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тосқауыл 
бола ма?

10-бет

EUR/KZT 510.8       USD/KZT 419.62 RUB/KZT 5.6 CNY/KZT 64.09ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкі арасындағы 

Қарыз туралы келісімді (Жай операциялар) (COVID-19-ға қарсы күрес 
ж.ніндегі белсенді шаралар мен шығыстарды қолдау бағдарламасы) 

ратификациялау туралы 
2020 жылғы 25 тамызда Нұр-Сұлтанда жасалған Қазақстан Республикасы 

мен Азия Даму Банкі арасындағы Қарыз туралы келісім (Жай операциялар) 
(COVID-19-ға қарсы күрес жөніндегі белсенді шаралар мен шығыстарды қолдау 
бағдарламасы) ратификациялансын. 

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 21 желтоқсан 
№ 387 -VI  ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
1999 жылғы 8 қазандағы Еркiн сауда аймағын құру туралы келiсiмге 
қатысушы мемлекеттердiң арасында тасымалданатын тауарларды 

кедендiк ресiмдеудiң және кедендiк бақылаудың тәртiбi туралы 
келісімге .згерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы

1999 жылғы 8 қазандағы Еркiн сауда аймағын құру туралы келiсiмге қатысушы 
мемлекеттердiң арасында тасымалданатын тауарларды кедендiк ресiмдеудiң жəне 
кедендiк бақылаудың тəртiбi туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы 2019 жылғы 
31 мамырда Ашғабатта жасалған хаттама ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 21 желтоқсан 
№ 389 -VI  ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
«Астық туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңына толықтырулар енгізу туралы
1-бап. «Астық туралы» 2001 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан Респуб ли касының 

Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., №2, 12-құжат; 
№15-16, 232-құжат; 2003 ж., №19-20, 148-құжат; 2004 ж., №23, 142-құжат; 2006 ж., 
№1, 5-құжат; №24, 148-құжат; 2007 ж., №2, 18-құжат; №3, 20-құжат; №9, 67-құжат; 
№18, 145-құжат; 2008 ж., №13-14, 58-құжат; №20, 89-құжат; 2009 ж., №18, 84-құжат; 
№24, 129-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; №15, 71-құжат; 2011 ж., №1, 2-құжат; 
№11, 102-құжат; №12, 111-құжат; 2012 ж., №2, 14-құжат; №14, 94-құжат; №15, 
97-құжат; №21-22, 124-құжат; 2013 ж., №9, 51-құжат; №14, 75-құжат; 2014 ж., №1, 
4-құжат; №4-5, 24-құжат; №10, 52-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат; 
№23, 143-құжат; 2015 ж., №11, 52-құжат; №20-IV, 113-құжат; №23-II, 172-құжат; 
2016 ж., №7-II, 55-құжат; №8-II, 68-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №19, 62-құжат; 
2019 ж., №19-20, 86-құжат; №24-I, 118-құжат) мынадай толықтырулар енгізілсін:

(Соңы 4-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасы мен Азия Инфрақұрылымдық Инвестициялар 
Банкі арасындағы Қарыз туралы келісімді (COVID-19-ға қарсы күрес 

ж.ніндегі белсенді шаралар мен шығыстарды қолдау бағдарламасы) 
ратификациялау туралы 

2020 жылғы 26 тамызда Нұр-Сұлтанда жасалған Қазақстан Республикасы мен 
Азия Инфрақұрылымдық Инвестициялар Банкі арасындағы Қарыз туралы келісім 
(COVID-19-ға қарсы күрес жөніндегі белсенді шаралар мен шығыстарды қолдау 
бағдарламасы) ратификациялансын. 

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 21 желтоқсан 
№ 388 -VI  ҚРЗ

Қазақстандық үлесті 
арттыру маңызды

Қасым-Жомарт Тоқаевқа «Теңіз шев-
ройл» компаниясының өндіріс орындары 
мен «Теңіз» кенішіндегі коронавирус 
інде тіне қарсы күрес жұмыстары жайын-
да баяндалды.

Кездесуде көмірсутегі секторындағы 
инвестициялық жобалардың жүзеге асы-
рылуы жəне компанияның алдағы 3-4 
жылдағы даму перспективалары туралы 
айтылды.

Мемлекет басшысы «Теңіз шев-
ройл» компаниясы іске асырып жат-
қан жобаларда қазақстандық үлесті 
қам тамасыз етудің маңызды екеніне 
назар аударды.

Кездесу соңында Қасым-Жомарт 
Тоқаев Имер Боннерге Қазақстанның 
мұнай-газ саласының дамуына қосқан 
үлесі жəне компаниядағы табысты жұ-
мысы үшін ризашылығын білдірді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстанның еңбек нарығындағы кадр тапшылығы 148 500 адамды құрап 
отыр. Бұл – Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі таратқан 
ресми мәлімет. Ал Қазақстан Құрылысшылар одағының зерттеуіне сүйенсек, 
еліміздің еңбек нарығында 630 мың адам жетіспейді. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

САРАПТАМА

Тас қалаушыны да 
«Қызыл кітаптан» іздеп жүрмейік

Фархат ҚАЙРАТҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Ресми мəлімет пен зерттеу нəти же-
сіндегі деректердің өзара үйлеспейтіні 
бөлек əңгіме. Біздің айтпағымыз – Қазақ-
стан үшін кадр тапшылығының өзекті 
мəселеге айналғандығы. Құрылысшылар 
одағының төрағасы Талғат Ерғалиевтің 
пікірінше, аталған мəселені шешу ел 
экономикасындағы негізгі бағыттардың 
біріне айналуға тиіс. Əйтпесе, кадр 
тапшылығы салдарынан жыл сайын 

1,4 трлн теңгеден қағылатын Қазақстан 
жағдайды одан əрі ушықтырып алуы 
ықтимал.

– Өндіріс – экономиканың қозғаушы 
күші. Бұл дегеніміз – еңбек ресурсы. Егер 
экономикада жұмыс күші жетіспесе, 
жүйеқұраушы салалардың бюджеттік 
түсімдері азаяды. Əлбетте, мəселені 
шешудің түрлі жолы бар. Осы кезге 
дейін кадр тапшылығын дəстүрлі əдістер 
арқылы шешу жайы қарастырылып 
келді. Яғни мамандықтардың беделін 
арттыру, техникалық мамандықтар 

факультеттерін құру, еңбекақыны арт-
тыру секілді əдістер қолданылды. Алайда 
мұның бəрі біз күткен нəтижеге қол 
жеткізе алмады, тиімсіздігін көрсетті, – 
дейді Талғат Ерғалиев Қазақстан Құры-
лыс шылар одағының қорытынды жиы-
нында. 

Мұның бірден-бір себебі адамдардың 
жұмысшы мамандықтарына деген 
қызығушылығы төмендеп барады. Бұл 
біздің елде ғана етек алған дүние емес, 
тұтас əлемде қалыптасқан ахуал. Өкі-
нішке қарай, уақыт өткен сайын бұл 
жағ дай қарқын алып барады. Адамдар 
физи калық жұмысты қажет етпейтін, 
əлде қайда жеңіл мамандықтарға ауы-
суда.

(Соңы 5-бетте)

КӨКЕЙКЕСТІ

Сәлемдеме уақтылы 
жетсе игі...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жылдың соңғы айы мерекелік даталарға толы. Kсіресе бұл кезеңде пошта, 
курьерлік, сондай-ақ логистикалық қызметтерді ұсынатын компаниялардың 
жұмысы к.бейеді. Mйткені сәлемдемелерді ж.нелту мен мерекелік 
сыйлықтарды, хат-хабарларды жеткізу науқаны қарқын алып, тасымал-
даушы ұйымдарда .ндірістік процестер күшейе түседі. Алайда әлемдегі 
карантиндік шектеулердің салдарынан нарықтағы қатысушылардың жаңа 
талаптарға икемделуіне тура келді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––
Қай қоғам үшін де әйел теңсіздігі 
– қашаннан .зекті мәселе. Бұрын-
ғының бұрымдылары сүйгеніне 
қосыла алмай қор болатын. Ал 
бүгін де қыз-келіншектер теңін 
тапса да, олардың ар-намы-
сының тапталуы тыйылар емес. 
Kйелдерге жасалатын әлімжеттік 
– әлеуметтік әділетсіздіктің бір 
к.рі нісі.  Сондықтан мұндай 
әділет сіздікпен қоғам болып 
күресу керек. Жақында «Қазақ-
стан әйелдеріне қатысты зорлық-
зом былықты тоқтатайық» атты 
пети ция жарияланып, оны қолдау-
шы лардың қатары к.бейіп келеді.
––––––––––––––––––––––––––

Жақсылық МҰРАТҚАЛИ,
«Egemen Qazaqstan»

Ұлттық оператор 
халықаралық жөнелтімдерді 

жандандырмақ
«Қазпошта» АҚ халықаралық пош-

та жөнелтімдерінің транзитін жан-
дан дырмақ ниетте. Осыған байланыс-
ты таяуда ұлттық пошта операторы 
Ресей жəне Беларусияның пошта қыз-
меттерімен ынтымақтастық туралы 
келісімге қол қойды. Əлемде қа лып-
тасқан жағдайды ескеріп, бұл рəсім бей-
неконференция режімінде қашықтан 
өткізілді. Тараптар логистикалық 
жəне ілеспе пошта қызметтерін 

қарастыратын халықаралық пошта 
жө нелтімдерінің (ХПЖ) транзитін қам-
тып, дамытуда ұзақ мерзімді жəне өзара 
тиімді əріптестік байланысты арттыру-
ды көздеп отыр.

«Бұл келісім ортақ саланы бірлесіп 
өркендетуде маңызды. Себебі жаңа 
үрдістер, атап айтқанда электрон-
ды ко ммерция бізден жұмысқа тың 
тəсілмен кірісуді талап етеді. Осы ретте 
аймақтағы ең ірі үш пошта операторы 
Азия мен Еуропа арасындағы ауқымды 
транзитті арттыру үшін күш бірік-
тіреді», деді «Қазпошта» АҚ басқарма 
төрағасы Қанат Алпысбаев.

(Соңы 6-бетте)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Теңізшевройл» ЖШС-ның 
бас директоры Имер Боннерді қабылдады, деп хабарлады Президенттің 
баспас.з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Орынбек MТЕМҰРАТ,
«Egemen Qazaqstan»

Президент пен Парламент наза-
рына ұсынылып отырған петицияның 
ұйымдастырылуына астаналық Сымбат 
Құлжағарованың мезгілсіз қайтыс болуы 
түрткі болды. Марқұмның бұған дейінгі 

жанайқайынан хабардар көпшілік 
оны тұрмыстық зорлық-зомбылықтың 
құрбаны болды деп санайды. Əлеуметтік 
желі арқылы басындағы жай-күйін жа-
йып салған Сымбат күйеуінен зəбір 
көретінін, ажырасқысы келетінін жазған 
еді. Алайда жұдырық жұмсайтын 
жұбайынан құтылу оған оңайға 

соқпаған. Екі баласымен жібергісі 
келмейтін күйеуі оны қорқытып-үркітіп, 
тіпті психикалық ауруханаға да күштеп 
жатқызған. Онда бір аптадай болған 
Сымбат ақыл-есінің саулығын дəлелдеп, 
босап шыққан. 

(Соңы 7-бетте)

Қоғам қорлыққа қарсы 
қорған болуы керек

ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП

ббббееттт

Ағаш 
кескендерге жаза 
күшейтіледі

2-бет

Ұлы 
ұстаздан 
ұлағат

9-бет
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Қазақстан Республикасының Конститу-
циялық Кеңесi, құрамында Төраға Қ.Ə.Мəми, 
Кеңес мүшелері А.Қ.Дауылбаев, В.А.Малинов-
ский, И.Д.Меркель, Р.Ж.Мұқашев, Ə.А.Темір-
беков жəне У.Шапак қатысқан  

өзінің ашық отырысында Қазақстан 
Республи ка сының Президенті Қ.К.Тоқаевтың 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 
15-бабының 2-тармағын ресми түсіндіру тура-
лы өтінішін қарады.    

Қазақстан Республикасы Конституциялық 
Кеңесінің мүшесі А.Қ.Дауылбаевтың баянда-
масын тыңдап, конституциялық іс жүргізудің 
материал дарын, мемлекеттік органдардың 
қорытын дыларын, халықаралық тəжірибені, же-
келеген шет елдердің заңнамасы мен практика-
сын талдап, сарапшы – заң ғылымдарының док-
торы, профес сор Қ.Ж. Балтабаевтың қорытын-
дысын зерделеп, Қазақстан Республикасының 
Консти туциялық Кеңесі төмендегіні   

анықтады:
Қазақстан Республикасының Президенті 

Қазақстан Республикасының Конституциялық 
Кеңесіне Қазақстан Республикасы Конституция-
сының 15-бабының 2-тармағына ресми 
түсіндірме беру туралы өтініш жолдады. 
Өтініште мынадай сұрақтар қойылған:

«Республика Конституциясының 15-бабы 
2-тармағының конституциялық ережелері олар-
да көзделген барлық қылмыстық іс-əрекеттер 
үшін қыл мыстық заңда өлім жазасын белгілеуге 
міндеттей ме?      

Ең ауыр жаза қолданылуы мүмкін қылмыс-
тар шеңберіне қатысты конституциялық талап-
тар тұрғысынан алғанда Өлім жазасының күшін 
жоюға бағытталған Азаматтық жəне саяси 
құқықтар туралы халықаралық пактіге екінші 
Факультативтік хаттаманы онда жол берілген 
ескертпемен ратификациялау мүмкін бе?».     

Негізгі Заңның қаралып отырған нормасын 
өтініш нысанасына қатысты түсіндірген кезде 
Конституциялық Кеңес мынаны негізге алады.

1.Қазақстан Республикасының Консти-
туция сында жəне халықаралық актілерде өмір 
сүру құқығы демократиялық қоғамның негізгі 
құндылығы ретінде танылады, оның үстем 
мəртебесі айқындалады жəне мемлекеттің қан-
дай да бір айырмашылықтарсыз барлық адамдар 
үшін осы құқыққа кепілдік беру жөніндегі мін-
дет темелері белгіленеді (Адам құқықтарының 
жал пы ға бірдей декларациясы, Азаматтық жəне 
саяси құ қықтар туралы халықаралық пакт, Бала 
құқық тары туралы конвенция жəне басқалар).   

Республика Конституциясының 1-бабының 
1-тармағына сəйкес адам жəне адамның өмірі, 
құқықтары мен бостандықтары мемлекеттің ең 
қымбат қазынасы болып табылады. 

Негізгі Заңның 15-бабының 2-тармағында 
көзделгендей, ешкімнің өз бетінше адам өмірін 
қиюға хақысы жоқ. Өлім жазасы адамдардың 
қаза болуымен байланысты террористік 
қылмыстар жасағаны үшін, сондай-ақ соғыс 
уақытында ерекше ауыр қылмыстар жасағаны 
үшін ең ауыр жаза ретінде заңмен белгіленеді, 
ондай жазаға кесілген адамның кешірім жасау 
туралы өтініш ету хақы бар.

Конституциялық Кеңес 2003 жылғы 30 қаң-
тар дағы № 10 нормативтік қаулысында айтып 
кет  кен дей, Конституцияның 15-бабы 2-тар-
мағын түсіндірген кезде Конституцияның 
құ ры  лы  мының «Адам жəне азамат» деген II 
Бөлі   мінде орналасқан осы норманың мағына-
сын жəне мəнмəтінін негізге алған жөн. Ең 
ауыр жаза жөніндегі норманы шектемелі деп 
са наған жөн, өйткені ол ауырлығы басқа дəре-
же дегі қылмыстарға емес, тек ерекше ауыр 
қылмыс  тарға ғана қолданылады. Өлім жазасы 
таға  йын  далуы мүмкін ерекше ауыр қыл мыс-
тар дың нақты құрамдары қылмыстық заңна-
мамен айқындалады. Бұл ретте, ерекше ауыр 
қылмыстар үшін заңда өлім жазасынан басқа 
да жаза белгіленуі мүмкін.

«Қазақстан Республикасының Конституция-
сына өзгерістер мен толықтырулар енгізу ту-
ралы» 2007 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан 
Респуб ликасының Заңымен Конституцияның 
15-бабының 2-тармағы мынадай редакцияда 
жазылды:

«2. Ешкімнің өз бетінше адам өмірін қиюға 

хақысы жоқ. Өлім жазасы адамдардың қаза бо-
луымен байланысты террористік қылмыстар 
жасағаны үшін, сондай-ақ соғыс уақытында 
ерекше ауыр қылмыстар жасағаны үшін ең ауыр 
жаза ретінде заңмен белгіленеді, ондай жазаға 
кесілген адамның кешірім жасау туралы өтініш 
ету хақы бар.». 

Конституциялық реформа тек өлім жазасын 
қолдану саласына ғана қатысты болды, оның 
аясы айтарлықтай тарылды – ерекше ауыр 
қылмыстардың орнына жазаның осы түрін 
адам дардың қаза болуымен байланысты терро-
рис тік қылмыстар жасағаны үшін, сондай-ақ 
соғыс уақытында ерекше ауыр қылмыстар жаса-
ғаны үшін ғана белгілеу көзделді. Бұл Кеңес тің 
баяндалған құқықтық ұстанымдары өзінің заң-
дық күшін сақтайды жəне ең жоғары жаза бел-
гіленетін қылмыстық жазаланатын іс-əрекеттер 
шеңберіндегі өзгерістерді ескере отырып қол-
данылуы тиіс деп пайымдауға негіз береді.

Конституциялық Кеңес Конституцияның 
15-бабы 2-тармағының онда көрсетілген 
қыл мыс тық іс-əрекеттер үшін өлім жаза-
сын белгі леу бө лі гіндегі ережелерін Негізгі 
Заңның 61-бабы 3-тар мағы 1) тармақшасының 
нормасы мен өзара байланыста қарау қажет деп 
есептейді. Оған сəйкес, Парламент аса маңызды 
қоғамдық қатынастарды реттейтін, жеке жəне 
заңды тұлғалардың құқық субъектілігіне, 
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына, 
жеке жəне заңды тұлғалардың міндеттері мен 
жауапкершілігіне қатысты негізгі қағидаттар 
мен нормаларды белгілейтін заңдар шығаруға 
құқылы. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың 
санаттарын, қоғамдық қауіптілік дəрежесіне 
жəне елдегі криминогендік жағдайға қарай 
іс-əре кет тердің қылмыстылығы мен жазалау-
шы  лы ғын айқындауды қарастыратын бұл өкі-
лет  тік тер, тізбесі Конституцияда анықталған 
қыл  мыс тар үшін өлім жазасын белгілеу мəсе-
ле лерін де қамтиды. Осы факторларды ескере 
оты рып, жоғары өкілді заң шығарушы орган 
конс ти туциялық талаптар шегінде жəне тек 
қыл мыс тық заңда Негізгі Заңның 15-бабының 
2-тар мағын да көзделген қылмыстар үшін 
өлім жазасын бел гілегенде олардың шеңберін 
қысқарту қажетті лігін айқындай алады. Бұл 
жағдай Конституцияда қаралған іс-əрекеттердің 
барлығы үшін өлім жазасын белгілемеген 
еліміздің қылмыстық заңнамасының дамуы 
тəжірибесінен де анық байқалады.    

2. Халықаралық құқықта өлім жазасының 
күшін жою үрдісі айқын орын алған. Əлемдік 
қоғамдастықтың тең құқықты мүшесі 
ретінде Қазақстан оны алғашқы кезден ба-
стап мемле кет тік құқықты жасауда ескеріп 
келеді. Стратегиялық жəне бағдарламалық 
құжаттарда қылмыстық саясат өлім жазасы 
көзделетін қылмыстардың санын шектеуге 
бағытталды. Бұны өлім жазасының балама-
сы ретінде өмір бойына бас бостандығынан 
айыру жазасын енгізу, 2003 жылы өлім жаза-
сын орындауға мораторий енгізу, 2007 жылғы 
конституциялық реформа арқылы қылмыстық 
саясатты елеулі ізгілендіру жəне кейіннен 
қылмыстық заңнаманы соған сəйкес келтіру, 
осы санаттағы қылмыстық істерді қарау кезінде 
процестік кепілдіктерді нығайту жəне басқалар 
дəлелдейді. Сонымен қатар, Қазақстанда өлім 
жазасының ұзақ уақыт бойы орындалмауы елде 
ең ауыр жазаны қолданбаудың қалыптасқан 
тұрақты құқықтық режимінің бар екенін 
білдіреді.  

Осы бағытты дəйекті іске асырудағы кезекті 
кезеңді Қазақстан Республикасының 2020 
жылғы 23 қыркүйекте Өлім жазасының күшін 
жоюға бағытталған Азаматтық жəне саяси 
құқықтар туралы халықаралық пактіге екінші 
Факультативтік хаттамаға (бұдан əрі – Екінші 
Факультативтік хаттама) қол қоюы ашты.  

Аталмыш халықаралық актінің 1-бабын-
да көрсетілгендей, осы Хаттамаға қатысушы 
мемлекеттің юрисдикциясындағы бірде-бір адам 
өлім жазасына ұшырамайды. Əрбір қатысушы 
мемлекет өз юрисдикциясы шеңберінде өлім 
жазасының күшін жою үшін барлық қажетті 
шараларды қабылдайды. 

Екінші Факультативтік хаттаманың 2-бабы-
ның 1-тармағы, ратификациялау немесе қо сылу 

кезінде жасалған, соғыс уақытын да жасалған 
əскери сипаттағы аса ауыр қылмыс тарды 
жасағаны үшін кінəсін мойындағаннан кейін 
соғыс уақытында өлім жазасын қолдануды 
көздей тін ескертпені қоспағанда, осы Хатта-
маға ешқандай ескертпелер жасауға жол беріл-
мейтіндігін бекітеді.   

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 
жылғы 12 қарашадағы №756 қаулысымен 
«Өлім жазасының күшін жоюға бағытталған 
Азаматтық жəне саяси құқықтар туралы 
халықаралық пактіге екінші Факультативтік 
хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы Республика 
Парламенті Мəжілісінің қарауына енгізілді. 
Оған сəйкес осы халықаралық актіні мынадай 
ескертпемен ратификациялау көзделген: 

«Қазақстан Республикасы екінші Факуль-
тативтік хаттаманың 2-бабына сəйкес соғыс 
уақытында жасалған əскери аса ауыр сипаттағы 
қылмыстар үшін кінəлі деп танылғаннан 
кейін соғыс уақытында өлім жазасын қолдану 
құқығын өзіне қалдырады.».

Конституциялық Кеңестің 2006 жылғы 
18 мамырдағы №2 нормативтік қаулысын да 
халықаралық шартты ратификациялау халық-
аралық шарттың өзі үшін міндетті екендігіне 
мемлекеттің келісім беруі тəсілдерінің бірі болып 
табылатыны атап өтілген. Ратификациялаған 
жағдайда, Қазақстан Республиканың Қылмыс-
тық кодексін жəне басқа заңдарын Екінші 
Факуль тативтік хаттамаға сəйкес келтіру 
міндет темесін өзіне алады.   

Конституциялық Кеңес Конституцияның 
15-бабы 2-тармағының жасағаны үшін өлім 
жазасы белгіленуі мүмкін қылмыстық құқық 
бұзушылықтар шеңбері бөлігіндегі ережелері 
Екінші Факультативтік хаттаманы ратифика-
циялау үшін кедергі болмайды деп есептейді. 
Заң шығарушы Конституция жəне онда 
берілген дискреция шеңберінде, жасалған 
ескертпені ескере отырып, қылмыстық заңды 
осы халықаралық актінің 2-бабы 1-тармағының 
талаптарымен үйлестіру жөнінде заңнамалық 
шаралар қабылдауға құқылы. 

Баяндалғанның негізінде, Қазақстан Респуб-
ли касы Конституциясының 72-бабы 1-тар мағы-
ның 4) тармақшасын, «Қазақстан Респуб лика-
сы ның Конституциялық Кеңесі туралы» 1995 
жыл ғы 29 желтоқсандағы Қазақстан Рес пуб ли-
ка  сы Конституциялық заңының 17-бабы 3-тар-
мағы ның 1) тармақшасын, 31-33, 37-бап тарын 
жəне 41-бабы 1-тармағының 2) тармақшасын, 
Қазақ стан Республикасы Конституциялық 
Кеңесі Рег ламентінің 4-1 жəне 13-тармақтарын 
басшылыққа алып, өтініш нысанасына қатысты 
Қазақстан Республикасының Конституциялық 
Кеңесі 

қаулы етеді:  
1. Қазақстан Республикасы Конституция сы -

ның 15-бабының 2-тармағын Қазақстан Рес пуб-
ликасының Парламенті осы тармақтың конс-
титу циялық ережелерімен бекітілген шектерде 
қылмыстық заңда жасағаны үшін өлім жазасы 
белгіленетін қылмыстардың нақты тізбесін 
анықтауға жəне, қажет болған жағдайда, оған 
енген қылмыстық іс-əрекеттердің қатарын 
қысқартуға құқылы деп түсінген жөн.   

2. Қазақстан Республикасы Конституция-
сының 15-бабы 2-тармағының нормалары 
Өлім жазасының күшін жоюға бағытталған 
Азаматтық жəне саяси құқықтар туралы 
халықаралық пактіге екінші Факультативтік 
хаттаманы онда жол берілетін ескертпемен 
ратификациялауға жəне қылмыстық заңнаманы 
осы халықаралық актінің 2-бабы 1-тармағының 
ережелерімен үйлестіруге кедергі болмайды.

3. Қазақстан Республикасы Конституция-
сының 74-бабының 3-тармағына сəйкес норма-
тивтік қаулы қабылданған күнінен бастап 
күшіне енеді, Республиканың бүкіл аумағында 
жалпыға бірдей міндетті, түпкілікті болып та-
былады жəне шағымдануға жатпайды.

4. Осы нормативтік қаулы республикалық 
ресми баспасөз басылымдарда қазақ жəне орыс 
тілдерінде жариялансын.

Қазақстан Республикасының 
Конституциялық Кеңесі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСІНІҢ НОРМАТИВТІК ҚАУЛЫСЫ

2020 жылғы 15 желтоқсан                 №4              Нұр-Сұлтан қаласы

Қазақстан Республикасы Конституциясының 
15-бабының 2-тармағын ресми түсіндіру туралы

Қазақстан Республикасы 
Пре зи дентінің өтініші бойынша 
Конституциялық Кеңес Респуб-
лика Конституциясының өлім 
жаза сын қолдану мəселелерін рег-
ламенттейтін ережелеріне ресми 
түсіндірме берді.

Мемлекет басшысының өтініші 
Қазақстанның Өлім жазасы-
ның күшін жоюға бағытталған 
Азаматтық жəне саяси құқықтар 
туралы халықаралық пактіге екінші 
Факультативтік хаттаманы (бұ дан 
əрі – Факультативтік хаттама) 
алдағы уақытта ратификациялау-
ымен байланысты болды. Өтініш-
те Республика Конституциясы 
ережелерінің жəне Факультатив-
тік хаттаманың ең ауыр жазаны 
қолдану мəселелерін реттейтін 
нормаларының арақатынасы тура-
лы мəселе қойылды. 

К о н с т и т у ц и я л ы қ  К е ң е с 

Факультативтік хаттаманы рати-
фикациялау үшін Негізгі Заңға 
түзетулер енгізудің қажеті жоқ 
деп шешті.

Бұл ретте, Кеңес Конституцияға 
жəне жалпыға бірдей танылған 
халықаралық актілерге сəйкес 
өмір сүру құқығы демократиялық 
қоғамның негізгі құндылығы бо-
лып табылатынын жəне мемлекет 
барлық адамдар үшін осы құқықты 
жүзеге асыруға кепілдік беруге 
міндетті екенін атап өтті.

Əлемдік қоғамдастықтың 
тең құқықты мүшесі ретінде 
Қазақ стан алғашқы кезден бас-
тап қылмыстық заңнамада өлім 
жазасының күшін жою үрдісін 
ескеріп келеді жəне осы жыл-
дар ішінде елде ең ауыр жазаны 
қолданбаудың орнықты құқықтық 
режимі қалыптасты.

Осы бағытты дəйекті іске 

асырудағы  кезект і  кезеңд і 
Қазақстан Республикасының 2020 
жылғы 23 қыркүйекте атал ған 
Факультативтік хаттамаға қол 
қоюы ашты.  

Қазақстан Конституциясында 
адамдардың қаза болуымен бай-
ланысты террористік қылмыс-
тар жасағаны үшін, сондай-ақ 
соғыс уақытында ерекше ауыр 
қылмыстар жасағаны үшін өлім 
жазасын белгілеуге жол берілетінін 
назарға ала отырып, Кеңес өлім 
жазасының күшін жою туралы 
халықаралық шартты ратифика-
циялау Республика Парламентінің 
құзыретіне кіретінін атап өтті. Бұл 
ретте, Негізгі Заңда осы қылмыстар 
үшін қылмыстық заңда өлім жаза-
сын белгілеу немесе одан бас тар-
ту, олардың шеңберін қысқарту 
туралы мəселені Парламенттің 
қарауына қалдырылады. Заң 

шығарушы өлім жазасының күшін 
ұлттық заңнамаға тиісті түзетулер 
енгізу арқылы ғана емес, сондай-
ақ жазаның осы түрі белгіленуі 
мүмкін қылмыстарды жоюды не-
месе олардың санын шектеуді 
көздейтін халықаралық шартты 
ратификациялау арқылы да жоя 
алады.

Кеңес өз шешімінде Консти-
туция Факультативтік хаттаманы 
ратификациялауға кедергі болмай-
тынын атап өтті. Факультативтік 
хаттама ратификацияланғаннан 
кейін Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексі оның талапта-
рына сəйкес келтірілуі тиіс.

К о н с т и т у ц и я л ы қ  К е ң е с 
қаулысының толық мəтіні баспа-
сөзде жəне Кеңес сайтында жария-
ланады.

Конституциялық Кеңес

Конституциялық Кеңестің өлім жазасын қолдану мәселелері 
жөніндегі шешіміне түсініктеме

(Соңы. Басы 1-бетте)

1) 1-бап мынадай мазмұндағы 11-1), 14-1) жəне 14-2) тармақ-
шалармен толықтырылсын:

«11-1) астық нарығы жөніндегі оператор – астық нарығында 
тұрақтандыру функциясын жəне астықтың резервтік қорын басқару  
жөніндегі өкілеттіктерді жүзеге асыру арқылы азық-түлік қауіп сіз дігін 
қамтамасыз етуге қатысатын агроөнеркəсіптік кешен саласындағы 
ұлттық компания;»;

«14-1) астықтың резервтік қоры – табиғи, техногендік жəне 
əлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған, төтенше жағдай 
енгізілген кезде елді азық-түліктік астықпен кепілдендірілген түрде 
қамтамасыз ету мақсатында, сондай-ақ қажет болған кезде ішкі 
нарыққа реттеушілік əсер ету мақсатында пайдаланылатын азық-
түліктік астық қоры;

14-2) астықтың резервтік қорын басқару – астық нарығы жөнін-
дегі оператор дың бюджет қаражаты есебінен астық қабылдау 
кəсіпорын дарында астықтың резервтік қорын сақтауды қамтамасыз 
етуге, сондай-ақ астықтың резервтік қорын сатып алуға жəне өткізуге 
бағытталған қызметі;»;

2) 3-баптың 9) тармақшасындағы «алдын алу болып табылады.» 
деген сөздер «алдын алу;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай 
мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:

«10) астықтың резервтік қорын ұстап тұруды қамтамасыз ету бо-
лып табылады.»;

3) 4-бап мынадай мазмұндағы 4-3) тармақшамен толықтырылсын:
«4-3) астықтың резервтік қорын сақтау бойынша шығыстарды 

өтеу;»;
4) 6-бап мынадай мазмұндағы 1-2), 32-6) жəне 32-7) тармақшалармен 

толықтырылсын:
«1-2) астық нарығы жөніндегі операторды айқындау;»;
«32-6) астықтың резервтік қорын басқару жөніндегі қағидаларды 

əзірлеу жəне бекіту;
32-7) астық нарығы жөніндегі операторға астықтың резервтік 

қорын сақтау бойынша шығыстарды өтеу;»;
5) мынадай мазмұндағы 6-4-баппен толықтырылсын:
«6-4-бап. Астық нарығы жөніндегі оператор
Астық нарығы жөніндегі оператор:
1) астық нарығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға 

қатысады;
2) астықтың резервтік қорын ұстап тұруды қамтамасыз етеді;
3) астық сатып алуды жүзеге асырады;
4) ішкі нарыққа реттеушілік əсер ету мақсатында ұн тарту 

ұйымдарына азық-түліктік астық жеткізуді қамтамасыз етеді;
5) тұқымдық жəне жемдік қорларды қалыптастыруға қатысады;
6) азық-түліктік астық сатып алу жəне жеткізу арқылы азық-

түлік тауар лары ның өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыруға 
жəрдемдеседі.».

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

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 21 желтоқсан 
№ 390-VI ҚРЗ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

«Астық туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына толықтырулар енгізу туралы

РЕСМИ

Жолдыбай БАЗАР,
«Egemen Qazaqstan»

Д е л е г а ц и я н ы  Е Қ Ы Ұ -
ның электоралды шолушысы 
Михаела Сивич басқарды.

Кəсіподақтар федерациясы 
аты нан бұл кездесуге ҚРКФ 
бай қау шылары Республикалық 
шта бы ның төрағасы Нұрлан 
Өте шев, Нұр-Сұлтан бойын-
ша байқаушылардың аймақ тық 
штабының төрағасы Төле ген 
Кү нəділов жəне ҚРКФ бай қау-
шыларының республикалық 
штабының аналитик-сарапшысы 
Шерзод Пулатов қатысты.

Михаела Сивич кəсіподақтар 
феде рациясының сайлауды бай-
қауға қатысуының мақсаттары 
мен міндеттері туралы сұрады.

«2 миллион мүшесінің мүд-
делерін қорғайтын Кəсіп одақтар 
Федерациясы ең маңызды ішкі 
саяси процестерден тыс қала ал-
майды жəне сайлау процесінің 
заңдылығы мен ашықтығын сақ-
тауды қолдайды. Қараша айында 
біз байқаушы ретінде Мəжіліс пен 
мəслихаттар депутат тары ның сай-
лауына қатысу туралы мəлімдеме 
жасадық», деді Н.Өтешев. 

Ол шетелдік əріптестеріне 
кəсіп одақтардан байқаушы лар-
дың Республикалық жəне ай-
мақтық штабының жұмысы тура-
лы, оның ішінде байқаушыларды 
оқыту шаралары, БАҚ-пен өзара 
іс-қимыл жəне ұйымдастыру 
жұмыстары туралы хабардар етті. 
«Кəсіподақтар федерациясының 
байқаушылары ретінде ел бо-
йынша шамамен 7000 кəсіподақ 
мүшелері қатысады. Кəсіподақ 
бай қаушылары барлық сайлау 
кезеңінде азаматтардың сөз бос-
тан дығына құқықтарын қамта-
масыз етуге бағытталған. Біз сай-
лау процесінің елдің заңдарына 
сəй кес өтуін қамтамасыз етеміз. 
Елдегі штаб тардың басшыла-
ры саяси пар тиялармен, жұ-
мыс бе ру   ші лермен жəне еңбек 

ұжым да ры  мен кездесулер өткізіп, 
аза ма т   тардың сөз бостандығын 
бұзу ға жол беріл мейтіндігі туралы 
ақ  па ратты жеткізді», деді ҚКРФ 
бай  қау  шылар штабының төрағасы. 

Кездесу аясында ҚРКФ шта-
бы мен мониторинг жүргі зетін 
басқа үкіметтік емес ұйым-
дардың өзара іс-қимыл мəселе-
лері де талқыланды.

Байқаушыларды даярлау 
жөніндегі жұмыс туралы айта 
отырып, Н.Өтешев Сайлауды 
партиялық емес байқау орталығы 
аясында байқаушыларды оқыту 
жөніндегі Азаматтық Альянспен 
бірлескен бастамалары туралы 
айтты. Орталық бүкіл ел бойын-
ша сайлау учаскелерін барынша 
қамту үшін байқаушыларды ең 
жақсы халықаралық стандарттар 
шеңберінде оқытады. 

Халықаралық ұйым өкілдері 
Қазақстандағы ЕҚЫҰ кеңсесінің 
байқаушылар миссиясының 
жұмысы туралы айтты. Михаела 
Сивич ДИАҚБ бақылаушылары 
парламенттік сайлауды ЕҚЫҰ 
міндеттемелеріне жəне басқа да 
халықаралық міндеттемелерге, 
сондай-ақ демократиялық сай-
лау стандарттарына сəйкестігі 
үшін бағалайтынын баса айтты. 
«Байқаушылар сайлаушылар мен 
кандидаттарды тіркеуді, үгіт-
насихат жұмыстарын, сайлау 
əкімшілігі мен тиісті мемлекеттік 
органдардың жұмысын, сайлауға 
қатысты заңнаманы жəне оның 
қолданылуын, бұқаралық ақ-
парат құралдарын жəне сай-
лауға қатысты дауларды шешуді 
мұқият қадағалайды», деді 
халықаралық сарапшы.

Кездесу барысында ҚРКФ-
ның сайлау процестеріне қаты-
суы ның маңыздылығы атап 
өтілді. Тараптар бірауыздан 
ұлт тық жəне халықаралық заң-
нама ның талаптарына сəйкес, 
Қазақстанда ашық жəне əділ 
сайлау өткізудің маңыздылығын 
атап өтті.

Сайлауды әділ өткізу – халық 
таңдауына деген құрмет

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ЕҚЫҰ Демократиялық институттар және адам құқықтары 
ж4ніндегі бюросы (ДИАҚБ) байқаушылар миссиясының деле-
гаттары Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы 
(ҚРКФ) байқаушыларының республикалық штабында болды. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


