дау жəне ұлттық алдын алу тетігі бөлімінің 
меңгерушісі С.Ж. Сейтжановтың,

сарапшылар – заң ғылымдарының доктор-
лары, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университе тінің профессорлары А.Н.Ақпановтың 
жəне А.М.Нұрм ағамбетовтің қатысуымен, 

өзінің ашық отырысында азамат Беимбет 
Калибекович Байжумановтың «Қазақстан 
Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан 
Республикасы Заңының (бұдан əрі – Зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы заң) 10-бабы 1-тармағы 
3) тармақшасы, 64-бабы 1-тармағы жəне 
65-бабы 2-тармағы ережелерінің Қазақстан 
Республикасының Конституциясына сəйкестігін 
қарау туралы өтінішін қарады. 

Баяндамашы – Қазақстан Республикасы 
Конституция лық Сотының судьясы А.Қ.Ескен-
діровтің хабарламасын тыңдап, конститу циялық 
іс жүргізу материалдарын зерделеп, халықаралық 
тəжірибеге жəне Қазақстан Республикасы мен 
жекелеген шет елдердің заңнамасына талдау 
жасай отырып, Қазақстан Республикасының 
Конституциялық Соты 

анықтады:

Азамат Б.К.Байжуманов полиция подпол-
ко в  нигі, ішкі істер органдарындағы еңбек 
сіңір ген жылдары – 27 жыл 6 ай жəне 21 күн, 
жеңілдікпен есептегенде 34 жыл 9 ай жəне 23 
күн бола отырып, Шығыс Қазақстан облысы 
Полиция департаментінің (бұдан əрі – Полиция 
департаменті) қарамағында болғанда «Құқық 
қорғау қызметі туралы» 2011 жылғы 6 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі 
– Құқық қорғау қызметі туралы заң) 80-бабы 
1-тармағы 5) тармақшасының негізінде өз еркімен 
ішкі істер органдарынан Қарулы Күштер запасына 
Полиция департаменті бастығының 2019 жылғы 14 
наурыздағы № 201 ж/қ бұйрығымен шығарылған 
болатын. 

Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданының 
№ 2 со тының 2019 жылғы 17 шілдедегі заңды 
күшіне енген үкімімен Б.К. Байжуманов полиция 
органдарында қызмет өткеру кезеңінде ауырлығы 
орташа қылмыс жасағаны (ауыр қылмысты 
тіркеуден қасақана жасырғаны) үшін 2014 жылғы 
3 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
кодексінің (бұдан əрі – ҚК) 433-бабының екінші 
бөлігі бойынша кінəлі деп танылып, құқық 
қорғау органдарында лауазымдарды атқару 
құқығынан бес жыл мерзімге айыра отырып 
жəне ҚК-нің 49-бабының негізінде «поли-
ция подполковнигі» арнаулы атағынан айыру 
түрінде қосымша жаза қолдана отырып, екі жыл 
мерзімге бас бостандығын шектеу түріндегі 
жаза тағайындалды. Б.К. Байжуманов сотталған 
кезінде еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы 
төлемдерін алып жүрген болатын.

2019 жылғы 1 қазаннан бастап Полиция 
департаменті Б.К. Байжумановқа: Шығыс 
Қазақстан облысы Күршім ауданының № 2 соты-
ның 2019 жылғы 17 шілдедегі айыптау үкімі; 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
«полиция подполковнигі» арнаулы атағынан 
айыру туралы 2019 жылғы 12 қыркүйектегі № 
492 ж/қ бұйрығы; Полиция департаментінің 
зейнетақы төлемдерін тоқта ту туралы 2019 
жылғы 19 желтоқсандағы хабарламасы; Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының азамат тық 
істер жөніндегі сот алқасының 2022 жылғы 10 
ақпандағы қаулысының шығуына байланысты 
Полиция департаментінің зейнетақы төлемдерін 
тоқтату туралы 2022 жылғы 25 наурыздағы 
қайталама хабарламасы негізінде еңбек сіңірген 
жылдары үшін зейнетақы төлемдерін тоқтатты. 

Б.К.Байжуманов зейнетақы төлемдерінің 
тоқтатылуы бойынша Полиция департаментінің 
əрекеттеріне сот тəртібімен шағым жасады. 
Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданының 
№ 2 сотының 2020 жылғы 5 ақ пандағы заңды 
күшіне енген шешімімен оның талаптары қанағат-
тандырылып, құқықтары қалпына келтірілді. 

Азамат Б.К.Байжумановтың арызын қана-
ғат тан дырудан бас тарту туралы жаңа шешім-
нің қабылдануына байланысты Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының азаматтық 
істер жөніндегі сот алқасының 2022 жылғы 10 
ақпандағы қаулысымен жергілікті соттардың сот 
актілерінің күші жойылды. 

Кассациялық сатыдағы сот Зейнетақымен 
қамсыз дандыру туралы заңның жəне Құқық 
қорғау қызметі туралы заңның нормалары «құқық 
қорғау қызметінің қызметкері», «арнаулы атақ» 
жəне «еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы 
төлемдері» деген ұғымдардың ажырамастығын 
көрсетеді. Қызмет өткеру кезеңінде жасалған 
қылмыс үшін соттың айыптау үкімімен арнау-
лы атақтан айыру еңбек сіңірген жылдары үшін 
зейнетақы төлемдерін тоқтатуға əкеп соғады, 
өйткені азаматтың құқықтық мəртебесі өзгереді. 
Зейнетақымен қамсыздандыруға конституциялық 
құқық зейнетақымен қам сыздандыру туралы 
заңнама шеңберінде жалпы не гіздерде іске асы-
рылуы мүмкін деген тұжырым жасаған.

Өтініш субъектісі өзі дау айтып отырған 
Заң ереже лері Конституцияда бекітілген құқық-
тары мен бос тан дықтарын тікелей қозғайды, 
Зейнетақымен қамсыз дандыру туралы заңның 
64-бабы 8-тармағы талап тарының ілеспе орын-
далуын қамтамасыз етпейді деп ойлайды. Сот 
үкімімен арнаулы атақтан айыру, оның пікірінше, 
еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы құқығын 
тоқтатуға əкеп соқпауға тиіс. 

Зейнетақымен қамсыздандыру туралы 
заңның дау айтылып отырған нормаларының 

конституциялылығы туралы мəселені қараған кез-
де өтініш нысанасына қатысты Конституциялық 
Сот мыналарды негізге алады.

Конституцияның 1-бабының 1-тармағына 
сəйкес Қазақстан Республикасы өзін демокра-
тиялық, зайырлы, құқықтық жəне əлеуметтік 
мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат 
қазынасы – адам жəне адамның өмірі, құқықтары 
мен бостандықтары.

Аталған конституциялық ережелер мемле-
кет үшін адамға, оның материалдық жағынан 
əл-ауқаты болуына қамқорлық жасаудан аса 
маңызды міндет жоқ екенін жəне адамның 
лайықты өмір сүруі үшін қолынан келген барлық 
жағдайды жасауға міндетті дегенді білдіреді 
(Конституциялық Кеңестің 2004 жылғы 20 
сəуірдегі № 3, 2018 жылғы 10 сəуірдегі № 3 норма-
тивтік қаулылары жəне басқалар). 

Қазақстан Республикасының азаматы жасы-
на келген, науқастанған, мүгедек болған, асы-
раушысынан айырылған жағдайда жəне өзге 
де заңды негіздерде оған ең төменгі жалақы 
мен зейнетақының мөлшерінде əлеуметтік 
қамсыздандырылуына кепілдік беріледі 
(Конституцияның 28-бабының 1-тармағы). 

Адамның жəне азаматтың құқықтары мен 
бостан дықтары конституциялық құрылысты 
қорғау, қоғамдық тəртіпті, адамның құқықтары 
мен бостандықтарын, халықтың денсаулығы 
мен имандылығын сақтау мақсатына қажетті 
шамада ғана жəне тек заңмен шектелуі мүмкін 
(Конституцияның 39-бабының 1-тармағы).

Өзінің азаматтар алдындағы конституциялық 
міндеттемелерін орындай отырып, құқық қорғау 
қызме тінің өзіндік ерекшелігін жəне оны өткеру 
жағдайларын ескере отырып, мемлекет еңбек 
сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алу-
ды ұйғаратын, құқық қорғау органдары қызмет-
керлерінің зейнетақыға конституциялық құқығын 
қамтамасыз етудің жəне іске асырудың ерекше 
құқықтық тетігін көздеді. Аталған құ қық олардың 
еңбек жолынан туындайды жəне одан туындай-
тын төлемдер құқық қорғау қызме тін тиісінше 
атқарғаны үшін қызметкерлерді əлеу меттік қорғау 
нысандарының бірі болып табылады. 

Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңда 
Қазақ станда азаматтарды зейнетақымен қамсыз-
данды рудың құқықтық жəне əлеуметтік негіздері 
айқындалған.

Осы Заңның азамат өтінішінде дау ай-
тылып отырған нормаларында құқық қорғау 
органдарының қызметкерлеріне еңбек сіңірген 
жылдары үшін зейнетақы тағайындаудың құқық-
тық шарттары айқындалған жəне тұтастай алғанда, 
олар Қазақстан Республикасы Конституциясының 
ережелеріне сəйкес келеді. 

Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заң-
ның 10-бабы 1-тармағы 3) тармақшасының 
мазмұнынан құқық қорғау органдарының қыз-
меткерлері зейнетақы төлемдерін алуға құқығы 
бар азаматтар санатына жатқызылғанын түсінуге 
болады. Оларды зейнетақымен қамсыз дандыру 
шарттарының бірі – еңбек сіңірген жылдарының 
болуы. Осы санаттағы азаматтарды зейнетақымен 
қамсыздандыру үшін есепке алынатын ақшалай 
қамтылым мөлшеріне лауазымдық айлық ақысы 
жəне арнаулы атағы, сыныптық шені бойын-
ша айлықақысы (қосымша ақы) кіреді. Бұл 
қызметтен босатылған (жеке құрам тізімдерінен 
алып тасталған) күніне айқындалады жəне соңғы 
қызмет орнындағы тиісті органның белгіленген 
үлгідегі анықтамасымен расталады (64-баптың 
1-тармағы, 65-баптың 2 жəне 3-тармақтары). 

Осылайша, еңбек сіңірген жылдары үшін 
зейнетақы төлемдеріне құқықты іске асыру 
шарттары адам құқық қорғау қызметін өткеруді 
тоқтатқан кезіне белгіленеді. 

Конституциялық Сот қолданыстағы заңнама-
лық актілер – Зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы заңда жəне Құқық қорғау қызметі тура-
лы заңда құқық қорғау органдарының бұрынғы 
қызметкерлеріне тағайындалған зейнетақы 
төлемдерін тоқтатудың құқықтық негіздері мен 
тəртібін реттейтін нормалар қамтылмаған деп атап 
өтеді. Осы саладағы негізгі заң болып табылатын 
Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңда екі 
негіз ғана – зейнеткер қайтыс болғанда немесе ол 
Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге 
тұрақты тұруға кеткенде еңбек сіңірген жылда-
ры үшін зейнетақы төлемдері тоқтатылады деп 
көзделген (68-баптың 4-тармағы).

Конституциялық Сот өтініш нысанасы бо-
лып табылатын Зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы заңның нормалары 2023 жылғы 16 нау-
рызда Парламент Сенаты қабылдаған Қазақстан 
Республикасының Əлеуметтік кодексіне енгізіл-
геніне назар аударды. 

Осы жазылғандардың негізінде, Қазақстан 
Респуб ликасы Конституциясының 72-бабының 
3-тармағын жəне 74-бабының 3-тармағын, 
«Қазақстан Республикасының Конституциялық 
Соты туралы» 2022 жылғы 5 қарашадағы Қазақ-
стан Республикасы Конституциялық заңы ның 
23-бабы 4-тармағының 3) тармақшасын, 55 
– 58, 62-баптарын, 63-бабының 3 жəне 4-тар-
мақтарын жəне 65-бабы 1-тармағының 2) тармақ-
шасын басшылыққа ала отырып, Қазақстан 
Республикасының Конституциялық Соты

қаулы етеді:
1. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен 

қам сыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 10-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы, 
64-бабының 1-тармағы жəне 65-бабының 
2-тармағы Қазақ стан Республикасының Консти-
туциялық Соты берген төмендегідей түсіндірмеде 
Қазақстан Респуб ликасының Конституциясына 
сəйкес келеді деп танылсын:

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен 
қам сыз дандыру туралы» Қазақстан Республикасы-
ның Заңы на сəйкес тағайындалған еңбек сіңірген 
жылдары үшін зейнетақы төлемдерін тоқтатуға 
азаматтардың зейнетақымен қамсыздандыруға 
конституциялық құқығын іске асыру мəселелерін 
реттейтін тиісті заңда тікелей көзделген жағдай-
ларда ғана жол беріледі. 

2. Соттардың жəне өзге де құқық қолдану 
орган дарының «Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 10-бабы 1-тармағының 
3) тармақшасын, 64-бабының 1-тармағын жəне 
65-бабының 2-тармағын өзгеше түсіндіруге 
негізделген шешімдері орындалуға жатпайды 
жəне белгіленген тəртіппен қайта қаралуға тиіс. 

3. Осы нормативтік қаулы қабылданған 
күнінен бастап күшіне енеді, Республиканың бүкіл 
аумағында жалпыға бірдей міндетті, түпкілікті бо-
лып табылады жəне шағым жасалуға жатпайды. 

4. Осы нормативтік қаулы заңнамалық акті-
лерді ресми жариялау құқығын алған мерзімді 
баспасөз басылымдарында, құқықтық ақпараттың 
бірыңғай жүйесінде жəне Конституциялық Соттың 
интернет-ресурсында қазақ жəне орыс тілдерінде 
жариялансын.

Қазақстан Республикасының
Конституциялық Соты

Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Сотының 

2023 жылғы 27 наурыздағы «Қазақстан 
Республикасында зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 
21 маусымдағы Қазақстан Республикасы 

Заңының 10-бабы 1-тармағы 
3) тармақшасының, 64-бабы 
1-тармағының және 65-бабы 

2-тармағының Қазақстан 
Республикасының Конституциясына 

сәйкестігін қарау туралы 
№ 5 нормативтік қаулысы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
АТЫНАН

Қазақстан Республикасының Консти-
туция  лық Соты Төраға Э.Ə.Азимова, судьялар 
А.Қ.Ескендіров, Қ.Т.Жақыпбаев, А.Е.Жат-
қан баева,  Қ.С.Мусин, Б.М.Нұрмұханов, 
Е.Ə.Оңғарбаев, Р.А.Подопригора, Е.Ж.Сəрсем-
баев жəне С.Ф.Ударцев қатысқан құрамда өтініш 
субъектісі – азамат С.В.Наумцевтің жəне:

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты-
ның өкілі – Парламент Сенатының депутаты 
А.Ғ.Толамисовтің,

Қазақстан Республикасы Ішкі істер ми-
нистрлі гінің өкілі – Министрдің бірінші орын-
басары М.Ш.Қожаевтың, 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратура-
сының өкілі – Бас Прокурордың кеңесшісі 
Т.Б.Адамовтың қатысуымен,

өзінің ашық отырысында азамат С.В.Наум-
цев тің 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық-атқару кодексінің 
(бұдан əрі – ҚАК) 141-бабы үшінші жəне 
бесінші бөліктері, алтыншы бөлігі 1) жəне 3) 
тар мақшалары ережелерінің Қазақстан Респуб-
ликасының Конституциясына сəйкестігін қарау 
туралы өтінішін қарады. 

Баяндамашылар – Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Сотының судьялары Қ.Т.Жа-
қып баевты жəне Е.Ж.Сəрсембаевты тың  дап, 
конституциялық іс жүргізу материалдарын 
зерделеп, Қазақстан Республикасының заңна-
ма сына жəне халықаралық тəжірибеге талдау 
жасай отырып, Қазақстан Республикасының 
Конституциялық Соты 

анықтады:

Қазақстан Республикасының Конститу-
циялық Сотына азамат С.В.Наумцевтің ҚАК-тің 
141-бабы үшінші жəне бесінші бөліктері, алтын-
шы бөлігі 1) жəне 3) тармақшалары ережелерінің 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 
14-бабына сəйкестігін қарау туралы өтініші 
келіп түсті.

ҚАК-тің 141-бабының үшінші жəне бесін ші 
бөліктеріне сəйкес өмiр бойына бас бостанды-
ғынан айыру жазасын өтеп жүрген сотталған 
адам төтенше қауіпсіз мекемеге келген бойда 
жазаны өтеудiң дағдылы жағдайларына орнала-
стырылады, одан жазаны өтеудің жеңілдетілген 
жағдайларына ауыстыру жазалауы болмаған 
кезде он жылдан кейін ғана мүмкін болады. 
Жазаны өтеудің дағдылы не жеңілдетілген 
жағдайларына қайта ауыстыру үшін де нақ осы 
мерзім белгіленген. Өз кезегінде, осы мекемеде 
жазасын өтеп жүрген, белгілі бір мерзімге бас 
бостандығынан айыруға сотталған адамға жаза-
сын өтеудің жағдайларын өзгерту бір жыл өткен 
соң мүмкін болады (ҚАК-тің 139-бабы).

ҚАК-тің 141-бабы алтыншы бөлігінің 1) тар-
мақшасында өмiр бойына бас бостандығынан ай-
ыру жазасын дағдылы жағдайларда өтеп жүрген 
сотталған адамның ай сайын, ақшаны уақытша 
орналастырудың қолма-қол ақшаны бақылау 
шоттарындағы қаражатты екі айлық есептік 
көрсеткішке дейінгі мөлшерде тамақ өнімдері 
мен бiрiншi кезекте қажетті заттарды сатып алуға 
жұмсау құқығы көзделеді. Жазасын қатаң жағдай-
ларда өтеген кезде де оның екі айлық есептік 
көрсеткішке дейін жұмсауға құқығы бар (ҚАК-
тің 141-бабы сегізінші бөлігінің 1) тар мақшасы). 

ҚАК-тің 141-бабы алтыншы бөлігінің 3) тар-
мақ шасында өмiр бойына бас бостандығынан 
айыру жазасын дағдылы жағдайларда өтеп 
жүрген сотталған адамның бір жыл ішінде төрт 
қысқа мерзімді кездесу алу құқығы көзделеді, 
ал жазасын төтенше қауіпсіз мекемеде дағдылы 
жағдайларда өтеп жүрген, белгілі бір мерзімге 
бас бостандығынан айыруға сотталған адамның 
бір жыл ішінде үш қысқа мерзімді жəне бір ұзақ 
мерзімді кездесу алуға құқығы болады (ҚАК-тің 
140-бабы екінші бөлігінің 3) тармақшасы).

Өтініш субъектісінің пікірінше, ҚАК-тің 
көрсетілген ережелері «заң мен сот алдында 
жұрттың бəрі тең» жəне «... өзге жағдаяттар 
бойын ша ешкімді ешқандай кемсітуге бол-
майды» (Конституцияның 14-бабы) деген 
конституциялық ережелерге қайшы келеді.

ҚАК-тің 141-бабы үшінші жəне бесінші 
бөліктері, алтыншы бөлігі 1) жəне 3) тармақшалары 
ережелерінің конституциялылығын қараған кезде 
өтініш нысанасына қатысты Конституциялық Сот 
мыналарды негізге алады.

1. Қазақстан Республикасында Конституция-
ға сəйкес адам құқықтары мен бостандықтары 
танылады жəне оларға кепілдік беріледі. Адам 
құқықтары мен бостандықтары əркімге тумы-
сынан жазылған, олар абсолютті деп таны-
лады, олардан ешкім айыра алмайды, заңдар 
мен өзге де нормативтік құқықтық актілердің 
мазмұны мен қолданылуы осыған қарай анық-
талады (Конституцияның 12-бабының 1 жə не 
2-тармақтары). Аталған конституциялық ере-
желерді осы құқық пен бостандықтың жүзеге 
асырылуының жағдайлары мен тəртiбiн белгi-
леушi заң жасаған жəне қабылдаған кезде 
Конституция жарияланған адам құқығы мен 
бостандығы негiз болады деген мағынада түсiну 
керек (Конституциялық Кеңестің 1996 жылғы 28 
қазандағы № 6/2 нормативтік қаулысы).

Конституцияның 14-бабында жазылған заң 
мен сот алдында жұрттың бəрі тең, сондай-ақ 
тегіне, əлеуметтік, лауазымдық жəне мүліктік 
жағдайына, жынысына, нəсіліне, ұлтына, тіліне, 
дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне 
байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар 
бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмай-
ды деген конституциялық ереже адамдардың 
құқықтары мен міндеттерінің тең екендігін, 
осы құқықтарды мемлекеттің тең қорғауын 
жəне əркімнің заң алдында жауапкершілігі 
бірдей екендігін белгілейді. Адамның жəне 
азаматтың құқықтары мен бостандықтарын іске 
асыруға мүмкіндік беретін нақтылы шарттар мен 
жағдаяттардың нақ осы заңдарда анықталатынын 
білдіреді (Конституциялық Кеңестің 1999 жылғы 
10 наурыздағы № 2/2, 1999 жылғы 29 наурыздағы 
№ 7/2 нормативтік қаулылары жəне басқалар).

Бұл ретте адамның құқықтары мен бостан-
дық тарын кез келген заңнамалық шектеу заңды 
түрде негізделген мақсаттарға барабар болуға 
жəне əділдік, тепе-теңдік жəне мөлшерлестік та-
лаптарына жауап беруге тиіс (Конституциялық 
Кеңестің 2008 жылғы 27 ақпандағы № 2, 2009 
жылғы 20 тамыздағы № 5, 2016 жылғы 14 жел-
тоқсандағы № 1 нормативтік қаулылары). 

Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 
(БҰҰ БА) «Сот төрелігін іске асыру кезіндегі 
адам құқықтары» 2014 жылғы 18 желтоқсандағы 
69/172 қарарында бас бостандығынан айырылған 
адамдар, бас бостандығынан айырылу фактісімен 
қажеттілігі анық негізделген заңды шектеулерді 
қоспағанда, тартынуларға жол бермейтін адам 
құқықтарын жəне басқа да адам құқықтары мен 
негізгі бостандықтарының барлығын пайдала-
нуын жалғастыруға тиіс. Бас бостандығынан 
айырылған адамдарды əлеуметтік оңалту 
жəне қайта интеграциялау қылмыстық сот 
төрелігі жүйесінің маңызды мақсаттарының бірі 
ретінде мүмкін болғанша құқық бұзушылардың 
заңға бағынушылық өмір салтын жүргізуге 

жəне қоғам өміріне келгеннен кейін өзінің 
өмір сүруін қамтамасыз етуге дайын болуы-
на бағытталуға тиіс дегенге сəйкес келетін 
қағидаттың маңыздылығы танылады.

2. Өмір бойына бас бостандығынан айы ру 
аса ауыр қылмыстар жасағаны үшін бел гі ле-
нуі мүмкін (2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақ стан 
Республикасы Қылмыстық кодексінің 46-ба-
бының төртінші бөлігі, бұдан əрі – ҚК). Бас 
бостандығынан айыру жазасын қылмыстық-
атқару жүйесінің төтенше қауіпсіз мекемелерінде 
өтеу қылмыстардың қауiптi қайталануы кезiнде, 
сондай-ақ өмiр бойына бас бостандығынан 
айыруға сотталған адамдарға тағайындалады 
(ҚК-нің 46-бабының бесінші бөлігі).

Сот жаза тағайындау кезiнде қылмыстық 
құқық бұзушылықтың сипаты мен қоғамға 
қауiптiлiк дəрежесiн, кінəлі адамның жеке ба-
сын, оның ішінде құқық бұзушылық жасағанға 
дейiнгi жəне одан кейiнгi оның мiнез-құлқын, 
жауаптылық пен жазаны жеңiлдететiн жəне ауыр-
лататын мəн-жайларды, сондай-ақ тағайындалған 
жазаның сотталған адамның түзелуiне жəне 
оның отбасының немесе оның асырауындағы 
адамдардың тiршiлiк жағдайына ықпалын 
ескередi (ҚК-нің 52-бабының үшінші бөлігі). 
Қылмыстардың қауiптi қайталануы кезiнде, 
сондай-ақ өмiр бойына бас бостандығынан айы-
руға сотталған адамдарға негізгі жаза тағайын-
дау кезінде ескерілетін осы мəн-жайлар олар-
ға айқындалған бас бостандығынан айыру 
мерзімдерінде жəне мекеме түрінде көрініс 
табады.

Төтенше қауіпсіз мекемеде жаза өтеудің 
нақты жағдайлары мен ерекшеліктері ҚАК-
тің нормаларында (139, 140, 141-баптары жəне 
басқалар) айқындалған. ҚАК-тің 5-бабымен 
жинақтай келгенде аталған ережелер: жазаларды 
орындау шарттарын саралау; жазаны жəне өзге 
де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын 
орындауды даралау; мəжбүрлеу шараларын 
ұтымды қолдану; түзелуге ықпал етумен жазаны 
сабақтастыру қағидаттарына негізделген.

Қылмыстық-атқару заңнамасының қағи-
дат тарын іске асыру заңда белгіленген соттал-
ғандарды түзеудің негізгі құралдары арқылы 
жүзеге асырылады, бұлар жазаның түрi, жасалған 
қылмыстық құқық бұзушылықтың сипаты, 
қоғамға қауiптiлiк дəрежесi, кiнə нысаны мен 
уəждерi, сотталған адамның жеке басы жəне жа-
заны өтеу кезіндегі оның мінез-құлқы ескеріле 
отырып қолданылады (ҚАК-тің 7-бабының 
екінші бөлігі). 

3. Жазаларды, сондай-ақ өзге де қылмыстық-
құқықтық ықпал ету шараларын орындау жəне 
өтеу тəртібінде адамның қадір-қасиетіне қол 
сұғылмаушылық, азаптауға, зорлық-зомбы-
лық жасауға, басқадай қатыгездік немесе 
адамдық қадір-қасиетін қорлайтындай жəбір 
көрсетуге не жазалауға жол бермеушілік ту-
ралы конституциялық нормалардың, сондай-
ақ осы мəселе бойынша Республика таныған 
халықаралық құқықтық актілер ережелерінің 
сақталу қажеттігі ескерілуге тиіс.

Заң шығарушы осы қоғамдық қатынастар са-
ласын реттей отырып, Қазақстан Республикасы 
өзін құқықтық мемлекет ретінде орнықтырады, 
оның ең қымбат қазынасы – адам жəне адамның 
өмірі, құқықтары мен бостандықтары (Консти-
туцияның 1-бабының 1-тармағы) деген 
конституциялық ережені негізге алуға тиіс. 
Негізгі Заң заң мен сот алдында жұрттың бəрі 
тең (14-бап), адамның қадір-қасиетіне қол сұғыл-
маушылық (17-бап), сондай-ақ неке мен отбасы, 
ана мен əке жəне бала мемлекеттің қорғауында 
болады (27-бап) дегенді таниды. 

Сотталғандар Қазақстан Республикасының 
Конституциясында, Қылмыстық кодексінде 
жəне өзге де заңдарында белгіленетін шектеу-
лермен, Қазақстан Республикасы азаматтарының 
құқықтарына, бостандықтарына ие болады жəне 
міндеттерін атқарады (ҚАК-тің 9-бабының екінші 
бөлігі). 

Қылмыстық кодексте тиісті жаза тағайын-
далған кезде мекеме түрі – төтенше қауіпсіз 
түрі айқындала отырып, онда жазасын өтеу 
тағайындалған адамдарға (өмір бойына бас 
бостандығынан айыруға не белгілі бір мерзімге 
бас бостандығынан айыруға сотталғандар) қарай 
осы мекеме түрі сараланбайды. 

Конституциялық Соттың пікірінше, жаза-
ны өтеу жағдайларын саралау ақылға қонымды 
болуға тиіс, кемсітушілікке алып келмеуге жəне 
сотталғандарды түзелуге ынталандыратын жəне 
оларды қайта əлеуметтендіруді қамтамасыз ететін 
шараларға қолданылмауға тиіс.

Жазаны орындау тəртібі жазалау мақсаттары-
мен өзара тығыз байланысты, бұлар əлеуметтік 
əділеттілікті қалпына келтіру, сондай-ақ 
сотталған адамды түзеу жəне сотталған адамның 
да, басқа адамдардың да жаңа қылмыстық құқық 
бұзушылықтар жасауының алдын алу болып 
табылады. Жаза тəн азабын шектiрудi немесе 
адамның қадiр-қасиетiн қорлауды мақсат етпейдi 
(ҚК-нің 39-бабының екінші бөлігі). 

Сот айқындаған жаза мерзімінің ұзақтығына 
қарамастан, бас бостандығынан айыруға соттал-
ған дармен қарым-қатынас жасау олардың жеке-
дара түзелуіне жəне əлеуметтік оңалуына ықпал 
етуге тиіс. 

Заң шығарушының жаза тағайындау бас-
тауына мұндай тəсілі қылмыстық-атқару заңна-
масында танылған, жалпыға бірдей танылған 
халықаралық міндеттемелер мəнмə тініндегі 
тəрбиелік ықпал ету (көтермелеу жəне жазалау 
шараларын қоса алғанда) жəне сотталғандарды 
жазасын өтеудің бір жағдайынан екіншісіне 
ауыстыру маңыздылығымен үйлеседі. Оларды 
заңнамалық тұрғыдан реттеген кезде бұлар 
сотталған адамды түзеуге ықтимал ықпал етіп 
қана қоймай, отбасылық қарым-қатынастар 
аясын да оның отбасы мүшелері құқықтарының 
іске асырылуын қамтамасыз етуге де арналғанын 
ескеру қажет. 

Сотталған адамды түзеу деп оның құқыққа 
бағынушылық мінез-құлқын қалыптастыру, 
жеке басқа, қоғамға, еңбекке, қоғамдағы мінез-
құлық нормаларына, қағидаларына жəне əдебіне 
жағымды көзқарасын қалыптастыру түсініледі 
(ҚАК-тің 3-бабының 10) тармақшасы). 

ҚАК ізгілік қағидатын таниды, бұл сотталған 
адамның жақын адамдарымен əлеуметтік-
пайдалы байланыстарды сақтап қалуына жəне 
дамытуына да бағытталған. Жазасын өтеу кезін-
де сыртқы əлеммен байланыс, отбасымен жəне 
басқа да жақын адамдарымен қатынаста болу 
сотталған адамды ойдағыдай қайта əлеумет-
тендіруге ықпал етеді жəне қылмыстың қайталану 
деңгейін төмендетуге мүмкіндік береді. Бұл 
мағынада отбасы түзеу мекемесінде болған 
кезеңде де, босатылғаннан кейін де сотталған 
адамға қатысты осы функцияны орындайтын 
негізгі əлеуметтік институт болып табылады. 
Тиісінше, түзеу мекемесінде жазасын өтеп 
жүрген сотталған адамның отбасы мүшелерімен 
кездесу алу, қоңырау шалу, хат жазысу, сауқат 
жəне сəлемдеме жіберу нысанындағы өзара іс-
əрекеті оны ойдағыдай қайта əлеуметтендіруге 
ықпал етеді. 

Сотталған адамның жағымды əлеуметтік 
байланыстарды сақтап тұруы оны түзеудің негізгі 

құралдарының бірі болып табылады (ҚАК-тің 
7-бабы бірінші бөлігінің 3) тармақшасы). Мұндай 
байланыстардың өмір бойына бас бостандығынан 
айыруға сотталған адамдарды қоғам өміріне 
мерзімінен бұрын оралуына мүмкіндік беру 
тұрғысынан да маңызы зор. 

4. Конституциялық Сот азаматтар құқықта-
рын дағы кез келген саралау Конституция талапта-
рына, оның ішінде теңдік (14-бап), адамның қадір-
қасиетіне қол сұғылмаушылық (17-бап), неке 
мен отбасы, ана мен əке жəне бала мемлекеттің 
қорғауында болу (27-бап) қағидаттарынан туын-
дайтын талаптарына сай болуға тиіс, осыларға 
сəйкес мұндай айырмашылықтарға, егер олар 
объективті түрде уəжделген, негізделген бол-
са жəне конституциялық мəні бар мақсаттарды 
көздесе, ал пайдаланылатын құқық құралдары 
оларға мөлшерлес болса, жол беріледі. 

Осы мағынада субъект дау айтып отырған, 
ҚАК-тің 141-бабының үшінші жəне бесінші 
бөліктерінде қамтылған өмір бойына неме-
се белгілі бір мерзімге бас бостандығынан 
айыруға сотталған адамдарға жазасын өтеу 
жағдайларын өзгерту үшін мерзімдердегі айыр-
малар жазаны, сондай-ақ өзге де қылмыстық-
құқықтық ықпал ету шараларын орындау 
шарттарының аражігін ажырату жəне оны да-
ралау қажеттігімен негізделеді жəне жоғарыда 
көрсетілген конституциялық нормаларға сəйкес 
келеді. 

Конституциялық Сот сотталғандардың 
жазаны өтеудің қатаң жағдайлары кезіндегі 
мөлшермен бірдей болатын, жазаны өтеудің 
дағдылы жағдайларында тамақ өнімдері мен 
бiрiншi кезекте қажетті заттарды сатып алуға 
ай сайын жұмсауға ақшалай қаражат мөлшері 
көзделетін, ҚАК-тің 141-бабы алтыншы 
бөлігінің 1) тармақшасындағы конституциялық 
құқықтарын бұзу деп есептемейді, себебі ақшалай 
қаражаттың осы мөлшері осындай мекеме түрінде 
жазасын өтеп жүрген, белгілі бір мерзімге бас 
бостандығынан айыруға сотталғандарға да 
көзделген.

ҚАК-тің 140-бабы екінші бөлігінің 3) тар-
мақшасында белгілі бір мерзімге бас бостан-
дығынан айыруға сотталған адамдардың жазасын 
өтеудің дағдылы жағдайларында бір жыл ішінде 
үш қысқа мерзімді кездесу алу ғана емес, соны-
мен бірге бір ұзақ мерзімді кездесу алу құқығы 
белгіленген. 

Алайда, ҚАК-тің 141-бабы алтыншы 
бөлігінің 3) тармақшасында осындай төтенше 
қауіпсіз мекемеде дағдылы жағдайларда өмір 
бойына бас бостандығынан айыру жазасын өтеп 
жүрген адамдарға қатысты, яғни ұқсас жағдайда 
ұзақ мерзімге кездесу алуға құқық жоқ. 

Сонымен қатар, Конституциялық Соттың 
пікірінше, өмір бойына бас бостандығынан ай-
ыру жазасын өтеудің бастапқы он жылы ішінде 
ұзақ мерзімді кездесу алу құқығының болмауы 
осындайға сотталған адамның мінез-құлқына 
толық баға беруге кедергісін келтіреді, бұл 
оған тəрбиелік ықпал ету шараларын даралауға 
мүмкіндік бермейді. 

Осыған байланысты, ҚАК-тің 141-бабы 
алтыншы бөлігі 3) тармақшасының ережелері 
сотталғандардың конституциялық құқықтарына 
нұқсан келтіреді жəне жағдайдың сəйкестігі не-
месе ұқсастығы ескерілгенде объективті, ақылға 
қонымды негіз жоқ.

5. Конституциялық Сот Қазақстан Респуб-
ликасы Парламенті Сенаты өкілінің 2023 
жылғы 9 наурыздағы Палата отырысында 
қабылданған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық сот 
ісін жүргізу саласындағы адам құқықтары, жа-
заны орындау, сондай-ақ азаптау мен басқа 
да қатыгез, адамгершілікке жатпайтын неме-
се қадір-қасиетті қорлайтын қарым-қатынас 
түрлерінің алдын алу мəселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан əрі – 
Заң) шеңберінде ҚАК-ке енгізілген түзетулер 
туралы ақпаратын назарға алды. 

Заңмен ҚАК-тен өтініш субъектісі дау ай-
тып отырған 141-бап алып тасталды. Бұдан 
басқа, өмір бойына бас бостандығынан айыруға 
сотталғандарды ұстау тəртібі мен шарттары 
өзгертілді. Осындайға сотталғандарды жазасын 
өтеудің бір жағдайынан екіншісіне ауыстыру 
мерзімі оннан бес жылға дейін төмендетілді; 
жазаны өтеудің дағдылы жағдайларында 
сотталғандардың ай сайын тамақ өнімдері мен 
бiрiншi кезекте қажетті заттарды сатып алуға 
ақшалай қаражатының мөлшері екіден бес айлық 
есептік көрсеткішке дейін ұлғайтылды; бір жыл 
ішінде бір ұзақ мерзімді кездесу алу құқығы 
енгізілді (ҚАК-тің 139 жəне 140-баптарының 
жаңа редакциясы). 

Қазақстан Республикасының Президенті 
Заңға 2023 жылғы 17 наурызда қол қойды жəне 
ол алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі. 

Осы жазылғандардың негізінде, Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 72-бабының 
3-тармағын, 74-бабының 3-тармағын, «Қазақстан 
Республикасының Конституциялық Соты ту-
ралы» 2022 жылғы 5 қарашадағы Қазақстан 
Республикасы Конституциялық заңының 23-бабы 
4-тармағының 3) тармақшасын, 55 – 58, 62 – 
65-баптарын басшылыққа ала отырып, өтініш ны-
санасына қатысты Қазақстан Республикасының 
Конституциялық Соты

қаулы етеді:

1. Қазақстан Республикасы Қылмыстық-
атқару кодексінің 141-бабының үшінші, бесінші 
бөліктері жəне алтыншы бөлігінің 1) тармақшасы 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 
14-бабына сəйкес келеді деп танылсын. 

2. Қазақстан Республикасы Қылмыстық-
атқару кодексінің 141-бабы алтыншы бөлігінің 
3) тармақшасы Қазақстан Республикасы Консти-
туциясының 14, 17 жəне 27-баптарына сəйкес 
келмейді деп танылсын. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару 
кодексіне енгізілген түзетулер қолданысқа 
енгізілгенге дейін жазасын дағдылы жағдайларда 
өтеп жүрген өмір бойына бас бостандығынан 
айыруға сотталғандарға бір жыл ішінде көзделген 
қысқа мерзімді жəне ұзақ мерзімді кездесулер 
алу саны бөлігінде Қазақстан Республикасы 
Қыл мыстық-атқару кодексінің 140-бабы екін-
ші бөлігі 3) тармақшасының ережелері қолда-
нылсын. 

3. Осы нормативтік қаулы қабылданған 
күнінен бастап күшіне енеді, Республиканың 
бүкіл аумағында жалпыға бірдей міндетті, 
түпкілікті болып табылады жəне шағым жасалуға 
жатпайды.  

4. Осы нормативтік қаулы заңнамалық 
актілерді ресми жариялау құқығын алған мерзімді 
баспасөз басылымдарында, құқықтық ақпараттың 
бірыңғай жүйесінде жəне Конституциялық 
Соттың интернет-ресурсында қазақ жəне орыс 
тілдерінде жариялансын.

Қазақстан Республикасының
Конституциялық Соты

Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының 2014 жылғы 
5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару кодексінің 

141-бабы үшінші және бесінші бөліктері, алтыншы бөлігі 1) және 
3) тармақшалары ережелерінің Қазақстан Республикасының 

Конституциясына сәйкестігін қарау туралы 2023 жылғы 
27 наурыздағы № 6 нормативтік қаулысы


