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Баукең 
айтқан 
естелік

6-бет

«Біздерде 
мынадай бар, 
мынадай бар!..»

8-бет

Зерделі 
ұлттың
ойыны

14-бет

Мемлекет басшылары сауда-
экономикалық жəне əскери-
техникалық ынтымақтастық-
тың қазіргі ахуалына, сондай-ақ 
Қазақстанда цифрлы платфор-
ма құру туралы қол жеткізілген 

уағдаластыққа жоғары баға 
берді.

Қазақстан Президенті ұшақ 
құрастыру, автокөлік жасау, 
химия индустриясы салаларын-
дағы бірлескен жобаларға көңілі 

толатынын жеткізді. Оның 
пікірін ше, биылғы сəуір айында 
Қазан қаласында екі мемлекеттің 
үкіметтері арасында қол қойыла-
тын 2021-2025 жылдарға арнал-
ған экономикалық ынтымақ тас-
тықтың кешенді бағдарламасы-
ның маңызы зор болмақ.

Владимир Путин Ресей мен 
Қазақ стан арасындағы сауда-
эко номикалық, əскери-техни-
калық жəне цифрлы салалар 
бойынша байланыстарды нығай-
тудың маңызды екенін атап өтті. 

Əңгімелесу  барысында 
Қасым-Жомарт Тоқаев елімізге 
Спутник V вакцинасының қо-
сым  ша бөлігін жеткізу жайын да 
өтініш білдірді.

Тараптар Еуразиялық эконо-
ми  ка  лық одақтың əлеуетін одан 
əрі арттыруға қатысты ұстаным-
да ры сəйкес келетінін айтып, се-
рік  тес тіктің бұл бағытында тығыз 
ықпалдаса жұмыс істеуге келісті.

ҚХР Төрағасы Си Цзиньпин 
өзінің құттықтау жеделхатын-
да Қытай мен Қазақстан ын-
тымақтастықтың əртүрлі сала-
сында табысты нəтижелерге 
қол жеткізгенін жəне бұл екі 
мемлекеттің халықтарына зор 
пайда əкелгенін жазған.  Сон дай-
ақ Си Цзиньпин келе сі жылы екі 
ел де өзара ор нат қан дипло ма-
тиялық қатынас тары ның 30 жыл-
дығын атап өте тініне тоқталып, 
қытай-қазақ қатынастарын жаңа 
деңгейге көтеру мақсатында 
стра тегия лық сабақтастықты 

одан əрі қолдап, тереңдетудің 
ма ңызды екенін айтқан. 

«Мен қытай-қазақ қатынас-
тарын дамытуға баса мəн бере-
мін. Сізбен бірге Қытай мен 
Қазақ  стан арасындағы дəстүрлі 
дос тықты нығайтып, екі ел мен 
олар дың халықтарының игі-
лігі жолын дағы өзара тиімді 
ынтымақтас тықты тереңдету 
үшін күш жұ мылдыруға дайын-
мын», делін ген ҚХР Төрағасы-
ның жеделхатында.    

Өзбекстан Президенті 
Шав кат Мирзиёев құттықтау 

хатында екі ел алдағы уақытта 
Өзбек стан мен Қазақстан 
арасын  дағы тұрақты дамып 
келе жат  қан өз ара стратегиялық 
серіктес тік ті кеңейте алатынына 
жəне достас екі халыққа ортақ 
мүддені көздейтін өте жақсы 
нəтижелерге қол жеткізетініне 
сенім білдірген.

Қырғызстан Президенті 
Садыр Жапаров Қазақстан мен 
Қырғызстан арасындағы бауыр-
ластық қатынастар мен өзара 
тиімді ынтымақтастықтың тату 
көршілік, стратегиялық серік-
тес тік пен одақтастық негі зінде 
екі халықтың мүдделерін көз дей 
отырып, одан əрі нығ аятыны жəне 
дамитыны жөнінде жазған.

(Соңы 2-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ �КІМІ

Қазақстан халқы Ассамблеясының 
жиырма тоғызыншы сессиясын шақыру туралы

1. Қазақстан халқы Ассамблеясының жиырма тоғызыншы сессиясы 
2021 жылғы 28 сəуір күні Нұр-Сұлтан қаласында Назарбаев орталығында 
«Бірліктің, татулық пен келісімнің 30 жылы» күн тəртібімен шақырылсын.

2. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан халқы 
Ассамблеясының жиырма тоғызыншы сессиясын өткізуді ұйымдастыру 
жөнінде шаралар қабылдасын. 

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 20 наурыз
№175

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде 
ауыл шаруашылығы жануарларымен 

селекциялық-асыл тұқымдық жұмыс жүргізуді 
біріздендіруге бағытталған шаралар 

туралы келісімді ратификациялау туралы

2019 жылғы 25 қазанда Мəскеуде жасалған Еуразиялық экономи-
ка лық одақ шеңберінде ауыл шаруашылығы жануарларымен селек-
циялық-асыл тұқымдық жұмыс жүргізуді біріздендіруге бағытталған 
шаралар туралы келісім ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 20 наурыз
№ 22-VІI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

2011 жылғы 22 маусымдағы Кеден одағына 
мүше мемлекеттердің кеден қызметтерінің 

Біріккен алқасы туралы шартқа �згерістер енгізу 
туралы хаттаманы ратификациялау туралы

2011 жылғы 22 маусымдағы Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден 
қызметтерінің Біріккен алқасы туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы 2019 
жылғы 9 тамызда Чолпон-Атада жасалған хаттама ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 20 наурыз
№ 23-VІI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының �кімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексіне �згерістер енгізу туралы

1-бап. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., №18-І, 18-ІІ, 92-құжат; №21, 122-құжат; 
№23, 143-құжат; №24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., №1, 2-құжат; №2, 
6-құжат; №7, 33-құжат; №8, 44, 45-құжаттар; №9, 46-құжат; №10, 50-құжат; 
№11, 52-құжат; №14, 71-құжат; №15, 78-құжат; №16, 79-құжат; №19-І, 
101-құжат; №19-ІІ, 102, 103, 105-құжаттар; №20-ІV, 113-құжат; №20-
VІІ, 115-құжат; №21-І, 124, 125-құжаттар; №21-ІІ, 130-құжат; №21-ІІІ, 
137-құжат; №22-І, 140, 141, 143-құжаттар; 

(Соңы 4-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне сот жүйесін жаңғырту мәселелері

бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

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

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

(Соңы 4-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЗАҢЫ

«Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен 
судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңына 

�згерістер мен толықтыру енгізу туралы

1-бап. «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьялары-
ның мəртебесі туралы» 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңына (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., №23, 410-құжат; 2006 ж., №23, 
136-құжат; 2008 ж., №20, 77-құжат; 2010 ж., №24, 147-құжат; 2012 
ж., №5, 38-құжат; 2014 ж., №16, 89-құжат;  №21, 119-құжат;

(Соңы 4-бетте)

Наурыз мерекесіне орай 
құттықтаулар

Телефон арқылы сөйлесті

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті 
Владимир Путинмен телефон арқылы с�йлесті, деп хабарлады 
Президенттің баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қасым-Жомарт Тоқаевтың атына Наурыз мерекесіне орай 
шет мемлекеттердің басшыларынан және халықаралық 
ұйымдардың жетекшілерінен құттықтау хаттар мен жедел-
хаттар келіп түсуде, деп хабарлады Akorda.kz.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПРЕЗИДЕНТ ПОШТАСЫНАН

ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚӘЛЕМ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН

–––––––––––––––––––––
Павлодар қаласында 
әйгілі әнші-композитор 
Естай Беркімбайұлына 
е с к е р т  к і ш  қ о й ы л д ы . 
Наурыз мейрамы қарса-
ңында ашылған �нер туын-
дысы – «Қорлан» әнінің 
авторына орнатылған ал-
ғаш қы ірі мүсін. 
–––––––––––––––––––––

Фархат ҚАЙРАТҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Естайға ескерткіш орнату ту-
ралы бастаманың біраздан бері 
көтеріліп келгенін жақсы бі ле-
міз. Оның өнері мен өмі рін на-
си  хат таудағы олқы тұс тың бірі 
де осы болатын. Енді бұл кем-
ші ліктің де орны толған дай. 
1946 жылдың наурыз айын да 
дүниеден озған Естай Беркім бай-
ұлы 75 жыл өткенде қола мүсін 
кей пін де халықтың ортасына 
қайта оралды. 

Негізі бұл ескерткіш 2020 

жылдың желтоқсанында – Тəуел -
сіз дік мейрамы қарсаңын да ашы-
луы тиіс-тін. Алайда ел дегі, Пав-
лодар өңіріндегі эпи  де мия лық 
жағдайға бай ла ныс ты ашылу 

салтанаты бір неше мəрте ке йін ге 
шегерілді. Ақыры бұл күн биыл-
ғы Наурыз мейрамына дөп келді. 

(Соңы 11-бетте)

Естай ескерткіші – 
Керекудің көркі

РЕСМИ

Коронавирус: 
Үшінші толқын басталды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Еуропаның бірқатар елі коронавирус пандемиясының үшінші 
толқыны басталғанын мәлімдеді. Инфекция жұқтырған 
науқастар саны күн санап артуда. Оған қоса, жақында Еуро-
комиссия т�рағасының орынбасары коронавируске қарсы 
вакцинаға тапсырыс берерде қате кеткенін мәлімдеді. Дегенмен 
Франс Тиммерманс қорытынды жасауға асығар емес. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Светлана 
ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Үшінші толқын басталға нын 
Еуропа комиссиясының ресми 
өкілі Дана Спинант мəлімдеді. 
«Үшінші толқын басталғаны 
сезі  ле ді. Алайда Еуропаның кей 
елін де науқастар саны тез ұл ға-
йып барады, яғни вирус қар қы ны 
шапшаң. Ол эконо ми ка ға үлкен 
кесірін тигізері анық», деді рес-
ми өкіл. 

Еурокомиссия өкілі  бұл 
жағ дай дан шығар жалғыз жол 
ретін де вакциналауды ұсынды. 
Жоға рыда айтып өткеніміз-
дей, жа қын да Еуропа елдеріне 

вакцинаға тапсырыс беру кезінде 
Еуропа комиссиясы олқылық 
жіберген. Төраға орынбасары 
Франс Тим мер манс коронавиру-
ске қатысты стра тегия дайындау 
барысында бірнеше мəселенің 

назардан тыс қалғанын жасыр-
мады. Алай да дəл қазір қан дай 
қателік кетіп, оның қандай сал-
дары боларын анық тау мүм кін 
емес деген ойда. «Дəл қазір 
тап басып айту қиын. Ненің 
дұрыс, ненің бұрыс болға нын 
тек пандемия аяқталған соң 
біле аламыз. Бүгін Еуро па хал-
қы түгелдей вакцина алға ны 
маңызды болып отыр», деді 
Ф.Тиммерманс. 

(Соңы 3-бетте)
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(Соңы. Басы 1-бетте)

2015 ж., №14, 75, 76-құжаттар; №24, 174-құжат; 
2017 ж., №6, 10-құжат; №12, 33-құжат; №14, 47-құжат; 
№21, 103-құжат; 2018 ж., №24, 92-құжат; 2019 ж., 
№3-4, 11-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтыру 
енгізілсін:

1) 11-баптың 3-тармағы бірінші бөлігінің 4) 
тармақшасындағы «сот алқасы облыстық соттың орган-
дары болып табылады.» деген сөздер «сот алқасы;» де-
ген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) 
тармақшамен толықтырылсын:

«5) əкімшілік істер жөніндегі сот алқасы (Қазақстан 
Республикасының Əскери сотын қоспағанда) облыстық 
соттың органдары болып табылады.»;

2) 18-баптың 3-тармағы бірінші бөлігінің 5) 
тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«5) əкімшілік істер жөніндегі сот алқасы Жоғарғы 
Соттың органдары болып табылады.»;

3) 29-баптың 5-тармағының үшінші бөлігі мынадай 
редакцияда жазылсын:

«Өтілдің болуы, тағылымдамадан өту, біліктілік ем-
тиханын тапсыру, Жоғарғы Соттың жалпы отырысы 
қорытындысының қажеттігі туралы талаптар Жоғарғы 
Сот Төрағасының лауазымына кандидатқа, сондай-ақ осы 
Конституциялық заңның 30-бабы 4-тармағының сегізінші 
бөлігінде көзделген жағдайларда қолданылмайды.». 

2-бап. Осы Конституциялық заң, алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізілетін 1-баптың 3) тармақшасын 
қоспағанда, 2021 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 20 наурыз
№19-VІI ҚРЗ 

(Соңы. Басы 1-бетте)

№22-ІІ, 144, 145, 148-құжаттар; №22-ІІІ, 149-құжат; 
№22-V, 152, 156, 158-құжаттар; №22-VІ, 159-құжат; 
№22-VІІ, 161-құжат; №23-І, 166, 169-құжаттар; №23-
ІІ, 172-құжат; 2016 ж., №1, 4-құжат; №2, 9-құжат; №6, 
45-құжат; №7-І, 49, 50-құжаттар; №7-ІІ, 53, 57-құжаттар; 
№8-І, 62, 65-құжаттар; №8-ІІ, 66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; 
№12, 87-құжат; №22, 116-құжат; №23, 118-құжат; №24, 
124, 126, 131-құжаттар; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; №9, 17, 18, 
21, 22-құжаттар; №12, 34-құжат; №14, 49, 50, 54-құжаттар; 
№15, 55-құжат; №16, 56-құжат; №22-ІІІ, 109-құжат; №23-
ІІІ, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24, 114, 115-құжаттар; 
2018 ж., №1, 4-құжат; № 7-8, 22-құжат; №9, 27-құжат; 
№10, 32-құжат; №11, 36, 37-құжаттар; №12, 39-құжат; 
№13, 41-құжат; №14, 44-құжат; №15, 46, 49, 50-құжаттар; 
№ 16, 53-құжат; №19, 62-құжат; №22, 82-құжат; №23, 
91-құжат; №24, 93, 94-құжаттар; 2019 ж., №1, 2, 4-құжаттар; 
№ 2, 6-құжат; №5-6, 27-құжат; № 7, 36, 37-құжаттар; №8, 
45-құжат; №15-16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; №21-22, 
90, 91-құжаттар; №23, 99, 103, 106, 108-құжаттар; №24-І, 
118-құжат; №24-ІІ, 120, 122, 123, 127-құжаттар; 2020 ж., 
№9, 29, 33-құжаттар; №10, 39, 44, 46, 48-құжаттар; №11, 56, 
59-құжаттар; №12, 61, 63-құжаттар; №13, 67-құжат; №14, 73, 
75-құжаттар; №16, 77-құжат; 2021 жылғы 5 қаңтарда «Егемен 
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексіне экология мəселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 2 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2021 жылғы 
6 қаңтарда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская прав-
да»  газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне мақта саласы мəселелері 
бойынша өзгерістер енгізу жəне «Мақта саласын дамыту 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының күші жойыл-
ды деп тану туралы» 2021 жылғы 5 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңы; 2021 жылғы 27 қаңтарда «Егемен 
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 

жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
жəне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
2021 жылғы 26 қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
Заңы; 2021 жылғы 2 ақпанда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жол жүрісі 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу тура-
лы» 2021 жылғы 1 ақпандағы Қазақстан Республикасының 
Заңы) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1) 62-баптың сегізінші бөлігіндегі «мамандандырылған» 
деген сөз алып тасталсын;

2) 804-баптың бірінші бөлігінің 30) тармақшасы мы-
надай редакцияда жазылсын:

«30) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 
уəкілетті органның (154, 173, 658, 659, 660, 661, 662, 665, 
667, 676, 677, 678, 679, 680, 681-баптар);»;

3) 848-бапта:
бірінші жəне бесінші бөліктердегі «мамандандырылған» 

деген сөз алып тасталсын;
алтыншы бөліктегі «мамандандырылған» деген сөз 

алып тасталсын;
4) 851-баптың бірінші бөлігінде:
«Жоғарғы Сотының мамандандырылған» деген сөздер 

«Жоғарғы Сотының» деген сөздермен ауыстырылсын;
«Төрағасының, мамандандырылған» деген сөздер 

«Төрағасының,» деген сөзбен ауыстырылсын.
2-бап. Осы Заң, алғашқы ресми жарияланған күнінен 

кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 2) тармақшасын қоспағанда, 2021 жылғы 
1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 20 наурыз
№21-VІI ҚРЗ

(Соңы. Басы 1-бетте)

2019 ж., № 2, 6-құжат; № 7, 36, 37-құжаттар; №15-16, 67-құжат; 
№23, 103-құжат; №24-I, 118, 119-құжаттар; 2020 ж., №9, 
31-құжат; №11, 55-құжат; №12, 63-құжат; №13, 67-құжат; №14, 
68, 72-құжаттар; №16, 77-құжат; №24-II, 116-құжат; 2021 ж., 
№1, 1-құжат; 2021 жылғы 6 қаңтарда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мақта саласы 
мəселелері бойынша өзгерістер енгізу жəне «Мақта саласын 
дамыту туралы» Қазақстан Республикасы Заңының күші жой-
ылды деп тану туралы» 2021 жылғы 5 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңы):

1) мазмұнының 27-бабының тақырыбындағы «жəне 
Нұр-Сұлтан қаласы сотының» деген сөздер алып тасталсын;

2) 27-бапта: 
тақырыптағы «жəне Нұр-Сұлтан қаласы сотының» де-

ген сөздер алып тасталсын; 
бірінші бөліктің үшінші абзацы алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 1-1 жəне 1-2-бөліктермен 

толықтырылсын:
«1-1. Мамандандырылған ауданаралық экономикалық 

соттар Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 
жағдайларда қаржы ұйымдарын жəне банк конгломера-
тына бас ұйым ретінде кіретін жəне қаржы ұйымдары 
болып табылмайтын ұйымдарды қайта құрылымдау тура-
лы істерді, дара кəсіпкерлердің жəне заңды тұлғалардың 
берешегін қайта құрылымдау, оларды оңалту жəне олардың 
банкроттығы, сондай-ақ оларды банкроттық рəсімін 
қозғамай тарату туралы істерді де қарайды.

1-2. Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған 
ауданаралық экономикалық соты, Нұр-Сұлтан қаласының 
мамандандырылған ауданаралық əкімшілік сотының 
соттылығына жататын істерден басқа, инвестициялық дау-
лар бойынша азаматтық істерді, сондай-ақ инвестордың 
инвестициялық қызметіне байланысты мемлекеттік 
органдардың инвесторларға талап қоюларын:

1) Қазақстан Республикасының аумағында кəсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыратын шетелдік заңды тұлғаның (оның 
филиалының, өкілдігінің);

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен шетелдіктің қатысуымен құрылған, 
дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу жəне одан көп пайызы шетелдік инвесторға 
тиесілі заңды тұлғаның;

3) инвестицияларды жүзеге асыруға мемлекетпен 
жасалған келісімшарты болған кезде инвесторлардың 
қатысуымен қарайды.»;

3) 35-баптың екінші бөлігі алып тасталсын;
4) 240-баптың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«5. Апелляциялық шағым берілген, прокурор апел-

ляциялық өтінішхат келтірген жағдайларда шешім, егер 
оның күші жойылмаса жəне (немесе) ол өзгертілмесе, 
апелляциялық сатыдағы соттың қаулысы жария етілген 
кезден бастап заңды күшіне енеді.»;

5) 402-бапта:
бірінші абзацтағы «азаматтық істер жөніндегі» деген 

сөздер алып тасталсын;
екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы Кодекстің 27-бабы 1-2-бөлігінің қағидалары бо-

йынша қаралған істер бойынша шығарылған шешімдерге 
апелляциялық шағымды, прокурордың апелляциялық 
өтінішхатын Нұр-Сұлтан қаласының соты қарайды.»;

6) 415-баптың үшінші абзацы алып тасталсын;
7) 434-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«1. Жергілікті жəне басқа да соттардың заңды күшiне енген 

сот актiлерiн оларға шағым жасаудың апелляциялық тəртібі 
сақталған жағдайда Қазақстан Республикасының Жоғарғы 
Соты кассациялық тəртiппен қайта қарауы мүмкiн.».

2. 2020 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Рес пуб ли-
касының Əкімшілік рəсімдік-процестік кодексіне (Қа зақ-
стан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2020 ж., №13, 
66-құжат; 2021 ж., № 1, 1-құжат):

1) 24-баптың екінші бөлігі алып тасталсын;
2) 102-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«102-бап. Əкімшілік істердің соттылығы

1. Əкімшілік сот ісін жүргізуді мамандандырылған 
аудандық жəне оларға теңестірілген əкімшілік соттар 
жүзеге асырады. 

Республикалық маңызы бар қалалар жəне астана, облыс 
орталықтары шегіндегі мамандандырылған аудандық жəне 
оларға теңестірілген əкімшілік соттардың соттылығына жа-
татын істерді қоспағанда, талап қоюшының арызы бойын-
ша мамандандырылған аудандық жəне оған теңестірілген 
əкімшілік соттың соттылығына жатқызылған істерді талап 
қоюшының тұрғылықты жеріндегі сот қарауы мүмкін.

2. Жария-құқықтық қатынастардан туындайтын, осы 
Кодексте көзделген даулар əкімшілік сот ісін жүргізу 
тəртібімен соттардың соттылығына жатады.

3. Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданара-
лық əкімшілік соты Қазақстан Республикасы Азаматтық 
процестік кодексінің 27-бабының 1-2-бөлігінде аталған инвес-
тор лардың əкімшілік органдардың, лауазымды адамдар дың 
əкімшілік актілеріне, əкімшілік əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағым жасау жөніндегі талап қоюларын қарайды.»;

3) 168-бапта:
жетінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Осы Кодекстің 102-бабы үшінші бөлігінің 

қағидалары бойынша қаралған əкімшілік істер бойын-
ша шығарылған сот актілеріне апелляциялық шағымды, 
прокурордың апелляциялық өтінішхатын Нұр-Сұлтан 
қаласының соты қарайды.»;

оныншы бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«10. Апелляциялық сатыдағы соттың қаулысы шағым 
жасаудың кассациялық мерзімі өткен соң күшіне енеді.»;

4) 169-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«4. Сот актілеріне кассациялық шағымдарды, өтінішхат-
тар мен наразылықтарды Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының əкімшілік істер жөніндегі сот алқасы қарайды.».

3. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне Қазақстан Республикасының əкімшілік рəсімдік-
процестік заңнамасы мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 29 маусымдағы 
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2020 ж., № 13, 
67-құжат; 2021 жылғы 16 ақпанда «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
нотариат мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру 
енгізу туралы» 2021 жылғы 15 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы):

1-баптың 8-тармағының 4), 5), 11) жəне 12) 
тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«4) 26-баптағы «27-бабының төртінші бөлігінде жəне 
28-бабында» деген сөздер «27-бабының 1-2-бөлігінде» де-
ген сөздермен ауыстырылсын;

5) 27-бапта:
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мамандандырылған басқа соттардың соттылығына 

жататын істерді қоспағанда, егер тараптардың бірі əскери 
қызметші, əскери басқару органдары, əскери бөлім болып 
табылса, əскери соттар азаматтық істерді қарайды.»;

төртінші бөлік алып тасталсын;»;
«11) 149-баптың 1-1-бөлігіндегі «27-бабының төртінші 

бөлігінде жəне 28-бабының 2) тармақшасында» деген 
сөздер «27-бабының 1-2-бөлігінде» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

12) 164-баптың 1-1-бөлігіндегі «27-бабының төртінші 
бөлігінде жəне 28-бабының 2) тармақшасында» деген 
сөздер «27-бабының 1-2-бөлігінде» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;».

2-бап. Осы Заң, алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 3-тармағын қоспағанда, 2021 жылғы 1 шілдеден 
бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 20 наурыз
№20-VІI ҚРЗ

Үкімет басшылары сауда-
эко  номикалық, қаржы-инвести-
ция лық, энергетика жəне ғарыш 
са лаларындағы Қазақстан-Ресей 
ынтымақтастығын одан əрі арт-
тыру мəселелерін, сон дай-ақ 
өнер кəсіптік кооперация шең бе-
рін дегі жобаларды талқылады. 
Еуразиялық экономикалық одақ 
форматындағы өзара іс-қимылдың 
өзекті мəселелері қаралды. COVID-
19-дың таралуына қарсы кү  рес 
жəне  екі елдің экономика лары 
үшін пандемияның салдарын жою 
жөніндегі бірлескен іс-шараларға 
ерекше назар аударыл ды. 

«Спутник V» ресейлік вак ци-
на сының 4 млн дозасын Қазақ-
станға қосымша жеткізу туралы 
уағдаластыққа қол жеткізілді. 

«Вирустың таралуын жеңу 

үшін біздің елдеріміздің күш-жі-
герін, оның ішінде халықты жап-
пай вакциналау мəселелерінде үй-
лес тірудің жоғары деңгейі қажет», 
деді А.Мамин. 

Сонымен қатар осы жылдың 
екінші жартысында Көкшетау 
қала сында өтетін «Экология жəне 
жасыл өсім саласындағы ынты-
мақтастық» тақырыбына арнал-
ған XVII Аймақаралық ынты-
мақ тастық форумына дайындық 
мəсе лесі қаралды. Қазақстан 
мен Ресей Федерациясы арасын-
дағы 2021-2025 жылдарға ар-
нал ған Экономикалық ынты мақ-
тастықтың кешенді бағдар ла ма-
сын əзірлеу жəне оған қол қою 
бойынша жұмысты жандандыру 
қажеттігі атап өтілді. 

Р е с е й  –  Қ а з а қ с т а н н ы ң 

негізгі сырт қы экономикалық 
серіктесі. 2020 жылы тауар 
айналы мы 18,2 млрд доллар-
ды құра ды. Қазақстанда Ресей 
капиталы ның қатысуымен 10 
мыңнан астам кəсіпорын жұмыс 
істейді, бұл шетелдік қатысуы бар 
кəсіпорындардың жалпы санының 
36,1%-ын құрайды. 

Ресей өнеркəсіп жəне сауда 
министрі Денис Мантуровпен 
жəне Ресейдің тікелей инвести-
циялар қорының бас директоры 
Кирилл Дмитриевпен кездесуде 
өңдеу өнеркəсібіндегі (фарма-
цевтика, машина жасау, металл 
өңдеу, химия өнеркəсібі жəне 
т.б.) бірлескен жобаларды іске 
асырудың жай күйі мен перспек-
тивалары, сондай-ақ екіжақты 
форматта жəне ЕАЭО шеңберінде 
сауданы кеңейту талқыланды. 
«Росгеология» басқарма төрағасы 
Сергей Горькиймен екі елдің 
геология саласындағы өзара іс-
қимылының өзекті мəселелері 
талқыланды. «Роскосмос» мем-
ле кеттік корпорациясының бас 
ди ректоры Дмитрий Рогозинмен 
кездесуде ғарыш саласындағы 
ынтымақтастық жобалары қа рал-
ды. Сапарға Қазақстан Премьер-
Министрінің орынбасары Роман 
Скляр, Стратегиялық жоспарлау 
жəне реформалар агенттігінің 
төрағасы – АХҚО басқарушысы 
Қайрат Келімбетов, Индустрия 
жəне инфрақұрылымдық даму 
министрі Бейбіт Атамқұлов, Ден-
сау лық сақтау министрі Алексей 
Цой, Қазақстанның Ресейдегі 
Төтенше жəне өкілетті елшісі 
Ермек Көшербаев жəне т.б. қа-
тыс ты.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЗАҢЫ

«Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының 
мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық 

заңына �згерістер мен толықтыру енгізу туралы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сот жүйесін 
жаңғырту мәселелері бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Келіссөз өткізді

Жолдыбай БАЗАР, 
«Egemen Qazaqstan»

Іс-шараға онлайн-форматта 
Ақпарат жəне қоғамдық даму 
вице-министрі Болат Тлепов 
қатысты.

Ол Азия-Тынық мұхиты фору-
мына қатысушыларды Наурыз ме-
ре кесімен құттықтап, осы жиын-
ның Қазақстан мен Орталық Азия 
елдері үшін маңызды  мейраммен 
тұспа-тұс келіп отырғанын атап 
өтті. «Ежелгі дəуірден бас тау ал-
ған бұл мереке жаңару кезе ңін 
біл діреді. Бұл – достық, өзара 
сый лас тық пен келісімді ны ғай-
туға үлес қосатын шын мəніндегі 
жалпы ха лықтық мереке», деді 
Болат Тлепов.

Вице-министр қатысушылар-
дың назарын пандемия əлемнің 
технологиялық дəуірде өмір сү ріп 
жатқанына қарамастан, адам зат-
тың қаншалықты осал жəне өзара 
тəуелді екенін көрсетіп отыр-
ғандығына аударды.

Болат Тлепов волонтерлердің 
еліміздің қоғамдық өміріндегі 
рөлі жəне  еріктілер қозғалысын 
да мыту үшін мемлекет тарапы-
нан жасалып отырған шаралар 

туралы айтып берді. Соның 
ішін де, Қазақстанда «Волонтер 
жылы» аясында өткен былтырғы 
жылы волонтерлік ұйымдар мен 
топтардың саны 3 есе артқан, ал 
тұрақты волонтерлер саны 4 есе-
ге өсіп, 200 мыңнан асқандығын 
хабарлады.

«Пандемиямен күрес кезеңін-
де еріктілер қозғалысына 1 мил-
лионға жуық қазақстандық қо-
сылып, 1,5 миллионнан астам 
аза матымызға көмек көрсетілді», 
деді вице-министр.

Сондай-ақ Болат Тлепов 
Қазақ   стан ның халықаралық во-
лон  тер лікті дамыту бойынша жұ-
мыс жүргізіп жатқанын ерекше 
атап өтті.

Ынталандыру шараларының 
бірі – Қазақстандағы Волонтер 
жылы аясында құрылған «Жыл 
волонтері» халықаралық сыйлығы. 
Өткен жылы оны Қазақстан, 
Ресей жəне Қырғызстанның 48 
белсенді волонтері алды. Бұдан 
басқа, бүгінде БҰҰ жүйесінде 
Қазақстаннан 71 волонтер қызмет 
етеді, оның ішінде 42 əйел бар. 7 
волонтер Ақпарат жəне қоғамдық 
даму министрлігі мен БҒДҰ 
ара сындағы əріптестік туралы 

келісім шеңберінде БҰҰ-ның 
түрлі агенттіктеріне жіберілген.

Болат Тлепов Қазақстан БҰҰ 
БА қарарының мəтініне волон-
тер лікті 2030 жылға дейінгі 
кезең ге арналған тұрақты даму 
сала сындағы күн тəртібін іске 
асырудың əмбебап құралы деп 
тану туралы тармақты енгізуге бас-
тама жасағанын еске салды. Бұл 
қарар БҰҰ-ға мүше елдер тарапы-
нан қолдау тауып, 2020 жылдың 
желтоқсанында қабылданған бо-
латын.

Болат Тлепов: «Өткен жылы 
Қазақ стан Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев БҰҰ Бас Ассам -
б леясы ның 75-ші сессиясында 
ерік тілерді жұмылдырудың халық-
аралық жылын жариялау туралы 
бастама көтерген болатын. Бүгінгі 
таңда БҰҰ ДБ-мен оны ілгері лету, 
БҰҰ-ның тиісті қарарын да йын-
дау бойынша бірлескен жұ мыс 
жүргізілуде. Осыған байланыс-
ты тұрақты даму жөніндегі Азия 
– Тынық мұхиты форумына 
қатысушы елдерден Қазақстанның 
бас тамасын қолдауды жəне «Қайы-
рымды істер» дүниежүзілік идея-
сын іске асыруды сұраймыз», деді.

Айта кеткен жөн, Азия-Тынық 
мұхит форумы даму мəселелері 
жөнін дегі өңірлік диалогқа жəрдем-
десу мақсатында БҰҰ-ның Азия 
мен Тынық мұхит елдеріне арнал-
ған экономикалық жəне əлеуметтік 
комиссиясының  аясында өткізіледі. 

Кездесуге Үкімет мүшелері, 
Стратегиялық жоспарлау жəне 
реформалар жөніндегі агенттігі, 
Бəсекелестікті қорғау жəне да-
мыту агенттігі, Kazakh Invest 
ҰК АҚ басшылығы, Жоғарғы 
сот өкілдері, Еуропалық Одақ, 
Германия, Румыния, Польша, 
Бельгия, Италия, Словакия, Ис-
пания, Литва, Хорватия, Грекия, 
Бол гария, Венгрия, Франция, 
Аус трия, Латвия, Чехия елшілері, 
Португалия, Нидерланды, Фин-
лян дия, Эстония жəне т.б. елдердің 
өкілдері қатысты.

Отырыс барысында пандемия 
зардаптарын еңсеру жəне экономи-
каны қалпына келтіру мəселелері 
бойынша Қазақстанның Еуропалық 
Одақпен ынтымақтастығы мəселе-
ле рі талқыланды. Сондай-ақ ұлт-
тық жəне халықаралық деңгейде 
іскерлік жағдайды жетілдіру, ме-
дицина саласындағы өзара іс-
қимылды кеңейту, шетелдік заңды 

тұлғаларға қатысты салықтық 
əкімшілендіруді жақсарту, сот 
жəне соттан тыс тетіктер арқылы 
шетелдік компаниялардың қаты-
суымен түрлі дауды реттеу жөнін-
дегі жоспарлар қаралды.

Еліміздің Денсаулық сақтау 
министрі А.Цой атап өткендей, 
кездесу барысында қол жеткізіл-
ген уағдаластықтарды іске асыру 
мақсатында аталған ведомство 
өкілдері, Аустрияның Қазақ стан да-
ғы Елшісі Вилли Кемпель, сондай-
ақ Германия, Бельгия, Финляндия, 
Португалия, Чехия, Италия, Бол-
гария, Франция, Венгрия жəне 
т.б. сияқты еуропалық дип ло ма-
тия лық өкілдіктердің өкілдері 
ара сында медициналық жəне фар-
ма цевтикалық секторлар бойын-
ша бірлескен жұмыс тобын құру 
мəселесін талқылау бойынша да-
йын дық онлайн-кездесу өтті.

Қазақстанның бастамасымен 
Денсаулық сақтау министрлігі 

мен Еуропалық Одақ елдері 
арасындағы 2021-2022 жылдарға 
арналған ынтымақтастық жө нін-
де гі Жол картасының жобасы 
əзір ленді.

«Жұмыс тобының құрамында 
Қазақстанның мүдделі мемлекет-
тік органдары мен ведомство 
өкіл дері де бар. Жұмыс тобы ның 
отырысы жылына екі рет өткізі-
леді деп жоспарлануда. Жұмыс 
тобы  Қазақстан мен Еуропалық 
Одақ елдері арасын дағы денсау-
лық сақтау саласындағы ынты мақ-
тастықты кеңейтуге жəне нығайту-
ға, Қазақстанның денсаулық сақтау 
жүйесіне халықаралық инвестиция 
мен инновация тартуға мүмкіндік 
беретініне сенім білдіремін», деді 
министр.

А.Цой 2015 жылы қол қо-
йыл    ған Қазақстан Респуб ли ка  -
сы, Еуропалық Одақ жəне оған 
мүше мемлекеттер ара  сын  -
дағы кеңейтілген əріптес тік пен 
ынтымақтастық туралы қол-
даныстағы келісім шең бе рін де 
еуропалық мемлекеттермен ден-
саулық сақтау сала сын дағы ын-
ты мақтастықтың маңыз ды лы ғын 
атап өтті.

Ынтымақтастық кеңейеді

Бастамамызды қолдауға шақырды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жуырда Премьер-Министр Асқар Маминнің т�рағалығымен 
Қазақстанның Еуропалық Одақпен инвестициялық 
ынтымақтастық ж�ніндегі диалогының 6-шы отырысы �тті, 
деп хабарлады Үкімет басшысының баспас�з қызметі. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бангкок қаласында (Тайланд) VIII Азия-Тынық мұхиты форумы 
аясында «Волонтерлік онжылдыққа арналған іс-қимылдарды 
трансформациялау стратегиясы ретінде» тақырыбында 
панельдік дискуссия �тті. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Премьер-Министрі Асқар Мамин Мәскеу қаласына 
жұмыс сапары аясында Ресей Федерациясы Үкіметінің Т�рағасы 
Михаил Мишустинмен, сондай-ақ Ресейдің орталық мемлекеттік 
органдарының, мемлекеттік корпорациялары мен қаржы-банк 
құрылымдарының басшылығымен келісс�здер �ткізді, деп ха-
барлады Қазақстан Премьер-Министрінің баспас�з қызметі. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының �кімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодексіне �згерістер енгізу туралы


