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Қазақстан Республикасы Жоғарғы
Сотының жалпы отырысы

2017 жылғы 31 наурызда Жоғарғы Соттың Төрағасы Қ.Мәми жоғары сот 
органының кезекті жалпы отырысын өткізді.

Оның жұмысына Жоғарғы Соттың алқа төрағалары мен судьялары, 
Ғылыми-консультативтік кеңестің мүшелері, Конституциялық Кеңестің, Бас 
прокуратураның, Ұлттық Банктің, мүдделі министрліктер мен ведомстволардың, 
сондай-ақ Республикалық жеке сот орындаушыларының палатасы мен 
Республикалық адвокаттар алқасының өкілдері қатысты.

Жалпы отырыста Қайрат Мәми Мемлекет басшысының республика 
судьяларының  VII съезінде жүктеген құқықтық айқындылық деңгейін арттыру, 
тұрақты әрі болжамды сот практикасын қалыптастыру жөніндегі міндеттерін 
іске асырудың маңыздылығын атап өтті.

Күн тәртібі бойынша Жоғарғы Соттың бірқатар нормативтік қаулыларының 
жобалары талқыланды.

Қ.Мәми «Соттардың атқарушылық іс жүргізу жөніндегі заңнамасының 
кейбір нормаларын қолдануы туралы» нормативтік қаулының жобасын 
көпшіліктің назарына  ұсына отырып, сот актісін орындаудың маңыздылығын 
атап өтті,  өйткені ол  азаматтық, әкімшілік немесе қылмыстық істі логикалық 
тұрғыдан аяқтауға тиіс.  «Тек қана орындалған сот шешімі сотқа жүгінген 
адамның бұзылған құқықтарын қорғауды қамтамасыз ете алады», - деді Төраға.

Жоғарғы Соттың судьясы Маргарита Одинцова аталған нормативтік 
қаулының қабылдануы осы тақырып бойынша қолданыстағы нормативтік 
қаулылардың өзектілігінің жойылуына байланысты екендігін, сот 
практикасының бірізділігін қамтамасыз ету  қажеттілігімен  және заңнамада 
қайшылықтың болуымен түсіндірді. Айталық, нормативтік қаулы соттылықты 
анықтауға, борышкердің мүлкін бағалауға, сауда-саттықты жүргізуге, бюджетке 
өсімпұлды өндіріп алуға, сондай-ақ жеке сот орындаушыларының жұмысына 
ақы төлеуге байланысты мәселелерді түсіндіреді. Онда сот шешімін орындауды 
кейінге қалдыру және оның мерзімін ұзартуға негіз болып табылатын өлшем 
шарттар айқындалған. Нормативтік қаулыда борышкердің мүлкі сауда-саттыққа 
нарықтық құн бойынша бағалануы және шығарылуы үшін барлық қажетті 
шараларды сот орындаушысының өзі қабылдауы тиіс екендігі, ал бағалауға 
қатысты дау туындаған жағдайда сот орындаушысы қабылдаған шараларды сот 
тексеретіндігі түсіндірілген. Нормативтік қаулы қандай жағдайда борышкерден 
мемлекет кірісіне өсімпұл өндірілетіндігін, ол неліктен азайтылуға 
жатпайтындығын, сауда-саттыққа шағымдануға және сауда-саттық барысында 
жасалған сату-сатып алу шартын жарамсыз деп тануға байланысты даулар іс 
жүргізудің қай түрі бойынша қаралатындығы түсіндіреді.

«Жоғарғы Соттың кейбір нормативтік қаулыларына азаматтық және 
азаматтық процестік заңнама бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
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туралы» нормативтік қаулының жобасын таныстыра келе, Жоғарғы Соттың 
судьясы Нұрия Сисенова 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңа Қазақстан 
Республикасы Азаматтық процестік кодексінің (бұдан әрі – АПК) күшіне 
енгендігін еске салды. Жаңа АПК сот ісін жүргізуді үш сатылы жүйеге көшіру, 
оңайлатылған сот ісін жүргізудің жаңа институтын енгізу және бұйрық арқылы 
іс жүргізу сияқты мәселелерді қамтиды. Тараптарды дауды бейбіт жолмен 
реттеуге ынталандыру және жанжалды соттан тыс шешудің тетіктерін күшейту 
мақсатында егер іс татуласу келісімімен және татуластыру рәсімдерін қолдана 
отырып аяқталса, сот шығыстарын азайту және мемлекеттік бажды қайтару 
көзделген.

Аталған жаңашылдықтар қолданыстағы 23 нормативтік қаулыға өзгерістер 
мен толықтыруларды енгізуге себеп болды. Атап айтқанда, «Оңалту және 
банкроттық туралы заңнаманы қолдану практикасы туралы», «Сот шешімі 
туралы», «Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы істерді қарау барысында 
соттардың заңнаманы қолдануы туралы», «Мұрагерлік туралы заңнаманы 
соттардың қолдануының кейбір мәселелері туралы» және т.б. нормативтік 
қаулылардың процестік заңның нормаларына сәйкес келмейтін кейбір 
ережелерінің күшін жою, редакциялық сипаттағы өзгерістер туралы сөз болды. 

Н.Сисенова аталған нормативтік қаулының өзектілігін, оның соттарға 
жаңадан қабылданған АПК-нің кейбір нормаларын қолдану кезінде практикалық 
көмек көрсететіндігін, заңды қолдану барысындағы  белгілі бір олқылықтарды 
шешетіндігін атап өтті.

Қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының судьясы Ерден Әріпов 
«Жоғарғы Соттың кейбір нормативтік қаулыларына қылмыстық және 
қылмыстық-процестік заңнама бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» нормативтік қаулының жобасын ұсына келе, оны әзірлеудің қажеттілігі 
де Конституцияға өзгерістер енгізуге және заңнамадағы жаңашылдықтарға 
байланысты екендігін алға тартты. Аталған нормативтік қаулының жобасы 
қолданыстағы 17 нормативтік қаулыға өзгерістер мен толықтырулар енгізеді. 
Олардың қатарында «Есірткі, психотроптық және улы заттарды заңсыз 
айналымға түсіру жөніндегі істер бойынша заңдарды қолдану туралы», 
«Қылмыстық процесті жүргізген органдардың заңсыз әрекеттері салдарынан 
келтірілген зиянды өтеу жөніндегі заңды қолдану тәжірибесі туралы», 
«Қылмыстық істер бойынша сот сараптамасы туралы» және т.б. нормативтік 
қаулылар бар.

Жалпы отырысқа қатысушылар нормативтік қаулылардың жобаларын 
талқылап,  оларға бірқатар ұсыныстар мен ескертулер енгізді. Оларды жалпы 
отырыс талқылау қорытындылары ескеріліп. редакциялық пысықтаудан кейін 
ағымдағы жылғы 7 сәуірде  түпкілікті түрде бекітті.

Редакциялық алқа
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Пленарное заседание
Верховного Суда Республики Казахстан

31 марта 2017 года Председатель Верховного Суда К.Мами провел 
очередное пленарное заседание высшего судебного органа.

В его работе приняли участие председатели судебных коллегий и судьи 
Верховного Суда, члены Научно-консультативного совета, представители 
Конституционного Совета, Генеральной прокуратуры, Национального Банка, 
заинтересованных министерств и ведомств, а также Республиканской палаты 
частных судебных исполнителей и Республиканской коллегии адвокатов.

Открывая работу пленарного заседания, Кайрат Мами подчеркнул важность 
реализации задачи, поставленной Главой государства на VII съезде судей 
республики по повышению уровня правовой определенности, формированию 
стабильной и предсказуемой судебной практики. На это ориентированы 
нормативные постановления Верховного Суда.

На повестке дня – обсуждение проектов ряда нормативных постановлений 
Верховного Суда (далее – НП).

Представляя проект НП «О применении судами некоторых норм 
законодательства об исполнительном производстве», К.Мами отметил 
важность исполнения судебного акта, который должен привести к логическому 
завершению гражданского, административного или уголовного дела. «Только 
исполненное решение суда может обеспечить защиту нарушенных прав лица, 
обратившегося в суд», - сказал он.

Необходимость принятия данного НП, как отметила судья Верховного Суда 
Маргарита Одинцова, вызвана утратой актуальности действующих НП по данной 
теме, стремлением обеспечить единство судебной практики и существующими 
коллизиями в законодательстве. Так, НП разъясняет вопросы, связанные 
с определением подсудности, оценкой имущества должника, проведением 
торгов, взыскания пени в бюджет, а также оплаты работы частных судебных 
исполнителей. В нем определены критерии, которые являются основанием для 
отсрочки и рассрочки исполнения решения суда. В НП разъясняется, что именно 
судебный исполнитель должен принять все необходимые меры для того, чтобы 
имущество должника было оценено и передано на торги по рыночной стоимости, 
а в случае спора, связанного с оценкой, принятые судебным исполнителем 
меры подлежат судом проверке. НП разъясняет, в каких случаях взыскивается 
с должника пеня в доход государства, почему она не подлежит уменьшению, 
в каком производстве рассматриваются споры, связанные с обжалованием 
торгов и признанием недействительным договора купли-продажи, заключенного 
при проведении торгов.

Представляя проект НП «О внесении изменений и дополнений                              
в некоторые нормативные постановления Верховного Суда по гражданскому 
и гражданскому процессуальному законодательству», судья Верховного Суда 
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Нурия Сисенова напомнила о вступлении в силу с 1 января 2016 года нового 
Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – 
ГПК). Новый ГПК содержит новации, такие как переход судопроизводства на 
трехзвенную систему, введение нового института упрощенного производства 
и расширение сферы применения приказного производства. С целью 
стимулирования сторон к мирному урегулированию спора и усиления 
механизмов внесудебного разрешения конфликта предусмотрены сокращение 
судебных расходов и возврат государственной пошлины в случае окончания дела 
мировым соглашением и проведения сторонами примирительных процедур. 

Данными новациями и продиктована необходимость внесения 
изменений и дополнений в 23 действующих НП. Речь идет об изменениях 
редакционного характера, исключении некоторых положений, не 
соответствующих нормам процессуального закона в таких НП, как 
«О практике применения законодательства о реабилитации и банкротстве», 
«О судебном решении», «О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел о расторжении брака (супружества)», «О некоторых 
вопросах применения судами законодательства о наследовании»  
и других.

Н.Сисенова подчеркнула актуальность данного НП, которое окажет судам 
практическую помощь при применении некоторых норм вновь принятого ГПК, 
разрешит определенные неточности при применении закона.

Представляя проект НП «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые нормативные постановления Верховного Суда по уголовному и 
уголовному процессуальному законодательству», судья Верховного Суда Ерден 
Арипов отметил, что необходимость его разработки также вызвана внесением 
изменений в Конституцию и прошедшими новациями в законодательстве. 
Проект данного НП вносит изменения и дополнения в 17 действующих НП. В их 
числе НП «О применении законодательства по делам, связанным с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ», 
«О практике применения законодательства по возмещению вреда, причиненного 
незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс», «О судебной 
экспертизе по уголовным делам» и другие.

Участники пленарного заседания обсудили проекты нормативных 
постановлений, внесли в них ряд предложений и замечаний. Окончательно они 
утверждены пленарным заседанием после их редакционной доработки с учетом 
итогов обсуждения 7 апреля текущего года. 

Редакционная коллегия
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ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  ЖОҒАРҒЫ  СОТЫНЫҢ
№ 1  НОРМАТИВТІК  ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 31 наурыз                                                              Астана қаласы

Соттардың атқарушылық іс жүргізу туралы 
заңнаманың кейбір нормаларын қолдануы туралы

Атқарушылық іс жүргізу жөніндегі заңнаманың дұрыс қолданылуын 
қамтамасыз ету және сот практикасын біркелкі қалыптастыру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жалпы отырысы

қаулы етеді:

1. Атқарушылық іс жүргізу туралы заңнама Қазақстан Республикасының 
Конституциясына (бұдан әрі - Конституция) негізделеді, Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексінен (бұдан әрі - АК), Қазақстан 
Республикасының Азаматтық процестік кодексінен (бұдан әрі - АПК), 
«Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы» 
Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 2 сәуірдегі № 261-IV Заңынан (бұдан 
әрі - Заң), Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардың 
нормаларынан және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік 
құқықтық актілерінен тұрады.

2. Заңға сәйкес сот орындаушысының юрисдикциясы атқарушылық іс 
жүргізуге қатыспайтын тұлғаларға қолданылмайды. Алайда, Конституцияның 
13-бабының 2-тармағына, АПК-нің 250, 251 және Заңның 127-баптарына 
сәйкес сот орындаушысының атқарушылық құжаттарды орындау жөнiндегi 
әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне) немесе осындай әрекеттер жасаудан бас тартуына 
атқарушылық іс жүргізудің тараптары, сонымен қатар олардың құқықтары мен 
заңды мүдделері бұзылды, олардың құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге 
асыруға кедергі жасалды не оларға қандай да бір міндет жүктелді деп санайтын 
тұлғалар АПК-нің 250, 251-баптарында көзделген ерекшеліктерді ескере 
отырып, сотқа талап қою тәртібімен шағым жасауы мүмкiн.

Сот орындаушысының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) өндіріп алушының 
және борышкердің шағымы (бұдан әрі - шағым) АПК-нің 250-бабының бірінші 
бөлігінде көзделген тәртіппен қаралады.

Егер шешімді орындаумен үшінші тұлғалардың мүліктік мүдделері 
қозғалса, онда осы тұлғалар АПК-нің 251-бабының тәртібімен бұзылған 
құқықты қалпына келтіру туралы борышкерге және өндіріп алушыға талап 
қоя отырып, сотқа жүгінуге құқылы. Бұл ретте, егер талап қоюшы сот 
орындаушысын іске қатысуға тартпаса, онда сот оны өз бастамасымен жасауға 
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тиіс. Мұндай жағдайда сот орындаушысы даудың мәніне дербес талапты 
мәлімдемейтін үшінші тұлға ретінде қатысады.

АПК-нің 250-бабы бірінші бөлігінің мағынасы бойынша мемлекеттік сот 
орындаушысының әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағым сот орындаушысы 
қызмет көрсететін аумақтық учаскенің аудандық (қалалық) сотына беріледі.

Жеке сот орындаушысының әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағым 
жеке сот орындаушысының тіркелген жері бойынша аудандық (қалалық) сотқа 
беріледі.

Елді мекеннің аумағында бірнеше жалпы юрисдикция соттары болған 
кезде шағым атқарушылық әрекеттер жасалған жер бойынша беріледі.

3. Өкіл қол қойған шағымды қабылдау туралы мәселені шешу кезінде сот 
оның өкілеттіктерін тексеруі қажет. Өкілдің Заңның 19-бабының 2-тармағында 
көрсетілген процестік әрекеттердің әрқайсысын жасауына өкілеттіктері өкілдік 
беруші берген сенімхатта арнайы көзделуге тиіс.

4. Іс жүргізуге шағымды қабылдау туралы мәселені шешу кезінде сот  
АПК-нің 250-бабының бірінші бөлігінде көзделген мерзімді тараптың 
сақтағанын не сақтамағанын тексеруі тиіс.

Сотқа жүгінген тарап сот орындаушысының жасаған әрекеті (әрекетсіздігі), 
әрекетті жасаудан бас тартуы өзіне қашан мәлім болғаны туралы дәлелдемені 
ұсынуға міндетті.

АПК-нің 124-бабының бірінші және екінші бөліктерінің мағынасынан 
процестік әрекеттерді жасау құқығы заңда белгіленген процестік мерзімнің 
аяқталуымен жойылатыны көрінеді.

Сондықтан да, егер өндіріп алушы немесе борышкер шағымды  
АПК-нің 250-бабының бірінші бөлігінде белгіленген мерзім өткен соң берсе 
және өткізіп алған мерзімді қалпына келтіру туралы өтінішхат болмаса, шағым 
сот ісін жүргізуге қабылданбайды және өтініш берушіге АПК-нің 124-бабына 
сәйкес сот ұйғарымымен қайтарылады.

Шағымның қайтарылуы шағымға өткізіп алған мерзімді қалпына келтіру 
туралы өтінішхатты қоса бере отырып, сотқа қайта жүгінуге кедергі келтірмейді.

Өткізіп алған мерзімді қалпына келтіруді сот АПК-нің 126-бабының екінші 
бөлігіне сәйкес шағымды қабылдау сатысында шешеді.

5. Соттың шағымды қарау кезінде АПК-нің 250-бабының екінші бөлігінде 
белгіленген істі қарау мерзімін сақтау мақсатында атқарушылық іс жүргізуге 
қатысушыларды сот отырысының орны мен уақыты туралы тиісінше және 
уақтылы хабарлау жөніндегі шараларды қабылдағаны жөн.

Мемлекеттік сот орындаушысы болмаған жағдайда (жұмыстан шығуы, 
10 күннен астам ұзақ демалысы, еңбекке жарамсыздығы немесе іссапары және 
т.б.) сот отырысына осы аумақтық бөлімнің басқа сот орындаушысы жіберілуі 
мүмкін.

Уәкілетті органның облыстардағы, Астана және Алматы қалаларындағы 
аумақтық бөлімшелері (бұдан әрі – аумақтық органдар) мемлекеттік сот 
орындаушыларының заңсыз әрекеттерінің (әрекетсіздіктерінің) нәтижесінде 
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келтірілген зиянды, залалды өтеу туралы талап қоюлар бойынша немесе сот 
шығыстарын өндіріп алу туралы талаптар мәлімделсе жауапкер бола алады.

Жеке сот орындаушысы оның әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым 
жасалған кезде азаматтық процесте тарап болып табылады, сондықтан оған іске 
қатысатын тұлғалардың құқықтары мен міндеттері, оның ішінде сотта істі өзінің 
өкілі арқылы жүргізу құқығы қолданылады.

Сот шағымды қарау кезінде атқарушылық іс жүргізу материалдарын 
талап етіп алдыруға құқылы, олар зерттелгеннен кейін сот орындаушысына 
қайтарылады, ал олардың көшірмелері істің материалдарына қоса тіркеледі.

6. АПК-нің 250-бабының тәртібімен шағымды не АПК-нің 251-бабының 
тәртібімен атқарушылық құжаттарды орындау процесінде үшінші тұлғалардың 
мүліктік мүдделерді қорғау туралы талап қоюын қарау кезінде: өндіріп алу 
мүмкін болмайтын ақша сомасын қоспағанда, егер атқарушылық құжатта өзгеше 
тәртiп белгiленбесе, атқарушылық құжаттар бойынша өндiрiп алу бiрiншi 
кезекте борышкердiң, оның iшiнде банктерде және банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда, үшінші тұлғаларда тұрған 
ақшаға қолданылатынын;

борышкерде берешекті өтеу үшін жеткілікті ақша болмаған кезде өндіріп 
алу борышкердің басқа мүлкіне қолданылатынын ескеру қажет.

7. Сот орындаушысының борышкерге тиесілі басқа мүлікті (ақшадан 
басқа) өндіріп алу туралы заңсыз әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым жасау 
кезінде сот атқарушылық іс жүргізу шеңберінде сот орындаушысы нақты қандай 
әрекеттерді орындағанын, олардың Заң талаптарына сәйкес келуін тексереді.

Сот бақылауы мақсатында жеке меншікті қорғауға бағытталған 
жылжымайтын мүлікті өндіріп алу АПК-нің 246-бабына сәйкес жүзеге 
асырылады. Мұндай жағдайларда Заңның 55-бабы 8-тармағының талаптары 
қолданылмайды.

Сот борышкердің мүлкін өндіріп алу туралы мәселені шешу кезінде 
Заңның 72-бабында көзделген борышкердің мүлкін өткізу кезектілігінің 
қағидаларын негізге алуға, мүліктің борышкерге тиесілі екендігін, оның нақты 
құнын және ондағы ауыртпалықты анықтауға, сондай-ақ мүлік құнының қалған 
берешектің мөлшеріне мөлшерлес болуын, атқарушылық құжаттың орындалуда 
болған мерзімін және басқа да назар аударуға болатын мән-жайларды бағалауға 
тиіс.

Борышкердің мүлкін өндіріп алу жолымен шешімді орындау тәсілі мен 
тәртібі өзгертілген соттың ұйғарымында мүліктің сәйкестендіру сипаттамаларын 
көрсету қажет. Бұл ретте сот мүліктің бастапқы сату құнын айқындамайды, 
өйткені орындау сатысында мұндай құқық сот орындаушысында болады 
(Заңның 68-бабы).

8. Заңның 60-бабының талаптарына сәйкес сот орындаушысының арызы 
не өндіріп алушының талабы бойынша сот тәртібімен борышкердің ортақ 
мүліктегі үлесінен жалпы мүлікті бөлу, үлесті анықтау немесе үлесті бөліп 
шығару жолымен өндіріп алу көзделген.
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Борышкердің борышы бойынша ортақ меншік болып табылатын мүлікті 
өндіріп алу барысында сот орындаушысы немесе атқарушылық іс жүргізудегі 
тарап, егер үлестер заңнамада белгіленген тәртіппен анықталмаса, борышкердің 
үлесін анықтау туралы талаппен сотқа жүгінуге міндетті. Сот қарау нәтижелері 
бойынша нақты мүліктегі өндіріп алынатын борышкердің үлесін анықтау 
туралы ұйғарым шығарады.

Үлестік меншіктегі мүліктен үлесті бөліп шығару немесе мүлікті бөлу 
туралы мәселе АК-нің 216, 218 және 222-баптарына сәйкес шешіледі.

9. Борышкердің басқа мүлкі оған қойылған барлық талаптарды толық 
қанағаттандыруға жеткіліксіз болған кезде сот орындаушысы:

үшінші тұлғаларда кепілде тұрған (кепіл беруші және борышкер бір тұлға 
болған кезде) борышкердің мүлкін, бұл ретте кепілге салынған мүліктің құнынан 
өзінің талабын басымдықпен қанағаттандыруға кепіл ұстаушының құқықтарын 
сақтай отырып, өндіріп алуға;

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы 
(Салық кодексі)» Қазақстан Республикасы Кодексінің 613-бабының тәртібімен 
уәкілетті органның шешімі бойынша билік етуі шектелген борышкердің мүлкін, 
уәкілетті органға бұл туралы жазбаша хабарлай отырып, өндіріп алуға құқылы.

10. Ипотекалық тұрғын үй міндеттемесі бойынша қамтамасыз ету болып 
табылатын мүлікті, сондай-ақ үшінші тұлғаға (заттай кепілгерге) тиесілі 
кепіл нысанасын өндіріп алу туралы мәселе соттың «Жылжымайтын мүлiк 
ипотекасы туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 23 желтоқсандағы  
№ 2723 Заңының 21-бабының талаптарына сәйкес кепілге салынған мүлікті 
өндіріп алу туралы кепіл ұстаушының талап қоюы бойынша жеке талап қою ісін 
жүргізуде қарауына жатады.

11. Бағалаушыны тағайындау туралы қаулыны шығару және борышкердің 
мүлкін сауда-саттыққа беру Заңның 68, 74-баптарында көзделген сот 
орындаушысының айрықша құзыреті болып табылады.

АК-нің 257-бабына сәйкес меншік құқығы тоқтатылған кезде мүлік 
заңда белгіленген тәртіппен оның нарықтық құны негізге алынып бағаланады. 
Сондықтан да сот орындаушысы борышкердің мүлкі нарықтық құны бойынша 
бағалануы және сауда-саттыққа берілуі үшін қажетті шараларды қабылдауға 
міндетті. Борышкердің мүлкін бағалауға байланысты дау туындаған жағдайда 
сот орындаушысының қабылдаған шаралары АПК-нің 250-бабының алтыншы 
бөлігіне сәйкес тексерілуге жатады.

12. Сот бастапқы сату бағасын белгілеген кепілге салынған мүлікті 
өндіріп алу туралы соттың заңды күшіне енген шешімі болған кезде, соттың 
осы шешімін орындау шеңберінде қайта бағалау жүргізу талап етілмейді. 
Мұндай шағымдарды (арыздарды) АПК-нің 151-бабының бірінші бөлігінің 
2) тармақшасына сәйкес қабылдаудан бас тартқан жөн.

13. Атқарушылық іс жүргізу тараптары АПК-нің 250-бабының бірінші 
бөлігінде көзделген тәртіппен сот орындаушысының әрекетіне (әрекетсіздігіне) 
шағым жасау жолымен сотта сауда-саттықтың нәтижелерін даулайды.
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Атқарушылық іс жүргізу тараптарының құқықтарын, бостандықтары мен 
заңды мүдделерін уақтылы қалпына келтіру мақсатында АПК-нің 250-бабының 
бірінші бөлігіне байланысты сот орындаушысына өндіріп алушының және 
борышкердің назарына сауда-саттықтың қорытындыларын жеткізуі, шағым 
жасау тәртібін түсіндіруі қажет.

Егер атқарушылық іс жүргізу тарабы сауда-саттықты даулау жөнінде сот 
орындаушысының әрекеттеріне шағыммен сотқа жүгінсе, сот орындаушысы 
сатып алу-сату шартын жасасудан тартынуға тиіс, тарап бір мезгілде шағымды 
берумен бірге соттың алдына қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдау туралы 
мәселені (мысалы, шағым мәні бойынша шешілгенге дейін сатып алу-сату 
шартын жасасуға тыйым салу және т.б.) қоюға құқылы.

Электрондық аукцион қорытындылары туралы хаттама борышкердің 
тыйым салынған мүлкіне сатып алу-сату шартын жасасу үшін негіз 
болып табылады, демек АК-нің 7-бабының 7) тармақшасына орай сот 
орындаушысының әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасаумен қатар хаттамаға 
да шағым жасалуы тиіс.

АПК-нің 15-бабының екінші бөлігіне сәйкес тараптар азаматтық сот ісін 
жүргізу барысында өз ұстанымын, оны қорғау тәсілдері мен құралдарын өз 
бетінше және соттан, басқа органдар мен тұлғалардан тәуелсіз таңдайды. 

Осыған байланысты, өткізілген сауда-саттықтың нәтижелері бойынша сот 
орындаушысы мен сатып алушының арасында жасалған сатып алу-сату шарты 
талап қою тәртібімен даулануы мүмкін.

14. Егер сот сауда-саттықтың нәтижелері борышкердің немесе өндіріп 
алушының құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуына әсер еткенін немесе 
әкеп соққанын анықтаса, сауда-саттықты даулау жөніндегі сот орындаушысының 
әрекеттеріне дауларды қарау кезіндегі шағым қанағаттандырылуға жатады.

15. Сот берген атқарушылық құжаттың негізінде қозғалған атқарушылық 
іс жүргізудегі өндіріп алушы шығып қалған жағдайда (заңды тұлғаның қайта 
ұйымдастырылуы, талап етуді басқаға беру, борышты аудару), сондай-ақ 
құқықтық қатынастардағы тұлғалар ауысатын басқа да жағдайларда құқық 
мирасқорлығы туралы мәселені сот АПК-нің 53-бабының тәртібімен шешуге 
тиіс.

16. Заңның 104-бабында борышкер өзі ғана жасай алатын әрекеттерді 
жасағаны немесе оларды жасаудан тартынғаны туралы сот орындаушысының 
талаптарын белгiленген мерзiмде орындамағаны үшін сот орындаушысының 
борышкерден мемлекет кірісіне өсімпұл өндіріп алуы көзделген.

Сот мемлекет кірісіне өсімпұлды өндіріп алу туралы талапты сот 
орындаушысы борышкерге мерзімі белгіленуі тиіс мұндай әрекеттерді 
жасағаны туралы хабарламаны немесе оларды жасаудан тартыну қажеттігі 
туралы хабарламаны алдын ала жіберген жағдайларда және борышкер сот 
орындаушысының талаптарын орындамаған жағдайда ғана қанағаттандыруы 
мүмкін.
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Мұндай жағдайда мемлекет кірісіне өсімпұл борышкер атқарушылық 
құжатты орындағанға дейін, сонымен қатар орындағаннан кейін де өндіріп 
алынуы мүмкін, бұл ретте сот оның мөлшерін азайтуға тиіс емес, өйткені ол 
бюджетке өндіріліп алынады, сондықтан соттар мұндай жағдайларда АК-нің 
297-бабын қолдануға құқылы емес.

17. Атқарушылық құжаттың сот орындаушысының іс жүргізуінде болған 
кезеңде оның толық көлемде орындалуын толық мәжбүрлеп орындату деп 
түсінген жөн. Осыған негіздей отырып, Заңның 32-бабында көрсетілген 
атқарушылық құжаттың орындалуын қамтамасыз етуге шаралар қабылдау 
жөніндегі сот орындаушысының әрекеттері, сондай-ақ тізімделген және 
тыйым салынған мүлікті өткізу, борышкердің жалақысынан және басқа 
да табыстарынан, басқа тұлғаларда тұрған мүліктен өндіріп алу бойынша 
қабылданған шаралар толық мәжбүрлеп орындату шаралары ретінде қаралуға 
тиіс.

Атқарушылық санкция атқарушылық құжатты өз еркімен орындамаған 
борышкердің мүліктік жауапкершілігінің дербес түрі болып табылады.

Заңда көзделген жағдайдарды қоспағанда, Заңның 124-бабында 
борышкерден атқарушылық санкцияны өндіріп алу көзделген.

Атқарушылық санкция сот орындаушысы шығарған қаулының негізінде 
өндіріп алуға жатады. Ол мемлекеттік сот орындаушысы атқарушылық 
құжат толық мәжбүрлеп орындалғаннан кейін борышкерге мемлекет кірісіне 
атқарушылық санкцияны өз еркімен төлеуді ұсынған, ал борышкер осы 
әрекеттерді жасаудан бас тартқан жағдайда өндіріліп алынады. Мұндай 
жағдайда атқарушылық санкцияны өндіріп алу туралы талаппен сотқа жүгіну 
қажет емес, өйткені Заңның 9-бабы 1-тармағының 8) тармақшасына орай 
сот орындаушысының атқарушылық санкцияны өндіріп алу туралы қаулысы 
атқарушылық құжат болып табылады.

Заңның 124-бабының 3-тармағына сәйкес борышкердің арызы бойынша 
атқарушылық санкцияның мөлшері азайтылуы, сондай-ақ борышкер оны 
өндіріп алудан босатылуы мүмкін.

18. Соттарға жеке сот орындаушысының қызметіне ақы төлеуге 
қатысты оның әрекеттеріне жасалған шағымды қарау кезінде «Жеке сот 
орындаушысының қызметіне ақы төлеу мөлшерлерін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 4 мамырдағы № 437 қаулысының 
ережелерін бұлжытпай сақтау қажет.

19. Егер сот актісі АПК-нің 143 немесе 241-баптарында көзделген 
тәртіппен мәжбүрлеп орындатуға жіберілмесе, АПК-нің 238-бабында көзделген 
негіздер бойынша сот актісінің орындалуы кейінге қалдырылуы, оның мерзімі 
ұзартылуы немесе орындау тәсілі мен тәртібі өзгертілуі мүмкін.

20. Егер сот орындаушысы атқарушылық іс жүргізуді қозғаса және заңның 
осы нормасында көзделген негіздер сот орындаушысының атқарушылық 
әрекеттерді жасауы кезінде болса, АПК-нің 246-бабында көзделген негіздер 
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бойынша сот актісін орындауды кейінге қалдыру, оның мерзімін ұзарту немесе 
орындау тәсілі мен тәртібін өзгерту ұсынылуы мүмкін.

21. Сот актісін мәжбүрлеп орындауға жіберу күнін немесе қозғалған 
атқарушылық іс жүргізу бойынша сот орындаушысы атқарушылық әрекеттер 
жасауды бастайтын күнді неғұрлым кешірек мерзімге ауыстыру туралы соттың 
процестік шешімі сот актісін орындауды кейінге қалдыруды білдіреді.

Егер орындау нысанасы бөлінетін зат болып табылса (мысалы, ақша, 
орындалатын жұмыс және т.б.), сот актісін сот белгілеген мерзімнің ішінде 
борышкердің өз еркімен бөліп орындауы немесе атқарушылық іс жүргізумен сот 
орындаушысының мәжбүрлеп орындатуы туралы соттың процестік шешімі сот 
актісін орындау мерзімін ұзартуды білдіреді.

Атқарушылық әрекеттерді жасауды қиындататын немесе оларды жасауға 
мүмкіндік бермейтін мән-жайлар болған кезде соттың шешімінде көрсетілген 
тәсіл мен тәртіпті өндіріп алушының заңды құқықтары мен мүдделерін қорғауды 
қамтамасыз ететін басқа тәсілмен және тәртіппен ауыстыру шешімді орындау 
тәсілі мен тәртібін өзгертуді білдіреді.

22. Соттар орындау мерзімін кейінге қалдырған немесе оның мерзімін 
ұзартқан кезде соттың шешімін орындаудың белгіленген тәртібі ақылға 
сыйымдылық, әділдік талаптарына сай келетіндей және атқарушылық 
іс жүргізуге қатысатын тұлғалардың кепілдік берілген құқықтарының 
мәнін, сондай-ақ үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін 
қозғамайтындай етіп өндіріп алушының және борышкердің құқықтары мен 
заңды мүдделерінің теңгерімін негізге алуға тиіс.

Сот актісін мәжбүрлеп орындатуға жіберу мерзімін кейінге қалдыру 
Заңның 11-бабында белгіленген мерзімнен аспауы тиіс.

Атқарушылық әрекеттерді жасауды кейінге қалдыру Заңның 39-бабының 
1 және 2-тармақтарында белгіленген мерзімнен аспауы тиіс.

Он төрттен он сегіз жасқа дейінгі кәмелетке толмағанның келтірген 
мүліктік залалы үшін, егер осы кезеңде кәмелетке толмағанның мүлкі немесе 
табысы болмаса, одан өндіріліп алынатын сот актісін орындау мерзімі жауапкер 
кәмелетке толғанға дейін кейінге қалдырылуы мүмкін.

23. Борышкердің мүліктік жағдайы оған орындау мерзімін кейінге 
қалдыруға немесе оның мерзімін ұзартуға негіз ретінде АК-нің 20 және 
44-баптарында көзделген өзіне тиесілі мүлікті өткізу есебінен борышкердің 
міндеттемені толық өз еркімен немесе мәжбүрлеп бір мезгілде орындай 
алмайтынын білдіреді.

Атқарушылық құжатты орындау мерзімін кейінге қалдыру немесе 
оның мерзімін ұзарту үшін негіздер борышкердің атқарушылық құжатты 
орындауына кедергі келтіретін сотқа жүгіну кезінде жойылмайтын мән-жайлар 
болып табылуы мүмкін. Мұндай мән-жайлардың бар-жоғын сот әрбір нақты 
жағдайда барлық нақты маңызы бар мән-жайларды ескере отырып шешеді. 
Оларға борышкердің ауыр мүліктік жағдайы, сондай-ақ орындауға едәуір 
қиындық келтіретін себептер (мысалы, борышкердің ауыр науқастануы, оның 
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жылжымайтын мүлкінің жойылуы немесе едәуір зақымдануы (борышкердің 
кінәсінен емес) және т.б.) жатқызылуы мүмкін. Сот кейінге қалдыру мерзімі 
немесе оның мерзімін ұзарту кезеңдері аяқталған соң соттың шешімін орындау 
мүмкіндігін бағалауға тиіс. Сондықтан да орындауды кейінге қалдыру немесе 
орындау мерзімін ұзарту кезеңдерінің аяқталу уақытына борышкерде сот актісін 
орындауға жеткілікті мүлік пен табыстың болатынын растайтын дәлелдемелер 
сотқа ұсынылуы тиіс.

 24. Егер атқарушылық іс жүргізудің тараптары борышкерге тиесілі 
мүліктің есебінен бөлінетін міндеттеме бір мезгілде орындалуы мүмкін 
болмайтыны туралы дәлелдемелерді ұсынса, атқарушылық әрекеттерді 
жасау мерзімін ұзарту туралы процестік шешім АПК-нің 246-бабына сәйкес 
қабылдануы мүмкін.

Міндеттемені орындау мерзімін кезеңдік төлемдер (алименттер, 
денсаулыққа келтірілген зиянды өтеу, асыраушысының қайтыс болуына 
байланысты жоғалтылған жалақы және т.б.) түрінде ұзартуға жол берілмейді, 
өйткені мұндай міндеттемелерді орындауға мүмкіндіктің болмауы заңнамалық 
актілерде белгіленген өзге тәртіппен қаралады (алименттер бойынша берешекті 
есептеу, өтелетін зиянның мөлшерін азайту, банкроттық және басқалар).

25. Соттың мерзімді кейінге қалдыру туралы ұйғарымында ол басталғанға 
дейін мерзім кейінге қалдырылатын күнтізбелік күн көрсетілуге тиіс.

Соттың мерзімді ұзарту туралы ұйғарымында қандай күнтізбелік кезеңнің 
ішінде және қандай нақты бөліктермен борышкер міндеттемені орындайтыны 
көрсетілуге тиіс.

Соттың сот актісін орындау тәсілі мен тәртібін өзгерту туралы 
ұйғарымында қандай басқа тәсілмен және қандай тәртіппен сот актісі 
орындалуға жататыны көрсетілуге тиіс.

26. Егер мән-жайларға орай тұлғаның орындау мерзімі кейінге қалдырылса 
немесе оның мерзімі ұзартылса, оларды беру мерзімі аяқталғанға дейін мән-
жайлар өзгерсе немесе жойылса не борышкер орындау мерзімін кейінге 
қалдырудың немесе оның мерзімін ұзартудың белгіленген тәртібін (төлемдердің 
мерзімін, мөлшерін, жасалатын әрекеттердің көлемін) бұзса, сот атқарушылық 
іс жүргізудегі тараптардың арыздары бойынша сот актісін орындау мерзімін 
кейінге қалдыруды немесе оның мерзімін ұзартуды тоқтату туралы мәселені 
шеше алады.

Мерзімін кейінге қалдыруды немесе оның мерзімін ұзартуды тоқтату 
туралы арызды соттың қарауы оны беру кезіндегідей тәртіппен жүргізіледі.

27. Егер борышкерде өндіріп алынатын мүлік болмаса, АПК-нің 246-бабына 
сәйкес атқарушылық әрекеттерді жасау мерзімі кейінге қалдырылмайды немесе 
оның мерзімі ұзартылмайды, ал атқарушылық құжат Заңның 48-бабы 1-тармағы 
2) тармақшасының негізінде өндіріп алушыға қайтарылады.

28. АПК-нің 243 және 244-баптарында көзделген жағдайларда сот шешімін 
орындау не атқарушылық әрекеттер жасау мерзімін кейінге қалдыруға жол 
берілмейді.
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АПК-нің 29 және 30-тарауларында көзделген істер бойынша сот шешімін 
орындау мерзімін кейінге қалдыруға немесе оның мерзімін ұзартуға болмайды, 
ал сот шешімімен белгіленген орындаудың тәсілі мен тәртібі өзгертіле алмайды.

29. Егер сотқа сот шешімінде көрсетілген тәсілмен және тәртіппен оның 
орындалуы мүмкін еместігі туралы дәлелдемелер ұсынылған жағдайда, сот 
шешімін орындау тәсілі мен тәртібін өзгертуге жол беріледі.

30. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
1) «Соттардың атқарушылық іс жүргізу жөніндегі заңнаманы қолдануының 

кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
2005 жылғы 20 маусымдағы № 2 нормативтік қаулысы;

2) «Азаматтық істер бойынша сот актілерін орындаудың кейбір 
мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2009 жылғы 
29 маусымдағы № 6 қаулысы;

3) «Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының кейбір нормативтік 
қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 2011 жылғы 30 желтоқсандағы 
№ 5 нормативтік қаулысының 11 және 19-тармақтары;

4) «Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының кейбір нормативтік 
қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 2012 жылғы 29 желтоқсандағы 
№ 6 нормативтік қаулысының 12-тармағы;

5) «Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының кейбір нормативтік 
қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы 
№ 3 нормативтік қаулысының 3 және 7 тармақтары.

31. Конституцияның 4-бабына сәйкес осы нормативтік қаулы қолданыстағы 
құқық құрамына қосылады, ол жалпыға бірдей міндетті болып табылады және 
алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Сотының Төрағасы                                                             Қ.Мәми

Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Сотының судьясы, 
жалпы отырыс хатшысы                                                              Қ.Шаухаров

2017 жылғы 18 сәуірдегі № 74 (29055) 
«Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған.
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НОРМАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

31 марта 2017 года                                                                   город Астана

О  применении судами некоторых норм 
законодательства об исполнительном производстве

В целях обеспечения правильного применения законодательства по 
исполнительному производству и формирования единообразной судебной 
практики пленарное заседание Верховного Суда Республики Казахстан

постановляет: 

1. Законодательство об исполнительном производстве основывается 
на Конституции Республики Казахстан (далее – Конституция), состоит из 
Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК), Гражданского 
процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – ГПК), Закона 
Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261-IV «Об исполнительном 
производстве и статусе судебных исполнителей» (далее – Закон), норм 
международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, и 
других нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. В соответствии с Законом юрисдикция судебного исполнителя не 
распространяется на лиц, которые не участвуют в исполнительном производстве. 
Однако в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Конституции, статьями 250, 251 ГПК 
и 127 Закона действия (бездействие) судебного исполнителя по исполнению 
исполнительных документов или отказ в совершении таких действий могут быть 
обжалованы в суде в исковом порядке, учитывая особенности, предусмотренные 
статьями 250, 251 ГПК, как сторонами исполнительного производства, так и 
лицами, которые считают, что нарушены их права и законные интересы, созданы 
препятствия к осуществлению ими прав и законных интересов, либо на них 
возложена какая-либо обязанность.

Жалоба на действия (бездействие) судебного исполнителя (далее – жалоба) 
взыскателя и должника рассматривается в порядке, предусмотренном частью 
первой статьи 250 ГПК.

Если исполнением решения затронуты имущественные интересы третьих 
лиц, то эти лица вправе обратиться в суд с требованием к должнику и взыскателю 
о восстановлении нарушенного права в порядке статьи 251 ГПК. При этом, если истец 
не привлек к участию в деле судебного исполнителя, то это должен сделать суд по 
собственной инициативе. В этом случае судебный исполнитель выступает в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора.



16

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Бюллетені №4/2017

По смыслу части первой статьи 250 ГПК следует, что жалоба на действия 
(бездействие) государственного судебного исполнителя подается в районный 
(городской) суд обслуживаемого судебным исполнителем территориального 
участка.

Жалоба на действия (бездействие) частного судебного исполнителя 
подается в районный (городской) суд по месту регистрации частного судебного 
исполнителя.

В случае нахождения на территории населенного пункта нескольких судов 
общей юрисдикции жалоба подается по месту совершения исполнительных 
действий. 

3. При решении вопроса о принятии жалобы, подписанной представителем, 
суду необходимо проверить его полномочия. Полномочия представителя на 
совершение каждого из указанных в пункте 2 статьи 19 Закона процессуальных 
действий должны быть специально предусмотрены в доверенности, выданной 
представляемым. 

4. Суд, решая вопрос о принятии жалобы в производство, должен 
проверить, соблюден ли стороной срок, предусмотренный частью первой статьи 
250 ГПК. 

Сторона, обратившаяся в суд, обязана предоставить доказательства того, 
когда ей стало известно о совершенном судебным исполнителем действии 
(бездействии), отказе в совершении действия.

Из смысла частей первой и второй статьи 124 ГПК следует, что право на 
совершение процессуального действия погашается с истечением установленного 
законом процессуального срока. 

Поэтому, если взыскателем или должником подана жалоба по истечении 
срока, установленного частью первой статьи 250 ГПК, и отсутствует ходатайство 
о восстановлении пропущенного срока, жалоба не принимается в производство 
суда и возвращается заявителю определением суда в соответствии со статьей 
124 ГПК.

Возврат жалобы не препятствует повторному обращению в суд 
с приложением к жалобе ходатайства о восстановлении пропущенного срока.

Восстановление пропущенного срока решается судом на стадии принятия 
жалобы в соответствии с частью второй статьи 126 ГПК.

5. При рассмотрении жалобы в целях соблюдения установленного частью 
второй статьи 250 ГПК срока рассмотрения дела суду следует принимать меры 
по надлежащему и своевременному извещению участников исполнительного 
производства о месте и времени судебного заседания.

В случае отсутствия государственного судебного исполнителя (увольнение, 
отпуск, длительная, свыше 10 дней, нетрудоспособность или командировка и 
т.п.) в судебное заседание может быть направлен другой судебный исполнитель 
этого же территориального отдела.

Территориальные подразделения уполномоченного органа в областях, 
городах Астане и Алматы (далее – территориальные органы) могут выступать 
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ответчиками по искам о возмещении вреда, убытков, причиненных в результате 
незаконных действий (бездействия) государственных судебных исполнителей, 
либо когда заявлены требования о взыскании судебных расходов. 

Частный судебный исполнитель при обжаловании его действий 
(бездействия) является стороной в гражданском процессе, поэтому на него 
распространяются права и обязанности лиц, участвующих в деле, в том числе 
право на ведение дела в суде через представителя. 

При рассмотрении жалобы суд вправе истребовать материалы 
исполнительного производства, которые после их исследования возвращаются 
судебному исполнителю, а их копии приобщаются к материалам дела.

6. Рассматривая жалобу в порядке статьи 250 ГПК либо иск о защите 
имущественных интересов третьих лиц в процессе исполнения исполнительных 
документов в порядке статьи 251 ГПК, необходимо иметь в виду, что:

взыскание по исполнительным документам обращается в первую очередь 
на деньги должника, в том числе находящиеся в банках и организациях, 
осуществляющих отдельные виды банковских операций, у третьих лиц, если 
иной порядок не определен в исполнительном документе, за исключением 
денежных сумм, на которые не может быть обращено взыскание; 

при отсутствии у должника денег, достаточных для погашения 
задолженности, взыскание обращается на другое имущество должника. 

7. При обжаловании действий (бездействия) судебного исполнителя 
о незаконности обращения взыскания на другое (кроме денег) имущество, 
принадлежащее должнику, суд проверяет, какие именно действия в рамках 
исполнительного производства выполнены судебным исполнителем, 
соответствуют ли они требованиям Закона.

В целях судебного контроля, направленного на защиту права 
частной собственности, обращение взыскания на недвижимое имущество 
осуществляется в соответствии со статьей 246 ГПК. В таких случаях требования 
пункта 8 статьи 55 Закона не применяются. 

Суд, решая вопрос об обращении взыскания на имущество, должен исходить 
из правил очередности реализации имущества, предусмотренных статьей 
72 Закона, выяснить принадлежность имущества должнику, действительную его 
стоимость и имеющиеся на нем обременения, а также оценить соразмерность 
стоимости имущества размеру оставшейся задолженности, срок нахождения 
исполнительного документа на исполнении и другие заслуживающие внимания 
обстоятельства.

В определении суда, которым изменен способ и порядок исполнения 
решения путем обращения взыскания на имущество должника, необходимо 
указывать идентификационные характеристики имущества. При этом суд не 
определяет начальную продажную стоимость имущества, поскольку такое право 
на стадии исполнения принадлежит судебному исполнителю (статья 68 Закона).

8. В соответствии с требованиями статьи 60 Закона предусмотрено 
обращение взыскания на долю должника в общем имуществе путем раздела 
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общего имущества, определения доли или выдела доли в судебном порядке по 
заявлению судебного исполнителя либо по иску взыскателя.

Обращая взыскание по долгам должника на имущество, являющееся 
общей совместной собственностью, судебный исполнитель или сторона 
в исполнительном производстве обязаны обратиться в суд с требованием 
об определении доли должника, если доли не определены в установленном 
законом порядке. По результатам рассмотрения суд выносит определение об 
установлении доли должника в конкретном имуществе, на которое обращается 
взыскание. 

Вопрос о выделе доли или разделе имущества, находящегося в долевой 
собственности, разрешается в соответствии со статьями 216, 218 и 222 ГК.

9. При недостаточности другого имущества должника для полного 
удовлетворения всех предъявленных к нему требований судебный исполнитель 
вправе:

обратить взыскание на имущество должника, находящееся в залоге 
у третьих лиц (когда залогодатель и должник совпадают в одном лице), соблюдая 
при этом права залогодержателя на преимущественное удовлетворение своего 
требования из стоимости заложенного имущества; 

обратить взыскание на имущество должника, ограниченное 
в распоряжении, по решению уполномоченного органа в порядке статьи 
613 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» с письменным извещением об этом 
уполномоченного органа. 

10. Вопрос об обращении взыскания на имущество, которое является 
обеспечением по обязательству ипотечного жилищного займа, а также на 
предмет залога, принадлежащий третьему лицу (вещному поручителю), 
подлежит рассмотрению судом в отдельном исковом производстве по 
иску залогодержателя об обращении взыскания на заложенное имущество 
в соответствии с требованиями статьи 21 Закона Республики Казахстан от 
23 декабря 1995 года № 2723 «Об ипотеке недвижимого имущества».

11. Вынесение постановления о назначении оценщика и передача 
имущества должника на торги являются прерогативой судебного исполнителя, 
что предусмотрено статьями 68, 74 Закона. 

В соответствии со статьей 257 ГК при прекращении права собственности 
имущество оценивается исходя из его рыночной стоимости в установленном 
законом порядке. Поэтому судебный исполнитель обязан принять необходимые 
меры к тому, чтобы имущество должника было оценено и передано на торги 
по рыночной стоимости. В случае возникновения спора, связанного с оценкой 
имущества должника, принятые судебным исполнителем меры подлежат 
проверке в соответствии с частью шестой статьи 250 ГПК.

12. При наличии вступившего в законную силу решения суда об обращении 
взыскания на заложенное имущество, в котором суд определил его начальную 
продажную стоимость, проведения повторной оценки в рамках исполнения 



19

Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан №4/2017

данного решения суда не требуется. В приеме таких жалоб (заявлений) 
в соответствии с подпунктом 2) части первой статьи 151 ГПК следует отказать.

13. Стороны исполнительного производства оспаривают результаты торгов 
в суде путем обжалования действия (бездействия) судебного исполнителя 
в порядке, предусмотренном частью первой статьи 250 ГПК. 

В целях своевременного восстановления прав, свобод и законных 
интересов сторон исполнительного производства судебному исполнителю в силу 
части первой статьи 250 ГПК необходимо доводить до сведения взыскателя и 
должника результаты торгов, разъяснять порядок их обжалования.

Если сторона исполнительного производства обратилась в суд с жалобой 
на действия судебного исполнителя по оспариванию торгов, то судебный 
исполнитель должен воздержаться от заключения договора купли-продажи, 
сторона одновременно с подачей жалобы вправе поставить перед судом вопрос 
о принятии мер по обеспечению иска (например, запрет на заключение договора 
купли-продажи до разрешения жалобы по существу и др.).

Протокол об итогах электронного аукциона является основанием для 
заключения договора купли-продажи арестованного имущества должника, 
следовательно, в силу подпункта 7) статьи 7 ГК наравне с обжалованием 
действия (бездействия) судебного исполнителя подлежит обжалованию и 
протокол.

В соответствии с частью второй статьи 15 ГПК стороны самостоятельно 
и независимо от суда, других органов и лиц избирают в ходе гражданского 
судопроизводства свою позицию, способы и средства ее отстаивания.

В связи с этим договор купли-продажи, заключенный между судебным 
исполнителем и покупателем по результатам проведенных торгов, может быть 
оспорен в порядке искового производства. 

14. При рассмотрении споров на действия судебного исполнителя по 
оспариванию торгов жалоба подлежит удовлетворению, если суд установит, 
что результаты торгов повлияли или привели к нарушению прав и законных 
интересов должника или взыскателя. 

15. В случае выбытия взыскателя в исполнительном производстве, 
возбужденном на основании выданного судом исполнительного документа 
(реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга), а также 
в других случаях перемены лиц в правоотношениях вопрос о правопреемстве 
подлежит разрешению судом в порядке статьи 53 ГПК. 

16. Статьей 104 Закона предусмотрено взыскание пени в доход государства 
за неисполнение в установленный срок должником требований судебного 
исполнителя о совершении действий, которые могут быть совершены только им 
самим, или воздержаться от их совершения. 

Суд может удовлетворить требование о взыскании пени в доход государства 
только при условии предварительного направления судебным исполнителем 
должнику уведомления о совершении таких действий, в котором должен 
быть установлен срок, или уведомления о необходимости воздержаться от их 
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совершения и только в случае неисполнения должником требований судебного 
исполнителя. 

В этом случае пеня в доход государства может взыскиваться как до, так и 
после исполнения исполнительного документа должником, при этом ее размер 
не подлежит уменьшению судом, поскольку она взыскивается в бюджет, поэтому 
суды не вправе в таких случаях применять статью 297 ГК. 

17. Под полным принудительным исполнением следует понимать 
исполнение исполнительного документа в полном объеме в период нахождения 
его в производстве судебного исполнителя. Исходя из этого, действия судебного 
исполнителя по принятию мер к обеспечению исполнения исполнительного 
документа, указанные в статье 32 Закона, а также принятые меры по реализации 
описанного и арестованного имущества, обращению взыскания на заработную 
плату и другие доходы должника, на имущество, находящееся у других лиц, 
должны рассматриваться как меры полного принудительного исполнения.

Исполнительская санкция является самостоятельным видом 
имущественной ответственности должника, не исполнившего добровольно 
исполнительный документ.

Статьей 124 Закона предусмотрено взыскание исполнительской санкции 
с должника, за исключением случаев, предусмотренных Законом. 

Исполнительская санкция подлежит взысканию на основании вынесенного 
постановления судебного исполнителя. Взыскивается она в том случае, если 
государственный судебный исполнитель после полного принудительного 
исполнения исполнительного документа предложил должнику добровольно 
оплатить исполнительскую санкцию в доход государства, а должник отказался 
от совершения этих действий. В этом случае обращаться в суд с требованием 
о взыскании исполнительской санкции не следует, поскольку в силу подпункта 
8) пункта 1 статьи 9 Закона постановление судебного исполнителя о взыскании 
исполнительской санкции является исполнительным документом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 124 Закона размер исполнительской 
санкции может быть уменьшен по заявлению должника, а также должник может 
быть освобожден от ее взыскания. 

18. При рассмотрении жалобы на действия частного судебного 
исполнителя, связанной с оплатой его деятельности, судам необходимо 
неукоснительно соблюдать положения постановления Правительства 
Республики Казахстан от 4 мая 2014 года № 437 «Об утверждении размеров 
оплаты деятельности частного судебного исполнителя». 

19. По предусмотренным статьей 238 ГПК основаниям исполнение 
судебного акта может быть отсрочено, рассрочено либо изменен способ и 
порядок его исполнения, если судебный акт не обращен к принудительному 
исполнению в порядке, предусмотренном статьями 143 или 241 ГПК.

20. По предусмотренным статьей 246 ГПК основаниям отсрочка, 
рассрочка или изменение способа и порядка исполнения судебного акта могут 
предоставляться, если судебным исполнителем возбуждено исполнительное 
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производство и предусмотренные этой нормой закона основания существуют ко 
времени совершения судебным исполнителем исполнительных действий.

21. Отсрочка исполнения судебного акта означает процессуальное решение  
суда о переносе на более поздний срок даты обращения судебного акта 
к принудительному исполнению или даты начала совершения судебным исполнителем 
исполнительных действий по возбужденному исполнительному производству.

Рассрочка исполнения судебного акта означает процессуальное решение 
суда об исполнении судебного акта по частям в течение установленного судом 
срока должником добровольно, либо принудительно судебным исполнителем 
в исполнительном производстве, если предмет исполнения является делимой 
вещью (например, деньги, выполняемая работа и др.).

Изменение способа и порядка исполнения решения означает замену 
указанного в решении суда способа и порядка другим способом и порядком, 
обеспечивающим защиту законных прав и интересов взыскателя, при 
наличии обстоятельств, делающих совершение исполнительных действий 
затруднительными или невозможными.

22. При предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения суды должны 
исходить из баланса прав и законных интересов взыскателя и должника с тем, 
чтобы установленный порядок исполнения решения суда отвечал требованиям 
разумности, справедливости и не затрагивал существа гарантированных прав 
лиц, участвующих в исполнительном производстве, а также прав и законных 
интересов третьих лиц.

Отсрочка обращения судебного акта к принудительному исполнению не 
может превышать сроки, установленные статьей 11 Закона. 

Отсрочка совершения исполнительных действий не может превышать 
сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

Отсрочка исполнения судебного акта, которым с несовершеннолетнего 
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет взыскан причиненный им 
имущественный вред, может предоставляться до достижения ответчиком 
совершеннолетия, если в этот период у несовершеннолетнего отсутствует 
имущество или доход.

23. Имущественное положение должника как основание для 
предоставления ему отсрочки или рассрочки исполнения означает, что 
должник не может единовременно добровольно или принудительно исполнить 
полностью обязательство за счет реализации принадлежащего ему имущества, 
предусмотренного статьями 20 и 44 ГК.

Основаниями для предоставления отсрочки или рассрочки исполнения 
исполнительного документа могут являться неустранимые на момент 
обращения в суд обстоятельства, препятствующие исполнению должником 
исполнительного документа. Имеются ли такие основания, решает суд в каждом 
конкретном случае с учетом всех имеющих значение фактических обстоятельств. 
К ним могут относиться тяжелое имущественное положение должника, а также 
причины, существенно затрудняющие исполнение (например, тяжелая болезнь 
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должника, уничтожение или существенное повреждение (не по вине должника) 
его недвижимого имущества и т.п.). Суд должен оценить возможность 
исполнения решения суда по истечении срока отсрочки или периодов рассрочки. 
Поэтому суду должны быть предоставлены доказательства, подтверждающие 
то, что ко времени окончания отсрочки исполнения или периодов рассрочки 
исполнения должник будет располагать имуществом и доходами, достаточными 
для исполнения судебного акта.

24. Процессуальное решение о рассрочке совершения исполнительных 
действий может быть принято в соответствии со статьей 246 ГПК, если стороны 
исполнительного производства предоставят доказательства того, что делимое 
обязательство не может быть исполнено единовременно за счет принадлежащего 
должнику имущества.

Рассрочка исполнения обязательства в виде периодических платежей 
(алименты, возмещение вреда здоровью, утраченный заработок в связи со 
смертью кормильца) не допускается, поскольку невозможность исполнения 
таких обязательств рассматривается в ином порядке, установленном 
законодательными актами (исчисление задолженности по алиментам, 
уменьшение размера возмещаемого вреда, банкротство и другие).

25. В определении суда о предоставлении отсрочки должна быть указана 
календарная дата, до наступления которой предоставлена отсрочка.

В определении суда о предоставлении рассрочки должно быть указано, 
в течение какого календарного периода и какими конкретными частями должник 
должен исполнять обязательство.

В определении суда об изменении способа и порядка исполнения судебного 
акта должно быть указано, каким другим способом и в каком порядке подлежит 
исполнению судебный акт.

26. Если обстоятельства, в силу которых лицу была предоставлена 
отсрочка или рассрочка исполнения, изменились или отпали до истечения 
предоставленного срока, либо должник нарушает установленный порядок 
предоставления отсрочки или рассрочки исполнения (сроки, размеры платежей, 
объем совершаемых действий), суд по заявлению сторон в исполнительном 
производстве может решить вопрос о прекращении отсрочки или рассрочки 
исполнения судебного акта.

Рассмотрение судом заявления о прекращении отсрочки или рассрочки 
производится в том же порядке, что и при его предоставлении.

27. Если у должника отсутствует имущество, на которое может быть 
обращено взыскание, отсрочка или рассрочка совершения исполнительных 
действий в соответствии со статьей 246 ГПК не предоставляется, 
а исполнительный документ на основании подпункта 2) пункта 1 статьи 
48 Закона возвращается взыскателю.

28. В случаях, предусмотренных статьями 243 и 244 ГПК, отсрочка 
обращения решения суда к исполнению либо совершения исполнительных 
действий не допускается.
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По делам, предусмотренным главами 29 и 30 ГПК, исполнение решения 
суда не может быть отсрочено или рассрочено, а установленный решением суда 
способ и порядок исполнения не может быть изменен.

29. Изменение способа и порядка исполнения решения суда допускается 
в случае, если суду предоставлены доказательства того, что указанным 
в решении суда способом и порядком оно не может быть исполнено. 

30. Признать утратившими силу:
1) нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 20 июня 2005 года № 2 «О некоторых вопросах применения судами 
законодательства об исполнительном производстве»;

2) нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 
29 июня 2009 года № 6 «О некоторых вопросах исполнения судебных актов по 
гражданским делам»;

3) пункты 11 и 19 нормативного постановления Верховного Суда 
Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 5 «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые нормативные постановления Верховного Суда 
Республики Казахстан»;

4) пункт 12 нормативного постановления Верховного Суда Республики 
Казахстан от 29 декабря 2012 года № 6 «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые нормативные постановления Верховного Суда Республики 
Казахстан»;

5) пункты 3 и 7 нормативного постановления Верховного Суда Республики 
Казахстан от 24 декабря 2014 года № 3 «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые нормативные постановления Верховного Суда Республики 
Казахстан».

31. Согласно статье 4 Конституции настоящее нормативное постановление 
включается в состав действующего права, является общеобязательным и 
вводится в действие со дня первого официального опубликования.

Председатель 
Верховного Суда 
Республики Казахстан                                               К.Мами

Судья Верховного Суда 
Республики Казахстан, 
секретарь пленарного заседания                        К.Шаухаров

Опубликовано в газете «Казахстанская правда» 
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Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Бюллетені №4/2017

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҒАРҒЫ СОТЫНЫҢ
№ 2  НОРМАТИВТІК ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы «31» наурыз                                                                Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
кейбір нормативтік қаулыларына азаматтық және азаматтық 

процестік заңнама бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының мынадай нормативтік 
қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. «Азаматты хабар-ошарсыз кетті деп тану немесе өлді деп жариялау 
туралы істер бойынша сот тәжірибесі туралы» 1968 жылғы 25 қыркүйектегі 
№ 9 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 18 маусымдағы 
№ 14, 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 6 нормативтік қаулыларымен енгізілген 
өзгерістермен және толықтырулармен): 

1) бүкіл мәтін бойынша: «АІЖК-нің» деген сөз «АПК-нің» деген сөзбен 
ауыстырылсын;

2) кіріспеде:
«Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінің (бұдан әрі 

- АІЖК) 297-бабының» деген сөздер «Қазақстан Республикасының Азаматтық 
процестік кодексінің (бұдан әрі - АПК) 318-бабының» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

«55», «249», «297», «298», «299» деген цифрлар тиісінше «54», «279», 
«318», «319», «320» деген цифрлармен ауыстырылсын;

«ҚР» деген сөз алып тасталсын; 
3) 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. АПК-нің 319-бабына сәйкес судья істі сот талқылауына дайындау 

барысында қандай адамдардың жоқ адам туралы мәлімет бере алатынын 
анықтайды, сондай-ақ жоқ адам туралы соңғы мәлім болған тұрғылықты жері 
және жұмыс орны бойынша тиісті ұйымдардан, ішкі істер органдарынан, әскери 
бөлімдерден ол туралы бар мәліметтерді сұратады.

Мұндай мәліметтерді сот хабарсыз кеткен адамның соңғы қызмет орны 
бойынша, туған жері, ата-анасының және жақын туыстарының тұрғылықты жері 
бойынша сұратуы (талап етуі) мүмкін.

Судья істі сот талқылауына дайындау туралы ұйғарымда арыз берушінің 
өзінің есебінен бұқаралық ақпарат құралдарында (аудандық, облыстық, 
республикалық деңгейдегі, Интернет желісінде, телевидениеде) азаматты 
хабарсыз кетті деп тану немесе азаматты қайтыс болды деп жариялау туралы іс 
қозғалғаны туралы жарияланым беруге міндеттейді. Жарияланымның мазмұны 
АПК-нің 319-бабы екінші бөлігінің ережелеріне сәйкес келуге тиіс. 
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Арыз беруші бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланымды 
орналастырған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей сотқа растама 
ұсынуға міндетті. Мұндай растама ұсынылмаған жағдайда арыз АПК-нің 
279-бабының 12) тармақшасына сәйкес қараусыз қалдырылуға жатады.»;

4) 3-тармақта:
абзацтардың «а)», «б)», «в)», «г)», «д)», «е)», «ж)» деген әріптермен 

белгіленуі алып тасталсын;
екінші абзацтағы «296-бабының 2-тармағына» деген сөздер «317-бабының 

екінші бөлігіне» деген сөздермен ауыстырылсын;
үшінші абзацтағы «297» деген цифрлар «318» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
төртінші абзацтағы «АІЖК-нің 155-бабына сәйкес арыз қараусыз 

қалдырылады.» деген сөздер «АПК-нің 152-бабына сәйкес қараусыз кері 
қайтарылады;» деген сөздермен ауыстырылсын;

тоғызыншы абзацтағы «АІЖК-нің» деген сөз «АК-нің» деген сөзбен 
ауыстырылсын;

5) 4-тармақтағы «299» деген цифрлар «320» деген цифрлармен 
ауыстырылсын.

6) мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
«7. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес осы 

нормативтік қаулы қолданылатын құқықтың құрамына кіреді, сондай-ақ 
жалпыға бірдей міндетті болып табылады және ресми жарияланған күнінен 
бастап қолданысқа енгізіледі.».

2. «Әке болуды анықтау және әке болуды тану фактілері жөніндегі 
сот тәжірибесі туралы» 1971 жылғы 30 қыркүйектегі № 7 (Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 18 маусымдағы № 6, 2012 жылғы 
31 мамырдағы № 2 нормативтік қаулыларымен енгізілген өзгерістермен және 
толықтырулармен): 

1) 2-тармақта:
«Заңды біркелкі және дұрыс қолдану мақсатында соттарға мыналар 

түсіндірілсін;» деген сөздер «Соттарға мыналар түсіндірілсін:» деген сөздермен 
ауыстырылсын:

абзацтардың «а)», «б)», «в)», «г)», «д)», «е)», «ж)» деген әріптермен 
белгіленуі алып тасталсын;

үшінші және алтыншы абзацтағы «Соттар», «соттардың» деген сөздер 
алып тасталсын;

төртінші абзацтағы «АІЖК-нің 64-бабының екінші бөлігінде» деген сөздер 
«АПК-нің 63-бабының екінші бөлігінде» деген сөздермен ауыстырылсын;

тоғызыншы абзацтағы «(АІЖК-нің 291-295-баптары)» деген сөздер  
(АПК-нің 305, 306, 307, 308, 309-баптары) деген сөздермен ауыстырылсын;

2) мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
«4. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес осы 

нормативтік қаулы қолданылатын құқықтың құрамына кіреді, сондай-ақ 
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жалпыға бірдей міндетті болып табылады және ресми жарияланған күнінен 
бастап қолданысқа енгізіледі.».

3. «Сот тәжiрибесiнде жеке тұлғалардың және заңды тұлғалардың 
ар-намысы мен абыройын және iскерлiк беделдiлiгiн қорғау жөнiндегi 
заңдылықты қолдану туралы» 1992 жылғы 18 желтоқсандағы 
№ 6 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 1998 жылғы 15 мамырдағы 
№ 5 қаулысымен, 2004 жылғы 18 маусымдағы № 10 2008 жылғы 
22 желтоқсандағы № 4 қаулыларымен енгізілген өзгерістермен және 
толықтырулармен): 

1) бүкіл мәтін бойынша: 
«АІЖК-нің», «АК» деген сөздер тиісінше «АПК-нің», «АК-нің» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
2) 1-тармақта:
бірінші абзацтағы «қызметтік партиялық және басқа да» деген сөздер алып 

тасталсын;
екінші абзацтағы «жұмысын жаманатты ететін» деген сөздер «жұмысына 

нұқсан келтіретін» деген сөздермен ауыстырылсын;
3) 2-тармақтағы «Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу 

кодексінің (бұдан әрі - АІЖК) 24 және 152-баптарымен» деген сөздер «Қазақстан 
Республикасының Азаматтық процестік кодексінің (бұдан әрі- АПК) 23 және 
150-баптарымен» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 3-тармақта:
«тергеу» деген сөз «құқық қорғау» деген сөздермен ауыстырылсын; 
«24» деген цифрлар «23» деген цифрлармен ауыстырылсын;
5) 5-тармақтағы «55», «56», «150» деген цифрлар тиісінше «54», «55», 

«148» деген цифрлармен ауыстырылсын;
6) 6-тармақта:
«Қылмыстық кодексінің 129 немесе 130 - баптарында» деген сөздер 

«Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 130-бабында немесе 
131-бабында» деген сөздермен ауыстырылсын;

 «(ҚІЖК-нің 390-бабы)» деген сөздер «(Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық-процестік кодексiнің 408-бабы)» деген сөздермен ауыстырылсын; 

«алдын-ала тергеу, анықтама органдары» деген сөздер алып тасталсын;
7) 7-тармақтағы «АК» деген сөз алып тасталсын;
8) 9 -тармақта:
«50», «51» деген цифрлар тиісінше «49», «50» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
9) 12-тармақта:
үшінші абзацтағы «АК 143-баптың 2-тармағының 1-2-тармақшаларында» 

деген сөздер «АК-нің 143-бабының 2-тармағында» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

бесінші абзацтағы «шешiмдi еңбек ұжымы жиналысында хабарлау,» деген 
сөздер алып тасталсын;
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10) мынадай мазмұндағы 17-тармақпен толықтырылсын:
«17. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес осы 

нормативтік қаулы қолданылатын құқықтың құрамына кіреді, сондай-ақ 
жалпыға бірдей міндетті болып табылады және ресми жарияланған күнінен 
бастап қолданысқа енгізіледі.».

4. «Тұтынушылар құқын қорғау туралы заңдарды соттардың 
қолдану тәжірибесі туралы» 1996 жылғы 25 шілдедегі № 7 (Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 18 маусымдағы № 9, 2011 жылғы 
30 желтоқсандағы № 5 нормативтік қаулыларымен енгізілген өзгерістермен 
және толықтырулармен): 

1) тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнаманы соттардың қарау 

практикасы туралы»; 
2) бүкіл мәтін бойынша:
«АІЖК-нің», «АІЖК» деген сөздер «АПК-нің» деген сөзбен 

ауыстырылсын;
«АК» деген сөздер «АК-нің» деген сөздермен ауыстырылсын;
3) 1-тармақтағы «Тұтынушылар құқығын қорғау туралы» 

2010 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы» деген сөздер 
«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 
2010 жылғы 4 мамырдағы № 274-IV Заңы» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 3-тармақтағы «Конституция, АК және Заң» деген сөздер «Қазақстан 
Республикасының Конституциясында, АК-да және Заңда» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

5) 4-тармақта: 
«(АІЖК-нің 31-бабы)» деген сөздер (Қазақстан Республикасының 

Азаматтық процестік кодексі (бұдан әрі - АПК) 29-бабы) деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«(АІЖК-нің 32-бабының 9-бөлігі)» деген сөздер «(АПК-нің 30-бабының 
тоғызыншы бөлігі)» деген сөздермен ауыстырылсын;

6) 5-тармақта: 
«АІЖК-нің 154-бабы бірінші бөлігінің 1) тармақшасына» деген сөздер 

«АПК-нің 152-бабы бірінші бөлігінің 1) тармақшасына» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«110», «115», «116» деген цифрлар тиісінше «109», «116», «117» деген 
цифрлармен ауыстырылсын;

7) 6-тармақтағы «1996-жылғы 31-мамырдағы «Қоғамдық бірлестіктер 
туралы» Заңның» деген сөздер «Қоғамдық бірлестіктер туралы» Қазақстан 
Республикасының 1996 жылғы 31 мамырдағы № 3-I Заңының» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

8) 7-тармақтағы «30» деген цифрлар «27» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

9) 8-тармақта:
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«42-бабының 1-2-бөлігінде» деген сөздер «42-бабында» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

«150», «155» деген цифрлар тиісінше «148», «152» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

«қозғаусыз қалдырылады.» деген сөздер «арыз берушіге қайтарылады.» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

10) 9-тармақтағы «57» деген цифрлар «56» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

11) 11-тармақтағы «141-143» деген цифрлар «141, 142, 143» деген 
цифрлармен ауыстырылсын;

12) 14-тармақтағы «бөлігі» деген сөз «тармақтарының» деген сөзбен 
ауыстырылсын.

13) мынадай мазмұндағы 15-тармақпен толықтырылсын:
«15. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес осы 

нормативтік қаулы қолданылатын құқықтың құрамына кіреді, сондай-ақ 
жалпыға бірдей міндетті болып табылады және ресми жарияланған күнінен 
бастап қолданысқа енгізіледі.».

5. «Қазақстан Республикасында сот билігі туралы заңдарды 
қолданудың кейбір мәселелері туралы» 1998 жылғы 14 мамырдағы 
№ 1 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2008 жылғы 
22 желтоқсандағы № 8, 2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 5, 2014 жылғы 
24 желтоқсандағы № 3 нормативтік қаулыларымен енгізілген өзгерістермен 
және толықтырулармен): 

1) тақырыбындағы «заңдарды» деген сөз «заңнаманы» деген сөзбен 
ауыстырылсын;

2) кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«Сот төрелігін жүзеге асыру барысында судьялардың тәуелсіздігін 

қамтамасыз ету мәселелерін реттейтін нормаларды сот практикасында біркелкі 
қолдану мақсатында Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жалпы 
отырысы қаулы етеді:»; 

3) 1-тармақтағы «Конституция» деген сөз «Қазақстан Республикасы 
Конституциясының (бұдан әрі – Конституция)» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 2-тармақта:
«бірінші, апелляциялық, кассациялық және қадағалау сатысындағы сот» 

деген сөздер «бірінші, апелляциялық және кассациялық сатылардағы соттар» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

«1995 жылғы 29-желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының 
Конституциялық Кеңесі туралы» Конституциялық заңның 22-бабында» 
деген сөздер «Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі туралы» 
1995 жылғы 29 желтоқсандағы № 2737 Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңының 22-бабында» деген сөздермен ауыстырылсын;

5) 6-тармақтағы «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен 
судьяларының мәртебесі туралы» 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан 
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Республикасының Конституциялық заңының»» деген сөздер «Қазақстан 
Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан 
Республикасының 2000 жылғы 25 желтоқсандағы № 132-II Конституциялық 
заңының (бұдан әрі – Сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы 
Конституциялық заң)» деген сөздермен ауыстырылсын;

6) 8-тармақтағы Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» 1999 жылғы 
23 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының» деген сөздер «Бұқаралық 
ақпарат құралдары туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 
23 шілдедегі № 451-I Заңының» деген сөздерден ауыстырылсын;

7) 9-тармақтағы «2-бөлімі» деген цифр «екінші бөлімі» деген сөзбен 
ауыстырылсын;

8) 10-тармақта:
екінші абзацтағы «және қадағалау» деген сөздер алып тасталсын;
төртінші абзацтағы «Азаматтық іс жүргізу кодексінің 179-бабында» 

деген сөздер «Азаматтық процестік кодексінің 188-бабында» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

9) 11-тармақтағы «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен 
судьяларының мәртебесі туралы» 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Конституциялық заңының»» деген сөздер «Сот жүйесі мен 
судьяларының мәртебесі туралы Конституциялық заңның» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

10) 12-тармақтағы «шаралар қабылдауға» деген сөздерден кейін «Қазақстан 
Республикасының» деген сөздермен толықтырылсын.

6. «Соттардың денсаулыққа келтірілген зиянды өтеу жөніндегі 
Республика заңдарын қолданудың кейбір мәселелері туралы» 1999 жылғы 
9 шілдедегі № 9 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 
18 маусымдағы № 12, 2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 5 нормативтік 
қаулыларымен енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен):

1) тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Республика соттарының денсаулыққа келтірілген зиянды өтеу жөніндегі 

заңнаманы қолдануының кейбір мәселелері туралы»;
2) 2-тармақта:
бірінші абзацтағы «Азаматтық іс жүргізу кодексінің (бұдан әрі – АІЖК) 

150, 151-баптарына» деген сөздер «Азаматтық процестік кодексінің (бұдан әрі – 
АПК) 148, 149-баптарына» деген сөздермен ауыстырылсын;

үшінші абзацтағы «АІЖК-нің 15-бабының 2-бөлігіне» деген сөздер  
«АПК-нің 15-бабының үшінші бөлігінде» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 3-тармақтағы «Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық 
қызмет органының өкілдері де» деген сөздер «халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның өкілі 
де» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 8-тармақтағы 2, 3, 4, 5 - абзацтардың сызықша белгісімен белгіленуі 
алып тасталсын;



30

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Бюллетені №4/2017

5) 16-тармақтағы екінші абзац алып тасталсын;
6) 17-тармақта:
бірінші абзацтағы «еңбек ақысының өзгеруi,» деген сөздер алып тасталсын;
екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«АК-нің 283-бабының азаматты тiкелей асырап-бағуға ақшалай мiндеттеме 

бойынша төленетiн сома (өмiрiне немесе денсаулығына келтiрiлген зиянды 
өмiр бойы асырап-бағу шарты бойынша өтеу және басқалары) инфляцияның 
болжамды деңгейінің орташа мәніне пропорционалды түрде жыл сайын 
ұлғайтылатыны туралы талаптарының негізінде залалды өтеу мөлшерін азайту 
жағына қарай қайта қарауға жол берілмейді.»;

7) 18-тармақта:
«Еңбек кодексінің 324-бабымен» деген сөздер «Қазақстан 

Республикасының Еңбек кодексінің 189, 190-баптарымен» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«АІЖК-нің 77-бабына» деген сөздер «АПК-нің 68-бабына» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

8) мынадай мазмұндағы 25-тармақпен толықтырылсын:
«25. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес осы 

нормативтік қаулы қолданылатын құқықтың құрамына кіреді, сондай-ақ 
жалпыға бірдей міндетті болып табылады және ресми жарияланған күнінен 
бастап қолданысқа енгізіледі.».

7. «Соттардың некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы iстердi 
қараған кезде заңды қолдануы туралы» 2000 жылғы 28 сәуірдегі 
№ 5 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2008 жылғы 22 желтоқсандағы 
№ 13, 2012 жылғы 31 мамырдағы № 2 нормативтік қаулыларымен енгізілген 
өзгерістермен және толықтырулармен): 

1) тақырыбындағы «заңды» деген сөз «заңнаманы» деген сөзбен 
ауыстырылсын;

2) бүкіл мәтін бойынша:
«АІЖК-нің» деген сөз «АПК-нің» деген сөзбен ауыстырылсын;
3) 1-тармақтағы «Қазақстан Республикасы Азаматтық іс жүргізу кодексінің 

(бұдан әрі - АІЖК) 57-бабына сәйкес сот мұндай жағдайда қорғаншы және 
қамқоршы органдарын» деген сөздер «Қазақстан Республикасы Азаматтық 
процестік кодексінің (бұдан әрі - АПК) 56-бабына сәйкес, сот мұндай жағдайда 
қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын 
органдарын» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 2-тармақта:
«150» деген цифрлар «148» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«сонымен қатар талап арызды қабылдау кезіндегі судья растаған» деген 

сөздер алып тасталсын;
5) 6-тармақтағы «ажырасуды» деген сөз «некені (ерлі-зайыптылықты) 

бұзуды» деген сөздермен ауыстырылсын;
6) 9-тармақта:
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«32-бабының 1-тармағы», «32-бабы 7-тармағы, «31-бабына» деген 
сөздер тиісінше «30-бабының бірінші бөлігі», «30-бабының жетінші бөлігі», 
«29-бабына» деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші абзацтағы «немесе денсаулығына байланысты жауапкердiң тұратын 
жерiне бару оған қиындыққа соқса, » деген сөздер алып тасталсын;

7) 10-тармақтағы «344-бабының деген сөздер «429-бабының жетінші 
бөлігіне» деген сөздермен ауыстырылсын;

8) 11-тармақта:
«ажырасудың» деген сөз «некені (ерлі-зайыптылықты) бұзудың» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
«174» деген цифрлар «183» деген цифрлармен ауыстырылсын;
9) 13-тармақтағы «ажырасатын», «140-бабына» деген сөздер тиісінше 

«некені (ерлі-зайыптылықты) бұзатын», «135-бабына» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

10) 14-тармақта:
«Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (бұдан әрі - АК) 

223-бабына» деген сөздер «АК-нің 223-бабына» деген сөздермен ауыстырылсын;
11) 15-тармақтағы «33-37-баптарында» деген сөздер «33, 34, 35, 36, 

37-баптарында» деген сөздермен ауыстырылсын;
12) 17-тармақта:
«43-бабының екінші тармағына» деген сөздер «43-бабының 2-тармағына» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
13) 20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«20. Некесi (ерлі-зайыптылығы) бұзылған ерлi-зайыптылардың (Кодекстің 

37-бабының 6-тармағы) ортақ меншiгiн бөлу туралы талаптар үшін талап қою 
ескіруінің үш жылдық мерзiмiнің өтуін неке (ерлі-зайыптылық) сотта бұзылған 
кезде - шешiм заңды күшiне енген күннен бастап, неке (ерлі-зайыптылық) 
тіркеуші органдарда бұзылған кезде - азаматтық хал-актілерін тiркеу кiтабында 
некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу тiркелген күннен бастап есептеген жөн.»;

14) 22-тармақтағы «ажырасудан» деген сөз «некені (ерлі-зайыптылықты) 
бұзудан» деген сөздермен ауыстырылсын;

15) 24-тармақта:
бірінші абзацтағы «қадағалау тәртібімен» деген сөздер «кассациялық 

тәртіппен» деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші абзацта:
«немесе қадағалау тәртібімен» деген сөздер «тәртіппен» деген сөздермен 

ауыстырылсын; 
«ажырасудың» деген сөз «некені (ерлі-зайыптылықты) бұзудың» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
16) 26-тармақтағы «71-бабына» деген сөздер «76-бабының екінші бөлігіне» 

деген сөздермен ауыстырылсын; 
17) 27-тармақта:
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«яғни сот шешiмi түпкiлiктi түрде шығарылғаннан кейiн 15 күн өткен соң 
(АIЖК-нің 334-бабы) немесе кассациялық ұйғару шыққаннан» деген сөздер 
«яғни сот шешiмi түпкiлiктi түрде шығарылғаннан кейiн бір ай өткен соң  
(АПК-нің 403-бабы) немесе апелляциялық қаулы шыққаннан кейiн» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

«Неке және отбасы туралы» Заңының» деген сөздер «Неке және 
отбасы туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 17 желтоқсандағы  
№ 321-І Заңының» деген сөздермен ауыстырылсын;

(Қазақ КСР НжОТК-тi 40-бабы) деген сөздер «(ҚазКСР Неке және отбасы 
туралы кодексінің 40-бабы)» деген сөздермен ауыстырылсын;

18) 28-тармақтағы «256» деген цифрлар «282» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

19) 29-тармақтағы 2, 3-абзацтардың сызықша белгісімен белгіленуі алып 
тасталсын.

20) мынадай мазмұндағы 30-тармақпен толықтырылсын:
«30. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес осы 

нормативтік қаулы қолданылатын құқықтың құрамына кіреді, сондай-ақ 
жалпыға бірдей міндетті болып табылады және ресми жарияланған күнінен 
бастап қолданысқа енгізіледі.».

8. «Соттардың балаларды тәрбиелеуге байланысты дауларды шешу 
кезiнде заңды қолдануы туралы» 2000 жылғы 28 сәуірдегі № 4 (Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 2008 жылғы 22 желтоқсандағы 
№ 12, 2012 жылғы 31 мамырдағы № 2 нормативтік қаулыларымен енгізілген 
өзгерістермен және толықтырулармен): 

1) тақырыбындағы «заңды» деген сөз «заңнаманы» деген сөзбен 
ауыстырылсын;

2) 7-тармақтағы «, ал оның шешімімен келіспеген жағдайда-» деген 
сөздерден кейін «медиация тәртібімен немесе» деген сөздермен толықтырылсын; 

3) 8-тармақтағы «өтініш» деген сөз «сотқа арыз» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

4) 13-тармақтағы «138-141» деген цифрлар «138, 139, 140, 141,» деген 
цифрлармен ауыстырылсын;

5) 19-тармақтағы «Азаматтық іс жүргізу кодексінің (бұдан әрі – АІЖК) 
233-бабына» деген сөздер «Азаматтық процестік кодексінің 238-бабына» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

6) мынадай мазмұндағы 21-тармақпен толықтырылсын:
«21. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес осы 

нормативтік қаулы қолданылатын құқықтың құрамына кіреді, сондай-ақ 
жалпыға бірдей міндетті болып табылады және ресми жарияланған күнінен 
бастап қолданысқа енгізіледі.».

9. «Заңдық маңызы бар фактілерді анықтау туралы істер бойынша 
сот практикасы туралы» 2002 жылғы 28 маусымдағы № 13 (Қазақстан 
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Республикасы Жоғарғы Сотының 2012 жылғы 29 желтоқсандағы 
№ 6 нормативтік қаулысымен енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен): 

1) бүкіл мәтін бойынша:
«АІЖК-нің» деген сөз «АПК-нің» деген сөзбен ауыстырылсын;
2) 1-тармақтағы «АІЖК-нің 56, 63-баптарының» деген сөздер 

«Қазақстан Республикасы Азаматтық процестік кодексінің (бұдан әрі - АПК) 
55,  62-баптарының» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 2-тармақта:
2, 3, 4, 5-абзацтардың сызықша белгісімен белгіленуі алып тасталсын;
«(АІЖК-нің 290-бабының 2-тармағы)», «(АІЖК-нің 291-бабының 

1-тармағы)», деген сөздер тиісінше «(АПК-нің 304-бабының екінші бөлігі)», 
«(АПК-нің 305-бабының бірінші бөлігі)», деген сөздермен ауыстырылсын; 

«292» деген цифрлар «306» деген цифрлармен ауыстырылсын;
4) 3-тармақта: 
«153-бабының 1-тармағының» деген сөздер «151-бабының бірінші бөлігі» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
«247» деген цифрлар «277» деген цифрлармен ауыстырылсын;
алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Егер заңдық маңызы бар фактіні анықтау туралы арызды қабылдау немесе 

сот талқылауына істі дайындау барысында әрекеттер жасау, не мәні бойынша 
істі қарау барысында судья соттың ведомстволығындағы құқық туралы дау бар 
екенін анықтаса, АПК-нің 279-бабы 13) тармақшасының негізінде ол арызды 
қараусыз қалдыру туралы ұйғарым шығаруға және арыз беруші мен басқа да 
мүдделі тұлғаларға талап қою ісін жүргізу тәртібімен сотқа жүгіну құқығын 
түсіндіруге міндетті.»;

жетінші абзац алып тасталсын;
5) 4-тармақта:
«(АІЖК-нің 291-бабының 2-бөлігінің 1) тармақшасы)» деген сөздер 

«(АПК-нің 305-бабының екінші бөлігінің 1) тармақшасы)» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«АІЖК-нің 37-бабында» деген сөздер «АПК-нің 44-тарауында» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

6) 5-тармақтағы «(АІЖК-нің 2-бөлігінің 2) тармақшасы)» деген сөздер 
«(АПК-нің 305-бабы екінші бөлігінің 2) тармақшасы)» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

7) 6-тармақтағы «(АІЖК-нің 291-бабының 2-бөлігінің 3) тармақшасы)» 
деген сөздер «(АПК-нің 305-бабының екінші бөлігінің 3) тармақшасы)» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

8) 7-тармақтағы «(АІЖК-нің 291-бабының 2-бөлігінің 4) тармақшасы)» 
деген сөздер «(АПК-нің 305-бабының екінші бөлігінің 5) тармақшасы)» деген 
сөздермен ауыстырылсын;
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9) 8-тармақтағы «(АІЖК-нің 291-бабының 2-бөлігінің 5) тармақшасы)» 
деген сөздер «(АПК-нің 305-бабының екінші бөлігінің 6) тармақшасы)» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

10) 9-тармақтағы «(АІЖК-нің 291-бабының 2-бөлігінің 6) тармақшасы)» 
деген сөздер «(АПК-нің 305-бабының екінші бөлігінің 7) тармақшасы)» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

11) 10-тармақтағы «(АІЖК-нің 291-бабының 2-бөлігінің 
7) тармақшасы)» деген сөздер «(АПК-нің 305-бабының екінші бөлігінің 

8) тармақшасы)» деген сөздермен ауыстырылсын;
12) 11-тармақта:
«(АІЖК-нің 291-бабының 2-бөлігінің 8) тармақшасы)» деген сөздер 

«(АПК-нің 305-бабы екінші бөлігінің 9) тармақшасы)» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«38» деген цифрлар «45» деген цифрлармен ауыстырылсын;
13) 12-тармақтағы «291» деген цифрлар «305» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
14) 13-тармақтағы «221» деген цифрлар «226» деген цифрлармен 

ауыстырылсын.
10. «Соттардың азаматтық іс жүргізу заңнамасының кейбір 

нормаларын қолдануы туралы» 2003 жылғы 20 наурыздағы № 2 (Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 2006 жылғы 23 маусымдағы № 5, 2007 жылғы 
25 желтоқсандағы № 12, 2008 жылғы 22 желтоқсандағы № 19, 2011 жылғы 
30 желтоқсандағы № 5, 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 6, 2016 жылғы 
20 мамырдағы № 3 нормативтік қаулыларымен енгізілген өзгерістермен және 
толықтырулармен):

1) тақырыбындағы «іс жүргізу заңнамасының» деген сөздер «процестік 
заңнаманың» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 10-тармақтағы абзацтардың «а)», «б)», «в)» деген әріптермен белгіленуі 
алып тасталсын;

3) 11-тармақтағы «2-бөлігі» деген сөздер «екінші бөлігі» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

4) 13-тармақта:
екінші және үшінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
«Істі қарауға кедергі келтіретін күтпеген және төтенше жағдайлардың 

себебі бойынша, оның ішінде іске қатысатын адамдардың қайсыбiрінің дәлелді 
себептермен келмеуi салдарынан (АПК-нің 198-бабының бірінші бөлігі),  
АПК-нің 73-бабының қағидалары бойынша қосымша дәлелдемелерді ұсыну 
немесе талап ету қажеттігі, АПК-нің 153-бабының екінші бөлігінде көзделген 
жағдайда қарсы талап қойылған кезде осы сот отырысында істі талқылауды 
кейінге қалдыруға жол беріледі. Сонымен қатар істерге кедергі келтіретін 
күтпеген және төтенше мән-жайлардың себебі бойынша АПК-нің 272 және 
273-баптарында көрсетілген негіздермен іс бойынша өндірісті тоқтата тұруға 
жол беріледі. 
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Сот талқылауын кейінге қалдыру саны, әдетте, төрт реттен аспауға тиіс.»; 
5) 20-тармақтағы абзацтардың «1)», «2)», «3)», «4)», «5)» деген цифрлармен 

белгіленуі алып тасталсын.
6) 26-тармақтағы екінші абзацтың бірінші сөйлемі мынадай редакцияда 

жазылсын:
«АПК-нің 277-бабында және 279-бабының 2), 3), 4), 5), 9) және 

10) тармақшаларында көзделген негіздер болған кезде аппеляциялық сатыдағы 
сот шешімнің күшін толық немесе ішінара жояды и іс бойынша іс жүргізуді 
тоқтатады не арызды қараусыз қалдырады.».

11. «Сот шешімі туралы» 2003 жылғы 11 шілдедегі № 5 (Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 2009 жылғы 12 қаңтардағы № 2, 2009 жылғы 
29 маусымдағы № 6, 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 6 нормативтік 
қаулыларымен енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен):

1) кіріспедегі «Азаматтық іс жүргізу кодексінің (бұдан әрі – АІЖК-нің)», 
«біртекті» деген сөздер тиісінше «Қазақстан Республикасының Азаматтық 
процестік кодексінің (бұдан әрі - АПК)», «біркелкі» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

2) бүкіл мәтін бойынша:
«АІЖК-нің» деген сөз «АПК-нің» деген сөзбен ауыстырылсын;
3) 1-тармақта:
бірінші және екінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
«Бірінші сатыдағы сот АПК-нің 21-бабының бірінші бөлігіне сәйкес 

азаматтық істер бойынша сот актілерін сот бұйрықтары, шешімдері, 
ұйғарымдары, қаулылары нысанында қабылдайды. Апелляциялық және 
кассациялық сатылардағы соттар сот актілерін ұйғарымдар мен қаулылар 
нысанында қабылдайды.»;

Заңды күшiне енген сот актілері, сондай-ақ сот төрелігін жүзеге асыру 
барысында соттар мен судьялардың өкімдері, талаптары, тапсырмалары, сұрау 
салулары және басқа да өтініштері барлық мемлекеттік органдар, жергiлiктi 
өзiн-өзi басқару органдары, заңды тұлғалар, лауазымды адамдар, азаматтар үшiн 
мiндеттi болып табылады және Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында 
орындалуға тиiс.»;

үшінші абзацта:
«217» деген цифрлар «223» деген цифрлармен ауыстырылсын;
төртінші абзацта:
бірінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:
«Шешімнің мазмұны туралы АПК-нің 226-бабының талаптары іс 

жүргізудің барлық түрлері (оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу, талап қою ісін 
жүргізу, ерекше талап қою және ерекше іс жүргізу) үшін міндетті.»;

«, заңды тұлғалар мен жеке кәсiпкерлердiң конкурстық өндiрiсi шеңберiнде 
қаралатын iстер бойынша» деген сөздер алып тасталсын;

4) 2-тармақтағы «140», «146» деген цифрлар тиісінше «135», «140» деген 
цифрлармен ауыстырылсын; 
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5) 4-тармақ алып тасталсын;
6) 5-тармақтағы «218» деген цифрлар «224» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
7) 7-тармақта:
бірінші абзацта:
«221» деген цифрлар «226» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«3-6-бөліктерінде» деген сөздер «үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы 

бөліктерінде» деген сөздермен толықтырылсын;
үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«АПК-нің 223-бабының үшінші бөлігіне сәйкес іс қаралғаннан кейін дереу 

шешім шығарылады. Уәжді шешімді әзірлеу кейінге қалдырылуы мүмкін, бірақ 
шешімнің қарар бөлігін сот істі қарау аяқталған сол отырыста жария етуге 
тиіс. Шешімнің жария етілген қарар бөлігіне судья қол қоюға және ол іске қоса 
тіркелуге тиіс.»;

8) 10-тармақтағы «157» деген цифрлар «154» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

9) 11-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Шешімнің уәждеу бөлігінде АПК-нің 63-бабының екінші бөлігіне 

сәйкес дәлелдеу түрлерімен – тараптардың және үшінші тұлғалардың 
түсініктемелерінен, куәлардың айғақтарынан, сарапшылардың 
қорытындыларынан, заттай дәлелдемелерден, процестік әрекеттердің 
хаттамаларынан, сот отырыстарының хаттамаларынан, аудио-, 
бейнежазбаларынан, процестік әрекеттердің барысын және нәтижелерін 
көрсететін бейнеконференцбайланыс жүйелерін пайдалану арқылы алынған 
деректерден және өзге көздерден анықталған iстiң мән-жайлары қысқаша 
көрсетіледі.»;

үшінші абзацтағы «72» деген цифрлар «74» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

төртінші абзацтағы «74-76» деген цифрлар «69, 70, 71» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

10) 12-тармақтағы «АIЖК-нiң 96-бабының 6-бөлігіне» деген сөздер  
«АПК-нің 92-бабының алтыншы бөлігіне» деген сөздермен ауыстырылсын;

11) 13-тармақтағы «71» деген цифрлар «76» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

12) 14-тармақтағы «49» деген цифрлар «48» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

13) 15-тармақтағы «66-бабының 10-бөлігімен» деген сөздер «73-бабының 
тоғызыншы бөлігінде» деген сөздермен ауыстырылсын;

14) 16-тармақта:
«219-бабының 2-бөлігіне» деген сөздер «225-бабының екінші бөлігіне» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
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«49-бабының 2-бөлігіне» деген сөздер «48-бабының екінші бөлігіне» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

15) 18-тармақта:
бірінші абзацтағы «100» деген цифрлар «102» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
үшінші абзацтағы «107», «110» деген цифрлар тиісінше «108», «109» деген 

цифрлармен ауыстырылсын; 
төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Талап қоюшы талап қоюдан бас тартқан кезде ол жұмсаған сот 

шығыстарын жауапкер өтемейді. Талап қоюшы жауапкерге іс жүргізуге 
байланысты оның жұмсаған сот шығыстарын өтейді. Егер талап қоюшы 
талап қойылғаннан кейiн жауапкердiң оларды ерiктi түрде қанағаттандыруы 
нәтижесiнде өз талаптарын қолдаудан бас тартса, сот талап қоюшының 
өтiнiшхаты бойынша жауапкерден барлық жұмсаған сот шығыстарын өндіріп 
алады. Егер талап қою жауапкердің кінәлі іс-қимылынан туындамаса, онда сотта 
жауапкер қойылған талапты мойындаған жағдайда сот шығыстарын өтеу талап 
қоюшыға жүктеледі.»;

алтыншы абзацта:
«111» деген цифрлар «113» деген цифрлармен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:
«Мүліктік емес сипаттағы талаптар бойынша шығыстардың сомасы ақылға 

қонымды шекте өндіріп алынады, бірақ үш жүз айлық есептік көрсеткіштен 
аспауға тиіс.»;

16) мынадай мазмұндағы 18-1-тармақпен толықтырылсын:
«18-1. Егер іске қатысатын адамның заңда немесе шартта көзделген дауды 

реттеудің талап қою немесе сотқа дейінгі өзге де тәртібін бұзуы, оның ішінде 
талап қоюға жауап беру мерзімін бұзуы, талап қоюды жауапсыз қалдыруы 
салдарынан дау туындаса, сот істі қараудың нәтижелеріне қарамастан, сот 
шығыстарын осы тұлғаға жүктейді.

Сот процестік құқықтарды теріс пайдаланатын немесе процестік 
міндеттерді орындамайтын тұлғаға, оның ішінде дәлелдемелер сот белгілеген 
мерзімді және дәлелдемелерді дәлелді себептерсіз ұсынудың осы АПК-да 
белгіленген тәртібін бұза отырып ұсынылған жағдайда, егер бұл сот процесінің 
созылуына, істі қарауға және заңды әрі негізді сот актісін қабылдауға кедергі 
келтіруге әкеп соқса, іс бойынша барлық сот шығыстарын жүктеуге құқылы.»;

17) 20-тармақта:
бірінші абзацта:
«Азаматтық кодекстiң» деген сөздер «Қазақстан Республикасының 

Азаматтық кодекстiң» деген сөздермен ауыстырылсын;
«223» деген цифрлар «229» деген цифрлармен ауыстырылсын;
үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Сот «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан 

Республикасының 2005 жылғы 13 маусымдағы № 57-ІІІ Заңының 13, 14, 



38

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Бюллетені №4/2017

15-баптарында көзделген жағдайларда валюта операциясын жасау кезiнде 
туындаған құқықтық қатынастар бойынша ақша сомасын шетел валютасымен 
өндiрiп алу туралы шешiм шығаруға құқылы.»;

18) 21-тармақтағы «282» деген цифрлар «297» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

19) 24-тармақта:
абзацтардың «а)», «б)», «в)» деген әріптермен белгіленуі алып тасталсын;
«317-5» деген цифрлар «315» деген цифрлармен ауыстырылсын;
20) 25-тармақта:
«111», «115», «247» деген цифрлар тиісінше «113», «116», «277» деген 

цифрлармен ауыстырылсын;
екінші абзацтағы бірінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын: 
 «Іс жүргізу АПК-нiң 277-бабының 5) және 6) тармақшаларының негiздерi 

бойынша татуласу туралы келiсiмді немесе дауды (жанжалды) медиация 
тәртібімен реттеу туралы келісімді, дауды партисипативтік рәсім тәртібімен 
реттеу туралы келісімді жасасуға және оларды соттың бекiтуiне байланысты 
тоқтатылған жағдайда, ұйғарымның қарар бөлiгiнде олардың шарттары, 
шығыстарды және өкiлдердiң көмегiне ақы төлеу жөнiндегi шығыстарды 
бөлудiң тәртiбi, егер тараптар мұндай тәртiптi көздесе, көрсетiледi.»;

21) 26-тармақта:
«249» деген цифрлар «279» деген цифрлармен ауыстырылсын;
екінші сөйлемдегі «келтіріп отырған» деген сөздерден кейін «АПК-нің 

279-бабының 1), 2), 3), 9) және 10) тармақшаларында аталған» деген сөздермен 
толықтырылсын;

22) 27-тармақтағы «230» деген цифрлар «235» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

23) 28-тармақта:
«237» деген цифрлар «243» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«238-бабына» деген сөздер «244-бабына» деген сөздермен ауыстырылсын;
24) 30-тармақта:
«425» деген цифрлар «501» деген цифрлармен ауыстырылсын;
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13-абзацтардың сызықша белгісімен белгіленуі алып 

тасталсын;
25) 31-тармақтағы «234» деген цифрлар «239» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
26) 32-тармақтағы «231» деген цифрлар «236» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
27) 36-тармақтағы «240-1» деген цифрлар «247» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
28) 37-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«37. АПК-нің 234-бабына сәйкес сот отырысына іске қатысатын және 

келмеген тараптар мен басқа тұлғаларға шешімнің көшірмелері шешім 
түпкілікті нысанда шығарылған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей, 
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оның алынғанын тіркеуді қамтамасыз ететін байланыс құралдары пайдаланыла 
отырып, салып жіберіледі немесе беріледі.».

12. «Банкроттық салдарынан заңды тұлғаны тарату кезінде 
азаматтардың өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу 
заңнамасын қолдану тәжірибесі туралы» 2005 жылғы 28 қазандағы 
№ 4 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2011 жылғы 30 желтоқсандағы 
№ 5 нормативтік қаулысымен енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен 
бірге):

1) бүкіл мәтін бойынша:
«конкурстық басқарушы», «конкурстық іс жүргізуді», «Конкурстық 

басқарушының», «конкурстық басқарушының», «конкурстық іс жүргізу», 
«Конкурстык іс жүргізу» деген сөздер тиісінше «банкроттық басқарушы», 
«банкроттық рәсімдерді», «Банкроттық басқарушының», «банкроттық 
басқарушының», «банкроттық рәсімдер», «Банкроттық рәсімдер» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

«77» деген цифрлар «102» деген цифрлармен ауыстырылсын;
2) 1-тармақтағы «Банкроттық туралы» 1997 жылғы 21 қаңтардағы 

Қазақстан Республикасының Заңымен» деген сөздер «Оңалту және банкроттық 
туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 7 наурыздағы № 176-V 
Заңымен» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 2-тармақтағы «937-944-баптарымен» деген сөздер «937-ден бастап  
944-ті қоса алғанда баптарымен» деген сөздермен ауыстырылсын.

13. «Жылу және электр қуаты үшін берешекті өндіруге байланысты 
заңдарды соттардың қолдануының кейбір мәселелері туралы» 2005 жылғы 
23 желтоқсандағы № 9 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
2008 жылғы 22 желтоқсандағы № 25 нормативтік қаулысымен енгізілген 
өзгерістермен және толықтырулармен):

1) тақырыбындағы «заңдарды» деген сөз «заңнаманы» деген сөзбен 
ауыстырылсын;

2) 3-тармақтағы «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және онымен 
жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының 
2007 жылғы 26 шілдедегі Заңының» деген сөздер «Жылжымайтын мүлікке 
құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының 
2007 жылғы 26 шілдедегі № 310-ІІІ Заңының» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
«Абоненттердің тұтынылған энергия үшін ақы төлеу тәртібі «Электр 

энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі 
№ 588-II Заңының 18-бабы 3-тармағының ережелеріне сәйкес анықталады.».

14. «Меншік иесімен тасталған тұрғын үйге құқық жөніндегі 
дауларды соттардың қарау практикасы туралы» 2006 жылғы 
20 сәуірдегі № 3 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2008 жылғы 
22 желтоқсандағы № 26 нормативтік қаулысымен енгізілген өзгерстерімен және 
толықтыруларымен):
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1) 1-тармақта:
«Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінің  

(бұдан әрі – АІЖК)» деген сөздер «Қазақстан Республикасының Азаматтық 
процестік кодексінің (бұдан әрі – АПК)» деген сөздермен ауыстырылсын;

«Қазақстан Республикасы Заңының» деген сөздер «Қазақстан 
Республикасының 1997 жылғы 16 сәуірдегі № 94-I Заңының» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

2) 3-тармақтағы «басқа да әрекеттерінен» деген сөздерден кейін 
«(әрекетсіздігінен)» деген сөзбен толықтырылсын;

3) 5-тармақтағы «қорғаншы және қамқоршы органдардың» деген сөздер 
«қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияны жүзеге асыратын 
органдардың,» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 7-тармақта:
бірінші абзац мынадай мазмұндағы үшінші сөйлеммен толықтырылсын:
«Егер меншік иесі хабарлай отырып, меншік құқығынан бас тартатын 

болса, жергілікті атқарушы орган бас тарту туралы хабарланған сәттен бастап 
осы затты коммуналдық меншікке келіп түсті деп тану туралы талаппен сотқа 
жүгіне алады.»;

үшінші абзацтағы «154-бабы бірінші тармағының 6) тармақшасының» 
деген сөздер «152-бабы бірінші бөлігінің 8) тармақшасының» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

5) 10-тармақтағы «он бес» деген сөздер «жеті» деген сөзбен ауыстырылсын;
6) 11-тармақтағы «260-263», «тиісті талаптар бойынша, талап қою 

мерзімі бітуінен ерте тиісті талаптар бойынша, талап қою мерзімі бітуінен ерте 
басталмайды.» деген сөздер тиісінше «260, 261, 262, 263», «затқа иелік еткен 
сәттен бастап басталады.» деген сөздермен ауыстырылсын; 

7) 12-тармақтағы «, ал құқық туралы дау болмаса және АІЖК-нің 291-бабы 
екінші бөлігінің 5-тармақшасына сәйкес арызды ұсынған кезде іс ерекше іс 
жүргізу тәртібімен қаралады.» деген сөздер алып тасталсын.

15. «Авторлық құқық және сабақтас құқықтарды қорғау жөніндегі 
кейбір заң нормаларын соттардың қолдануы туралы» 2007 жылғы 
25 желтоқсандағы № 11 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 3, 2015 жылғы 25 маусымдағы № 3 нормативтік 
қаулыларымен енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен):

1) тақырыбындағы «кейбір заң» деген сөздер «заңнаманың кейбір» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

2) бүкіл мәтін бойынша:
«АІЖК» деген сөз «АПК-нің» деген сөзбен ауыстырылсын;
«27», «65», «159», «249» деген цифрлар тиісінше «26», «72», «156», «279» 

деген цифрлармен ауыстырылсын;
«бірінші тармағында» деген сөздер «1-тармағында» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
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3) 4-тармақтағы 2, 3-абзацтардың сызықша белгісімен белгіленуі алып 
тасталсын;

4) 23-тармақтағы «ҚК» деген сөз алып тасталсын;
5) 26-тармақтағы бірінші абзацта «Қазақстан Республикасы Азаматтық 

іс жүргізу кодексінің (бұдан әрі - АІЖК) 27-бабына» деген сөздер «Қазақстан 
Республикасы Азаматтық процестік кодексінің (бұдан әрі - АПК) 27-бабына» 
деген сөздермен ауыстырылсын.

16. «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі 
бар серіктестіктер туралы заңнаманы қолданудың кейбір мәселелері 
туралы» 2008 жылғы 10 шілдедегі № 2 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының 2010 жылғы 25 маусымдағы № 3 нормативтік қаулысымен енгізілген 
өзгерістермен және толықтырулармен): 

1) 1-тармақтағы «1998 жылғы 22 сәуірдегі Қазақстан Республикасының 
Заңынан» деген сөздер «Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі 
№ 220-I Заңынан» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 2-тармақта:
бірінші абзацтағы «Жер кодексінің» деген сөздерден кейін «(бұдан әрі – 

Жер кодексі)» деген сөздермен толықтырылсын;
үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
«Жарғылық капиталының ең төмен мөлшері нөлдік деңгеймен 

айқындалатын, шағын кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын жауапкершілігі 
шектеулі серіктестікті (бұдан әрі - ЖШС), сондай-ақ мемлекеттік ислам арнайы 
қаржы компаниясын қоспағанда, жарғылық капиталдың бастапқы мөлшері 
құрылтайшылар салымдарының сомасына тең болады және серіктестікті 
мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар табыс етілген күнге бір жүз айлық есептік 
көрсеткіштің мөлшеріне баламалы сомадан кем болмауға тиіс.»;

мынадай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:
«Аталған қағида жарғылық капиталының ең төмен мөлшері нөлдік 

деңгеймен айқындалатын шағын кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын 
жауапкершілігі шектеулі серіктестікке, сондай-ақ мемлекеттік ислам арнайы 
қаржы компаниясына қолданылмайды.»;

3) 2-1-тармақтың бірінші абзацындағы екінші сөйлем мынадай редакцияда 
жазылсын:

«Салым құнын жиырма мың айлық есептік көрсеткіштің мөлшеріне 
баламалы сомадан асырған кезде қатысушының үлесін тәуелсіз сарапшы 
растауға тиіс.»;

 4) 3-тармақта:
3, 4-абзацтардың «1)», «2)» деген цифрлармен белгіленуі алып тасталсын;
6, 7, 8, 9, 10, 11 - абзацтардың сызықша белгісімен белгіленуі алып 

тасталсын;
5) 8-тармақтағы «АК» деген сөз «АК-нің» деген сөзбен ауыстырылсын;
6) 10-2-тармақтағы «29-32-баптарында» деген сөздер «29, 30, 31, 

32-баптарында» деген сөздермен ауыстырылсын;
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7) 13-тармақтағы 2, 3, 4-абзацтардың «1)», «2)», «3)» деген цифрлармен 
белгіленуі алып тасталсын;

8) 16-тармақтағы «Неке және отбасы туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 32-бабының 2-бөлігіне» деген сөздер «Неке (ерлі-зайыптылық) және 
отбасы туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 33-бабының 2-тармағына»» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

9) 18-тармақтағы «61-бабының 1 бөлігі» деген сөздер «61-бабының 
1-тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын.

17. «Азаматтық істер бойынша қамтамасыз ету шараларын қабылдау 
туралы» 2009 жылғы 12 қаңтардағы № 2 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 3, 2011 жылғы 30 желтоқсандағы 
№5 нормативтік қаулыларымен енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен):

1) бүкіл мәтін бойынша:
«АІЖК-нің», «АІЖК» деген сөздер «АПК-нің» деген сөзбен 

ауыстырылсын;
«159» деген цифрлар «156» деген цифрлармен ауыстырылсын;
2) 1-тармақтағы «Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі 

(бұдан әрі - АІЖК)» деген сөздер «Қазақстан Республикасының Азаматтық 
процестік кодексінде (бұдан әрі - АПК) деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 2-тармақта:
бірінші абзацта:
«Аралық соттың талқылауымен» деген сөздер «Төреліктің талқылаумен» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
«аралық (арбитражды) соттың» деген сөздер «төреліктің» деген сөзбен 

ауыстырылсын;
екінші абзацта:
«аралық (арбитражды) соттың» деген сөздер «төреліктің» деген сөзбен 

ауыстырылсын;
4) 3-тармақта:
2, 3, 4, 5-абзацтардың «1)», «2)», «3)», «4)» деген цифрлармен белгіленуі 

алып тасталсын;
«25-29» деген цифрлар «27, 28, 29, 30» деген цифрлармен ауыстырылсын;
5) 5-тармақта:
«140», «149», «158», «160», «236» деген цифрлар тиісінше «135», «143», 

«155» ,«157», «241» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«аралық (арбитражды) соттың өндірісіндегі» деген сөздер «төреліктің іс 

жүргізуіндегі» деген сөздермен ауыстырылсын;
6) 6-тармақта:
«160» деген цифрлар «157» деген цифрлармен ауыстырылсын;
екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Егер талап қоюды қамтамасыз ету туралы арыз талап қою арызына қоса 

берілсе немесе ол туралы талап қою арызында көрсетілсе, онда судья арызды 
азаматтық іс қозғау туралы ұйғарым шығарылған күні қарайды және шешеді. 
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Қалған жағдайларда талап қоюды қамтамасыз ету туралы арызды судья арыз 
сотқа түскен күні шешеді.»; 

7) 9-тармақтағы «252», «158» деген цифрлар тиісінше «269», «155» деген 
цифрлармен ауыстырылсын;

8) 10-тармақтағы бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«АПК-нің 429-бабына сәйкес мүдделеріне қатысты қамтамасыз ету 

шараларын қабылдау туралы ұйғарымға тұлғалар өздеріне осы ұйғарым туралы 
белгілі болған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде шағым бере алады.»;

9) 11-тармақта:
«236» деген цифрлар «241» деген цифрлармен ауыстырылсын;
екінші абзац алып тасталсын;
10) 17-тармақтағы «27», «240-6» деген цифрлар тиісінше «29», «251» деген 

цифрлармен ауыстырылсын;
11) 18-тармақта:
«1 бөлігінің» деген сөз «бірінші бөлігінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
«27», «28» деген цифрлар тиісінше «29», «30» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
12) 19-тармақтағы «27», «147», «148», «149», «236» деген цифрлар 

тиісінше «29», «141», «142», «143» «241» деген цифрлармен ауыстырылсын;
13) мынадай мазмұндағы 19-1, 19-2-тармақтармен толықтырылсын:
«19-1. АПК 156-бабының бірінші бөлігінің 7) тармақшасында көзделген 

кепіл нысанасын соттан тыс сату жөніндегі сауда-саттықтарды тоқтата тұру 
түрінде қамтамасыз ету шарасына қатысты, соттардың соттан тыс сату 
нысанасы болып табылатын кепіл мүлкіне дау болған жағдайда осы талап 
қоюды қамтамасыз ету шарасы қолданылуы мүмкін екенін ескергендері жөн.

Бұл ретте соттар мұндай талап қоюды қамтамасыз ету шарасы сауда-
саттықтың қорытындылары шығарылғанға дейін қабылданатынын ескеруі тиіс.

19-2. АПК 156-бабының бірінші бөлігінің 8) тармақшасында белгіленген 
талап қоюды қамтамасыз ету жөніндегі шаралар атқарушылық іс жүргізуде 
жасалатын мүлікті өндіріп алуға байланысты сот орындаушысының актілері мен 
әрекеттері дауланған жағдайда қабылдануы мүмкін.»;

14) 21-тармақта:
«162-бабының 1-бөлігіне» деген сөздер «159-бабының бірінші бөлігіне» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
«158» деген цифрлар «155» деген цифрлармен ауыстырылсын;
15) 22-тармақта:
«162-бабының екінші бөлігіне» деген сөздер «159-бабының төртінші 

бөлігіне» деген сөздермен ауыстырылсын;
«АІЖК 159-бабы бірінші бөлігінің 1), 2) және 3) тармақшаларында 

қарастырылған сот қабылдаған талап қоюды қамтамасыз ету шараларының 
орнына талап етілген соманы депозиттік шотқа енгізуге құқылы.» деген сөздер 
«АПК-нің 156-бабы бірінші бөлігінің 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген 
соттардың қызметін ұйымдық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету 
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жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің депозитіне талап қою 
бағасына тең соманы енгізуге құқылы.» деген сөздермен ауыстырылсын; 

16) 23-тармақта:
«158» ,«165» деген цифрлар тиісінше «155», «162» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
17) 24-тармақтағы «163» деген цифрлар «160» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
18) 25-тармақта:
«344» деген цифрлар «429» деген цифрлармен ауыстырылсын;
екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Қабылданған ұйғарымға қатысты істен бөлініп алынған материал талап 

қоюды қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі сот ұйғарымына жасалған жеке 
шағыммен (наразылықпен) бірге жіберіледі.»;

19) 27-тармақта:
«396» деген цифрлар «448» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«сот қадағалауы тәртібімен» деген сөздер «кассациялық тәртіппен» деген 

сөздермен ауыстырылсын.
18. «Соттардың мұрагерлік туралы заңнаманы қолдануының кейбір 

мәселелері туралы» 2009 жылғы 29 маусымдағы № 5: 
1) бүкіл мәтін бойынша «АІЖК-нің» деген сөз «АПК-нің» деген сөзбен 

ауыстырылсын;
2) 3-тармақта:
екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
«АК-нің 16-бабына сәйкес азамат тұрақты немесе көбiнесе тұратын елдi 

мекен оның тұрғылықты жерi деп танылады. «Халықтың көші-қоны туралы» 
Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 22 шілдедегі № 477-IV Заңының 
(бұдан әрі – «Халықтың көші-қоны туралы» Заң) 51-бабының 2-тармағына 
сәйкес азаматтарды тіркеу тұрғылықты жері және уақытша болатын (тұратын) 
жері бойынша жүзеге асырылады. «Халықтың көші-қоны туралы» Заңның 
1-бабының 17-1) тармақшасына сәйкес уақытша болатын (тұратын) жер – 
тұрғылықты жер болып табылмайтын және адам уақытша болатын (тұратын), 
мекенжайы бар ғимарат, үй-жай не тұрғынжай болып табылады. Әдетте, мұра 
қалдырушының соңғы тұрған жері тұрақты тұрған жеріне сәйкес келеді.»; 

төртінші абзацтағы «Қазақстан Республикасы Азаматтық іс жүргізу 
кодексінің (бұдан әрі – АІЖК) 291-295-баптарының» деген сөздер «Қазақстан 
Республикасы Азаматтық процестік кодексінің (бұдан әрі – АПК) «305, 306, 307, 
308, 309 баптарының» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 5-тармақтағы «Азаматтық кодекс», «Азаматтық кодекске» деген сөздер 
тиісінше «АК-нің», «АК-ге» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 11-тармақтағы «128» деген цифрлар «126» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

5) 12-тармақта:
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«159», «239» деген цифрлар тиісінше «156», «245» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

«219-бабының екінші бөлігінің» деген сөздер «225-бабының екінші 
бөлігінің» деген сөздермен ауыстырылсын;

6) 14-тармақтағы «1061 - 1064 -баптарында» деген сөздер «1061, 1062, 
1063, 1064-баптарында» деген сөздермен ауыстырылсын;

7) 15-тармақта:
«1062-1064-баптарында» деген сөздер «1062, 1063, 1064-баптарында» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«АК-нің 1068 және 1069-баптарына қатысты еңбекке жарамсыз адамдарға: 

он сегіз жасқа толмаған адамдарды; Қазақстан Республикасының зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы заңнамасында белгіленген зейнеткерлік жасқа жеткен 
адамдарды; 1, 2, 3-топтағы мүгедектерді; оқуы аяқталғанға дейін күндізгі оқу 
нысаны бойынша оку орнында оқитын он сегіз жасқа толған және одан асқан, 
бірақ жиырма үш жастан аспаған адамдарды жатқызған жөн.»; 

8) 20-тармақта:
екінші абзацтағы «96-бабының жетінші бөлігіне» деген сөздер 

«92-бабының жетінші бөлігіне » деген сөздермен ауыстырылсын;
үшінші абзацтағы «154-бабының бірінші бөлігінің 1) тармақшасына» деген 

сөздер «152-бабының бірінші бөлігінің 1) тармақшасына» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

9) 24-тармақтағы «154-бабы бірінші бөлігінің 1) тармақшасына» деген 
сөздер «152-бабы бірінші бөлігінің 1) тармақшасына» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

10) 25-тармақтағы «49» деген цифрлар «48» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

11) 27-тармақтағы 3, 4, 5, 6 - абзацтардың сызықша белгісімен белгіленуі 
алып тасталсын;

12) 31-тармақта:
бірінші абзацтағы «Неке және отбасы туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 32-бабының»» деген сөздер «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы 
туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 33-бабының»» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

екінші абзацтағы «Қазақстан Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы»» Қазақстан Республикасы Заңының 23, 23-1, 
23-2-баптарына» деген сөздер «Қазақстан Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 
21 маусымдағы № 105-V Заңының 31, 32, 33-баптарына» деген сөздермен 
ауыстырылсын.

19. «Акционерлік қоғамдар туралы заңнаманы қолдану туралы» 
2009 жылғы 28 желтоқсандағы № 8:
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1) 1-тармақтың бірінші абзацындағы «Республикасы» деген сөз 
«Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

2) 3-тармақтағы «, сондай-ақ олардың тізбесі Қазақстан Республикасы 
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 
(бұдан әрі – Агенттік) нормативтік құқықтық актісімен» деген сөздер 
«қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылау мен 
қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) 
нормативтік құқықтық актісімен» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 4-тармақтың екінші абзацындағы «Қазақстан Республикасының 
Азаматтық іс жүргізу кодексінің (бұдан әрі - АІЖК) 296-бабының» деген сөздер 
«Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексінің (бұдан әрі - АПК) 
317-бабының» деген сөздермен ауыстырылсын; 

4) 11-тармақтағы «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану 
туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі 
туралы», «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 
заңдарымен» деген сөздер «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану 
туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 24 маусымдағы  
№ 291-IV, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі 
туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы № 2444, «Сақтандыру қызметі туралы» 
2000 жылғы 18 желтоқсандағы № 126-ІІ заңдарымен және т.б.» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

5) 12-тармақтағы «Неке және отбасы туралы»» Қазақстан Республикасының 
Заңының» деген сөздер «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы»» 
Қазақстан Республикасы Кодексінің» деген сөздермен ауыстырылсын; 

6) 15-тармақтағы «Агенттік» деген сөз «Уәкілетті орган» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

7) 16-тармақтағы «ірі акционер» деген сөздер «қоғамның дауыс беретін 
акцияларының бес және одан көп пайызына дербес немесе басқа акционерлермен 
жиынтығында иелік ететін акционер» деген сөздермен ауыстырылсын;

8) 18-тармақтағы «АІЖК-нің 150-бабының 2-бөлігі» деген сөздер  
«АПК-нің 148-бабының екінші бөлігі» деген сөздермен ауыстырылсын; 

9) 20-тармақтың бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«Заңның 70-бабының 1-тармағына сәйкес кредит берушілерге, жұртшылық 

пен акционерлерге ақпарат беру мақсатында қоғамның iрi мәмiле жасасуы 
туралы шешiм қабылданғаннан кейiн үш жұмыс күні iшiнде қоғам мәмiле 
туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында қазақ және орыс тiлдерінде 
жариялауға мiндеттi.». 

20. «Соттардың азаматтық істер бойынша жеке ұйғарымдар 
шығару тәжірибесі туралы» 2010 жылғы 25 маусымдағы № 1» (Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 6, 

2014 жылғы 24 желтоқсандағы №3 нормативтік қаулыларымен енгізілген 
өзгерістермен және толықтыруымен):
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1) бүкіл мәтін бойынша:
«АІЖК-нің» деген сөз «АПК-нің» деген сөзбен ауыстырылсын; 
«253» деген цифрлар «270» деген цифрлармен ауыстырылсын;
2) 1-тармақтағы «Қазақстан Республикасы Азаматтық іс жүргізу кодексінің 

(бұдан әрі - АІЖК)» деген сөздер «Қазақстан Республикасының Азаматтық 
процестік кодексінің (бұдан әрі - АПК)» деген сөздермен ауыстырылсын»;

3) 5-тармақтағы «252» деген цифрлар «269» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

4) 7-тармақтағы «253-бабының 1-тармағына» деген сөздер «270-бабының 
бірінші бөлігіне» деген сөздермен ауыстырылсын;

5) 12-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан 

Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Заңының 5-бабына, 
АПК-нің 4-бабына сәйкес соттар азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғауға бағытталған мемлекеттік функцияларды 
сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтардың алдын алу, 
олардың салдарларын жою және кінәлілерді жауапкершілікке тарту арқылы 
жүзеге асырады.»; 

екінші абзац алып тасталсын;
үшінші абзацтағы «қылмыс» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылық» 

деген сөздермен ауыстырылсын.
21. «Шетелдіктерді немесе азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан 

Республикасының шегінен шығарып жіберу істерін қараудың сот 
практикасы туралы» 2013 жылғы 13 желтоқсандағы № 4 (Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы 
№ 3 нормативтік қаулысымен енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен): 

1) бүкіл мәтін бойынша:
«АІЖК-нің», «АІЖК-інде» деген сөздер тиісінше «АПК-нің», «АПК-де» 

деген сөздермен ауыстырылсын»;
2) 1-тармақта:
«Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінің (бұдан 

әрі - АІЖК)» деген сөздер «Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік 
кодексінің (бұдан әрі - АПК)» деген сөздермен ауыстырылсын»; 

«Шетелдіктердің құқықтық жағдайы туралы» 1995 жылғы 19 маусымдағы 
Қазақстан Республикасы Заңының» деген сөздер «Шетелдіктердің құқықтық 
жағдайы туралы» «Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 19 маусымдағы 
№ 2337 Заңының (бұдан әрі - Шетелдіктердің құқықтық жағдайы туралы заң)» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 2-тармақтағы «Заңға» деген сөз «Қазақстан Республикасының Заңына» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:



48

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Бюллетені №4/2017

«3. Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 
6 сәуірдегі № 480-V Заңының 10-бабының 3-тармағында төмен тұрған деңгейдегi 
нормативтiк құқықтық актiлердiң әрқайсысы жоғары тұрған деңгейлердегi 
нормативтiк құқықтық актiлерге қайшы келмеуге тиiс деп белгіленген. Аталған 
Заңның 12-бабының 1-тармағына сәйкес әртүрлі деңгейдегі нормативтік 
құқықтық актілердің нормаларында қайшылықтар болған кезде неғұрлым 
жоғары деңгейдегі актінің нормалары қолданылады.»;

5) 6-тармақта:
«109-бап», «517-бап» деген сөздер тиісінше «ӘҚБтК-нің 109-бабы», 

«ӘҚБтК-нің 517-бабы» деген сөздермен ауыстырылсын;
«449-баптың 3-бөлігі» деген сөздер «ӘҚБтК-нің 449-бабының үшінші 

бөлігі» деген сөздермен ауыстырылсын;
«490-баптың 3-бөлігі» деген сөздер «ӘҚБтК-нің 490- бабының үшінші 

бөлігі» деген сөздермен ауыстырылсын;
«495-баптың 3-бөлігі» деген сөздер «ӘҚБтК-нің 495-бабының екінші 

бөлігі» деген сөздермен ауыстырылсын;
«513-баптың 2-бөлігі» деген сөздер «ӘҚБтК-нің 513-бабының екінші 

бөлігі» деген сөздермен ауыстырылсын;
«514-баптың 2-бөлігі» деген сөздер «ӘҚБтК-нің 514-бабының екінші 

бөлігі» деген сөздермен ауыстырылсын;
«519-баптың 4-бөлігі» деген сөздер «ӘҚБтК-нің 519-бабының төртінші 

бөлігі» деген сөздермен ауыстырылсын;
«516-баптың 2-бөлігі» деген сөздер «ӘҚБтК-нің 516-бабының екінші 

бөлігі» деген сөздермен ауыстырылсын; 
6) 7-тармақта:
«2-бөлігіне» деген сөздер «екінші бөлігіне» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
«Қылмыстық кодекске» деген сөздер «Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық кодексіне» деген сөздермен ауыстырылсын;
7) 10-тармақта:
«іс жүргізу» деген сөздер «процестік» деген сөзбен ауыстырылсын;
8) 11-тармақтағы «36-4» деген цифрлар «49» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
9) 12-тармақта:
«317-12» деген цифрлар «382» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«55-бабының 3-бөлігіне» деген сөздер «54-бабының үшінші бөлігінің» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
10) 13-тармақтағы «317-13» деген цифрлар «383» деген цифрлармен 

ауыстырылсын; 
11) 15-тармақта: 
екінші абзацтағы «(АІЖК-нің187-бабының 2-бөлігі)» деген сөздер «(АПК-

нің 196-бабының екінші бөлігі)» деген сөздермен ауыстырылсын;
үшінші абзацта:
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«(АІЖК-нің 135-бабының 2-бөлігі)» деген сөздер «(АПК-нің 133-бабының 
екінші бөлігі)» деген сөздермен ауыстырылсын;

«(АІЖК-нің 243-бабының 4) тармақшасы)» деген сөздер «(АПК-нің 
273-бабының 8) тармақшасы» деген сөздермен ауыстырылсын;

12) 16-тармақтағы «317-4-бабының 3-бөлігіне» деген сөздер «384-бабының 
үшінші бөлігіне» деген сөздермен ауыстырылсын;

13) 17-тармақтағы «317-15» деген цифрлар «385» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

14) 18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«18. АПК-нің 401-бабының талаптарына байланысты шетелдік немесе 

азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тыс шығарып 
жіберу туралы соттың шешіміне апелляциялық тәртіппен шағым және 
наразылық келтірілмейді, бірақ кассациялық тәртіппен қайта қаралуы мүмкін.

Шағым жасаудың апелляциялық тәртібін сақтамай қайта қарау мүмкіндігі 
Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің (Нью-
Йорк, 1966 жылғы 16 желтоқсан, Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 
28 қарашадағы № 91-III Заңымен ратификацияланған, Қазақстан Республикасы 
үшін 2006 жылғы 24 сәуірде күшіне енген) 13-бабының ережелеріне байланысты 
екенін ескерген жөн.

Соттарға шығарып жіберу туралы шешімді қабылдаған кезде шешімнің 
қарар бөлігінде сот актісіне кассациялық тәртіппен шағым жасау құқығын 
көрсету қажеттілігі түсіндірілсін.

Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының 
шегінен тыс шығарып жіберу туралы арызды қанағаттандырудан бас тартқан 
шешім АПК-нің 240-бабының қағидалары бойынша заңды күшіне енеді және 
оған АПК-нің 403-бабының қағидаларында көзделген тәртіппен апелляциялық 
тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Шығарып жіберу үшін белгіленген мерзімнен кешіктірілмей шағым 
немесе наразылық түскен жағдайда, шетелдікті немесе азаматтығы жоқ 
адамды Қазақстан Республикасының шегінен тыс шығарып жіберу туралы 
соттың шешімі кассациялық саты шешім шығарғанға дейін тоқтатыла тұруға 
тиіс (АПК-нің 386-бабы). Мұндай жағдайда жеке сот актісін шығару талап 
етілмейді. Соттың шығарып жіберу туралы шешімі өзгеріссіз қалдырылған 
кезде кассациялық сатының қаулысында шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам 
Қазақстан Республикасының аумағынан шығуға тиіс жаңа мерзім көрсетіледі.». 

22. «Оңалту және банкроттық туралы заңнаманы қолдану практикасы 
туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2015 жылғы 
2 қазандағы № 5: 

1) бүкіл мәтін бойынша «АІЖК-нің» деген сөз «АПК-нің» деген сөзбен 
ауыстырылсын;

2) 1-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық рәсімдер туралы 

заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және 
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Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінен (бұдан әрі — АК), Қазақстан 
Республикасының Азаматтық процестік кодексінен (бұдан әрі — АПК), 
Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінен (бұдан әрі – Кәсіпкерлік 
кодексі), «Оңалту және банкроттық туралы» Қазақстан Республикасының 
2014 жылғы 7 наурыздағы № 176-V Заңынан (бұдан әрі — «Оңалту және 
банкроттық туралы» Заң), жекелеген шаруашылық жүргізуші субъектілерге 
қатысты оңалту мен банкроттық рәсімдерді қолдану ерекшеліктерін белгілейтін 
өзге де заңдар мен нормативтік құқықтық актілерден тұрады.»; 

3) 2-тармақтағы «оңалту және жеделдетілген оңалту рәсімі» деген сөздер 
«оңалту, жеделдетілген оңалту және төлем қабілетсіздігін реттеу туралы» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

4) 3-тармақтағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» Заңның 28-бабымен» деген 
сөздер «Кәсіпкерлік Кодексінің 39-бабымен» деген сөздермен ауыстырылсын;

5) 5-тармақтағы «61», «62» деген цифрлар тиісінше «60», «61» деген 
цифрлармен ауыстырылсын;

6) 6-тармақтағы «153» деген цифрлар «151» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

7) мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
«6-1. «Оңалту және банкроттық туралы» Заңның 28-1-бабына сәйкес сот 

борышкердің төлем қабілетсіздігін реттеу туралы арызын қабылдаған күннен 
бастап үш жұмыс күні ішінде мына шешімдердің бірін шығарады:

төлем қабілетсіздігін реттеу рәсімін қолдану туралы;
төлем қабілетсіздігін реттеу рәсімін қолданудан бас тарту туралы.
Борышкердің төлем қабілетсіздігін реттеу рәсімін қолдану туралы арызын 

қарау қорытындысы бойынша сот, егер борышкер «Оңалту және банкроттық 
туралы» Заңның 5-бабында белгіленген төлем қабілетсіздігі белгілерінің 
борышкерде бар болу дәлелдемелерін ұсынбаған жағдайда ғана бұл рәсімді 
қолданудан бас тартуға құқылы.

Сотқа борышкердің дәрменсіздігі емес, оның төлем қабілетсіздігінің 
болуын анықтау қажет. Осыған байланысты, соттарға борышкерден соңғы 
3 жылдың қаржы есептілігін міндетті түрде сұрату қажет емес.

Сот осы санаттағы істерді сот отырысында борышкердің қатысуымен 
қарайды.

Осы санаттағы істерді қарау қорытындысы бойынша шешім түрінде сот 
актісі шығарылады. Борышкердің арызы қанағаттандырылған кезде шешімнің 
қарар бөлігінде «Оңалту және банкроттық туралы» Заңның 28-2-бабында 
көзделген орындалуға міндетті болып табылатын осындай шешімді қабылдау 
салдарлары көрсетілуге тиіс.»;

8) 9-тармақ мынадай мазмұндағы бесінші және алтыншы абзацтармен 
толықтырылсын:

«Оңалту және банкроттық туралы» Заңның 36-бабы 1-тармағының 
2) тармақшасына және 50-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес оңалту 
немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейін, сондай-ақ жеделдетілген 
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оңалту рәсімі қолданылғанға дейін борышкердің мүлкіне қатысты қабылданған 
соттардың, аралық соттардың, мемлекеттік кіріс органдарының, сондай-ақ 
борышкер мүлкінің меншiк иелерiнiң (олар уәкілеттік берген органдардың), 
құрылтайшылардың (қатысушылардың) шешiмдерiн орындау тоқтатыла тұрады.

«Оңалту және банкроттық туралы» Заңның 68-бабы 1-тармағының 
3) тармақшасында оңалту рәсімі кезеңінде борышкердің мүлкіне қатысты 
қабылданған соттардың, аралық соттардың, мемлекеттік кіріс органдарының, 
сондай-ақ борышкер мүлкінің меншік иелерінің (олар уәкілеттік берген 
органдардың), құрылтайшылардың (қатысушылардың) шешімдерін орындауды 
тоқтата тұрудың ұқсас жағдайлары көзделген.»;

9) 13-тармақта:
үшінші абзацтағы «67», «68», «70» деген цифрлар тиісінше «64», «65», 

«67» деген цифрлармен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы бесінші және алтыншы абзацтармен толықтырылсын:
«Борышкердің арызының негізінде банкроттық туралы істі қозғау 

барысында уақытша басқарушының міндеттеріне кредитордың талаптарының 
тізілімін жасау кіреді. 

Егер банкроттық туралы іс кредитордың немесе прокурордың арызы 
бойынша қозғалса, уақытша басқарушы кредиторлардың талаптарының тізілімін 
жасаудан басқа борышкердің қаржы жағдайы туралы қорытындыны да жасауға 
міндетті. Соттардың уақытша басқарушыны тағайындау туралы ұйғарымды 
шығарған кезде мұны ескергендері жөн.»;

10) мынадай мазмұндағы 13-1-тармақпен толықтырылсын:
«13-1. «Оңалту және банкроттық туралы» Заңның 58-бабы 1-тармағының 

2) тармақшасына сәйкес сот борышкерді банкрот деп танудан бас тарту 
туралы шешімді уақытша басқарушының борышкерде арыз берушіден басқа 
кредиторлардың жоқ екендігі туралы тұжырымын ескере отырып шығарады.

Аталған норма арыз беруші салықтар мен бюджетке басқа да міндетті 
төлемдер бойынша кредитор болып табылатын жағдайға қолданылмайды.

Егер жалғыз кредитор өзге тұлға (салықтар мен бюджетке басқа да 
міндетті төлемдер бойынша кредитор емес) болған жағдайда, берешекті өндіріп 
алу жөніндегі талаптар банкроттық рәсімі қолданылмай жалпы белгіленген сот 
тәртібімен шешілуге тиіс.

Жалғыз кредитор болған кезде борышкердің мүліктік массасын заңнамада 
белгіленген тәртіппен кезектілкке сәйкес кредиторлардың арасында әділ бөлу 
қажеттілігі жоқ.»;

11) 14-тармақтың төртінші абзацындағы «1)», «2)» деген цифрлармен 
белгіленуі алып тасталсын;

12) мынадай мазмұндағы 22-1-тармақпен толықтырылсын:
«22-1. «Оңалту және банкроттық туралы» Заңның 7-бабының 1-тармағына 

сәйкес, егер осы Заңда өзгеше көзделмесе, мәмілелер, егер оларды борышкер 
немесе ол уәкілеттік берген тұлға Қазақстан Республикасының азаматтық 
заңнамасында және осы Заңда көзделген негiздер болған кезде банкроттық және 
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(немесе) оңалту туралы іс қозғалғанға дейін үш жыл ішінде жасасқан болса, 
жарамсыз деп танылады.

«Оңалту және банкроттық туралы» Заңның 7-бабының 2-тармағында  
АК-да көзделгендерден өзге мәмілелердің жарамсыздығының арнайы негіздері 
көрсетілген. 

Соттардың мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы банкроттық және оңалту 
басқарушыларының талап қоюлары бойынша мұндай талаптарға негіздер болып 
«Оңалту және банкроттық туралы» Заңның 7-бабының 2-тармағында көзделген 
арнайы негіздер де, АК-нің 157, 158, 159-баптарында көзделген жалпы негіздер 
де келтірілуі мүмкін екенін ескергені жөн.

«Оңалту және банкроттық туралы» Заңның 7-бабының 1-тармағында 
көзделген үш жылдық мерзім АК-нің 157, 158, 159-баптарында көзделген 
негіздер бойынша қойылған мәмілелерді жарамсыз деп тануға да қолданылады.»;

13) 24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«24. АК-нің 44-бабының 3-тармағына сәйкес, егер заңды тұлғаның 

банкроттығы оның құрылтайшысының (қатысушысының) немесе оның 
мүлкінің меншік иесінің іс-әрекеттерінен туындаған болса, онда заңды тұлғада 
қаражат жеткіліксіз болған кезде, құрылтайшы (қатысушы) немесе, тиісінше, 
оның мүлкінің меншік иесі кредиторлар алдында субсидиарлық жауаптылықта 
болмайды.

«Оңалту және банкроттық туралы» Заңның 6-бабының 1-тармағына сәйкес 
борышкердiң құрылтайшысы (қатысушысы) және (немесе) лауазымды адамдары 
әдейi банкроттық үшiн дәрменсiз борышкердің кредиторлары алдында өзiне 
тиесiлi мүлiкпен субсидиарлық жауаптылықта болады.

Сонымен қатар, «Оңалту және банкроттық туралы» Заңның 6-бабының 
3-тармағына байланысты банкроттық рәсімі барысында әдейі банкроттық 
фактілері анықталған жағдайда, банкроттықты басқарушы бір ай мерзімде 
банкроттық рәсімінің нәтижелері бойынша банкрот мүлкінің жеткіліксіз 
болуына қарай қанағаттандырылмай қалған кредиторлар талаптарының 
сомаларын өндіріп алу туралы осындай тұлғаға қатысты талап қоюмен сотқа 
жүгінуге міндетті, ал кредиторлар осылай етуге құқылы.

Бұл ретте банкроттық рәсімнің нәтижелері бойынша банкрот мүлкінің 
жеткіліксіздігінен талаптары қанағаттандырылмай қалған мемлекеттік кіріс 
органдары да құрылтайшының (қатысушының) және (немесе) борышкердің 
лауазымды адамының кінәлі әрекетімен келтірілген залалды өндіріп алудың 
осындай құқығын иеленеді.

Соттардың назары банкроттық басқарушының кредиторлардың 
банкроттық нәтижелері бойынша банкроттың мүлкі жеткіліксіздігіне 
байланысты қанағаттандырылмай қалған талаптарының сомасын өндіріп алу 
бойынша субсидиарлық жауапкершілікке тарту туралы талап қоюмен жүгінуінің 
бір ай мерзімі алдын ала мерзім болып табылатынына, оны өткізіп алу талап 
қоюды қанағаттандыру үшін негіз болатынына аударылсын. 



53

Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан №4/2017

Соттар «Оңалту және банкроттық туралы» Заңның 6-бабының 
1-тармағында көзделген негіздер бойынша құрылтайшыны (қатысушыны) және 
(немесе) борышкердің лауазымды адамын субсидиарлық жауапкершілікке тарту 
туралы және кредиторлар талаптарының сомасын өндіріп алу туралы талап 
қоюлар АПК-нің 76-бабының үшінші, төртінші және бесінші бөліктерінде 
көзделген талаптарды сақтай отырып қаралуға тиіс екенін және қылмыстық 
қудалау органының немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша 
соттың тиісті қаулысының бер екенін ескергені жөн.»;

14) мынадай мазмұндағы 24-1, 24-2, 24-3, 24-4 және 24-5-тармақтармен 
толықтырылсын:

«24-1. АК-нің 44-бабының 2-тармағына сәйкес заңды тұлғаның 
құрылтайшысы (қатысушысы) немесе оның мүлкiнiң меншiк иесi оның 
мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi, ал заңды тұлға заңды тұлғаның 
құрылтайшысының (қатысушысының) немесе оның мүлкiнiң меншiк иесiнiң 
мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi, бұған осы Кодексте, өзге заң 
актілерінде не заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көзделген жағдайлар 
қосылмайды.

Жоғарыда көрсетілген норманың мағынасына байланысты заңды тұлғаның 
құрылтайшысының (қатысушысының) немесе оның мүлкiнiң меншiк иесiнің 
жауапкершілігі үшін негіздердің өзге заң актілерінің нормаларында болу 
жағдайларын заңнама алып тастамайды.

Соттар осы санаттағы істерді қараған кезде борышкердің 
құрылтайшысының (қатысушысының) немесе оның мүлкiнiң меншiк иесiнің 
әдейі банкроттығы үшін жауапкершілігінен басқа, төлем қабілетсіздігі басталған 
кезде «Оңалту және банкроттық туралы» Заңның 11-бабының 2-тармағында 
көзделген талаптарды да орындамағаны үшін банкроттың лауазымды 
адамдарының жауапкершілігі көзделгенін негізге алуға тиіс. 

«Оңалту және банкроттық туралы» Заңның 11-бабы 5-тармағының 
талаптарына орай, жоғарыда аталған Заңның 11-бабы 2-тармағының 
1) тармақшасынан бастап 6) тармақшаны қоса алғанда көзделген талаптарды 
орындау міндеттеріне кіретін борышкердің лауазымды адамдары борышкердің 
мүлкі барлық кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру үшін жеткіліксіз 
болған жағдайда, «Оңалту және банкроттық туралы» Заңның жоғарыда 
көрсетілген талаптарын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарына 
сәйкес ортақ субсидиарлық жауапкершілікте болады.

«Оңалту және банкроттық туралы» Заңның 11-бабы 4-тармағына сәйкес 
борышкердің құрылтайшысы (қатысушысы), борышкер мүлкінің меншік иесі 
немесе лауазымды адамдары Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзған 
жағдайда өздерінің іс-әрекеттері нәтижесінде келтірілген залалды өтей отырып, 
тиісті жауапкершілікке тартылады.

«Оңалту және банкроттық туралы» Заңның 11-бабы 5-тармағында 
көзделген борышкердің міндеттемелері бойынша оның лауазымды адамының 
жауапкершілігі субсидиарлық жауапкершіліктің жеке түрі болып табылатынын, 
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осыған байланысты АК-нің 44-бабының 3-тармағында көзделген норманың 
мағынасы бойынша ол оның құрылтайшысының (қатысушысының) немесе оның 
мүлкінің меншік иесінің әрекеттері борышкерді банкроттыққа алып келген-
келмегеніне қарамастан басталатыны, сондай-ақ шығындарды өндіріп алу 
туралы мәселені шешу үшін қажетті мән-жайлардың, атап айтқанда: зиянның 
болуын, зиян келтірілген әрекетті (әркетсіздіктің), әрекеттің (әрекетсіздіктің) 
және басталған нәтиженің (зиянның) арасындағы себептік байланыстың, 
зиян келтірушінің кінәсінің бар болуын анықтау талап етілмейтіні соттарға 
түсіндірілсін.

Соттардың назары «Оңалту және банкроттық туралы» Заңның 11-бабы 
5-тармағында көзделген жауапкершілік борышкердің лауазымды адамдарының 
«Оңалту және банкроттық туралы» Заңның 11-бабы 2-тармағының 
1) тармақшасынан бастап 6) тармақшаны қоса алғанда анықталған міндеттерді 
тиісінше орындауын қамтамасыз етуге, оңалту және банкроттық рәсімдеріне 
қатысатын адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға бағытталғаны 
аударылсын. 

24-2. АК-нің 357-бабының 1-тармағында субсидиарлық жауапкершілкке 
тарту шарты көзделген, оған сәйкес заңнамаға немесе мiндеттеменiң 
шарттарына сай негiзгi борышкер болып табылатын (субсидиялық жауаптылық) 
басқа адамның жауапкершілігіне қосымша жауапты болатын адамға талап 
қойғанға дейiн кредитор талапты негiзгi борышқорға қоюға тиiс.

Егер негізгі борышкер кредитордың талабын қанағаттандырудан бас 
тартса не оны толық орындамаса немесе кредитор одан қойылған талапқа 
ақылға қонымды мерзімде жауап алмаса, бұл талаптың орындалмаған бөлігі 
субсидиарлық жауапкершілікте болатын адамға қойылуы мүмкін.

Соттардың осы санаттағы істерді қараған кезде «Оңалту және банкроттық 
туралы» Заңның 72,90-баптарының талаптарына сәйкес оңалту және банкроттық 
рәсімдерді өткізу барысында әкімшілерге кредиторлардың олардың берешек 
сомаларын енгізу туралы қойылған талаптарының негізінде борышкердің 
кредиторлары талаптарының тізілімі құрылатынын негізге алуы қажет.

Соттардың назары АК-нің 357-бабының 1-тармағында көзделген талапты 
кредиторлар әкімшінің борышкер кредиторларының талаптары тізілімін 
қалыптастыруы барысында орындайтынына, тиісінше, банкроттық басқарушы 
борышкердің құрылтайшысын (қатысушысын) және (немесе) лауазымды 
адамын субсидиарлық жауапкершілкке тарту және залал сомасын өндіру туралы 
талап қою барысында оны қайталып орындау талап етілмейтініне аударылсын. 

24-3. «Оңалту және банкроттық туралы» Заңның 96-бабының 
3-тармағының негізінде Қазақстан Республикасының заңдарында борышкерді 
банкроттыққа жеткізгені үшін өзге тұлғалардың субсидиарлық жауапкершілігі 
көзделген жағдайларда бұл жауапкершіліктің мөлшері кредиторлар 
талаптарының жалпы сомасы мен банкроттың мүліктік массасы арасындағы 
айырма ретінде айқындалады. 
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Осыған байланысты, соттар өндіріп алынатын залалдың сомасы туралы 
мәселені қараған кезде мүліктік массаның бар болу, оны өткізу мен кредиторлар 
талаптарының өтелу фактісін анықтауы тиіс.

24-4. «Оңалту және банкроттық туралы» Заңның 6-бабының 3-тармағына, 
96-бабының 3-тармағына сәйкес субсидиарлық жауапкершілікке тарту және 
залал сомасын өндіру туралы арызбен барлық кредиторлардың мүдделері үшін 
әкімші (банкроттық басқарушы) жүгінуге тиіс. Мұндай талаптарды өздерінің 
мүдделері үшін жекелеген кредиторлардың қоюына жол берілмейді.

Егер борышкердің жалғыз кредиторы мемлекеттік кірістер органдары 
болса, онда борышкер құрылтайшысының (қатысушысының) және (немесе) 
лауазымды адамының кінәлі әрекеттерімен келтірілген залал сомасын 
өндіру құқығына банкроттық рәсімінің нәтижесі бойынша банкрот мүлкінің 
жетіспеушілігінен талаптары қанағаттандырылмаған мемлекеттік кірістер 
органдары да ие болады.

24-5. Соттарға борышкердің қорытынды есебін және тарату балансын 
бекіту туралы әкімшілердің өтініштерін қарау барысында «Оңалту және 
банкроттық туралы» Заңның 6-бабының 1-тармағында, 11-бабының 
5-тармағында көзделген талаптарды бұзуға жол берген борышкердің адамдарын 
анықтау жөнінде әкімші қабылдаған шаралардың болуын анықтау қажет. 

Соттардың назарын әкімшінің қорытынды есебін бекіту туралы 
сот актілерін шығару АПК-да және «Атқарушылық iс жүргiзу және сот 
орындаушыларының мәртебесi туралы» Қазақстан Республикасының 
2010 жылғы 2 сәуірдегі № 261-ІV Заңында көзделген қағидалар бойынша 
борышкердің құрылтайшысынан (қатысушысынан) және (немесе) лауазымды 
адамынан оларды субсидиарлық жауапкершілікке тарту не оны тиісті кезекпен 
кредиторларға беру нәтижесі бойынша залал сомасын өндіріп алу туралы 
атқарушылық істің аяқталуын ескере отырып, жүзеге асырылатынына аудару 
қажет.»;

15) 26-тармақта бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Оңалту және банкроттық туралы» 2014 жылғы 7 наурыздағы 

Заң 2014 жылғы 26 наурызда қолданысқа енгізілген, сондықтан АК-нің 
4-бабының, АПК-нің 3-бабының және «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан 
Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі № 480-V Заңының 43-бабының 
негізінде оның нормалары ол заңды күшіне енгеннен кейін сотқа түскен істерге 
қолданылады.».

23. «Соттардың моральдық зиянды өтеу жөніндегі заңнаманы 
қолдануы туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
2015 жылғы 27 қарашадағы № 7:

1) бүкіл мәтін бойынша:
«АІЖК-не» деген сөз «АПК-не» деген сөзбен ауыстырылсын;
2) 4-тармақта:
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«Нормативтiк құқықтық актiлер туралы» 1998 жылғы 24 наурыздағы 
№ 213-I» деген сөздер «Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі 
№ 480-V» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 10-тармақтағы «18-24-баптардың» деген сөздер «18-ден бастап 24-ті 
қоса алғандағы баптардың» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 15-тармақтағы «Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу 
кодексіне (бұдан әрі - АІЖК)» деген сөздер «Қазақстан Республикасының 
Азаматтық процестік кодексіне (бұдан әрі - АПК)» деген сөздермен 
ауыстырылсын»;

5) 16-тармақтағы «1 бөлігінің» деген сөздер «бірінші бөлігінің» деген 
сөздермен ауыстырылсын»;

6) 19-тармақтағы «272-288-баптарында» деген сөздер «272-ден бастап  
288-ні қоса алғандағы баптарында» деген сөздермен ауыстырылсын;

7) 20-тармақтағы «1-4-тармақтары» деген сөздер «1-ден бастап 4-ні қоса 
алғандағы тармақтары» деген сөздермен ауыстырылсын;

8) 21-тармақтағы «925 – 930-баптарында» деген сөздер «925-ден бастап 
930-ны қоса алғандағы баптарында» деген сөздермен ауыстырылсын;

9) 23-тармақта:
екінші абзацтағы екінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын: 
«Абыройын, қадір-қасиетін және іскерлік беделін түсіретін мәліметтерді 

таратудан келтірілген моральдық зиянды өтеуді ақшалай мәнде өндіріп 
алу туралы талап қоюлардың бағасы өндіріп алу талап етілген сомамен 
айқындалады.».

2. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес осы 
нормативтік қаулы қолданыстағы құқық құрамына қосылады, жалпыға бірдей 
міндетті болып табылады және алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Сотының Төрағасы                                                            Қ.Мәми

Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Сотының Судьясы, 
жалпы отырыс хатшысы                                                            Қ.Шаухаров

2017 жылғы 18 сәуірдегі № 74 (29055) 
«Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған.
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НОРМАТИВНОЕ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2
ВЕРХОВНОГО  СУДА  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

31 марта 2017 года                                                          город Астана

«О внесении изменений и дополнений в некоторые 
нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан  

по гражданскому и гражданскому процессуальному законодательству»

1. Внести изменения и дополнения в следующие нормативные 
постановления Верховного Суда Республики Казахстан:

1. «О судебной практике по делам о признании лица безвестно 
отсутствующим или объявлении лица умершим» от 25 сентября 
1968 года № 9 (с изменениями и дополнениями, внесенными нормативными 
постановлениями Верховного Суда Республики Казахстан от 18 июня 2004 года 
№ 14, от 29 декабря 2012 года № 6): 

1) в преамбуле:
цифры «55», «249», «297», «298», «299» заменить соответственно цифрами 

«54», «279», «318», «319», «320»;
слова «ст.ст. 28, 31» заменить словами «статьями 28, 31»; 
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии со статьей 319 ГПК судья при подготовке дела 

к судебному разбирательству выясняет, какие лица могут дать сведения об 
отсутствующем лице, а также запрашивает соответствующие организации по 
последнему известному месту жительства и месту работы отсутствующего лица, 
органы внутренних дел, воинские части об имеющихся о нем сведениях.

Такие сведения могут быть запрошены (истребованы) судом по 
последнему месту службы, по месту рождения, жительства родителей и близких 
родственников отсутствующего.

Судья в определении о подготовке дела к судебному разбирательству 
обязывает заявителя за свой счет произвести публикацию в средствах 
массовой информации (районного, областного, республиканского уровня, 
в сети Интернет, на телевидении) о возбуждении дела о признании гражданина 
безвестно отсутствующим или объявлении гражданина умершим. Содержание 
публикации должно соответствовать положениям части второй статьи 319 ГПК. 
О публикации в средствах массовой информации заявитель обязан предоставить 
суду подтверждение не позднее трех рабочих дней со дня ее размещения. 
В случае непредоставления такого подтверждения заявление в соответствии 
с подпунктом 12) статьи 279 ГПК подлежит оставлению без рассмотрения.»;

3) в пункте 3:
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обозначение абзацев буквами «а)», «б)», «в)», «г)», «д)», «е)», «ж)» 
исключить;

в абзаце втором слова «пунктом 2 статьи 296» заменить словами «частью 
второй статьи 317»;

в абзаце третьем цифры «297» заменить цифрами «318»;
в абзаце четвертом слова «155 ГПК оставляется без движения» заменить 

словами «152 ГПК возвращается без рассмотрения»;
4) в пункте 4 цифры «299» заменить цифрами «320».
2. «О судебной практике по делам об установлении отцовства и факта 

признания отцовства» от 30 сентября 1971 года № 7 (с изменениями и 
дополнениями, внесенными нормативными постановлениями Верховного Суда 
Республики Казахстан от 18 июня 2004 года № 6, от 31 мая 2012 года № 2): 

1) в пункте 2:
слова «В целях единообразного и правильного применения Кодекса 

разъяснить судам:» заменить словами «Разъяснить судам:»;
обозначение абзацев буквами «а)», «б)», «в)», «г)», «д)», «е)», «ж)» 

исключить;
в абзацах третьем и шестом слова «Судам», «судам» исключить;
в абзаце четвертом слова «части 2 статьи 64» заменить словами «части 

второй статьи 63»;
в абзаце девятом слова «статьи 291-295» заменить словами «статьи 305, 

306, 307, 308, 309»;
2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее 

нормативное постановление включается в состав действующего права, а также 
является общеобязательным и вводится в действие со дня официального 
опубликования.».

3. «О применении в судебной практике законодательства о защите 
чести, достоинства и деловой репутации физических и юридических лиц» 
от 18 декабря 1992 года № 6 (с изменениями и дополнениями, внесенными 
нормативными постановлениями Верховного Суда Республики Казахстан от 
15 мая 1998 года № 5, от 18 июня 2004 года № 10, от 22 декабря 2008 года № 4): 

1) в пункте 1:
в абзаце первом слова «в служебных партийных и иных» исключить;
в абзаце втором слово «опорочивающие» заменить словом «порочащие»;
2) в пункте 2 цифры «24», «152» заменить соответственно цифрами «23», 

«150»;
3) в пункте 3:
цифры «24» заменить цифрами «23»;
слово «следственных» заменить словом «правоохранительных»;
4) в пункте 5 цифры «55», «56», «150» заменить соответственно цифрами 

«54», «55», «148»;
5) в пункте 6:
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слова «статьями 129 или 130 УК» заменить словами «статьей 130 или 
статьей 131 Уголовного кодекса Республики Казахстан»;

слова «статья 390 УПК» заменить словами «статья 408 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан»;

слова «, а также органов предварительного следствия и дознания» 
исключить;

6) в пункте 9:
цифры «50», «51» заменить соответственно цифрами «49», «50»;
слова «ст.143» заменить словами «статьей 143»;
7) в пункте 10 слова «ст.187» заменить словами «статьи 187»;
8) в пункте 12:
в абзаце третьем слова «частями 1 и 2 пункта» заменить словом «пунктом»;
в абзаце пятом слова «оглашение решения на собрании трудового 

коллектива,» исключить;
9) в пункте 13 слова «ст.187» заменить словами «статья 187»;
10) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее 

нормативное постановление включается в состав действующего права, а также 
является общеобязательным и вводится в действие со дня официального 
опубликования.».

4. «О практике применения судами законодательства о защите прав 
потребителей» от 25 июля 1996 года № 7 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными нормативными постановлениями Верховного Суда Республики 
Казахстан от 18 июня 2004 года № 9, от 30 декабря 2011 года № 5): 

1) в пункте 1 слова «Закон Республики Казахстан «О защите прав 
потребителей» от 4 мая 2010 года» заменить словами «Закон Республики 
Казахстан от 4 мая 2010 года № 274-IV «О защите прав потребителей»»;

2) в пункте 3 после слова «Конституцией» дополнить словами «Республики 
Казахстан»;

3) в пункте 4: 
цифры «31» заменить цифрами «29»; 
слова «часть 9 статьи 32» заменить словами «часть девятая статьи 30»;
4) в пункте 5: 
слова «подпунктом 1) части 1 статьи 154» заменить словами «подпунктом 

1) части первой статьи 152»;
цифры «110», «115», «116» заменить соответственно цифрами «109», 

«116», «117»;
5) в пункте 6 слова «Закона об общественных объединениях от 31 мая 

1996 г.» заменить словами «Закона Республики Казахстан от 31 мая 1996 года 
№ 3-I «Об общественных объединениях» (далее - Закон об общественных 
объединениях)»;

6) в пункте 7 цифры «30» заменить цифрами «27»;
7) в пункте 8:
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слова «части 1-2 статьи 42» заменить словами «статье 42»;
цифры «150», «155» заменить соответственно цифрами «148», «152»;
слова «оставлять без движения» заменить словами «возвращать 

заявителю»;
8) в пункте 9 цифры «57» заменить цифрами «56»;
9) в пункте 11 цифры «141-143» заменить цифрами «141, 142, 143»;
10) в пункте 14 слово «частей» заменить словом «пунктов».
5. «О некоторых вопросах применения законодательства о судебной 

власти в Республике Казахстан» от 14 мая 1998 года № 1 (с изменениями и 
дополнениями, внесенными нормативными постановлениями Верховного Суда 
Республики Казахстан от 22 декабря 2008 года № 8, от 30 декабря 2011 года  
№ 5, от 24 декабря 2014 года № 3): 

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях единообразного применения в судебной практике норм, 

регулирующих вопросы обеспечения независимости судей при осуществлении 
правосудия, пленарное заседание Верховного Суда Республики Казахстан 
постановляет:»;

2) в пункте 1 после слов «Конституции» дополнить словами «Республики 
Казахстан (далее - Конституция)»;

3) в пункте 2:
слова «Суд первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций» 

заменить словами «Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций»;
слова «ст. 22 Конституционного закона от 29 декабря 1995 года 

«О Конституционном Совете Республики Казахстан»» заменить словами 
«статьей 22 Конституционного закона Республики Казахстан от 29 декабря 
1995 года № 2737 «О Конституционном Совете Республики Казахстан»»;

4) в пункте 6 слова «от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и 
статусе судей Республики Казахстан»» заменить словами «от 25 декабря 
2000 года № 132-II «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»  
(далее-Конституционный закон о судебной системе и статусе судей)»;

5) в пункте 8 после слов «от 23 июля 1999 года» дополнить словами 
«№ 451-I»;

6) в пункте 9 цифру «2» заменить словом «второй»;
7) в пункте 10:
в абзаце втором слова «и надзорной» исключить;
в абзаце четвертом цифры «179» заменить цифрами «188»;
8) в пункте 11 слова «Конституционного закона Республики Казахстан 

от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей Республики 
Казахстан»» заменить словами «Конституционного закона о судебной системе и 
статусе судей»;

9) в пункте 12 после слов «Союз Судей» дополнить словами «Республики 
Казахстан».
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6. «О некоторых вопросах применения судами Республики 
законодательства по возмещению вреда, причиненного здоровью» от 9 июля 
1999 года № 9 (с изменениями и дополнениями, внесенными нормативными 
постановлениями Верховного Суда Республики Казахстан от 18 июня 2004 года 
№ 12, от 30 декабря 2011 года № 5):

1) в пункте 2:
в абзаце первом цифры «150», «151» заменить соответственно цифрами 

«148», «149»;
в абзаце третьем слова «частью 2 статьи 15» заменить словами «частью 

третьей статьи 15»;
2) в пункте 3 слова «представителями органа Государственной 

санитарно-эпидемиологической службы» заменить словами «представителем 
государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения»;

3) в пункте 8 обозначение абзацев 2, 3, 4, 5 знаком тире исключить;
4) абзац второй пункта 16 исключить;
5) в пункте 17:
в абзаце первом слова «изменения оплаты труда,» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Исходя из требований статьи 283 ГК о том, что сумма, выплачиваемая 

по денежному обязательству непосредственно на содержание гражданина 
(в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, по договору 
пожизненного содержания и др.), ежегодно увеличивается пропорционально 
среднему значению прогнозируемого уровня инфляции, то пересмотр размера 
возмещения ущерба в сторону уменьшения не допускается.»;

6) в пункте 18:
слова «статьей 324 Трудового кодекса» заменить словами «статьями 189, 

190 Трудового кодекса Республики Казахстан»;
цифры «77» заменить цифрами «68»;
7) дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее 

нормативное постановление включается в состав действующего права, а также 
является общеобязательным и вводится в действие со дня официального 
опубликования.».

7. «О применении судами законодательства при рассмотрении 
дел о расторжении брака (супружества)» от 28 апреля 2000 года 
№ 5 (с изменениями и дополнениями, внесенными нормативными 
постановлениями Верховного Суда Республики Казахстан от 22 декабря 
2008 года № 13, от 31 мая 2012 года № 2): 

1) в пункте 1 слова «ст.57», «органы опеки и попечительства» заменить 
соответственно словами «статьей 56», «орган, осуществляющий функции по 
опеке или попечительству»;

2) в пункте 2:
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слова «ст.150» заменить словами «статьи 148»;
слова «в том числе заверенные судьей при приеме искового заявления,» 

исключить;
3) в пункте 6 слово «развода» заменить словами «расторжения брака 

(супружества)»; 
4) в пункте 9:
слова «п.1 ст.32», «п.7 ст.32», «ст.31» заменить соответственно словами 

«часть первая статьи 30», «часть седьмая статьи 30», «статьей 29»;
в абзаце втором слова «или когда по состоянию здоровья выезд к месту 

жительства ответчика представляется для него затруднительным,» исключить;
5) в пункте 10 слова «ст.344» заменить словами «части седьмой статьи 

429»;
6) в пункте 11:
слово «развода» заменить словами «расторжения брака (супружества)»;
цифры «174» заменить цифрами «183»;
7) в пункте 13 слова «разводящихся», «ст.140» заменить соответственно 

словами «расторгающих брак (супружество)», «статьей 135»; 
8) в пункте 14:
слова «ст. 223», «ст. ст. 115, 116, п. 2 ст. 191» заменить соответственно 

словами «статьей 223», «статей 115, 116, пункта 2 статьи 191»;
9) в пункте 15 слова «статьями 33-37» заменить словами «статьями 33, 34, 

35, 36, 37»;
10) в пункте 17:
слова «ст.218» заменить словами «статьей 218»;
слова «пункта второго статьи 43» заменить словами «пункта 2 статьи 43»;
11) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Течение трехлетнего срока исковой давности для требований 

о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью, 
брак (супружество) которых расторгнут (пункт 6 статьи 37 Кодекса), 
следует исчислять при расторжении брака (супружества) в суде - со дня 
вступления решения в законную силу, при расторжении брака (супружества) 
в регистрирующих органах - со дня регистрации расторжении брака 
(супружества) в книге регистрации актов гражданского состояния.»;

12) в пункте 22 слово «разводе» заменить словами «расторжении брака 
(супружества)»;

13) в пункте 24:
в абзаце первом слова «в порядке надзора» заменить словами 

« в кассационном порядке»;
в абзаце втором:
слова «или надзорном» исключить;
слово «развода» заменить словами «расторжения брака (супружества)»; 
14) в пункте 26 слова «ст.71» заменить словами «части второй статьи 76»;
15) в пункте 27:
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слова «т.е. по истечении 15 дней после вынесения судом решения 
в окончательной форме (ст.334 ГПК) или после вынесения кассационного 
определения.» заменить словами «т.е. по истечении одного месяца после 
вынесения судом решения в окончательной форме (статья 403 ГПК) или после 
вынесения апелляционного постановления.»;

слова «до 24.12.98 г.» заменить словами «до 24 декабря 1998 года»;
слова «Закона «О браке и семье»» заменить словами «Закона Республики 

Казахстан от 17 декабря 1998 года № 321-I «О браке и семье»»;
слова «(ст. 40 КоБС Каз. ССР)» заменить словами «(статья 40 Кодекса 

о браке и семье КазССР)»;
16) в пункте 28 слова «ст.256» заменить словами «статье 282»;
17) в пункте 29 обозначение абзацев 2, 3 знаком тире исключить;
18) дополнить пунктом 30 следующего содержания:
«30. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее 

нормативное постановление включается в состав действующего права, а также 
является общеобязательным и вводится в действие со дня официального 
опубликования.».

8. «О применении судами законодательства при разрешении споров, 
связанных с воспитанием детей» от 28 апреля 2000 года № 4 (с изменениями 
и дополнениями, внесенными нормативными постановлениями Верховного Суда 
Республики Казахстан от 22 декабря 2008 года № 12, от 31 мая 2012 года № 2): 

1) в пункте 7 после слов «а в случае несогласия с его решением -» 
дополнить словами «в порядке медиации или»;

2) в пункте 8:
слова «п 2. ст. 22» заменить словами «пункте 2 статьи 22»;
слово «ходатайство» заменить словами «подачу заявления в суд»;
3) в пункте 12 слова «статьи 79» заменить словами «статья 79»;
4) в пункте 13 слова «статьями 138-141» заменить словами «статьями 138, 

139, 140, 141»;
5) в абзаце четвертом пункта 16 слово «пункт» заменить словом «пункту»;
6) в пункте 19 слова «ст.233» заменить словами «статьей 238»;
7) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее 

нормативное постановление включается в состав действующего права, а также 
является общеобязательным и вводится в действие со дня официального 
опубликования.».

9. «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение» от 28 июня 2002 года № 13 (с изменениями, 
внесенными нормативным постановлением Верховного Суда Республики 
Казахстан от 29 декабря 2012 года № 6): 

1) в пункте 1 слова «статьи 56, 63 ГПК» заменить словами «статьи 55, 
62 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее-ГПК);

2) в пункте 2: 
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обозначение абзацев буквами «а)», «б)», «в)», «г)» исключить;
слова «(пункт 2 статьи 290 ГПК)», «(пункт 1 статьи 291 ГПК)» заменить 

соответственно словами «(часть вторая статьи 304 ГПК)», «(часть первая статьи 
305 ГПК)»;

цифры «292» заменить цифрами «306»;
3) в пункте 3:
слова «части 1 статьи 153» заменить словами «части первой статьи 151»;
 цифры «247» заменить цифрами «277»;
 абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Если при принятии заявления об установлении факта, имеющего 

юридическое значение, или при совершении действий при подготовке дела к 
судебному разбирательству, либо при рассмотрении дела по существу судья 
установит, что имеется спор о праве, подведомственный суду, он обязан вынести 
определение об оставлении заявления без рассмотрения на основании подпункта 
13) статьи 279 ГПК и разъяснить заявителю и другим заинтересованным лицам 
их право на обращение в суд в порядке искового производства.»;

абзац седьмой исключить;
4) в пункте 4:
слова «(подпункт 1 части 2 статьи 291 ГПК)» заменить словами «(подпункт 

1) части второй статьи 305 ГПК)»;
цифры «37» заменить цифрами «44»;
5) в пункте 5 слова «(подпункт 2 части 2 статьи 291 ГПК)» заменить 

словами «(подпункт 2) части второй статьи 305 ГПК)»;
6) в пункте 6 слова «(подпункт 3 части 2 статьи 291 ГПК)» заменить 

словами «(подпункт 3) части второй статьи 305 ГПК)»;
7) в пункте 7 слова «(подпункт 4 части 2 статьи 291 ГПК)» заменить 

словами «(подпункт 5) части второй статьи 305 ГПК)»;
8) в пункте 8 слова «(подпункт 5 части 2 статьи 291 ГПК)» заменить 

словами «(подпункт 6) части второй статьи 305 ГПК)»;
9) в пункте 9 слова «(подпункт 6 части 2 статьи 291 ГПК)» заменить 

словами «(подпункт 7) части второй статьи 305 ГПК)»;
10) в пункте 10 слова «(подпункт 7 части 2 статьи 291 ГПК)» заменить 

словами «(подпункт 8) части второй статьи 305 ГПК)»;
11) в пункте 11:
слова «(подпункт 8 части 2 статьи 291 ГПК)» заменить словами «(подпункт 

9) части второй статьи 305 ГПК)»;
цифры «38» заменить цифрами «45»;
12) в пункте 12 цифры «291» заменить цифрами «305»;
13) в пункте 13 цифры «221» заменить цифрами «226».
10. «О применении судами некоторых норм гражданского 

процессуального законодательства» от 20 марта 2003 года 
№ 2 (с изменениями и дополнениями, внесенными нормативными 
постановлениями Верховного Суда Республики Казахстан от 23 июня 2006 года 
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№ 5, от 25 декабря 2007 года № 12, от 22 декабря 2008 года № 19, от 30 декабря 
2011 года № 5, от 29 декабря 2012 года № 6, от 20 мая 2016 года № 3):

1) в пункте 10 обозначение абзацев буквами «а)», «б)», «в)» исключить;
2) в пункте 11 слова «часть 2» заменить словами «часть вторая»;
3) в пункте 13: 
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 
«Отложение разбирательства дела допускается только по причине 

непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 
рассмотрению дела, в том числе невозможности рассмотрения дела в этом 
судебном заседании вследствие неявки по уважительным причинам кого-либо 
из лиц, участвующих в деле (часть первая статьи 198 ГПК), необходимости 
предоставления или истребования дополнительных доказательств по правилам 
статьи 73 ГПК, при предъявлении встречного иска в случае, предусмотренном 
частью второй статьи 153 ГПК. Приостановление производства по делу 
допускается также по причине непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств, 
препятствующих рассмотрению дела, по основаниям, указанным в статьях 272 и 
273 ГПК. 

Количество отложений судебного разбирательства, как правило, не должно 
превышать четырех раз.»;

4) в пункте 20 обозначение абзацев цифрами «1)», «2)», «3)», «4)», «5)» 
исключить.

5) в пункте 26 первое предложение абзаца второго изложить в следующей 
редакции:

«При наличии оснований, предусмотренных статьей 277 и подпунктами 
2), 3), 4), 5), 9) и 10) статьи 279 ГПК, суд апелляционной инстанции отменяет 
решение полностью или частично и прекращает производство по делу либо 
оставляет заявление без рассмотрения.».

11. «О судебном решении» от 11 июля 2003 года № 5 (с изменениями и 
дополнениями, внесенными нормативными постановлениями Верховного Суда 
Республики Казахстан от 12 января 2009 года № 2, от 29 июня 2009 года № 6, от 
29 декабря 2012 года № 6):

1) в пункте 1:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с частью первой статьи 21 ГПК суд первой инстанции 

принимает судебные акты по гражданским делам в форме судебных приказов, 
решений, определений, постановлений. Суды апелляционной и кассационной 
инстанций принимают судебные акты в форме определений и постановлений.

Вступившие в законную силу судебные акты, а также распоряжения, 
требования, поручения, вызовы, запросы и другие обращения судов и судей 
при отправлении правосудия обязательны для всех государственных органов, 
органов местного самоуправления, юридических лиц, должностных лиц, 
граждан и подлежат исполнению на всей территории Республики Казахстан.»;

в абзаце третьем: 
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цифры «217» заменить цифрами «223»; 
в абзаце четвертом:
первое предложение изложить в следующей редакции:
«Требования статьи 226 ГПК о содержании решения обязательны для 

всех видов производства (упрощенное (письменное) производство, исковое 
производство, особое исковое и особое производство).»; 

слова «, по делам, рассматриваемым в рамках конкурсного производства 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» исключить;

2) в пункте 2 цифры «140», «146» заменить соответственно цифрами «135», 
«140»;

3) в пункте 3 слова «от имени» заменить словом «именем»;
4) пункт 4 исключить;
5) в пункте 5 цифры «218» заменить цифрами «224»; 
6) в пункте 7:
в абзаце первом: 
цифры «221» заменить цифрами «226»;
слова «частями 3-6» заменить словами «частями третьей, четвертой, пятой 

и шестой»;
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с частью третьей статьи 223 ГПК решение выносится 

немедленно после разбирательства дела. Составление мотивированного 
решения может быть отложено, но резолютивную часть решения суд должен 
огласить в том же заседании, в котором закончилось разбирательство дела. 
Объявленная резолютивная часть решения должна быть подписана судьей и 
приобщена к делу.»;

7) в пункте 10 цифры «157» заменить цифрами «154»;
8) в пункте 11:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«В мотивировочной части мотивированного решения указываются 

кратко обстоятельства дела, установленные в соответствии с частью второй 
статьи 63 ГПК средствами доказывания - объяснениями сторон и третьих 
лиц, показаниями свидетелей, заключениями экспертов, вещественными 
доказательствами, протоколами процессуальных действий, протоколами 
судебных заседаний, аудио-, видеозаписями, данными, полученными путем 
использования систем видеоконференцсвязи, отражающими ход и результаты 
процессуальных действий, и иными источниками.»;

в абзаце третьем цифры «72» заменить цифрами «74»;
в абзаце четвертом цифры «74-76» заменить цифрами «69, 70,71»;
9) в пункте 12 слова «частью 6 статьи 96» заменить словами «частью 

шестой статьи 92»;
10) в пункте 13 цифры «71» заменить цифрами «76»;
11) в пункте 14 цифры «49» заменить цифрами «48»;
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12) в пункте 15 слова «частью 10 статьи 66» заменить словами «частью 
девятой статьи 73»;

13) в пункте 16:
слова «частью 2 статьи 219» заменить словами «частью второй статьи 

225»;
слова «частью 2 статьи 49» заменить словами «частью второй статьи 48»;
14) в пункте 18:
в абзаце первом цифры «100» заменить цифрами «102»;
в абзаце третьем цифры «107», «110» заменить соответственно цифрами 

«108», «109»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«При отказе истца от иска понесенные им судебные расходы ответчиком 

не возмещаются. Истец возмещает ответчику судебные расходы, понесенные им 
в связи с ведением дела. Если истец отказался от поддержания своих требований 
вследствие добровольного удовлетворения их ответчиком после предъявления 
иска, суд по ходатайству истца взыскивает с ответчика все понесенные судебные 
расходы. Если предъявление иска не вызвано виновным поведением ответчика, 
то судебные расходы возлагаются на истца в случае признания иска ответчиком 
в суде.»;

в абзаце шестом:
цифры «111» заменить цифрами «113»;
дополнить предложением вторым следующего содержания:
«По требованиям неимущественного характера сумма расходов 

взыскивается в разумных пределах, но не должна превышать триста месячных 
расчетных показателей.»;

15) дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1. Если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим 

в деле, претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, 
предусмотренного законом или договором, в том числе нарушения срока 
предоставления ответа на претензию, оставления претензии без ответа, суд 
относит на это лицо судебные расходы независимо от результатов рассмотрения 
дела.

Суд вправе отнести все судебные расходы по делу на лицо, 
злоупотребляющее процессуальными правами или не выполняющее 
процессуальных обязанностей, в том числе в случае предоставления 
доказательств с нарушением установленного судом срока и установленного 
ГПК порядка предоставления доказательств без уважительных причин, если это 
привело к затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения 
дела и принятию законного и обоснованного судебного акта.»;

16) в пункте 20:
в абзаце первом:
после слов «Гражданского кодекса» дополнить словами «Республики 

Казахстан»;
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цифры «223» заменить цифрами «229»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Суд вправе вынести решение о взыскании денежной суммы в иностранной 

валюте по правоотношениям, возникшим при совершении валютных операций 
в случаях, предусмотренных статьями 13, 14, 15 Закона Республики Казахстан от 
13 июня 2005 года № 57-III «О валютном регулировании и валютном контроле.»;

17) в пункте 21 цифры «282» заменить цифрами «297»;
18) в пункте 24:
обозначение абзацев буквами «а)», «б)», «в)» исключить;
цифры «317-5» заменить цифрами «315»;
19) в пункте 25:
цифры «111», «115» , «247» заменить соответственно цифрами «113», 

«116» , «277»;
в абзаце втором предложение первое изложить в следующей редакции:
«При прекращении производства по основаниям подпунктов 5) и 

6) статьи 277 ГПК в связи с заключением мирового соглашения или соглашения 
об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, соглашения 
об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры и утверждением 
их судом в резолютивной части определения указываются их условия, порядок 
распределения расходов и расходов по оплате помощи представителей, если 
стороны предусмотрели такой порядок.»;

20) в пункте 26: 
цифры «249» заменить цифрами «279»;
во втором предложении после слов «как устранить» дополнить словами 

«перечисленные в подпунктах 1), 2), 3), 9) и 10) статьи 279 ГПК»;
21) в пункте 27 цифры «230» заменить цифрами «235»;
22) в пункте 28:
цифры «237» заменить цифрами «243»;
слова «статьей 238 ПК» заменить словами «статьей 244 ГПК»;
23) в пункте 30: 
цифры «425» заменить цифрами «501»;
обозначение абзацев 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 знаком тире исключить;
24) в пункте 31 цифры «234» заменить цифрами «239»;
25) в пункте 32 цифры «231» заменить цифрами «236»;
26) в пункте 36 цифры «240-1» заменить цифрами «247»; 
27) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. В соответствии со статьей 234 ГПК сторонам и другим лицам, 

участвующим в деле, не явившимся в судебное заседание, копии решения 
высылаются или выдаются не позднее трех рабочих дней со дня вынесения 
решения в окончательной форме с использованием средств связи, 
обеспечивающих фиксирование его получения.».

12. «О практике применения законодательства о возмещении вреда, 
причиненного жизни и здоровью граждан, при ликвидации юридического 
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лица вследствие банкротства» от 28 октября 2005 года № 4 (с изменениями 
и дополнениями, внесенными нормативным постановлением Верховного Суда 
Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 5): 

1) по всему тексту:
слова «конкурсный управляющий», «конкурсным управляющим», 

«конкурсного управляющего», «конкурсного производства» заменить 
соответственно словами «банкротный управляющий», «банкротным 
управляющим», «банкротного управляющего», «процедуры банкротства»;

цифры «77» заменить цифрами «102»;
2) в пункте 1 слова «от 21 января 1997 года «О банкротстве»» заменить 

словами «от 7 марта 2014 года № 176 – V «О реабилитации и банкротстве»»;
3) в пункте 2 слова «статьями 937-944» заменить словами «статьями 

с 937 по 944».
13. «О некоторых вопросах применения судами законодательства, 

связанного с взысканием задолженности за тепловую и электрическую 
энергию» от 23 декабря 2005 года № 9 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными нормативным постановлением Верховного Суда Республики 
Казахстан от 22 декабря 2008 года № 25): 

1) в пункте 3 слова «Закона Республики Казахстан «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 26 июля 
2007 года» заменить словами «Закона Республики Казахстан от 26 июля 
2007 года № 310-III «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество»;

2) пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Порядок оплаты абонентами за потребленную энергию определяется 

в соответствии с положениями пункта 3 статьи 18 Закона Республики Казахстан 
от 9 июля 2004 года № 588-II «Об электроэнергетике».

14. «О практике рассмотрения судами споров о праве на жилище, 
оставленное собственником» от 20 апреля 2006 года № 3 (с изменениями и 
дополнениями, внесенными нормативным постановлением Верховного Суда 
Республики Казахстан от 22 декабря 2008 года № 26): 

1) в пункте 1 после слов «Законом Республики Казахстан» дополнить 
словами «от 16 апреля 1997 года № 94-I»;

2) в пункте 3 после слов «других действий» дополнить словом 
«(бездействия)»;

3) в пункте 5 слова «органа опеки и попечительства» заменить словами 
«органов, осуществляющих функции по опеке или попечительству»;

4) в пункте 7:
абзац первый дополнить предложением третьим следующего содержания:
«Если собственник отказывается от права собственности путем объявления 

об этом, местный исполнительный орган обращается в суд с требованием 
о признании этой вещи поступившей в коммунальную собственность с момента 
объявления об отказе.»;
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в абзаце третьем слова «подпункта 6) части первой статьи 154» заменить 
словами «подпункта 8) части первой статьи 152»;

5) в пункте 10 слово «пятнадцати» заменить словом «семи»;
6) в пункте 11 слова «статьями 260-263», «не ранее истечения срока 

исковой давности по соответствующим требованиям» заменить соответственно 
словами «статьями 260, 261, 262, 263», «с момента завладения вещью»;

7) в пункте 12 слова «, а при отсутствии спора о праве и предъявлении 
заявления в соответствии с подпунктом 5) части второй статьи 291 ГПК дело 
рассматривается в порядке особого производства» исключить.

15. «О применении судами некоторых норм законодательства 
о защите авторского права и смежных прав» от 25 декабря 2007 года 
№ 11 (с изменениями и дополнениями, внесенными нормативными 
постановлениями Верховного Суда Республики Казахстан от 24 декабря 
2014 года №3, от 25 июня 2015 года № 3):

1) по всему тексту:
цифры «27», «65», «159», «249» заменить соответственно цифрами «26», 

«72», «156», «279»;
слова «пунктом первым» заменить словами «пунктом 1»;
2) в пункте 4 обозначение абзацев 2, 3 знаком тире исключить;
3) в пункте 13-1 слова «пункта второго» заменить словами «пункта 2»;
4) в пункте 18 слова «пункте четвертом» заменить словами «пункте 4»;
16. «О некоторых вопросах применения законодательства 

о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 
от 10 июля 2008 года № 2 (с изменениями и дополнениями, внесенными 
нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан 
от 25 июня 2010 года № 3): 

1) в пункте 1:
слова «Гражданского кодекса (далее - ГК) Республики Казахстан» заменить 

словами «Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК)»;
слова ««О товариществах с ограниченной и дополнительной 

ответственностью» от 22 апреля 1998 года» заменить словами «от 22 апреля 
1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью»»;

2) в пункте 2:
в абзаце первом после слов «Республики Казахстан» дополнить словами 

«(далее-Земельный кодекс)»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Первоначальный размер уставного капитала равен сумме вкладов 

учредителей и не может быть менее суммы, эквивалентной ста размерам 
месячного расчетного показателя на дату представления документов для 
государственной регистрации товарищества (далее-ТОО), за исключением 
товарищества с ограниченной ответственностью, являющегося субъектом 
малого предпринимательства, а также государственной исламской специальной 
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финансовой компании, размер минимального уставного капитала которых 
определяется нулевым уровнем.»;

в абзаце восьмом после слов «пунктом 2 статьи 24» дополнить словом 
«Закона»;

дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Данное правило не распространяется на товарищество с ограниченной 

ответственностью, являющегося субъектом малого предпринимательства, 
а также государственную исламскую специальную финансовую компанию, размер 
минимального уставного капитала которых определяется нулевым уровнем.»;

3) в пункте 2-1 в абзаце первом предложение второе изложить в следующей 
редакции:

«При превышении стоимости вклада суммы, эквивалентной двадцати 
тысячам размеров месячного расчетного показателя, оценка доли участника 
должна быть подтверждена независимым экспертом.»;

4) в пункте 3:
обозначение абзацев 3, 4 цифрами «1)», «2)» исключить;
обозначение абзацев 6, 7, 8, 9, 10, 11 знаком тире исключить;
5) в пункте 10-2 слова «статьями 29-32» заменить словами «статьями 29, 

30, 31, 32»; 
6) в пункте 13 обозначение абзацев 2, 3, 4 цифрами «1)», «2)», «3)» 

исключить;
7) в пункте 16 слова «части 2 статьи 32 Закона Республики Казахстан 

«О браке и семье» заменить словами «пункта 2 статьи 33 Кодекса Республики 
Казахстан «О браке (супружестве) и семье»»;

8) в пункте 18 слова «часть 1 статья 61» заменить словами «пункт 1 статьи 
61».

17. «О принятии обеспечительных мер по гражданским делам» 
от 12 января 2009 года № 2 (с изменениями и дополнениями, внесенными 
нормативными постановлениями Верховного Суда Республики Казахстан от 
30 декабря 2011 года № 5, от 24 декабря 2014 года № 3):

1) по всему тексту цифры «159» заменить цифрами «156»;
2) в пункте 1 после слова «кодексом» дополнить словами «Республики 

Казахстан»;
3) в пункте 2:
 в абзаце первом:
слова «в третейском разбирательстве» заменить словами «в арбитражном 

разбирательстве»;
слова «третейского (арбитражного) суда» заменить словом «арбитража»;
в абзаце втором:
слова «третейским (арбитражным) судом» заменить словом «арбитражом»; 
4) в пункте 3:
обозначение абзацев 2, 3, 4, 5 цифрами «1)», «2)», «3)», «4)» исключить;
цифры «25-29» заменить цифрами «27, 28, 29, 30»; 
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5) в пункте 5: 
цифры «140», «149»,«158», «160», «236» заменить соответственно цифрами 

«135», «143» , «155» ,«157», «241»;
слова «третейского (арбитражного) суда» заменить словом «арбитража»;
6) в пункте 6:
цифры «160» заменить цифрами «157»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Если заявление об обеспечении иска приложено к исковому заявлению 

или об этом указано в исковом заявлении, то оно рассматривается и разрешается 
судьей в день вынесения определения о возбуждении гражданского дела. 
В остальных случаях заявление об обеспечении иска разрешается судьей в день 
его поступления в суд.»;

7) в пункте 9 цифры «252», «158» заменить соответственно цифрами «269», 
«155»; 

8) в пункте 10 абзац первый изложить в следующей редакции:
 «Определение о принятии обеспечительных мер в соответствии со 

статьей 429 ГПК может быть обжаловано лицами, интересов которых оно 
касается, в течение десяти рабочих дней со дня, когда им стало известно об этом 
определении.»;

9) в пункте 11:
цифры «236» заменить цифрами «241»;
абзац второй исключить;
10) в пункте 17 цифры «27», «240-6» заменить соответственно цифрами 

«29», «251»;
11) в пункте 18 цифры «27», «28» заменить соответственно цифрами «29», 

«30»;
12) в пункте 19 цифры «27», «147», «148», «149», «236» заменить 

соответственно цифрами «29», «141», «142», «143», «241»;
13) дополнить пунктами 19-1 и 19-2 следующего содержания:
«19-1. Касательно предусмотренной подпунктом 7) части первой статьи 

156 ГПК обеспечительной меры в виде приостановления торгов по внесудебной 
реализации предмета залога судам следует исходить из того, что данная 
мера обеспечения иска может быть применена судом в случае наличия спора 
в отношении залогового имущества, являющегося предметом внесудебной 
реализации. 

При этом судам следует иметь в виду, что такая мера обеспечения иска 
принимается до подведения итогов торгов. 

19-2. Применение мер по обеспечению иска, установленных подпунктом 
8) части первой статьи 156 ГПК, возможно в случае оспаривания актов и 
действий судебного исполнителя, связанных с обращением взыскания на 
имущество, совершаемых в исполнительном производстве.»;

14) в пункте 21 цифры «158», «162» заменить соответственно цифрами 
«155», «159»;
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15) в пункте 22:
слова «с частью второй статьи 162» заменить словами «с частью четвертой 

статьи 159»;
слова «159 ГПК, внести на депозитный счет сумму денег, о взыскании 

которой заявлен иск» заменить словами «156 ГПК, внести на депозит 
территориального подразделения уполномоченного органа по организационному 
и материально-техническому обеспечению деятельности судов сумму, равную 
цене иска»;

16) в пункте 23:
цифры «158», «165» заменить соответственно цифрами «155» ,«162»;
17) в пункте 24 цифры «163» заменить цифрами «160»;
18) в пункте 25:
цифры «344» заменить цифрами «429»;
абзац второй изложить в следующей редакции «С частной жалобой 

(протестом) на определение суда по вопросам обеспечения иска направляется 
выделенный из дела материал, касающийся принятого определения.»;

19) в пункте 27:
слова «в порядке судебного надзора» заменить словами «в кассационном 

порядке»; 
цифры «396» заменить цифрами «448».
18. «О некоторых вопросах применения судами законодательства 

о наследовании» от 29 июня 2009 года № 5: 
1) в пункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 16 ГК местом жительства признается тот 

населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. 
Согласно пункту 2 статьи 51 Закона Республики Казахстан от 22 июля 
2011 года № 477-IV «О миграции населения» (далее – Закон «О миграции 
населения» регистрация граждан осуществляется по месту жительства и по 
месту временного пребывания (проживания). В соответствии с подпунктом 
17-1) статьи 1 Закона «О миграции населения» место временного пребывания 
(проживания) – это имеющие адрес здание, помещение либо жилище, которое не 
является местом жительства и в котором лицо пребывает (проживает) временно. 
Как правило, последнее место жительства наследодателя совпадает с местом 
постоянного проживания.»;

цифры «291-295» заменить цифрами «305, 306, 307, 308, 309»;
2) в пункте 5:
слова «Гражданского Кодекса», «Гражданский Кодекс» заменить словами 

«ГК»;
3) в пункте 11 цифры «128» заменить цифрами «126»;
4) в пункте 12:
цифры «159», «239» заменить соответственно цифрами «156», «245»;
слова «части 2 статьи 219» заменить словами «части второй статьи 225»;
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5) в пункте 14 слова «статьями 1061 – 1064» заменить словами «статьями 
1061, 1062, 1063, 1064»;

6) в пункте 15:
слова «статьях 1062 - 1064» заменить словами «статьях 1062, 1063, 1064»;
 абзац третий изложить в следующей редакции:
 «Применительно к статьям 1068 и 1069 ГК к нетрудоспособным лицам 

следует относить: лиц, не достигших восемнадцати лет; лиц, достигших 
пенсионного возраста, установленного законодательством Республики 
Казахстан о пенсионном обеспечении; инвалидов 1, 2, 3 группы; лиц, достигших 
восемнадцати лет и старше, обучающихся в учебных заведениях по очной форме 
обучения до окончания учебы, но не старше двадцати трех лет.»; 

7) в пункте 20:
в абзаце втором слова «части 7 статьи 96» заменить словами «части 

седьмой статьи 92»;
в абзаце третьем слова «подпункту 1) части 1 статьи 154» заменить словами 

«подпункту 1) части первой статьи 152»; 
8) в пункте 24 слова «подпунктом 1) части 1 статьи 154» заменить словами 

«подпунктом 1) части первой статьи 152»;
9) в пункте 25 цифры «49» заменить цифрами «48»;
10) в пункте 27 обозначение абзацев 3, 4, 5, 6 знаком тире исключить;
11) в пункте 31:
в первом абзаце слова «статьи 32 Закона Республики Казахстан «О браке и 

семье»» заменить словами «статьи 33 Кодекса Республики Казахстан «О браке 
(супружестве) и семье»»;

в абзаце втором слова «статьями 23, 23-1, 23-2 Закона Республики 
Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»» заменить 
словами «статьями 31, 32, 33 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года 
№ 105-V «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

19. «О применении законодательства об акционерных обществах» 
от 28 декабря 2009 года № 8:

1) в пункте 1 после слов «Закона Республики Казахстан» дополнить 
словами «от 13 мая 2003 года № 415-II»; 

2) в пункте 3 слова «, а также их перечень устанавливаются нормативным 
правовым актом Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)» заменить 
словами «устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного 
органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор 
финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный 
орган)»;

3) в пункте 4 цифры «296» заменить цифрами «317»;
4) в пункте 11 слова «законами Республики Казахстан «О недрах и 

недропользовании», «О банках и банковской деятельности в Республике 
Казахстан», «О страховой деятельности» и др.» заменить словами 
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«законами Республики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV «О недрах 
и недропользовании», от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и 
банковской деятельности в Республике Казахстан», от 18 декабря 2000 года  
№ 126-II «О страховой деятельности» и др.»;

5) в пункте 12 слова «Закон Республики Казахстан «О браке и семье»» 
заменить словами «Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и 
семье»»;

6) в пункте 15 слово «Агентством» заменить словами «уполномоченным 
органом»;

7) в пункте 16 слова «крупным акционером» заменить словами 
«акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими 
акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества»;

8) в пункте 18 слова «части 2 статьи 150» заменить словами «части второй 
статьи 148»;

9) в пункте 20 абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Согласно пункту 1 статьи 70 Закона в целях информирования кредиторов, 

общественности и акционеров общество обязано в течение трех рабочих дней 
после принятия решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать 
в средствах массовой информации сообщение о сделке на казахском и русском 
языках.».

20. «О практике вынесения судами частных определений по 
гражданским делам» от 25 июня 2010 года № 1 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными нормативными постановлениями Верховного Суда Республики 
Казахстан от 29 декабря 2012 года № 6, от 24 декабря 2014 года № 3):

1) по всему тексту цифры «253» заменить цифрами «270»;
2) в пункте 5 цифры «252» заменить цифрами «269»;
3) в пункте 7 слова «пункту 1 статьи 253» заменить словами «части первой 

статьи 270»;
4) в пункте 12:
первый абзац изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 

2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», статьей 4 ГПК суды 
осуществляют государственные функции, направленные на защиту прав и 
свобод граждан и юридических лиц путем предупреждения правонарушений, 
связанных с коррупцией, устранения их последствий и привлечения виновных 
к ответственности.»;

второй абзац исключить;
в абзаце третьем слово «преступления» заменить словами «уголовного 

правонарушения».
21. «О судебной практике рассмотрения дел о выдворении иностранцев или 

лиц без гражданства за пределы Республики Казахстан» от 13 декабря 2013 года 
№ 4 (с изменениями и дополнениями, внесенными нормативным постановлением 
Верховного Суда Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 3): 
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1) в пункте 1 слова «Закона Республики Казахстан от 19 июня 1995 года 
«О правовом положении иностранцев»» заменить словами «Закона Республики 
Казахстан от 19 июня 1995 года № 2337 «О правовом положении иностранцев» 
(далее – Закон «О правовом положении иностранцев»)»;

2) в пункте 2 после слова «Законом» слова «Республики Казахстан» 
исключить;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Пункт 3 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года 

№ 480-V «О правовых актах» устанавливает, что каждый из нормативных 
правовых актов нижестоящего уровня не должен противоречить нормативным 
правовым актам вышестоящих уровней. В соответствии с пунктом 1 статьи 
12 данного Закона при наличии противоречий в нормах нормативных актов 
разного уровня действуют нормы акта более высокого уровня.»;

4) в пункте 6:
после слов «статья 109», «статья 517» дополнить словом «КоАП»;
слова «часть 3 статьи 449» заменить словами «часть третья статьи 

449 КоАП»;
слова «часть 3 статьи 490» заменить словами «часть третья статьи 

490 КоАП»;
слова «часть 2 статьи 495» заменить словами «часть вторая статьи 

495 КоАП»;
слова «часть 2 статьи 513» заменить словами «часть вторая статьи 

513 КоАП»;
слова «часть 2 статьи 514» заменить словами «часть вторая статьи 

514 КоАП»;
слова «часть 4 статьи 519» заменить словами «часть четвертая статьи 

519 КоАП»;
слова «часть 2 статьи 516» заменить словами «часть вторая статьи 

516 КоАП»;
5) в пункте 7:
слова «части 2» заменить словами «части второй»;
после слова «кодексом» дополнить словами «Республики Казахстан»;
6) в пункте 11 цифры «36-4» заменить цифрами «49»;
7) в пункте 12: 
цифры «317-12» заменить цифрами «382»;
слова «частью 3 статьи 55» заменить словами «частью третьей статьи 54»; 
8) в пункте 13 цифры «317-13» заменить цифрами «383»;
9) в пункте 15: 
в абзаце втором слова «(часть 2 статьи 187 ГПК)» заменить словами «(часть 

вторая статьи 196 ГПК)»;
в абзаце третьем:
слова «(часть 2 статьи 135 ГПК)» заменить словами «(часть вторая статьи 

133 ГПК)»;
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слова «подпункт 4) статьи 243» заменить словами «подпункт 8) статьи 
273»;

10) в пункте 16 слова «части 3 статьи 317-14» заменить словами «части 
третьей статьи 384»;

11) в пункте 17 цифры «317-15» заменить цифрами «385»;
12) пункт 18 изложить в следующей редакции:  «18. В силу требований 

статьи 401 ГПК решение суда о выдворении иностранца или лица без 
гражданства за пределы Республики Казахстан обжалованию и опротестованию 
в апелляционном порядке не подлежит, но может быть пересмотрено 
в кассационном порядке.

Возможность такого пересмотра без соблюдения апелляционного 
порядка обжалования связана с положениями статьи 13 Международного 
пакта о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 года, 
ратифицирован Законом Республики Казахстан от 28 ноября 2005 года № 91-III, 
вступил в силу для Республики Казахстан 24 апреля 2006 года).

Разъяснить судам, что при вынесении решения о выдворении 
в резолютивной части решения необходимо указать право на обжалование 
судебного акта в кассационном порядке. 

Решение, которым в удовлетворении заявления о выдворении иностранца 
или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан отказано, вступает 
в законную силу по правилам статьи 240 ГПК и может быть обжаловано 
в апелляционном порядке в порядке, предусмотренном статьей 403 ГПК. 

В случае поступления жалобы или протеста не позднее срока, 
установленного для выдворения, решение суда о выдворении иностранца 
или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан должно быть 
приостановлено до принятия решения кассационной инстанцией (статья 
386 ГПК). Вынесение отдельного судебного акта в этом случае не требуется.

При оставлении без изменения решения суда о выдворении в постановлении 
кассационной инстанции указывается новый срок, в течение которого иностранец 
или лицо без гражданства должно покинуть территорию Республики Казахстан.».

22. «О практике применения законодательства о реабилитации и 
банкротстве» от 2 октября 2015 года № 5:

1) в пункте 1 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Законодательство Республики Казахстан о процедурах реабилитации 

и банкротства основывается на Конституции Республики Казахстан и 
состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК), 
Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее 
– ГПК), Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее 
-Предпринимательский кодекс), Закона Республики Казахстан от 7 марта 
2014 года № 176–V «О реабилитации и банкротстве» (далее - Закон 
«О реабилитации и банкротстве»), иных законов и нормативных правовых 
актов, устанавливающих особенности применения процедур реабилитации и 
банкротства в отношении отдельных хозяйствующих субъектов.»;
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2) в пункте 2 после слов «ускоренной реабилитации» дополнить словами 
«и об урегулировании неплатежеспособности»;

3) в пункте 3 слова «статьей 28 Закона «О частном предпринимательстве» 
заменить словами «статьей 39 Предпринимательского кодекса»;

4) в пункте 5 цифры «61», «62» заменить соответственно цифрами «60», 
«61»;

5) в пункте 6 цифры «153» заменить цифрами «151»;
6) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Согласно статье 28-1 Закона «О реабилитации и банкротстве» 

суд в течение трех рабочих дней с даты принятия заявления должника об 
урегулировании неплатежеспособности выносит одно из следующих решений: 

о применении процедуры урегулирования неплатежеспособности;  
об отказе в применении процедуры урегулирования неплатежеспособности.
По итогам рассмотрения заявления должника о применении процедуры 

урегулирования неплатежеспособности суд вправе отказать в применении 
данной процедуры только в случае, если должником не предоставлены 
доказательства наличия у должника признаков неплатежеспособности, 
установленных статьей 5 Закона «О реабилитации и банкротстве». 

Суду необходимо установить наличие неплатежеспособности должника, 
а не его несостоятельности. В этой связи, судам не следует в обязательном 
порядке запрашивать у должника финансовую отчетность за последние 3 года.

Дела данной категории судом рассматривается в судебном заседании 
с участием должника. 

По результатам рассмотрения дел данной категории судом выносится 
судебный акт в виде решения. При удовлетворении заявления должника 
в резолютивной части решения должны быть указаны последствия принятия 
такого решения, предусмотренные статьей 28-2 Закона «О реабилитации и 
банкротстве», которые являются обязательными для исполнения.»; 

7) пункт 9 дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 36 и подпункту 2) пункта 1 статьи 

50 Закона «О реабилитации и банкротстве» приостанавливается исполнение 
решений судов, третейских судов, органов государственных доходов, а также 
собственников имущества должника (уполномоченных им органов), учредителей 
(участников) в отношении его имущества, принятые до возбуждения дела 
о реабилитации или банкротства, а также до применения процедуры ускоренной 
реабилитационной процедуры. 

Судам следует учесть, что в подпункте 3) пункта 1 статьи 68 Закона 
«О реабилитации и банкротстве» предусмотрены аналогичные случаи 
приостановления исполнения принятых решений судов, третейских судов, 
органов государственных доходов, а также собственников имущества должника 
(уполномоченных им органов), учредителей (участников) в отношении его 
имущества, принятые в период реабилитационной процедуры.»;

8) в пункте 13:
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в абзаце третьем цифры «67», «68», «70» заменить соответственно 
цифрами «64», «65», «67»;

дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«При возбуждении дела о банкротстве на основании заявления должника 

в обязанности временного управляющего входит составление реестра 
требований кредиторов.

В случае если дело о банкротстве возбуждено по заявлению кредитора 
или прокурора, временный управляющий, кроме составления реестра 
требований кредиторов также обязан составить заключение о финансовом 
положении должника. Судам следует учитывать это при вынесении определения 
о назначении временного управляющего.»;

9) дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1. Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 58 Закона «О реабилитации 

и банкротстве» решение об отказе в признании должника банкротом выносится 
судом с учетом заключения временного управляющего об отсутствии кредиторов 
у должника, кроме заявителя.

Настоящая норма не распространяется на случай, когда заявителем 
является кредитор по налогам и другим обязательным платежам в бюджет.

В случае если единственным кредитором выступает иное лицо (не 
кредитор по налогам и другим обязательным платежам в бюджет), то требования 
по взысканию задолженности подлежат разрешению в общеустановленном 
судебном порядке, минуя процедуру банкротства.

При наличии единственного кредитора отсутствует необходимость 
справедливого распределения имущественной массы должника 
между кредиторами в соответствии с очередностью, установленной 
законодательством.»;

10) в пункте 14 обозначение абзацев 5, 6 цифрами «1)», «2)» исключить;
11) дополнить пунктом 22-1 следующего содержания: 
«22-1. Согласно пункту 1 статьи 7 Закона «О реабилитации и 

банкротстве» сделки признаются недействительными, если они совершены 
должником или уполномоченным им лицом в течение трех лет до возбуждения 
дела о банкротстве и (или) реабилитации, если иное не предусмотрено 
настоящим Законом, при наличии оснований, предусмотренных гражданским 
законодательством Республики Казахстан и настоящим Законом.

В пункте 2 статьи 7 Закона «О реабилитации и банкротстве» перечислены 
специальные основания недействительности сделок, кроме предусмотренных ГК.

Судам следует учесть, что по искам банкротных и реабилитационных 
управляющих о признании сделок недействительными основаниями 
таких требований могут быть приведены как специальные основания, 
предусмотренные пунктом 2 статьи 7 Закона «О реабилитации и банкротстве», 
так и общие, предусмотренные статьями 157, 158, 159 ГК. 

Предусмотренный пунктом 1 статьи 7 Закона «О реабилитации и 
банкротстве» трехгодичный срок распространяется и на признание сделок 
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недействительными, предъявленными по основаниям, предусмотренным 
статьями 157, 158, 159 ГК.»;

12) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. В соответствии с пунктом 3 статьи 44 ГК, если банкротство 

юридического лица вызвано действиями его учредителя (участника) или 
собственника его имущества, то при недостаточности средств у юридического 
лица, учредитель (участник) или, соответственно, собственник его имущества 
несет перед кредиторами субсидиарную ответственность.

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона «О реабилитации и банкротстве» 
учредитель (участник) и (или) должностные лица должника несут 
субсидиарную ответственность перед кредиторами несостоятельного должника 
принадлежащим им имуществом за преднамеренное банкротство.

Вместе с тем, в силу пункта 3 статьи 6 Закона «О реабилитации и 
банкротстве» банкротный управляющий в случае выявления в ходе процедуры 
банкротства фактов преднамеренного банкротства обязан обратиться в суд 
в месячный срок, а кредиторы вправе обратиться в суд с иском к такому лицу 
о взыскании сумм требований кредиторов, оставшихся неудовлетворенными за 
недостатком имущества банкрота по результатам процедуры банкротства.

При этом таким правом на взыскание сумм ущерба, причиненного 
виновными действиями учредителя (участника) и (или) должностного лица 
должника, также обладают органы государственных доходов, требования 
которых остались неудовлетворенными из-за недостатка имущества банкрота по 
результатам процедуры банкротства.  

Обратить внимание судов на то, что месячный срок обращения банкротного 
управляющего с иском о привлечении к субсидиарной ответственности по 
взысканию сумм требований кредиторов, оставшихся неудовлетворенными 
из-за недостатка имущества банкрота по результатам банкротства, является 
пресекательным, его пропуск является основанием для отказа в удовлетворении 
иска.

Судам следует учесть, что иски о привлечении учредителя (участника) 
и (или) должностного лица должника к субсидиарной ответственности и 
о взыскании сумм требований кредиторов по основаниям, предусмотренным 
пунктом 1 статьи 6 Закона «О реабилитации и банкротстве», подлежат 
рассмотрению с соблюдением требований, предусмотренных частями третьей, 
четвертой и пятой статьи 76 ГПК, при наличии соответствующих постановлений 
органа уголовного преследования или суда по делу об административном 
правонарушении.»;

13) дополнить пунктами 24-1, 24-2, 24-3, 24-4 и 24-5 следующего 
содержания:

«24-1. В соответствии с пунктом 2 статьи 44 ГК учредитель (участник) 
юридического лица или собственник его имущества не отвечает по его 
обязательствам, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя 
(участника) юридического лица или собственника его имущества, за 
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исключением случаев, предусмотренных ГК, иными законодательными актами 
либо учредительными документами юридического лица. 

Как следует из смысла вышеуказанной нормы, законодательством не 
исключены случаи наличия в нормах иных законодательных актов оснований 
для ответственности учредителя (участника) юридического лица или 
собственника его имущества. 

При рассмотрении дел данной категории судам необходимо исходить из 
того, что помимо ответственности учредителя (участника) или собственника 
имущества должника за преднамеренное банкротство, также предусмотрена 
ответственность должностных лиц банкрота за невыполнение требований, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 11 Закона «О реабилитации и банкротстве», 
при наступлении неплатежеспособности.

В силу требований пункта 5 статьи 11 Закона «О реабилитации и 
банкротстве» за нарушение вышеуказанных положений Закона в случае 
недостаточности имущества должника для удовлетворения требований всех 
кредиторов должностные лица должника, в обязанности которых входит 
выполнение требований, предусмотренных подпунктами с 1) по 6) пункта 2 статьи 
11 Закона «О реабилитации и банкротстве», солидарно несут субсидиарную 
ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Согласно пункту 4 статьи 11 Закона «О реабилитации и банкротстве» 
в случае нарушения учредителем (участником) должника, собственником 
имущества или должностными лицами должника законодательства Республики 
Казахстан указанные лица привлекаются к соответствующей ответственности 
с возмещением убытков, причиненных в результате их действий.

Разъяснить судам, что ответственность должностного лица должника по его 
обязательствам, предусмотренная пунктом 5 статьи 11 Закона «О реабилитации и 
банкротстве», является самостоятельным видом субсидиарной ответственности, 
в связи с чем, она наступает независимо от того, привели ли действия его 
учредителя (участника) или собственника его имущества к банкротству 
должника по смыслу нормы, предусмотренной пунктом 3 статьи 44 ГК, а также 
не требует установления обстоятельств, необходимых для решения вопроса 
о взыскании убытков, а именно: наличие вреда, противоправность действия 
(бездействия), которым причинен вред, причинная связь между действием 
(бездействием) и наступившим результатом (вредом), вина причинителя вреда.

Обратить внимание судов на то, что ответственность, предусмотренная 
пунктом 5 статьи 11 Закона «О реабилитации и банкротстве», нацелена на 
обеспечение надлежащего исполнения должностными лицами должника 
обязанностей, определенных в подпунктах с 1) по 6) пункта 2 статьи 11 Закона 
«О реабилитации и банкротстве», и направлена на защиту прав и законных 
интересов лиц, участвующих в процедурах реабилитации и банкротства.

24-2. Пунктом 1 статьи 357 ГК предусмотрено условие для привлечения 
к субсидиарной ответственности, согласно которому до предъявления 
требований к лицу, которое в соответствии с законодательством или условиями 
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обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого 
лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), 
кредитор должен предъявить требование к основному должнику.

Если основной должник отказался удовлетворить или не исполнил 
полностью требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный 
срок ответа на предъявленное требование, это требование в неисполненной 
части может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

При рассмотрении дел данной категории судам необходимо исходить из того, 
что согласно требованиям статей 72, 90 Закона «О реабилитации и банкротстве» 
в ходе проведения процедур реабилитации и банкротства администратором 
на основании предъявленных кредиторами требований о включении их сумм 
задолженности формируется реестр требований кредиторов должника.

Обратить внимание судов на то, что требование, предусмотренное пунктом 
1 статьи 357 ГК, подлежит исполнению кредиторами в ходе формирования 
администратором реестра требований кредиторов должника, соответственно, 
повторное его исполнение в ходе предъявления банкротным управляющим иска 
о привлечении учредителя (участника) и (или) должностного лица должника 
к субсидиарной ответственности и взыскании суммы ущерба не требуется.

24-3. Исходя из нормы пункта 3 статьи 96 Закона «О реабилитации и 
банкротстве» в случаях, когда законами Республики Казахстан предусмотрена 
субсидиарная ответственность иных лиц за доведение должника до банкротства, 
размер этой ответственности определяется как разница между общей суммой 
требований кредиторов и имущественной массой банкрота.

В связи с этим, судам при рассмотрении вопроса о сумме взыскиваемого 
ущерба необходимо установить факт наличия имущественной массы, ее 
реализации и погашения требований кредиторов.

24-4. В соответствии с пунктом 3 статьи 6, пунктом 3 статьи 96 Закона 
«О реабилитации и банкротстве» с заявлением о привлечении к субсидиарной 
ответственности и взыскании суммы ущерба обязан обратиться администратор 
(банкротный управляющий) в интересах всех кредиторов. Предъявление таких 
требований отдельными кредиторами в своих интересах не допускается.

Разъяснить судам, что в случае, если единственным кредитором должника 
являются органы государственных доходов, то правом на взыскание сумм 
ущерба, причиненного виновными действиями учредителя (участника) и 
(или) должностного лица должника, также обладают органы государственных 
доходов, требования которых остались неудовлетворенными за недостатком 
имущества банкрота по результатам процедуры банкротства.

24-5. При рассмотрении заявлений администраторов об утверждении 
заключительного отчета и ликвидационного баланса должника судам необходимо 
установить наличие принятых администратором мер по установлению лиц 
должника, допустивших нарушение требований, предусмотренных пунктом 
1 статьи 6, пунктом 5 статьи 11 Закона «О реабилитации и банкротстве». 
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Обратить внимание судов на то, что вынесение судебных актов об 
утверждении заключительного отчета администратора осуществляется 
с учетом завершения исполнительного производства о взыскании с учредителя 
(участника) и (или) должностного лица должника суммы ущерба по результатам 
привлечения к субсидиарной ответственности либо его передачи кредиторам 
соответствующей очереди по правилам, предусмотренным ГПК и Законом 
Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261-IV «Об исполнительном 
производстве и статусе судебных исполнителей».»;

14) в пункте 26 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Закон «О реабилитации и банкротстве» от 7 марта 2014 года введен 

в действие 26 марта 2014 года, поэтому на основании статьи 4 ГК, статьи 
3 ГПК и статьи 43 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года  
№ 408-V «О правовых актах» его нормы применяются к делам, поступившим 
в суд после вступления его в законную силу.».

23. «О применении судами законодательства о возмещении морального 
вреда» от 27 ноября 2015 года № 7: 

1) в пункте 4 слова «от 24 марта 1998 года № 213-I «О нормативных 
правовых актах» заменить словами «от 6 апреля 2016 года № 480-V «О правовых 
актах»»;

2) в пункте 10 цифры «18-24» заменить словами «с 18 по 24»;
3) в пункте 16 слова «части 1» заменить словами «части первой»;
4) в пункте 19 цифры «272-288» заменить словами «с 272 по 288»;
5) в пункте 20 цифры «1-4» заменить словами «с 1 по 4»;
6) в пункте 21 цифры «925 - 930» заменить словами «с 925 по 930»;
7) в пункте 23 в абзаце втором предложение второе изложить в следующей 

редакции:
«Цена исков о взыскании компенсации морального вреда в денежном  

выражении, причиненного распространением сведений, порочащих честь, достоинство 
и деловую репутацию, определяется предъявленной ко взысканию суммой.».

2. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее 
нормативное постановление включается в состав действующего права, является 
общеобязательным и вводится в действие со дня первого официального 
опубликования.

Председатель 
Верховного Суда Республики Казахстан           К.Мами

Судья 
Верховного Суда Республики Казахстан,
секретарь пленарного заседания                К.Шаухаров

Опубликовано в газете «Казахстанская правда»   
от 18 апреля 2017 года № 74 (28453)
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҒАРҒЫ СОТЫНЫҢ
№  3 НОРМАТИВТІК ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы  31 наурыз                                                                          Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының кейбір 
нормативтік қаулыларына қылмыстық және қылмыстық-процестік 

заңнама бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының мынадай нормативтік 
қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. «Есірткі, психотроптық, және улы заттарды заңсыз айналымға 
түсіру жөніндегі істер бойынша заңдарды қолдану туралы» 1998 жылғы 
14 мамырдағы № 3 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 1999 жылғы 
30 сәуірдегі № 2, 2000 жылғы 22 желтоқсандағы № 19, 2003 жылғы 11 шілдедегі 
№ 7, 2011 жылғы 21 сәуірдегі № 1 қаулыларымен енгізілген өзгерістермен және 
толықтырулармен):

1) тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Есірткінің, психотроптық заттардың, сол тектестер мен прекурсорлардың 

заңсыз айналымына қатысты істер бойынша заңнаманы қолдану туралы»;
2) бүкіл мәтін бойынша:
«дәрежеленетіні», «дәрежеленеді», «дәрежелеу», «дәрежеленуге», 

«дәрежеленуді», «дәрежеленуі» деген сөздер тиісінше «сараланатыны», 
«сараланады», «саралау», «саралануға», «саралануды», «саралануы» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

«ҚІЖК-нің», «ҚК-тің» деген сөздер тиісінше «ҚПК-нің», «ҚК-нің» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

«заттарды», «заттар» «заттарға» «заттың», «затты», «зат», «заттармен», 
«заттардың» деген сөздерден кейін тиісінше «сол тектестерді», «сол тектестер», 
«сол тектестерге», «сол тектестің», «сол тектесті», «сол тектес», «сол 
тектестермен», «сол тектестердің» деген сөздермен толықтырылсын;

 «қылмыс», «қылмыстың», «қылмысты», «қылмысы», «қылмыстары», 
«қылмыстарды», «қылмыстардың» деген сөздер тиісінше «қылмыстық құқық 
бұзушылық», «қылмыстық құқық бұзушылықтың», «қылмыстық құқық 
бұзушылықты», «қылмыстық құқық бұзушулығы», «қылмыстық құқық 
бұзушулықтары», «қылмыстық құқық бұзушулықтарды», «қылмыстық құқық 
бұзушулықтардың» деген сөздермен ауыстырылсын;

«ұйымдасқан топ немесе қылмыстық қауымдастық (қылмыстық ұйым)» 
деген сөздер «қылмыстық топ» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 1-тармақта:
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«Есірткі, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз 
айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына» деген сөздер «Есiрткi, психотроптық 
заттар, сол тектестер мен прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы 
мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы» Қазақстан 
Республикасының 1998 жылғы 10 шілдедегі № 279-І Заңына (бұдан әрі – Есірткі 
туралы заң)» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 1-1-тармақ алып тасталсын;
5) 2-1-тармақтағы бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Есірткі туралы заңның 1-бабының 14) тармақшасына сәйкес тасымалдау 

тәсіліне және сақталатын орнына қарамастан Қазақстан Республикасының 
шегiнде есiрткiнің, психотроптық заттардың немесе прекурсорлардың орнын 
ауыстыру жөнiнде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзып жасалған 
кез келген iс-әрекеттер есірткіні, психотроптық заттарды, сол тектестер мен 
прекурсорларды заңсыз тасымалдау болып табылады.»; 

6) 3-1-тармақта:
абзацтардың «а)», «б)», «в)», «г)», «д)» деген әріптермен белгіленуі алып 

тасталсын;
«ҚК-нің 259-бабының 1-1-бөлігі», «259-бабының 2-бөлігі», «259-бабының 

2-1-бөлігі», «259-бабының 3-бөлігі», «259-бабының 4-бөлігі» деген сөздер 
тиісінше «Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің (бұдан әрі - ҚК) 
296-бабының төртінші бөлігі», «297-бабының бірінші бөлігі», «297-бабының 
екінші бөлігі», «297-бабының үшінші бөлігі», «297-бабының төртінші бөлігі» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

7) 7-1-тармақта:
абзацтардың «а)», «б)», «в)», «г)» деген әріптермен белгіленуі алып 

тасталсын;
«259-бабының 2-бөлігі», «259-бабының 2-1-бөлігі», «259-бабының 

3-бөлігі», «259-бабының 4-бөлігі» деген сөздер тиісінше «297-бабының 
бірінші бөлігі», «297-бабының екінші бөлігі», «297-бабының үшінші бөлігі», 
«297-бабының төртінші бөлігі» деген сөздермен ауыстырылсын;

8) 8-тармақтағы «259-бабының 3-бөлігінің «б» тармағы бойынша» деген 
сөздер «297-бабының үшінші бөлігінің 2-тармағы бойынша» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

9) 9-1-тармақта:
абзацтардың «а)», «б)», «в)», «г)» деген әріптермен белгіленуі алып 

тасталсын;
«259-бабының 2-бөлігі», «259-бабының 2-1-бөлігі», «259-бабының 

3-бөлігі», «259-бабының 4-бөлігі» деген сөздер тиісінше «297-бабының 
бірінші бөлігі», «297-бабының екінші бөлігі», «297-бабының үшінші бөлігі», 
«297-бабының төртінші бөлігі» деген сөздермен ауыстырылсын;

10) 9-2-тармақта:
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«259-бабының» деген сөздер «296, 297-баптарының» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

11) 9-3-тармақтағы «259-бабы 3-бөлігінің б) тармағы бойынша»,  
«259-бабы 2-1-бөлігі», «259-бабы 3-бөлігінің в) тармағы бойынша», «259-бабы 
3-бөлігінің б) және в) тармақтары бойынша» деген сөздер тиісінше «297-бабы 
үшінші бөлігінің 2-тармағы бойынша», «297-бабының екінші бөлігі», «297-бабы 
үшінші бөлігінің 3-тармағы бойынша», «297-бабы үшінші бөлігінің 2 және  
3- тармақтары бойынша» деген сөздермен ауыстырылсын;

12) 9-4-тармақтағы «Қазақстан Республикасы Заңының» деген сөздер 
«Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 15 қыркүйектегі № 154-ХIII 
Заңының» деген сөздермен ауыстырылсын;

13) 10-тармақтағы «250» деген цифрлар «286» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

14) 11-тармақта:
««Есірткі, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз 

айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына» деген сөздер «Есірткі туралы заңға» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

үшінші абзац алып тасталсын;
«272» деген цифрлар «310» деген цифрлармен ауыстырылсын;
15) 12-тармақта:
«265-бабының 1-бөлігімен» деген сөздер «303-бабының бірінші бөлігімен» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын: 
«Бұл әрекетті осы баптың екінші бөлігімен саралау үшін осы ережелерді 

бұзу салдары - ауыр салдарлардың туындауы немесе есірткінің, психтроптық, 
улы заттардың, сол текстердің ұрлануы қажетті шарт болып табылады.»;

үшінші сөйлем алып тасталсын;
16) 13-тармақта:
«265-бабының 2-бөлігі», «260-бабының», «265-бабымен» деген сөздер 

тиісінше «303-бабының екінші бөлігі», «298-бабының», «303-бабымен» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

17) 14-тармақта:
«Қылмыстық кодекстiң 260-бап екiншi бөлiгiнiң в) тармағында», 

«263-баптың үшiншi бөлiгінде» деген сөздер тиісінше «ҚК-нің 298-бабы екінші 
бөлігінің 3-тармағында», «301-бабы үшінші бөлігінің 1-тармағында» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

«265» деген цифрлар «303» деген цифрлармен ауыстырылсын;
18) 15-тармақта:
екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Кінәлінің есірткіні немесе психотроптық заттарды, сол тектестерді 

тұтынуға ынтаны қоздыруға бағытталған, әртүрлі адамдарға немесе бір адамға 
қатысты әртүрлі уақытта жасалған әрекетін ҚК-нің 299-бабы екінші бөлігінің 
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2-тармағы бойынша, екі және одан көп адамдарға қатысты бір мезгілде 
жасалған осы әрекеттер – аталған баптың үшінші бөлігінің 1-тармағы бойынша 
саралануға жатады.»; 

үшінші абзацтағы «Қылмыстық кодекстiң 261-бабы» деген сөздер «ҚК-нің 
299-бабы» деген сөздермен ауыстырылсын;

төртінші абзацтағы «ҚК-тің 261-бабы үшінші бөлігі б) тармағының 
және 103-баптың сәйкес бөлігімен дәрежеленуі керек.» деген сөздер «ҚК-нің  
299-бабы үшінші бөлігінің 2-тармағымен және 106-бабының тиісті бөлігімен 
саралануы керек.» деген сөздермен ауыстырылсын;

бесінші абзацтағы «ҚК-тің 261-бабы үшінші бөлігінің а) тармағы» 
деген сөздер «ҚК-нің 299-бабы үшінші бөлігінің 1-тармағы» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

19) 16-тармақтағы «264» деген цифрлар «302» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

20) 17-1-тармақ алып тасталсын;
21) 18-тармақта:
бірінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:
«Қылмыстық жауаптылықтан босату негіздері ҚК-нің 296-бабына 

ескертпеде көрсетілген, келтірілген тізбе толық болып табылады.»;
үшінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:
«Есірткі немесе психотроптық заттардың заңсыз айналымға түсуіне 

байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтарды ашуға немесе олардың жолын 
кесуге белсенді көмек көрсету осы қылмыстық құқық бұзушылықты ашуға 
немесе оның жолын кесуге, істің нақты мән-жайларын, іс-әрекетті жасауға 
қатысы бар адамдарды, соңғылардың тұрғылықты жерін анықтауға және 
оларды ұстап алуға, есірткі немесе психотроптық заттарды табуға және т.б. 
бағытталған қылмыстық қудалау функцияларын жүзеге асыратын органдардың 
іс-шараларына субъектінің өзінің еркімен қатысуын көздейді.»; 

22) 19-тармақтағы «88» деген цифрлар «91» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

23) 20-тармақтағы «ҚІЖК-нің 121-бабы 3-бөлігінің 2-тармағына» деген 
сөздер «Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің (бұдан әрі – 
ҚПК) 118-бабы үшінші бөлігінің 2-тармағына» деген сөздермен ауыстырылсын;

24) 21-тармақтағы «387» деген цифрлар «405» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

25) 22-тармақтағы 2, 3, 4 абзацтардың сызықша белгісімен белгіленуі алып 
тасталсын.

2. «Қылмыстық процесті жүргізген органдардың заңсыз әрекеттері 
салдарынан келтірілген зиянды өтеу жөніндегі заңды қолдану тәжірибесі 
туралы» 1999 жылғы 9 шілдедегі № 7 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының 2010 жылғы 25 маусымдағы № 6 нормативтік қаулысымен енгізілген 
өзгерістермен және толықтырулармен): 

1) тақырыбында:
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«жүргізген» деген сөз «жүргізетін» деген сөзбен ауыстырылсын;
«Соты Пленумының Қаулысы 1999 жылғы 9 шілдедегі № 7 Қаулысы» 

деген сөздер «Сотының 1999 жылғы 9 шілдедегі № 7 нормативтік қаулысы» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

2) кіріспедегі «Пленумы» деген сөз «жалпы отырысы» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

3) бүкіл мәтін бойынша «ҚІЖК-нің», «ҚІЖК-да» деген сөздер тиісінше 
«ҚПК-нің», «ҚПК-да» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 2-тармақта:
екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«осы баптың төртінші бөлiгiнде көзделген жағдайлардан басқа, Қазақстан 

Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің (бұдан әрі - ҚПК) 32-бабының 
екiншi және үшінші бөліктерінде аталған қылмыстық құқық бұзушылықтар 
туралы iстер бойынша жекеше айыптаушының шағымы болмаған кезде 
қылмыстық қудалауды жүзеге асыру;»;

үшінші абзац алып тасталсын;
4, 5-абзацтардың сызықша белгісімен белгіленуі алып тасталсын;
бесінші абзацта:
«ҚIЖК-нiң 33-бабының 2-бөлiгiнде», «ҚК-тiң 69, 75, 85 баптарында», 

«ҚК-тiң 67-бабында» деген сөздер тиісінше «ҚПК-нiң 32-бабының төртінші 
бөлiгiнде», «Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің (бұдан әрі – ҚК) 
71 және 88-баптарында», «ҚК-нiң 68-бабының бірінші бөлігінде» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

алтыншы абзацтағы «қылмыс», «қамауға алған» деген сөздер тиісінше 
«қылмыстық құқық бұзушылық», «күзетпен ұсталған» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

5) 3-тармақта:
бірінші абзацта:
«39-47-баптарының» деген сөздер «37-бабынан бастап 42-бабын қоса 

алғанда» деген сөздермен ауыстырылсын;
«40» деген цифрлар «38» деген цифрлармен ауыстырылсын;
екінші абзацтағы «Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 14 сәуiрдегi» 

деген сөздерден кейін «№ 2143-XII» деген сөздермен ауыстырылсын 
толықтырылсын;

6) 5-тармақтағы «13-бабының 2-бөлiгiне, 14-бабының 8-бөлiгiне» деген 
сөздер «13-бабының екінші бөлiгiне және 14-бабының сегізінші бөлiгiне» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

7) 6-тармақтағы «37-бабының 1-бөлiгінде», «43-бабының 1-бөлiгiне» деген 
сөздер тиісінше «38-бабының бірінші бөлiгінде», «40-бабының бірінші бөлiгiне» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

8) 7-тармақтағы «44-бабының 1-бөлiгiне» деген сөздер «41-бабының 
бірінші бөлiгiне» деген сөздермен ауыстырылсын;
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9) 8-тармақтағы «40-бабының 2-бөлiгiнде», «40-бабының 5-бөлiгiнде», 
«43-бабының 3-бөлiгiне» деген сөздер тиісінше «38-бабының екінші бөлiгiнде», 
«38-бабының үшінші бөлiгiнде», «40-бабының үшінші бөлiгiне» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

10) 9-тармақта:
бірінші абзацтағы «зиянды өтеу тәртiбi туралы хабарламаны алған күннен 

бастап есептелетiн ҚПК-нің 45-бабында көрсетiлген мерзiмдер» деген сөздер 
«құқықтарды қалпына келтіру тәртібі түсіндірілетін хабарлама алынған күннен 
бастап алты ай» деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Мүліктік зиянды өтеу туралы талап ҚПК-нің 40-бабының үшінші 

бөлігінде көрсетілген тиісті сотқа тікелей жіберілуі мүмкін.»;
мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:
«ҚПК-нің 40-бабының бірiншi бөлiгiне және «Сот бойынша ақталған 

адамға, қылмыстық істі тоқтату туралы соттың, қылмыстық қудалау органының 
қаулысы шығарылған күдіктіге, айыпталушыға, сотталушыға қылмыстық 
процесті жүргізетін органның заңсыз іс-әрекеттерінің нәтижесінде келтірілген 
мүліктік зиянды төлеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 21 қарашадағы № 1218 қаулысына сәйкес қылмыстық 
процесті жүргізетін органның заңсыз іс-қимылдарының салдарынан келтірілген 
мүлiктiк зиян: олар айырылған жалақыны, зейнетақыны, жәрдемақыларды, өзге 
де қаражаттар мен табыстарды; соттың үкiмi немесе өзге де шешiмi негiзiнде 
заңсыз тәркiленген немесе мемлекеттiң кiрiсiне айналдырылған мүлiктi; соттың 
заңсыз үкiмiн орындау үшiн өндiрiп алынған айыппұлдарды; заңсыз әрекеттерге 
байланысты адам төлеген сот шығындары мен өзге де сомаларды; заң көмегін 
көрсету үшiн адам төлеген сомаларды; қылмыстық қудалау салдарынан болған 
өзге де шығыстарды өтеудi қамтиды. Сонымен қатар қылмыстық процесті 
жүргізетін органның заңсыз іс-қимылдарының салдарынан келтірілген мүліктік 
зиянды толық көлемде өтеткізуге құқығы бар адамдардың еңбек, зейнетақы, 
тұрғын үй және өзге де құқықтарын қалпына келтіруге, сондай-ақ моральдық 
зиянның салдарын жойғызуға құқығы бар.»;

11) 10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Судья моральдық зиянның салдарын жойғызу туралы талапты  

ҚПК-нің 4-тарауындағы тәртіппен қарайды.
Келтiрiлген моральдық зиян үшiн ақшалай мәнде өтемақы туралы талаптар 

азаматтық сот iсiн жүргiзу тәртiбiмен ғана қойылады.
Егер ҚПК-нің 4-тарауында көзделген тәртіппен зиянды өтеу туралы 

талапты беруге алты айлық мерзім өткізіп алынса, онда адам азаматтық сот iсiн 
жүргiзу тәртiбiмен сотқа жүгінуге құқылы.»;

12) 11-тармақтағы «анықтау, алдын ала тергеу органдары, прокуратура 
және үкiмдi шығарған» деген сөздер алып тасталсын;

13) 12-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
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«Зиянның мөлшерiн Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік 
кодексiнiң нормаларына сәйкес анықтаған кезде қылмыстық процесті жүргiзетiн 
органдардың әрекеттерi заңсыз болып танылатын сәттер мен мерзiмдердi 
анықтайтын мән-жайларға назар аударған жөн. Атап айтқанда, ҚПК-нiң  
38-бабы екінші бөлiгiнiң 4-тармағына сәйкес жасалған іс-әрекетiнiң саралануы 
ҚК-нің оны жасағаны үшiн күдік келтiру немесе айыптау кезiнде ұстап алуға 
немесе күзетпен ұстауға жол берiлмейтiн неғұрлым жеңіл қылмыстық құқық 
бұзушылық үшiн жауаптылықты көздейтiн бабына өзгертілген не осы бап 
бойынша неғұрлым жеңiл жаңа жаза тағайындалған немесе үкiмнен айыптау 
бөлiгi алып тасталған және осыған байланысты жазасы төмендетiлген 
жағдайларда, сол сияқты соттың медициналық сипаттағы мәжбүрлеу 
шараларын немесе мәжбүрлеп тәрбиелiк ықпал ету шараларын қолдану 
туралы заңсыз шешiмiнің күші жойылған жағдайда адамның ұсталуға немесе 
бұлтартпау шарасын қолдануға не қылмыстық жазасын қамаққа алу немесе бас 
бостандығынан айыру түрінде өтеуге байланысты адамның күзетпен ұсталуын 
заңсыз деп таныған жөн. Бұл ретте күзетпен ұстаудың, қамаққа алу немесе 
бас бостандығынан айыру түріндегі жазалаудың нақты өтелген мерзiмi ҚК-нің 
кiнәлi адам жасаған іс-әрекет жаңадан сараланған бабында көзделген қамаққа 
алу немесе бас бостандығынан айыру түрiндегi жазаның ең жоғары мөлшерiнен 
асатын бөлiгiнде заңсыз өтелген болып есептеледі. Егер ҚК-нiң қылмыстық 
құқық бұзушылық жаңадан сараланған бабында жаза ретiнде қамаққа алу 
немесе бас бостандығынан айыру көзделмесе, онда күзетпен ұстау, қамаққа алу 
немесе бас бостандығынан айыру жазасының ҚК-нің аталған бабында көзделген 
жаза орнына есептелiне алмайтын бөлiгi заңсыз өтелген болып саналады.»;

14) 13-тармақтағы «40-бабының 4-бөлiгiне» деген сөздер «38-бабының 
төртінші бөлiгiне» деген сөздермен ауыстырылсын;

15) 15-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мүліктік зиянды өтеу туралы талапты ҚПК-нің 40-бабының төртінші 

бөлігінде көзделген тәртіппен судья жеке-дара қарайды. ҚПК-нің 38-бабына 
сәйкес қылмыстық процесті жүргізетін органның заңсыз іс-қимылдарының 
салдарынан келтірілген мүлiктiк зиян қылмыстық процестi жүргiзетін органның 
кiнәсi бар-жоғына қарамастан, толық көлемде республикалық бюджеттен 
өтеледi. Сот отырысына қылмыстық процесті жүргізетін органдардың заңсыз 
әрекеттерінен келтірілген зиянды өтеуге Қазақстан Республикасының ағымдағы 
жылға арналған бюджеті туралы заңына сәйкес қаражат бөлінген мемлекеттік 
органның өкілі мемлекеттің атынан қатысады. Егер Бюджет туралы заңда мұндай 
орган белгіленбесе, онда өндіріп алу Республиканың Қаржы министрлігінен 
жүргізіледі. Көрсетілген өкілдің немесе талап еткен адамның сот отырысына 
келмеуі оны қарауға кедергі келтірмейді.»; 

16) 16-тармақтағы «44» деген цифрлар «41» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

17) 17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
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«17. ҚПК-нің 415-бабының екінші бөлігіне сәйкес судьяның зиянды өтеу 
туралы талапты қарау нәтижелері бойынша шығарылған қаулысына ҚПК-нің 
48-тарауында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы, наразылық келтірілуі 
мүмкін.»;

18) 20-тармақтағы «заңсыз қамауға алу» дегент сөздер «заңсыз күзетпен 
ұстау» деген сөздермен ауыстырылсын;

19) мынадай мазмұндағы 22-тармақпен толықтырылсын:
«22. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес осы 

нормативтік қаулы қолданылатын құқықтың құрамына кіреді, сондай-ақ 
жалпыға бірдей міндетті болып табылады және ресми жарияланған күнінен 
бастап қолданысқа енгізіледі.». 

3. «Соттардың бандитизм және қылмысқа қатыса отырып, басқа 
қылмыстар жасағаны үшін жауапкершілік туралы заңнаманы қолдануының 
кейбір мәселелері туралы» 2001 жылғы 21 маусымдағы № 2: 

1) тақырыбындағы «қылмысқа» «қылмыстар» деген сөздер тиісінше 
«қылмыстық құқық бұзушылықтарға», «қылмыстық құқық бұзушылықтар» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

2) кіріспеде және 1-тармақта:
«ұйымдасқан қылмыстық топ, банда мен қылмыстық сыбайластық 

(қылмыстық ұйым)» деген сөздер «банда немесе басқа қылмыстық топ» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

 «қылмыстар», «қылмыстардың» деген сөздер тиісінше «қылмыстық құқық 
бұзушылықтар», «қылмыстық құқық бұзушылықтардың» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

3) 2-тармақтағы «Қылмысқа», «қылмыс» деген сөздер тиісінше 
«Қылмыстық құқық бұзушылыққа», «қылмыстық құқық бұзушылық» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

4) 3-тармақта:
«қылмыс», «ұйымдасқан топ болып», «ҚК-нің», «Қылмыс», «қылмысқа» 

деген сөздер тиісінше «қылмыстық құқық бұзушылық», «қылмыстық 
топ», «Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің (бұдан әрі - ҚК)», 
«Қылмыстық құқық бұзушылық», «қылмыстық құқық бұзушылыққа» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

жетінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Қылмыстық құқық бұзушылық, егер оны ұйымдасқан топ, қылмыстық 

ұйым, қылмыстық қоғамдастық, трансұлттық қылмыстық ұйым, трансұлттық 
қылмыстық қоғамдастық, террористік топ, экстремистік топ, банда немесе 
заңсыз әскерилендірілген құралым жасаса, қылмыстық топ жасаған белгі 
бойынша саралануы мүмкін.»;

5) 4-тармақтағы «қылмыстық», «қылмысты» деген сөздер тиісінше 
«қылмыстық құқық бұзушылық», «қылмыстық құқық бұзушылықтарды» деген 
сөздермен ауыстырылсын;
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6) 5-тармақтағы «қылмыс», «қылмысты», «қылмыстың» деген сөздер 
тиісінше «қылмыстық құқық бұзушылық», «қылмыстық құқық бұзушылықты», 
«қылмыстық құқық бұзушылықтың» деген сөздермен ауыстырылсын;

7) 6-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«ҚК-нің 31-бабының үшінші бөлігіне сәйкес қылмыстық топ деп ҚК-нің 

262, 263, 264, 265-баптарының бірінші бөліктері оларды құру үшін жауаптылық 
көзделген ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым, қылмыстық қоғамдастық, 
трансұлттық қылмыстық ұйым, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық қана 
емес, ҚК-нің 257, 268 және 267-баптарының бірінші бөліктері оларды құру үшін 
жауаптылық көзделген террористік топ, экстремистік топ, тұрақты қарулы топ 
(банда) және заңсыз әскерилендірілген құралым да түсініледі.».

екінші абзацтағы «ұйымдасқан» деген сөз алып тасталсын;
үшінші абзац алып тасталсын;
8) 7-тармақта:
«237-бабының 1-бөлiгiне» деген сөздер «268-бабының бірінші бөлiгiне» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
«қылмыстарды» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылықтарды» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
9) 10-тармақта:
«251», «237» деген цифрлар «287», «268» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
«қылмыстардың» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылықтардың» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
10) 11-тармақтағы «Ұйымдасқан қылмыстық топ пен банданың», 

«Ұйымдасқан қылмыстық топ пен банда» деген сөздер тиісінше «Банданың 
немесе басқа қылмыстық топтың», «Банда немесе басқа қылмыстық топ» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

11) 12-тармақтағы «Ұйымдасқан қылмыстық топты, банданы немесе 
қылмыстық сыбайластықты (қылмыстық ұйымды)» деген сөздер «Банданы 
немесе басқа қылмыстық топты» деген сөздермен ауыстырылсын;

12) 13-тармақта:
«Ұйымдасқан қылмыстық топқа, бандаға немесе қылмыстық 

сыбайластыққа (қылмыстық ұйымға)», «Ұйымдасқан қылмыстық топ немесе 
банда» деген сөздер тиісінше «Бандаға немесе басқа қылмыстық топқа», «Банда 
немесе ұйымдасқан қылмыстық топ» деген сөздермен ауыстырылсын;

«қылмыстарға» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылықтарға» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

13) 14-тармақта:
«Ұйымдасқан қылмыстық топқа, бандаға немесе қылмыстық 

сыбайластыққа (қылмыстық ұйымға)», «Бандаға немесе қылмыстық 
сыбайластыққа (қылмыстық ұйымға)» деген сөздер «Бандаға немесе басқа 
қылмыстық топқа» деген сөздермен ауыстырылсын;
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«қылмыстарды», «қылмыстарға» деген сөздер тиісінше «қылмыстық құқық 
бұзушылықтарды», «қылмыстық құқық бұзушылықтарға» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

14) 15 және 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Банданы немесе басқа қылмыстық топты құрған не оларға басшылық 

жасаған адамның iс-әрекеттерi ҚК-нiң 31-бабы төртінші бөлiгiнiң талаптарының 
негізінде ҚК-нiң 257, 262, 263, 264, 265, 267 және 268-баптарының бірінші 
бөлiктері бойынша, сонымен қатар, егер олар оның пиғылында болса, банда 
немесе басқа қылмыстық топ жасаған қылмыстық құқық бұзушылық үшiн 
жауаптылықты көздейтiн ҚК-нiң Ерекше бөлiгiнiң тиiстi баптары бойынша 
тиiсiнше саралануға жатады. Бұл ретте ұйымдастырушы (басшы) бір мезгілде 
қылмыстық құқық бұзушылықты бірге орындаушы болып табылатын 
жағдайларды қоспағанда, ҚК-нiң Ерекше бөлiгiнің тиісті бабы бойынша саралау 
ҚК-нiң 28-бабына сiлтеме жасалып жүзеге асырылады.

Банда немесе қылмыстық топ жасаған қылмыстық құқық 
бұзушылықтарға тiкелей қатысқан банданың немесе басқа қылмыстық топтың 
ұйымдастырушысының не басшысының әрекеттерi ҚК-нің 257, 262, 263, 264, 
265, 267 және 268-баптарының екінші бөлiктері бойынша қосымша саралануға 
жатпайды.

Бандаға немесе басқа қылмыстық топқа қатысушылардың (мүшелердiң) 
әрекеттерiн тиiсiнше ҚК-нiң 257, 262, 263, 264, 265, 267 және 268-баптарының 
екінші бөлiктері бойынша, сондай-ақ олар дайындауға немесе жасауға қатысқан 
құқық бұзушылықтар үшiн ҚК-нің Ерекше бөлігінің тиiстi баптары бойынша 
саралау қажет. 

16. Банда немесе басқа қылмыстық топ жасаған қылмыстық құқық 
бұзушылықтарға қатысқан адам, ол банда жасаған қылмыстық құқық 
бұзушылықтарға сыбайлас қатысушы екендiгiн бiлген жағдайларда ғана 
тиiсiнше ҚК-нiң 257, 262, 263, 264, 265, 267 және 268-баптарының екінші 
бөлiктері бойынша жауапты болады. Адам қылмыстық құрылым жөнінде 
бiлмеген жағдайда, ол өзi бiлiп бiрге қатысқан қылмыс үшiн ғана жауапты 
болады.»; 

15) 17-тармақта:
«қылмыстарды», «қылмыстар», «қылмыс», «қылмысы» деген сөздер 

тиісінше «қылмыстық құқық бұзушылықтарды», «қылмыстық құқық 
бұзушылықтар», «қылмыстық құқық бұзушылық», «қылмыстық құқық 
бұзушылығы» деген сөздермен ауыстырылсын;

«Ұйымдасқан қылмыстық топтың, банданың немесе қылмыстық 
сыбайластықтың (қылмыстық ұйымның)» деген сөздер «Банданың немесе басқа 
қылмыстық топтың» деген сөздермен ауыстырылсын;

«12-бабының 1-бөлігінде» деген сөздер «13-бабының бірінші бөлігінде» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

16) 18-тармақта:
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«қылмыстардан», «қылмыстарды» деген сөздер тиісінше «қылмыстық 
құқық бұзушылықтардан», «қылмыстық құқық бұзушылықтарды» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

«237-бабының» деген сөздер «268-бабының» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

17) 19-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Соттардың назары банданың немесе басқа қылмыстық топтың құрамында 

жасаған қылмыстық құқық бұзушылықтары үшiн кiнәлi адамдарға жаза 
тағайындау кезiнде жауаптылықты даралау қағидатын бұлжытпай сақтаудың 
маңыздылығына аударылсын.»; 

18) мынадай мазмұндағы 20-тармақпен толықтырылсын:
«20. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес осы 

нормативтік қаулы қолданылатын құқықтың құрамына кіреді, сондай-ақ 
жалпыға бірдей міндетті болып табылады және ресми жарияланған күнінен 
бастап қолданысқа енгізіледі.». 

4. «Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 67-бабын қолдану 
жөнiндегi сот практикасы туралы» 2001 жылғы 21 маусымдағы № 4 (Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 2003 жылғы 11 шілдедегі № 6, 2011 жылғы 
21 сәуірдегі № 11 нормативтік қаулыларымен енгізілген өзгерістермен және 
толықтырулармен):

1) тақырыбындағы және бүкіл мәтін бойынша «67» деген цифрлар «68» 
деген цифрлармен ауыстырылсын;

2) бүкіл мәтін бойынша «КІЖК-нің», «КІЖК-ге», «ҚІЖК-не» деген сөздер 
тиісінше «КПК-нің», «ҚПК-ге», «ҚПК-не» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) кіріспеде:
«ҚК-нің» деген сөз «Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 

(бұдан әрі - ҚК-нің)» деген сөздермен ауыстырылсын;
«қылмыс» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
4) 1-тармақта:
бірінші абзацта: 
«жәбірленушiнiң» деген сөзден кейін «, арыз берушінің» деген сөздермен 

толықтырылсын;
«оның», «қылмысты» деген сөздер тиісінше «олардың», «қылмыстық 

құқық бұзушылықтарды» деген сөздермен ауыстырылсын;
«жәбірленушімен» деген сөзден кейін «, арыз берушімен» деген сөздермен 

толықтырылсын;
екінші абзацта:
«қылмыс» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
«және жәбірленушіге» деген сөздер «жәбірленушіге және арыз берушіге» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
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«Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің (бұдан әрі - ҚК-нің)» 
деген сөздер «ҚК-нің» деген сөздермен ауыстырылсын;

5) 3, 3-1, 3-2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. ҚК-нің 68-бабының бірінші бөлігіне сәйкес қылмыстық теріс 

қылық жасаған адам, егер ол келтiрiлген зиянның есесін толтырса және ол 
жәбірленушімен, арыз берушімен татуласса немесе медиация тәртібімен 
татуласса, қылмыстық жауапкершіліктен босатылуға жатады.

3-1. ҚК-нің 68-бабы бірінші бөлігінің ережелері онша ауыр емес немесе 
ауырлығы орташа қылмыс жасаған адамдарға қатысты мынадай негіздердің 
жиынтығы болған кезде қолданылады:

олар жасаған қылмыстық жазаланатын әрекет қазаға ұшыратумен 
байланысты емес онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыстар 
санатына жатады;

қылмыс жасаған адам жәбірленушімен, арыз берушімен, сондай-ақ 
медиация тәртібімен татуласса;

қылмыс жасаған адам жәбірленушіге, арыз берушіге жасаған қылмысымен 
келтiрген зиянның есесін толтырса.

Санамаланған негіздердің ең болмағанда біреуі болмаған жағдайда 
ҚК-нің 68-бабының бірінші бөлігін қолдануға жол берілмейді. 
Бұл ретте адам қылмыстық теріс қылықты немесе онша ауыр емес немесе 

ауырлығы орташа қылмысты алғаш рет жасағандығының не оның әрекеттерінде 
қылмыстардың бірнеше рет жасалуының, жиынтығының немесе қайталануының 
бар болуының, алдыңғы үкім бойынша жазасы өтелген-өтелмегендігінің немесе 
жаңа қылмыс жазасын өтеу кезеңінде не пробациялық бақылау немесе үкімді 
орындаудың мерзімін кейінге қалдыру не шартты түрде мерзімінен бұрын 
босатылған кезде жазасының өтелмей қалған бөлігінің ішінде жасағандығының 
маңызы жоқ. 

ҚК-нің 68-бабы бірінші бөлігінің ережелерін қолданған кезде осы бапта 
көрсетілген істі тоқтату негіздері Қазақстан Республикасы Қылмыстық-
процестік кодексінің (бұдан әрі – ҚПК) 32-бабының екінші және төртінші 
бөліктерінде, 35-бабы бірінші бөлігінің 5, 7-тармақтарында көзделген 
қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істерге қолданылмайды.

3-2. ҚК-нің 68-бабының екінші бөлігі бойынша қазаға ұшыратумен немесе 
адамның денсаулығына ауыр зиян келтірумен байланысты емес ауыр қылмысты 
жасағаны туралы істі тоқтату жөніндегі мәселені шешу, егер бұл қылмысты 
адамдар алғаш рет жасаса, мүмкін болады. Олардың толық тізбесі ҚК-нің 
68-бабының екінші бөлігінде көрсетілген.

ҚК-нің 68-бабы екінші бөлігінің ережелері қазаға ұшыратумен немесе 
адамның денсаулығына ауыр зиян келтірумен байланысты емес ауыр қылмыс 
жасаған адамдарға қатысты мынадай негіздердің жиынтығы болған кезде 
қолданылады:

қазаға ұшыратумен немесе адамның денсаулығына ауыр зиян келтірумен 
байланысты емес ауыр қылмысты алғаш рет жасаған кәмелетке толмағандар, 
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жүкті әйелдер, жас балалары бар әйелдер, жас балаларын жалғыз өзі тәрбиелеп 
отырған еркектер, елу сегіз жастағы және ол жастан асқан әйелдер, алпыс үш 
жастағы және ол жастан асқан еркектер жасаса;

кінәлі адам жасаған іс-әрекет қазаға ұшыратумен немесе адамның 
денсаулығына ауыр зиян келтірумен байланысты емес ауыр қылмыстар санатына 
жатса;

қылмыс жасаған адам жәбірленушімен, арыз берушімен, оның ішінде 
медиация тәртібімен татуласса;

қылмыс жасаған адам жәбірленушіге, арыз берушіге жасаған қылмысымен 
келтiрген зиянды қалпына келтірсе.

Санамаланған негіздердің ең болмағанда біреуі болмаған жағдайда 
ҚК-нің 68-бабының екінші бөлігін қолдануға жол берілмейді. 
Кәмелетке толмаған адамды қазаға ұшыратумен немесе адамның 

денсаулығына ауыр зиян келтірумен байланысты емес ауыр қылмыс жасағаны 
үшін қылмыстық жауапкершіліктен босатқан жағдайда оған тәрбиелік әсері бар 
мәжбүрлеу шаралары қолданылады.»;

6) 4-тармақта:
«орташа ауырлықтағы қылмыс жасаған адамға ҚК-нің 67-бабының 

1-бөлігін» деген сөздер «ауыр қылмыс жасаған адамға ҚК-нің 68-бабының 
екінші бөлігін» деген сөздермен ауыстырылсын;

«77» деген цифрлар «79» деген цифрлармен ауыстырылсын;
7) 5-тармақта:
«қылмыс», «қылмысқа» деген сөздер тиісінше «қылмыстық құқық 

бұзушылық», «қылмыстық құқық бұзушылыққа» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«жәбірленушiнiң» деген сөзден кейін «, арыз берушінің» деген сөздермен 
толықтырылсын;

8) 6-тармақта:
«Жәбiрленушiге», «жәбірленушiнiң» деген сөздерден кейін тиісінше  

«, арыз берушіге», «, арыз берушінің» деген сөздермен толықтырылсын;
«қылмыс» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
9) 7-тармақта:
«Жәбiрленушiнің», «жәбірленушi» деген сөздерден кейін тиісінше «, арыз 

берушінің», «, арыз беруші» деген сөздермен толықтырылсын; 
«қылмыс» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
10) 8-тармақта:
«Жәбiрленушiнің», «жәбірленушiнiң», «жәбірленуші» деген сөздерден 

кейін тиісінше «, арыз берушінің», «, арыз беруші» деген сөздермен 
толықтырылсын;

«қылмыс» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен 
ауыстырылсын;
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11) 9-тармақтағы «75» деген цифрлар «71» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

12) 9-1-тармақта:
бірінші абзацтағы «67-бабының бірінші, екінші немесе үшінші 

бөліктерінің» деген сөздер «68-бабының бірінші, екінші бөліктерінің» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

«(жеке немесе заңды тұлға)» деген сөздерден кейін «, арыз беруші» деген 
сөздермен толықтырылсын;

екінші абзацта:
«қылмыспен» деген сөздер «қылмыстық құқық бұзушылықпен» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
«жәбірленушi» деген сөзден кейін «, арыз беруші» деген сөздермен 

толықтырылсын;
үшінші абзацтағы «307-бабына ескертудің бесінші бөлігінде» деген сөздер 

«3-бабының 29-тармағында» деген сөздермен ауыстырылсын;
13) 9-2-тармақтағы «38» деген цифрлар «36» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
14) 10-тармақтағы «ҚIЖК-нiң 7-бабының 22-тармағында» деген сөздер 

«ҚПК-нің 7-бабының 13-тармағында» деген сөздермен ауыстырылсын;
15) мынадай мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:
«10-1. ҚК-нің 68-бабының төртінші бөлігіне сәйкес татуласуына 

байланысты мынадай құқық бұзушылықтарды жасаған адамдарға қатысты 
қылмыстық жауаптылықтан босатуға жол берілмейді:

адам өліміне не екі және одан да көп адамның өліміне әкеп соққан 
абайсызда жасалған қылмыстар; 

сыбайлас жемқорлық қылмыстар;
террористік қылмыстар;
экстремистік қылмыстар;
қылмыстық топ құрамында жасалған қылмыстар;
жас балаларға жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыстар.»;
16) 11-тармақ алып тасталсын;
17) 12-тармақта:
бірінші абзац алып тасталсын;
екінші абзацтағы «ҚIЖК-нiң 7-бабының 24-тармағында» деген сөздер 

«ҚПК-нiң 7-бабының 11-тармағында» деген сөздермен ауыстырылсын;
18) 13-тармақтағы «67-бабының 1-бөлігінде» деген сөздер «68-бабының 

бірінші бөлігінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
19) 13-1-тармақта:
екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Заңның көрсетілген нормаларын қолдану кезінде жәбірленушілердің, 

арыз берушілердің ұстанымымен қатар, әрекеттің сипаты мен қоғамға қауіптілік 
дәрежесі, қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамды сипаттайтын деректер, 
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қылмыстық құқық бұзушылықтан туындаған салдарлар және істің басқа да 
елеулі мән-жайлары ескерілуге тиіс.»;

үшінші абзац алып тасталсын;
20) 13-2-тармақтағы «жәбірленушiмен», «Жәбірленушiмен» деген 

сөздерден кейін «, арыз берушімен» деген сөздермен толықтырылсын;
21) 15-тармақта:
бірінші абзацта:
«38-бабының 1-бөлiгiне» деген сөздер «36-бабының бірінші бөлігіне» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
«67-бабын» деген сөздер «65-бабының бірінші бөлігінде, 66, 

67-баптарында, 68-бабының екінші, үшінші бөліктерінде, 69-бабының бірінші 
бөлігінде, 83-бабының бірінші, үшінші бөліктерінде, сонымен қатар 441, 442, 
444, 445, 446, 447, 448, 453-баптарының ескертпелерінде көзделген жағдайларда 
68-бабын» деген сөздермен ауыстырылсын;

төртінші абзацтағы «шын мәнiсiнде кiшiгiрiм және орташа ауырлықтағы 
қылмыс құрамы және ҚК-нiң 67 бабын қолдану үшiн негiз бар» деген сөздер «іс 
жүзінде олар бойынша КҚ-нің 68-бабы қолданылуы мүмкін» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

22) 16-тармақта:
«жәбірленушiге», «Жәбiрленушiге», деген сөздерден кейін «, арыз 

берушіге» деген сөздермен толықтырылсын; 
«38-бабының 5-бөлiгiне» деген сөздер «36-бабының бесінші бөлігіне» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
23) 17-тармақта: 
«269-бабының 5-8 бөлiктерi, 307, 325, 377 – 380, 383-баптары» деген 

сөздер «288-бабының екінші, үшінші және төртінші бөліктері 327, 344, 395, 396, 
397, 398, 401-баптары» деген сөздермен ауыстырылсын;

«емес» деген сөзден кейін «ауыр» деген сөзбен толықтырылсын;
«67-бабының 1-бөлігін» деген сөздер «68-бабының екінші бөлігін»;
24) 18-тармақтағы «жәбірленушiмен» деген сөзден кейін «арыз берушімен» 

деген сөздермен толықтырылсын;
25) 19-тармақтағы «және қадағалау сатысындағы» деген сөздер «сатыдағы» 

деген сөзбен ауыстырылсын;
26) мынадай мазмұндағы 20-тармақпен толықтырылсын:
«20. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес осы 

нормативтік қаулы қолданылатын құқықтың құрамына кіреді, сондай-ақ 
жалпыға бірдей міндетті болып табылады және ресми жарияланған күнінен 
бастап қолданысқа енгізіледі.». 

5. «Қылмыстық істер бойынша сот ісін жүргізу жариялылығы 
принципін соттардың сақтауы туралы» 2002 жылғы 6 желтоқсандағы 
№ 25 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2010 жылғы 25 маусымдағы 
№ 8, 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 4 нормативтік қаулысымен енгізілген 
өзгерістермен және толықтырулармен):
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1) бүкіл мәтін бойынша:
«ҚІЖК-нің» деген сөз «ҚПК-нің» деген сөзбен ауыстырылсын;
«процессуалдық» деген сөз «процестік» деген сөзбен ауыстырылсын;
«өтініш», «өтініші», «өтініштерді», «өтініштер», «өтінішті» деген сөздер 

тиісінше «өтінішхат», «өтінішхаты», «өтінішхаттарды», «өтінішхаттар», 
«өтінішхатты» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 6-тармақта:
екінші сөйлем алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы сөйлемдермен толықтырылсын:
«ҚПК-нің 106-бабының алтыншы бөлігіне сәйкес тергеу судьясы шағымды 

сот отырысын өткізбей жеке-дара қарайды. Егер заңды және негізді шешім 
қабылдау үшін маңызы бар мән-жайларды зерттеу қажет болса, тергеу судьясы 
шағымды жабық сот отырысында тиісті адамдар мен прокурордың қатысуымен 
қарайды, олардың келмеуі шағымды қарауға кедергі келтірмейді. Тергеу 
судьясының өкімі бойынша сот отырысы бейнебайланыс режимінде өткізілуі 
мүмкін.»;

3) 7-тармақтағы «4-бөлігіне», «1-бөлігіне» деген сөздер тиісінше «төртінші 
бөлігіне», «бірінші бөлігіне» деген сөздермен ауыстырылсын»;

4) 9, 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«9. ҚПК-нің 347-1-бабының талаптарына сәйкес сот отырысының барысын 

түсіріп алуды сот отырысының хатшысы аудио-, бейнежазба құралдарының 
көмегімен жүзеге асырады. Жабдықтардың техникалық ақауының болуынан 
аудио-, бейнежазба құралдарын пайдаланудың мүмкін болмауы сот отырысының 
хаттамасында аудио-, бейнежазбаны пайдаланбау себептерін міндетті түрде 
көрсете отырып, сот отырысын жалғастыруды жоққа шығармайды.

Соттың сот отырыстарында аудио-, бейнежазбаны қолдануы сот ісін 
жүргізу мақсатында ғана сот талқылауының барысын дәл түсіріп алу үшін, 
сондай-ақ іс бойынша нақты деректерді белгілеу мақсатында пайдаланылады, 
бұл соттың жариялылық қағидатты жүзеге асыруын қамтамасыз етеді. 

10. Төрағалық етуші процеске қатысушылардың келісімімен бүкіл бас 
сот талқылауының барысында, сондай-ақ бас сот талқылауының белгілі бір 
бөлігінде процеске кейбір қатысушылар мен өзге де адамдарға қатысты суретке 
түсіруге, аудио-, бейнежазбаны қолдануға рұқсат ете алады. Бұл әрекеттер сот 
талқылауының қалыпты өтуіне кедергі келтірмеуге тиіс.»;

5) 11-тармақтағы «бейне-жазуды» деген сөздер «аудио-, бейнежазбаны» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

6) 13-тармақтағы «және қадағалау» деген сөздер алып тасталсын.
6. «Қорғану құқығын реттейтін қылмыстық іс жүргізу заңнамасын 

қолдану тәжірибесі туралы» 2002 жылғы 6 желтоқсандағы № 26 (Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 2010 жылғы 25 маусымдағы № 9 нормативтік 
қаулысымен енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен): 

1) тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
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«Қорғану құқығын реттейтін қылмыстық процестік заңнаманы қолдану 
практикасы туралы»;

2) бүкіл мәтін бойынша:
«ҚІЖК-нің» деген сөз «ҚПК-нің» деген сөзбен ауыстырылсын;
«процессуалдық» деген сөз «процестік» деген сөзбен ауыстырылсын;
«сезіктіге», «Сезіктіге», «сезіктінің», «сезіктілікті», «сезікті», «сезіктіні» 

деген сөздер тиісінше «күдіктіге», «Күдіктіге», «күдіктінің», «күдікті», 
«күдіктіні» деген сөздермен ауыстырылсын; 

3) кіріспеде:
екінші абзацта:
«барлық кезеңінде» деген сөздерден кейін «қорғануға құқығы бар 

куәгерге,» деген сөздермен толықтырылсын;
«сотталғанға» деген сөзден кейін «, ақталғанға» деген сөзбен 

толықтырылсын;
үшінші абзацтағы «алдын ала тергеу» деген сөздер «сотқа дейінгі тергеп-

тексеру» деген сөздермен ауыстырылсын;
бесінші абзацта:
 «жолсыздықтарды жою,» деген сөздерден кейін «қорғануға құқығы бар 

куәгердің,» деген сөздермен толықтырылсын;
«сотталғанның» деген сөзден кейін «, ақталғанның» деген сөзбен 

толықтырылсын;
4) 1-тармақта:
«іс жүргізудегі» деген сөздерден кейін «қорғануға құқығы бар куәгердің,» 

деген сөздермен толықтырылсын; 
«Қылмыстық іс жүргізу кодексінің (әрі қарай мәтін бойынша-ҚІЖК)» деген 

сөздер «Қылмыстық-процестік кодексінің (бұдан әрі - ҚПК) деген сөздермен 
ауыстырылсын»;

5) 2-тармақта:
«Сезіктінің» деген сөз «Қорғануға құқығы бар куәгердің, күдіктінің,» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
«сотталғанның» деген сөзден кейін «, ақталғанның» деген сөзбен 

толықтырылсын;
«,тағылған айыпты» деген сөздер алып тасталсын;
«айыпкер ретінде жауапқа тартылудан,» деген сөздер «күдіктінің іс-

әрекетін саралау туралы қаулы шығарудан, » деген сөздермен ауыстырылсын;
6) 3-тармақтағы «органдардың» деген сөзден кейін «қорғануға құқығы бар 

куәгердің» деген сөздермен толықтырылсын;
7) 4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Әркімге білікті заң көмегін алу құқығына кепілдік беретін Қазақстан 

Республикасы Конституциясының 13-бабы 3-тармағының, ҚПК-нің 27-бабының 
негізінде қорғаушы ретінде адвокат қатыса алады және адвокатпен қатар 
қорғаушылар ретінде ғана іске қатыса алатын, ҚПК-нің 66-бабының екінші 
бөлігінде көрсетілген адамдар жіберілуі мүмкін.»;
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8) 5-тармақта:
«іске қатысуға жіберіледі» деген сөздер «іске кіріседі» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
«70», «72» деген цифрлар тиісінше «66», «68» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
9) 7-тармақтың екінші абзацында:
«сезіктінің» деген сөз «қорғалуға құқығы бар куәгердің, күдіктінің,» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
 «сотталғанның» деген сөзден кейін «, ақталғанның» деген сөзбен 

толықтырылсын;
10) 8-тармақтағы «71» деген цифрлар «67» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
11) 9-тармақта:
«Сезіктінің» деген сөз «Қорғануға құқығы бар куәгердің, күдіктінің,» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
«сотталушының,» деген сөзден кейін «сотталғанның, ақталғанның» деген 

сөздермен толықтырылсын;
12) 10-тармақта:
бірінші абзацта:
 «нақтылы жағдайда» деген сөздерден кейін «қорғануға құқығы бар 

куәгердің,» деген сөздермен толықтырылсын;
«сотталушының» деген сөзден кейін «,сотталғанның және ақталғанның» 

деген сөздермен толықтырылсын;
үшінші абзацтағы «241-бабының 1-бөлігінің 3-тармағына» деген сөздер 

«271-бабының бірінші бөлігінің 4-тармағына» деген сөздермен ауыстырылсын;
13) 11-тармақтағы «оған айып тағылғанға дейін бұлтартпау шарасы 

қолданылған уақыттан, ал айыпталушыға айып тағылған кезден бастап,» деген 
сөздер «оған бұлтартпау шарасы қолданылған уақыттан бастап күдіктінің 
әрекеті туралы қаулыны хабарлағанға дейін,» деген сөздермен ауыстырылсын; 

14) 12-тармақтағы «айыпталушыға» деген сөз алып тасталсын;
15) 13-тармақта:
екінші абзацта:
«, айыпталушыға олардың», «олардан жауап алу» деген сөздер тиісінше 

«оның», «одан жауап алу» деген сөздермен ауыстырылсын;
«тергеудің аяқталуы және сот талқылауында» деген сөздер «сотқа дейінгі 

тергеп-тексерудің аяқталуы және сот талқылауы сатыларында» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Қорғалуға құқығы бар куәнің, күдіктінің, айыпталушының, 

сотталушының, сотталған адамның, ақталған адамның, олардың 
қорғаушыларының қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысқанына-қатыспағанына 
қарамастан, оларға тиесілі барлық қорғану құқықтары сақталады және осы 
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құқықтардың шектелуі немесе кемсітілуі қорғану құқығын бұзушылық болып 
табылады.»;

16) 14-тармақтағы «102-бабының 6-бөлігіне» деген сөздер «99-бабының 
алтыншы бөлігіне» деген сөздермен ауыстырылсын;

17) 15-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
«Қорғаушыдан бас тарту мынадай жағдайларда: күдікті, айыпталушы, 

сотталушы, сотталған, ақталған немесе айыпталушы кәмелетке толмаса; күдікті, 
айыпталушы, сотталушы, сотталған, ақталған немесе айыпталушы өзінің дене 
немесе психикалық кемістігінен өзінің қорғану құқығын өз бетінше жүзеге 
асыра алмаса; күдікті, айыпталушы, сотталушы, сотталған, ақталған немесе 
айыпталушы сот ісі жүргізілетін тілді білмесе; айыпталушы стационарлық 
сот-психиатриялық сараптамаға мәжбүрлеп жіберілген болса; жазалау 
шарасы ретiнде өлiм жазасы немесе өмір бойына бас бостандығынан айыру 
тағайындалуы мүмкiн қылмыстарды жасады деп адамға күдік келтірілген кезде 
қабылданбайды, сондай-ақ ҚПК-нің 67-бабының бірінші бөлігінде көрсетілген 
жағдайларда.»; 

үшінші абзацта:
«97-бабының 1-бөлігінде» деген сөздер «94-бабының бірінші бөлігінде» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
«сотталушыны» деген сөзден кейін «,сотталғанды және ақталғанды» деген 

сөздермен толықтырылсын;
төртінші абзацтағы «109», «403» деген цифрлар тиісінше «106», «422» 

деген цифрлармен ауыстырылсын;
18) 16-тармақта:
«Сезіктіні» деген сөз «Күдіктіні, қорғануға құқығы бар куәгерді,» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
екінші абзацта:
«айыпталушының,» деген сөзден кейін «сотталушының, сотталғанның» 

деген сөздермен толықтырылсын;
«тергеудің» деген сөз «сотқа дейінгі тергеп-тексеру органдарының» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
19) 17-тармақтағы «сотталғанға» деген сөзден кейін «, ақталғанға» деген 

сөздермен толықтырылсын;
20) 18-тармақта:
«айыпталушының,» деген сөзден кейін «, сотталушының, сотталғанның» 

деген сөздермен толықтырылсын;
«және ҚІЖК-нің 303-бабына сәйкес істі қосымша тергеуге жіберуге де 

негіз бола алмайды.» деген сөздер алып тасталсын;
21) 19-тармақтағы «Қылмыстық ізге түсу» деген сөздер «Сотқа дейінгі 

тергеп-тексеру» деген сөздермен ауыстырылсын;
22) 20-тармақтағы «415» деген цифрлар «436» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
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23) 21-тармақтағы «(сезіктіге)» деген сөздер «(күдіктіге, сотталушыға)» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

24) 23-тармақта:
үшінші абзацтағы «және қадағалау» деген сөздер алып тасталсын;
төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Қорғаушының апелляциялық сатыда қатысуы ҚПК-нің 67-бабында 

көрсетілген жағдайларда және ҚПК-нің 428-бабының төртінші бөлігінде 
көзделген тәртіппен қамтамасыз етіледі.»;

мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын:
«Қорғаушының кассациялық сатыда қатысуы ҚПК-нің 67-бабының 

бірінші бөлігінде көрсетілген жағдайларда жүзеге асырылады. Іс сотталғанның, 
ақталғанның жағдайының нашарлауы туралы мәселе көтерілген жәбірленушінің 
(азаматтық талапкердің), олардың өкілдерінің өтінішхаты, прокурордың 
наразылығы бойынша қаралатын жағдайларда қорғаушының кассациялық 
сатыда қатысуы міндетті болып табылады.»; 

25) 24-тармақта:
«Сотталушы» деген сөзден кейін «, ақталған адам» деген сөздермен 

толықтырылсын;
«қадағалау» деген сөз алып тасталсын;
«шағымды», «шағымы», «шағым» деген сөздерден кейін «(өтініш хатты)», 

«(өтінішхаты)», «(өтінішхат)» деген сөздермен толықтырылсын;
26) 25-тармақтағы бірінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:
«Соттардың сотталғандарға қатысты үкімдерді орындауға байланысты 

мәселелерді қарау кезінде ҚПК-нің 67-бабының бірінші бөлігінде көзделген 
жағдайларда қорғаушының іске қатысуы міндетті екенін назарда ұстағандары 
жөн.»;

27) 26-тармақта:
«сотталғанның,» деген сөзден кейін «, ақталған адамның» деген сөздермен 

толықтырылсын;
«және қадағалау» деген сөздер алып тасталсын.
28) 27-тармақта:
бірінші абзацта:
«қызметін бюджет қаржылары есебінен төлеу» деген сөздер «заң көмегін 

көрсеткініне бюджет қаражатының есебінен ақы төлеу» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«176» деген цифрлар «178» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«4-бөлігінде», деген сөздер «төртінші бөлігінде» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
екінші және үшінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
«Қорғаушы ҚПК-нің 67-бабының үшінші бөлігіне, 76-бабының екінші 

бөлігіне сәйкес іске қатысқан жағдайларда, мемлекетке шығыстарды өтеуден 
босатуға жол беріледі.
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Адвокатқа төленуге жататын соманы есептеу Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленетін жалақының ең төменгі мөлшеріне пайыздық 
арақатынаста есептелетін сағаттық мөлшерлеме бойынша жүзеге асырылуға 
тиіс.».

7. «Қылмыстық істер бойынша сот сараптамасы туралы» 
2004 жылғы 26 қарашадағы № 16 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының 2010 жылғы 25 маусымдағы № 14 нормативтік қаулысымен енгізілген 
өзгерістермен және толықтырулармен):

1) бүкіл мәтін бойынша:
«ҚІЖК-нің» деген сөз «ҚПК-нің» деген сөзбен ауыстырылсын;
2) 1-тармақта:
«Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің (әрі қарай 

- ҚІЖК)» деген сөздер «Қазақстан Республикасы Қылмыстық процестік 
кодексінің (бұдан әрі - ҚПК)» деген сөздермен ауыстырылсын;

«240» деген цифрлар «270» деген цифрлармен ауыстырылсын;
3) 3-тармақта:
«ҚР ҚІЖК-нің 243» деген сөздер «ҚПК-нің 273» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
«Қазақстан Республикасының Заңында» деген сөздер 
«Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 10 ақпандағы № 44-VI Заңында» 

деген сөздермен ауыстырылсын ;
абзацтардың «а)», «б)», «в)» деген әріптермен белгіленуі алып тасталсын;
4) 4-тармақта:
«241», «409» деген цифрлар тиісінше «271», «429» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
алтыншы абзацтағы «кассациялық және қадағалау сатылары соттарының» 

деген сөздер «кассациялық сатыдағы соттың» деген сөздермен ауыстырылсын;
5) 5-тармақта:
екінші абзацтағы «анықтау немесе алдын ала тергеу» деген сөздер «сотқа 

дейінгі тергеп-тексеру» деген сөздермен ауыстырылсын;
үшінші абзацтағы «жүргізу сол сарапшының өзіне» деген сөздерден кейін 

«немесе өзге сот сарапшысына» деген сөздермен толықтырылсын;
төртінші абзацта: 
«жүргізуді сол сарапшының өзіне тапсыруға болмайды.» деген сөздер 

«жүргізу сот сарапшыларының комиссиясына тапсырылады.» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
«Алдыңғы сот сараптамасын жүргізген сот сарапшылары сараптаманы 

қайта жүргізген кезде қатысып, комиссияға түсініктемелер бере алады, бірақ 
олар сараптамалық зерттеуге және тұжырым жасауға қатыспайды.»;

«249», «250», «255» деген цифрлар тиісінше «281», «282», «287» деген 
цифрлармен ауыстырылсын;

6) 8-тармақта:
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«247» деген цифрлар «279» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«50-бабының бірінші бөлігінің 4) тармағына» деген сөздер 
«45-бабының бірінші бөлігінің 2-тармағына» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
7) 10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. ҚПК-нің 341-бабына сәйкес сараптаманы тағайындау іс бойынша 

тыңдауды кейінге қалдыру үшін негіз болып табылады. Сараптама қорытындысы 
алынғаннан кейін сот талқылауы жалғастырылады.

Соттар сараптама жүргізу мерзімін бақылауға алып және қажет болған 
жағдайларда сараптама мекемелерінен сараптама қорытындысының дайындығы 
туралы сұрауы керек.»;

8) 12-тармақтағы абзацтардың «а)», «б)», «в)», «г)», «д)» деген әріптермен 
белгіленуі алып тасталсын;

9) 13-тармақтағы «251» деген цифрлар «283» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

10) 14-тармақтағы абзацтардың «1)», «2)», «3)», «4)», «5)» деген 
цифрлармен белгіленуі алып тасталсын;

11) 15-тармақта:
«355» деген цифрлар «374» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«253-бабы үшінші бөлігінің» деген сөздер «285-бабы төртінші бөлігінің» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
12) 18-тармақтағы «371», «121» деген цифрлар тиісінше «390», «118» деген 

цифрлармен ауыстырылсын.
8. «Сот отырысының хаттамасы жөнінде қылмыстық іс жүргізу 

заңдарының нормаларын қолдану туралы» 2005 жылғы 23 желтоқсандағы 
№11 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2010 жылғы 25 маусымдағы 
№15, 2011 жылғы 21 сәуірдегі №1 нормативтік қаулыларымен енгізілген 
өзгерістермен және толықтырулармен):

1) тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қылмыстық-процестік заңның сот отырысының хаттамасы жөніндегі 

нормаларын қолдану туралы»;
2) бүкіл мәтін бойынша:
«ҚІЖК-нің» деген сөз «ҚПК-нің» деген сөзбен ауыстырылсын;
«301» деген цифрлар «321» деген цифрлармен ауыстырылсын;
3) 1-тармақтағы «және қадағалау» деген сөздер алып тасталсын;
4) 3-тармақта:
«Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің (әрі қарай 

- ҚІЖК)» деген сөздер «Қазақстан Республикасы Қылмыстық процестік 
кодексінің (бұдан әрі - ҚПК» деген сөздермен ауыстырылсын;

«41-44-тарауларында» деген сөздер «43, 44, 45, 46-тарауларында» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

5) 5-тармақта:
2, 3, 4, 5, 6, 7-абзацтардың сызықша белгісімен белгіленуі алып тасталсын;
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бірінші абзацтағы «41-45-тарауларында» деген сөздер «43, 44, 45, 
46-тарауларында» деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші абзацта:
«109-бабындағы тәртіпте» деген сөздер «106-бабындағы тәртіппен жабық 

сот отырысында» деген сөздермен ауыстырылсын;
«тергеу және анықтау» деген сөздер «қылмыстық қудалау» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«ҚПК-нің 55-бабы бірінші бөлігінің 1, 2, 5, 6, 7 және 8-тармақтарында, 

екінші бөлігінің 2 және 3-тармақтарында көрсетілген күзетпен ұстауды 
санкциялау; үйқамақты санкциялау; экстрадициялық қамақты санкциялау; 
күзетпен ұстау, үйқамақ, экстрадициялық қамақ мерзімдерін ұзарту; кепілді 
қолдану; мүлікке тыйым салуды санкциялау мәселелерін; тез бұзылатын 
немесе қылмыстық істі мәні бойынша шешкенге дейін ұзақ сақталуы елеулі 
материалдық шығындарды қажет ететін заттай дәлелдемелерді өткізу туралы; 
сотқа дейінгі іс жүргізу барысында жәбірленуші мен куәның айғақтарын 
сақтауға қою туралы мәселелерді қарау;»;

төртінші абзацтағы «409-бабының жетінші бөлігінде» деген сөздер 
«429-бабының сегізінші бөлігінде» деген сөздермен ауыстырылсын;

бесінші абзацтағы «452-457-баптарының» деген сөздер «475-бабынан 
бастап 482-бабының» деген сөздермен ауыстырылсын; 

алтыншы абзацтағы «54-56-тарауларында» деген сөздер «54, 59, 60, 
62-тарауларында» деген сөздермен ауыстырылсын;

жетінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«ҚПК-нің 53-тарауында көзделген тәртіппен жаңадан ашылған мән-жайлар 

бойынша іс бойынша іс жүргізуді жаңадан бастау туралы өтінішхаттарды 
қарағанда.»;

6) 8-тармақта:
«126» деген цифрлар «123» деген цифрлармен ауыстырылсын;
үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Істі алдын ала тыңдау хаттамасында, Қазақстан Республикасы Қылмыстық 

кодексiнiң 170 (төртiншi бөлiгiнде), 175, 177, 178, 184, 255 (төртiншi бөлiгiнде), 
263 (бесінші бөлiгiнде), 286 (төртiншi бөлiгiнде), 297 (төртiншi бөлiгiнде), 
298 (төртiншi бөлiгiнде), 299 (төртiншi бөлiгiнде)-баптарында көзделген 
қылмыстар туралы істерді, сондай-ақ төтенше жағдай және жаппай тәртіпсіздік 
жағдайы барысында кісі өлтіру, соғыс уақытында немесе ұрыс жағдайында 
жасалған әскери қылмыстарды қоспағанда, оларды жасағаны үшін қылмыстық 
заңда өлім жазасы немесе өмір бойына бас бостандығынан айыру, сонымен 
қатар 125 (үшінші бөлігінде), 128 (төртінші бөлігінде), 132 (бесінші бөлігінде), 
135 (төртінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстарды жасағаны үшін 
сотталушыға, айыпталушыға оның ісін алқабилердің қатысуымен қарау туралы 
өтінішхат беру құқығы түсіндірілгенін, осы мәселе бойынша оның ұстанымын, 
мәлімделген өтінішхат бойынша тараптардың пікірін көрсету қажет.»;



107

Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан №4/2017

7) 16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Істі талқылауды аудио-, бейнежазба құралдарын пайдалану арқылы 

түсіріп алған жағдайда, сот отырысының хатшысы жазбаша нысанда қысқаша 
хаттама жасайды, онда мыналар көрсетіледі: сот отырысының жылы, айы, 
күні және орны, сот отырысының басталу және аяқталу уақыты, істі қарайтын 
соттың атауы мен құрамы, судьялардың, сот отырысы хатшысының тегі мен 
аты-жөні, істің атауы, сотталушының жеке басы туралы деректер, соттың аудио-, 
бейнежазба құралдарын қолдануы туралы мәліметтер, аудио-, бейнежазбаны 
қамтитын файлдың атауы, процеске қатысушылардың және басқа да адамдардың 
келгені туралы мәліметтер, іске қатысатын адамдар дәлелдемелер ретінде 
ұсынылған қосымша материалдардың іске қоса тіркелгені туралы мәліметтер, 
түпкілікті нысандағы хаттаманың жасалған күні.

Сот отырысының қысқаша хаттамасына төрағалық етуші және хатшы қол 
қояды.

Аудио-, бейнежазбаны қамтитын материалдық жеткізгіш пен сот 
отырысының қысқаша хаттамасы іс материалдарына қоса тіркеледі.

Сот іске қатысатын адамдардың және олардың өкілдерінің өтінішхаты 
бойынша аудио-, бейнежазбаның көшірмесін немесе сот отырысының 
хаттамасын ұсынады. Іс жабық сот отырысында қаралған жағдайда іске 
қатысатын адамдарға аудио-, бейнежазбалар және сот отырысының хаттамасы 
ұсынылмайды, олардың аудио-, бейнежазбамен және сот отырысының 
хаттамасымен сотта танысу мүмкіндігі қамтамасыз етіледі.»;

8) 17-тармақтағы «87», «89», «94», «126» деген цифрлар тиісінше 
«83»,«86», «91», «123» деген цифрлармен ауыстырылсын;

9) 18-тармақтағы «328» деген цифрлар «347» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

10) 23-тармақ алып тасталсын;
11) 25-тармақтағы «126» деген цифрлар «123» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
12) 26-тармақтың бірінші және екінші абзацтары мынадай редакцияда 

жазылсын:
«Хаттамамен танысқан соң тарап, сонымен қатар ҚПК-нің 347-бабының 

жетінші бөлігінде көрсетілген өзге де адамдар оған өзінің ескертулерін жазбаша 
нысанда немесе электрондық құжат нысанында бес тәулік ішінде беруге 
құқылы.

ҚПК-нің 348-бабына сәйкес сот отырысы хаттамасының көлемі үлкен 
болған жағдайда, төрағалық етуші тараптардың өтінішхаты бойынша олардың 
танысуы және ескертулер беруі үшін неғұрлым ұзақ, қисынды мерзім 
белгілейді.»;

13) 28-тармақтағы «330» деген цифрлар «349» деген цифрлармен 
ауыстырылсын.

9. «Қылмыстық істер бойынша дәлелдемелерді бағалаудың кейбір 
мәселелері туралы» 2006 жылғы 20 сәуірдегі № 4 (Қазақстан Республикасы 
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Жоғарғы Сотының 2010 жылғы 25 маусымдағы № 11 нормативтік қаулысымен 
енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен):

1) бүкіл мәтін бойынша:
«іс жүргізу кодексінің», «іс жүргізу міндеттерін», «іс жүргізу заңын», 

«іс жүргізуге қатысушыларға», «іс жүргізу заңының», «іс жүргізу әрекеті», 
«іс жүргізу әрекеттерінің», «іс жүргізуге қатысушылармен», «іс жүргізу іс-
әрекеттерін», «іс жүргізу заңы», «іс жүргізу іс-әрекеттерін», деген сөздер 
тиісінше «процестік кодексінің», «процестік міндеттерін», «процестік 
заңды», «процеске қатысушыларға», «процестік заңының», «процестік 
әрекеті», «процестік әрекеттердің», «процеске қатысушылармен», «процестік 
әрекеттерді», «процестік заңы», «процестік әрекеттерді» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«ҚІЖК-нің» деген сөз «ҚПК-нің» деген сөзбен ауыстырылсын;
«сезіктінің», «сезікті» деген сөздер тиісінше «күдіктінің», «күдікті» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
2) 1-тармақтағы «Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу 

кодексінің нормаларымен (әрі қарай - ҚІЖК)» деген сөздер «Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық процестік кодексінің (бұдан әрі - ҚПК) 
нормаларымен» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 2-тармақта:
«115» деген цифрлар «111» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«болмағандығын,» деген сөзден кейін «күдіктінің,» деген сөзбен 

толықтырылсын;
«айыпталушының» деген сөзден кейін «немесе сотталушының» деген 

сөздермен толықтырылсын;
«және айыпталушының кiнәлiлiгiн» деген сөздер «, олардың кiнәлiлiгiн» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші абзацтағы «куәнің,» деген сөзден кейін «қорғауға құқығы бар 

куәнің,» деген сөздермен толықтырылсын;
үшінші абзацтағы «қылмыстық істі қозғағанға» деген сөздер «арызды 

тіркегенге, Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімінде қылмыстық 
құқық бұзушылық туралы хабарланғанға» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 4-тармақтағы «128», «116», «117» деген цифрлар тиісінше «125», «112», 
«113» деген цифрлармен ауыстырылсын;

5) 7-тармақтағы «415» деген цифрлар «436» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

6) 8-тармақта:
«қылмысты», «алдын ала тергеудің» деген сөздер тиісінше «қылмыстық 

құқық бұзушылықты», «сотқа дейінгі тергеп-тексерудің» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

7) 10-тармақта:
«97» деген цифрлар «94» деген цифрлармен ауыстырылсын;
үшінші абзац алып тасталсын;
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8) 11-тармақтағы «ҚІЖК-нің 37-бабы бесінші бөлігінің» деген сөздер 
«ҚПК-нің 35-бабы алтыншы бөлігінің» деген сөздермен ауыстырылсын;

9) 12-тармақтағы «363» деген цифрлар «382» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

10) 13-тармақта:
«82» деген цифрлар «78» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«алдын ала тергеу» деген сөздер «сотқа дейінгі тергеп-тексеру» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
11) 14-тармақта:
«алдын ала тергеу» деген сөздер «сотқа дейінгі тергеп-тексеру» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
«жоққа шығарылмаса және т.б.)» деген сөздерден кейін «тергеу судьясы 

айғақтарды сақтауға қойған кезде» деген сөздермен толықтырылсын;
12) 17-тармақтағы «223» деген цифрлар «221» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
13) 18-тармақта:
бірінші абзацта:
«қылмыстық іс қозғалғаннан» деген сөздер «арызды тіркегеннен, Сотқа 

дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімінде қылмыстық құқық бұзушылық 
туралы хабарланғаннан» деген сөздермен ауыстырылсын;

«122», «184», «190-2», «221», «231» деген цифрлар тиісінше «119», «179», 
«190», «219», «253» деген цифрлармен ауыстырылсын;

«сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізу» деген сөздер «сотқа дейінгі 
жеделдетілген тергеп-тексеру» деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арызды, хабарламаны Сотқа 

дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімінде тіркегенге дейін алынған 
нақты деректер жарамды дәлелдемелер ретінде таныла алмайды.»; 

үшінші абзацта:
(сараптама тағайындау жағдайларын қоспағанда) деген сөздер алып 

тасталсын;
«қорытындысымен» деген сөз «актісімен» деген сөзбен ауыстырылсын;
14) 19-тармақтағы «126» деген цифрлар «123» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
15) 22-тармақта:
үшінші абзацта:
«Алдын ала тергеу» деген сөздер «Сотқа дейінгі тергеп-тексеру» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
төртінші абзацтағы «237-бабының бірінші бөлігінде» деген сөздер 
«232-бабының төртінші және бесінші бөліктерінде» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
бесінші абзацтағы «және террористік актінің, диверсияның және өзге де 

ауыр қылмыстардың жасалуына әкелуі мүмкін» деген сөздер алып тасталсын;
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алтыншы абзацта:
«және ауыр, аса ауыр қылмыстардың жасалуына әкелуі мүмкін» деген 

сөздер алып тасталсын;
«қылмыс жасау үстінде» деген сөздер «қылмыстық құқық бұзушылық 

жасау үстінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
жетінші абзацта:
«116», «213», «218» деген цифрлар тиісінше «112», «210», «212» деген 

цифрлармен ауыстырылсын;
«қылмыс» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
16) 23-тармақтағы «Қылмыстық іс қозғалғанға» деген сөздер «арызды 

тіркегенге, Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімінде қылмыстық 
құқық бұзушылық туралы хабарланғанға» деген сөздермен ауыстырылсын;

17) 24-тармақтағы «анықтау немесе алдын ала тергеу» деген сөздер 
«сотқа дейінгі тергеп-тексеру» деген сөздермен ауыстырылсын;

18) 25-тармақта:
бірінші абзац алып тасталсын;
«қылмыс» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен 

ауыстырылсын; 
19) 26-тармақтағы «375» деген цифрлар «393» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
20) 27-тармақта:
«не кассациялық», «тиісінше» «және 446-8-баптарында» деген сөздер алып 

тасталсын;
«411» деген цифрлар «431-бабында» деген сөздермен ауыстырылсын.
10. «Қылмыстардың бірнеше рет жасалуын және жиынтығын саралау 

туралы» 2006 жылғы 25 желтоқсандағы №11 (Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының 2011 жылғы 21 сәуірдегі № 1 нормативтік қаулысымен 
енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен):

1) тақырыбындағы «Қылмыстардың» деген сөз «Қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) бүкіл мәтін бойынша:
«қылмыс», «қылмыстың», «қылмыстардың», «қылмысты», 

«қылмыстарды», «қылмысы», «қылмыстар», «қылмыстардан» деген сөздер 
тиісінше «қылмыстық құқық бұзушылық», «қылмыстық құқық бұзушылықтың», 
«қылмыстық құқық бұзушылықтардың», «қылмыстық құқық бұзушылықты», 
«қылмыстық құқық бұзушылықтарды», «қылмыстық құқық бұзушылығы», 
«қылмыстық құқық бұзушылықтар», «қылмыстық құқық бұзушылықтардан» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

«12» деген цифрлар «13» деген цифрлармен ауыстырылсын;
3) 1-тармақтағы «11» деген цифрлар «12» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
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4) 3-тармақтағы «175», «178» деген цифрлар тиісінше «188», «191» деген 
цифрлармен ауыстырылсын;

5) 11-тармақтағы «180» деген цифрлар «193» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

6) 12-тармақтағы «98», «99» деген цифрлар тиісінше «101», «102» деген 
цифрлармен ауыстырылсын;

7) 15-тармақтағы «ҚК 250-бабының екінші бөлігінің б) тармағы бойынша» 
деген сөздер «ҚК-нің 286-бабы екінші бөлігінің 2-тармағы бойынша» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

8) 21-тармақтағы «және қадағалау тәртібімен» деген сөздер «тәртіппен» 
деген сөзбен ауыстырылсын. 

11.  «Қажетті қорғану жөніндегі заңдарды қолдану туралы» 
2007 жылғы 11 мамырдағы № 2: 

1) тақырыбындағы «жөніндегі заңдарды» деген сөздер «туралы заңнаманы» 
деген сөзбен ауыстырылсын;

2) бүкіл мәтін бойынша: 
«96», «99», «109» деген цифрлар тиісінше «99», «102», «112» деген 

цифрлармен ауыстырылсын;
«қылмыстың», «қылмыс», «қылмысты», «қылмыстар», «қылмыстардың», 

«қылмыстарға» деген сөздер тиісінше «құқық бұзушылықтың», «құқық 
бұзушылық», «құқық бұзушылықты», «құқық бұзушылық», «құқық 
бұзушылықтардың», «құқық бұзушылықтарға» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 7-тармақтың 1), 2) деген цифрлармен белгіленуі алып тасталсын;
4) 12-тармақта:
«қарастыратын ҚК 32-бабының үшінші бөлігін» деген сөздер «көздейтін 

ҚК-нің 32-бабының екінші және үшінші бөліктерін» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

5) 18-тармақтағы «салмақтап» деген сөз «бағалап» деген сөзбен 
ауыстырылсын; 

6) 23-тармақтағы «ҚІЖК-нің» деген сөз «Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық-процестік кодексінің» деген сөзбен ауыстырылсын.

12. «Бұзақылық жөніндегі істер бойынша сот практикасы туралы» 
2009 жылғы 12 қаңтардағы № 3 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
2011 жылғы 21 сәуірдегі № 1 нормативтік қаулысымен енгізілген өзгерістермен 
және толықтырулармен):

1) бүкіл мәтін бойынша «257» деген цифрлар «293» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

2) 2-тармақта:
алтыншы абзацта:
«айыпталушы ретінде тану туралы қаулыда, айыптау қорытындысында» 

деген сөздер «айыптау актісінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
«істі қосымша тергеуге жіберместен» деген сөздер алып тасталсын; 
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3) 3-тармақтағы «12» деген цифрлар «13» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

4) 7-тармақтағы «187» деген цифрлар «202» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

5) 9-тармақтағы «ұйымдасқан топ» деген сөздер «қылмыстық топ» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

6) 10-тармақтағы «а» тармағында» деген сөздер «1-тармағында» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

7) 11-тармақтағы «б» тармағы» деген сөздер «2-тармағы» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

8) 13-тармақтағы «б» тармағының» деген сөздер «2-тармағының» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

9) 14-тармақта:
«257-бабы екінші бөлігінің «б» тармағында», «ҚК-нің 103-бабы екінші 

бөлігінің «б» тармағымен, ҚК-нің 104-бабы екінші бөлігінің «б» тармағымен 
немесе ҚК-нің 96-бабы екінші бөлігінің «б» тармағымен» деген сөздер тиісінше 
«293-бабы екінші бөлігінің 2-тармағымен», «ҚК-нің 106-бабы екінші бөлігінің 
2-тармағымен, ҚК-нің 107-бабы екінші бөлігінің 2-тармағымен немесе 99-бабы 
екінші бөлігінің 2-тармағымен» деген сөздермен ауыстырылсын;

10) 17-тармақта: 
«Қазақстан Республикасы Заңына» деген сөздер «Қазақстан 

Республикасының 1998 жылғы 30 желтоқсандағы № 339-I Заңына» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

«251» деген цифрлар «287» деген цифрлармен ауыстырылсын.
13. «Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасының 

адамның жеке бас бостандығын сақтау және қадір-қасиетіне қол сұқпау, 
қинауға, зорлық-зомбылыққа, басқа да қатыгез немесе адамның ар-
намысын қорлайтын әрекеттер мен жазалау түрлеріне қарсы мәселелер 
жөніндегі нормаларын қолдану туралы» 2009 жылғы 28 желтоқсандағы 
№ 7 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2011 жылғы 1 сәуірдегі 
№ 1 нормативтік қаулысымен енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен):

1) тақырыбындағы «іс жүргізу заңнамасының» деген сөздер «процестік 
заңнаманың» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) бүкіл мәтін бойынша:
«141-1» деген цифрлар «146» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«ҚІЖК-нің» деген сөз «ҚПК-нің» деген сөзбен ауыстырылсын;
«сезікті», «сезіктінің», «Сезіктіден», «сезіктілер» деген сөздер 

тиісінше «күдікті», «күдіктің», «Күдіктіден», «күдіктілер» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

3) 1-тармақтағы «114» деген цифрлар «110» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

4) 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
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«2. Құқық бұзушылық жасады деп күдік келтірілген адам ҚПК-нің 
128 және 131-баптарында көзделген жағдайлар, негіздер мен себептер болған 
кезде ғана ұсталуы мүмкін. Адамды қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген 
күдік бойынша ұстап алу кезінде қылмыстық қудалау органының лауазымды 
адамы оның қандай қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдік бойынша 
ұстап алынғанын ауызша хабарлайды, оған қорғаушы шақыру құқығын, үнсіздік 
сақтау құқығын және оның айтқандары сотта оған қарсы қолданылуы мүмкін 
екендігін түсіндіреді. 

Адам нақты ұсталған уақыттан кейін дереу, бірақ үш сағаттан кешіктірілмей 
оның процестік ұсталғаны туралы мәселені шешу және ҚПК-нің 131-бабының 
талаптарына сәйкес ұстап алу хаттамасын жасау үшін ол анықтау органының 
лауазымды адамына, анықтаушыға немесе тергеушіге берілуге тиіс. Бұл ретте 
ұстап алу хаттамасында күдіктіге оның медициналық куәландыруға құқығын 
түсіндіру фактісі көрсетілуге тиіс. Күдікті тиісті өтінішхатты мәлімдеген кезде 
ол өз денсаулығының жалпы жағдайын және дене жарақаттарының бар-жоғын 
анықтау үшін дәрігердің куәландыруына жатады. Медициналық куәландыру 
өткізілген жағдайда, ұстап алу хаттамасына оның қорытындысы міндетті түрде 
қоса тіркеледі.

Нақты ұстап алу деп жүріп-тұру бостандығын қоса алғанда, ұстап алынған 
адамның бостандығын шектеу, оны белгілі бір орында мәжбүрлеп ұстау, 
анықтау және тергеу органдарына мәжбүрлеп жеткізу (қолға түсіру, үй-жайға 
қамау, қандай да бір жерге баруға немесе орнында қалуға мәжбүрлеу және сол 
сияқтылар), сондай-ақ ұстап алынған адамға қандай да бір процестік мәртебе 
берілуіне немесе өзге де формальды рәсімдердің орындалуына қарамастан, 
көрсетілген шектеулер нақты болған кезден бастап адамның бас бостандығын 
минутқа дейінгі дәлдікпен елеулі түрде шектейтін қандай да бір өзге де 
әрекеттер түсіндіріледі.»;

5) 3-тармақтағы «116», «213», «216», «218» деген цифрлар тиісінше «112», 
«210», «212», «216» деген цифрлармен ауыстырылсын;

6) 4-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«Тергеу судьясы немесе сот адамды жеткізу немесе күдікті адамды ұстап 

алу уақытының жалғандығы фактісін, яғни Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
кодексінің (бұдан әрі – ҚК) 369-бабында көзделген қылмыс белгілерін байқап, 
ҚПК-нің 185-бабы үшінші бөлігінің талаптарына сәйкес тексеру және процестік 
шешім қабылдау үшін бұл мән-жайды жекеше қаулымен прокурордың назарына 
жеткізуге міндетті.»;

7) 5-тармақта: 
слова «ҚІЖК-нің 138-бабының бірінші бөлігіне сәйкес, тергеуші 

(анықтаушы) нақты сезікті ұсталған уақыттан бастап он екі сағаттың ішінде» 
деген сөздер «ҚПК-нің 135-бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге 
асыратын адам күдіктінің нақты ұсталынған сәтінен бастап кейінге қалдырмай» 
деген сөздермен ауыстырылсын;
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«491-бабы 5-бөлігінің» деген сөздер «541-бабы бесінші бөлігінің» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

8) 7-тармақта:
«айып тағылғанға дейін ұсталған немесе оған бұлтартпау шаралары 

қолданылған» деген сөздер «ұсталған» деген сөзбен ауыстырылсын;
«68-бабының 2-бөлігіне» деген сөздер «64-бабының үшінші бөлігіне» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
9) 8-тармақта:
«132», «134», «346» деген цифрлар тиісінше «128», «131», «414» деген 

цифрлармен ауыстырылсын;
«соттың» деген сөз «тергеу судьясының» деген сөздермен ауыстырылсын;
10) 9-тармақтағы «44» деген цифрлар «41» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
11) 10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдік бойынша ұстап 

алынғандар уақытша ұстау изоляторларында ұсталады. Қылмыстық құқық 
бұзушылық жасады деген күдік бойынша ұстап алынған әскери қызметшiлер 
мен жазасын бас бостандығынан айыру түрiнде өтеп жүрген адамдар тиiсiнше 
гауптвахталарда және қылмыстық-атқару жүйесiнiң бас бостандығынан 
айыру түрiндегi жазаны орындайтын мекемелерiнде ұсталуы мүмкiн.  
ҚПК-нің 61-бабы екінші бөлігінің 9-тармағында және үшiншi бөлiгiнде 
көзделген жағдайларда, қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдік 
бойынша ұстап алынғандар анықтау органының бастығы айқындайтын арнайы 
бейiмделген үй-жайларда ұсталады. Төтенше жағдай режимі жағдайларында 
қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдік бойынша ұстап алынғандар 
жергілікті жердің коменданты айқындаған, осы мақсаттарға бейімделген үй-
жайларда ұсталуы мүмкін.»;

12) 11-тармақтағы «104», «108» деген цифрлар тиісінше «101», «105» деген 
цифрлармен ауыстырылсын;

13) 12-тармақта:
«аудандық (қалалық) сотқа» деген сөздер «тергеу судьясына» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
«109» деген цифрлар «106» деген цифрлармен ауыстырылсын;
14) 15-тармақта:
бірінші абзацта:
«308» деген цифрлар «362» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«12-бабының 3-бөлігінде» деген сөздер «13-бабының үшінші бөлігінде» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші абзацта:
«307-бабына берілген ескертудің 3-тармағында» деген сөздер «3-бабының 

26-тармағында» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын: 
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«ҚК-нің 146-бабында көрсетілген басқа адамға он алты жасқа толған 
кез келген есі дұрыс жеке адам ол ҚК-нің 146-бабының бірінші бөлігінің 
диспозициясында көзделген мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған қасақана 
әрекеттер жасаған жағдайда жатады.»; 

15) 16-тармақта:
бірінші абзацта:
«103 және 104-баптары» деген сөздер «106, 107, 108-баптары» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
«немесе өзге де лауазымды тұлғаның» деген сөздер «өзге де лауазымды 

адамның не басқа адамның» деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші абзацтағы «101, 103, 104-баптары» деген сөздер «104, 106, 107, 

108-баптары» деген сөздермен ауыстырылсын;
төртінші абзацтағы «110» деген цифрлар «113» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
16) 17-тармақтағы «141-1» деген цифрлар «146» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
17) 19-тармақтағы «ҚІЖК-нің 531-бабының 2-бөлігіне және» деген сөздер 

алып тасталсын;
18) 20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Конвенцияның 3-бабының талаптарын орындау үшін қылмыс жасады 

деп айыпталған шетел мемлекетінің азаматын ұстап беру (экстрадициялау) 
туралы талапты қараған кезде талап жолдаған шетел мемлекетінде адам 
құқықтарын өрескел, сорақылықпен және жаппай бұзудың тұрақты 
тәжірибесінің бар-жоғын көрсететін мән-жайлар анықталады. Конвенцияның 
көрсетілген нормасына және ҚПК-нің 590-бабы бірінші бөлігінің 7-тармағына 
сәйкес, егер өзіне қатысты ұстап беру (экстрадициялау) туралы сұрау салу келіп 
түскен адамға, Қазақстан Республикасының халықаралық шартында көзделген 
жағдайлардан басқа, сұрау салушы тарапта азаптауды қолдану қатеріне ұшырауы 
мүмкін не оның денсаулығына, өміріне немесе бостандығына нәсілдік белгісі, 
діни нанымы, ұлты, азаматтығы (бодандығы), белгілі бір әлеуметтік топқа 
тиесілілігі немесе саяси сенімдері бойынша қауіп төніп тұр деп пайымдауға 
негіздер болса адамды ұстап беруге (экстрадициялауға) жол берілмейді.»;

19) 21-тармақтағы «Жоғарғы Соты Пленумының 1999 жылғы 9 шілдедегі 
№ 7 қаулысында» деген сөздер «Жоғарғы Сотының 1999 жылғы 9 шілдедегі 
№ 7 нормативтік қаулысында» деген сөздермен ауыстырылсын.

14. «Прокурордың, тергеу және анықтау органдарының іс-әрекеттері 
(әрекетсіздігі) мен шешімдеріне жасалған шағымдарды соттардың қарауы 
туралы (ҚІЖК-нің 109-бабы)» 2012 жылғы 27 маусымдағы № 3: 

1) тақырыбында:
«тергеу және анықтау органдарының іс-әрекеттері (әрекетсіздігі) мен 

шешімдеріне жасалған шағымдарды соттардың қарауы туралы (ҚІЖК-нің 
109-бабы)» деген сөздер «қылмыстық қудалау органдарының іс-әрекеттері 
(әрекетсіздігі) мен шешімдеріне жасалған шағымдарды соттардың қарауы 
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туралы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 106-бабы)» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

2) бүкіл мәтін бойынша:
«тергеу және анықтау органдарының», «тергеу, анықтау органдарының», 

«анықтау, тергеу органдарының», «анықтау, тергеу органының» деген сөздер 
«қылмыстық қудалау органдарының» деген сөздермен ауыстырылсын;

«ҚІЖК-нің» деген сөз «ҚПК-нің» деген сөзбен ауыстырылсын;
«анықтау немесе алдын ала тергеу», «анықтау, алдын ала тергеу», «алдын 

ала тергеу мен анықтаудың» деген сөздер тиісінше «сотқа дейінгі тергеп-
тексеру», «сотқа дейінгі тергеп-тексерудің» деген сөздермен ауыстырылсын;

«ізге түсу», «ізге түсуді» «іс жүргізушілік», деген сөздер тиісінше 
«қудалау», «қудалауды» «процестік», деген сөздермен ауыстырылсын;

«109» деген цифрлар «106» деген цифрлармен ауыстырылсын;
3) 1-тармақта:
«екінші», «бірінші» деген сөздер тиісінше «2», «1» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
«Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің (бұдан әрі 

– ҚІЖК) 12-бабында» деген сөздер «Қазақстан Республикасы Қылмыстық-
процестік кодексінің (бұдан әрі – ҚПК) 8-бабында» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

4) 4-тармақтағы екінші, үшінші және төртінші абзацтар алып тасталсын; 
5) 5-тармақтағы «169» деген цифрлар «162» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
6) 6-тармақта:
үшінші абзацтағы «56» деген цифрлар «50» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
«284-бабының 3-бөлігіне» деген сөздер «305-бабының үшінші бөлігіне» 

деген сөздермен ауыстырылсын; 
7) 7-тармақтағы «өз қаулысымен» деген сөздер алып тасталсын;
8) 8-тармақтағы «5» деген цифр «бесінші» деген сөзбен ауыстырылсын; 
9) 10-тармақтың бірінші абзацында:
«соттар» деген сөзден кейін «(тергеу судьясы)» деген сөздермен 

толықтырылсын;
үшінші сөйлем алып тасталсын;
10) 13-тармақта:
бірінші, екінші және үшінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
«Шағымды тергеу судьясы үш тәулік ішінде сот отырысын өткізбей жеке-

дара қарайды. Егер заңды және негізді шешім қабылдау үшін маңызы бар 
мән-жайларды зерттеу қажет болса, тергеу судьясы шағымды он тәулік ішінде 
жабық сот отырысында тиісті адамдар мен прокурордың қатысуымен қарайды, 
олардың келмеуі шағымды қарауға кедергі келтірмейді. Тергеу судьясының өкімі 
бойынша сот отырысы бейнебайланыс режимінде өткізілуі мүмкін. Сот отырысы 
барысында сот отырысының хаттамасы жүргізіледі. Қажет болған кезде тергеу 
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судьясы қосымша материалдарды талап етіп алдырып, тиісті адамдарды 
шақыруға және олардан сұрақ алуға құқылы. Әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) 
және шешімдеріне шағым жасалып отырған лауазымды адамдар соттың сұрау 
салуы бойынша үш тәулік ішінде мұндай әрекеттерді (әрекетсіздікті) жасауға 
және шешімдерге негіз болған материалдарды сотқа ұсынуға міндетті. 

Сот отырысын өткізу кезінде тергеу судьясы қандай шағым қаралуға 
жататынын хабарлайды, осыдан кейін, егер арыз иесі сот отырысына қатысып 
отырған болса, ол шағымды негіздейді, содан соң басқа да келген адамдар 
тыңдалады, олар сотқа дәлелдемелер ұсынуға құқылы. Шағым жасалған 
әрекеттің (әрекетсіздіктің) немесе шешімнің заңдылығын дәлелдеу ауыртпалығы 
оларды жасаған немесе қабылдаған адамға жүктеледі.

Сот шағымды қараған кезде істегі бар дәлелдемелерге баға бермей, 
арыз иесі өз шағымында көрсеткен барлық мән-жайларды анықтаушының, 
тергеушінің, прокурордың тексергенін және ескергенін анықтауға тиіс. Бұл ретте 
сот кінәнің дәлелденгені немесе дәлелденбегені, жиналған дәлелдемелердің жол 
берілетіндігі немесе жол берілмейтіндігі туралы түйін жасамай, іс бойынша 
шешім қабылдау үшін материалдық-құқықтық және процестік негіздердің бар 
екенін не жоқ екенін тексеруге тиіс.»;

бесінші абзацта:
«90-бабының бірінші бөлігінің екінші тармағына» деген сөздер 

«87-бабының бірінші бөлігінің 2-тармағына» деген сөздермен ауыстырылсын;
«және қадағалау» деген сөздер алып тасталсын;
11) 15-тармақта:
«Қылмыстар туралы», «қылмыстарды» деген сөздер тиісінше «Қылмыстық 

құқық бұзушылық туралы», «қылмыстық құқық бұзушылықтарды» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

«183», «403» деген цифрлар тиісінше «185», «422» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

12) 16-тармақ алып тасталсын;
13) 17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы тіркелген арызды немесе 

хабарды тергеулігі бойынша беру туралы қылмыстық қудалау органының 
шешіміне шағымдарды қараған кезде, тергеулігі бойынша беру ҚПК-нің 
186-бабында көзделген жағдайларда ғана жол берілетінін соттардың ескергені 
жөн. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы тіркелген арызды немесе хабарды 
тергеулігі бойынша заңда көзделмеген басқа негіздермен беру туралы шешім 
заңсыз деп танылуға жатады.»;

14) 18-тармақ алып тасталсын;
15) 19-тармақта:
«Сот қылмыстық істі тоқтату немесе қысқарту», «тоқтату» деген сөздер 

тиісінше «Сот сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімдерін үзу немесе қылмыстық 
іс бойынша іс жүргізуді қысқарту», «сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімдерін 
үзу» деген сөздермен ауыстырылсын;
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«іс бойынша іс жүргізуді» деген сөздер алып тасталсын;
16) 20-тармақтағы «төртінші» деген сөз «сегізінші» деген сөзбен 

ауыстырылсын;
17) 21-тармақтағы «қылмыстық істі қозғау туралы» «іс бойынша іс 

жүргізуді тоқтату туралы немесе өзге» деген сөздер алып тасталсын; 
18) 22-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Тергеу судьясы шағымды қарау нәтижелері бойынша:
заңсыз деп танылған процестік шешімнің күшін жою туралы;
тиісті лауазымды адамның әрекеттерін (әрекетсіздігін) заңсыз немесе 

негізсіз деп және оның жол берілген бұзушылықты жою міндетін тану туралы;
прокурорға азаматтың немесе ұйымның құқықтары мен заңды 

мүдделерінің жол берілген бұзылуын жою міндетін жүктеу туралы;
шағымды қанағаттандырусыз қалдыру туралы тиісті қаулы шығарады.»;
екінші абзацтағы «шағымды қанағаттандырудан бас тарту туралы» деген 

сөздер «шағымды қанағатттандырусыз қалдыру туралы» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

19) 23-тармақтағы «қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы,» деген 
сөздер алып тасталсын;

20) 25-тармақтағы екінші абзац алып тасталсын;
21) 26-тармақта:
бірінші абзацта:
 «109-бабының тоғызыншы бөлігімен» деген сөздер «107-бабының екінші 

бөлігінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
«56» деген цифрлар «50» деген цифрлармен ауыстырылсын;
екінші абзацта:
«бірінші сатының судьясы» деген сөздер «тергеу судьясы» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
22) 27-тармақта:
«он» деген сөз «үш» деген сөзбен ауыстырылсын;
«бірінші сатыдағы», «Бірінші сатыдағы» деген сөздер алып тасталсын;
«410» деген цифрлар «430» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«төмен тұрған сот судьясының шағымдалып отырған қаулысының», 

«төмен тұрған соттың қаулысының», «аудандық соттың қаулысын» деген 
сөздер тиісінше «тергеу судьясының шағым жасалған қаулысының», «тергеу 
судьясының қаулысының», «тергеу судьясының қаулысын» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

үшінші абзацтағы «немесе қадағалау тәртібімен» деген сөздер алып 
тасталсын;

23) 28-тармақта:
«бірінші сатыдағы сот судьясының (сот төрағасының)» деген сөздер 

«тергеу судьясының» деген сөздермен ауыстырылсын;
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24) 29-тармақтағы «59» деген цифрлар «53» деген цифрлармен 
ауыстырылсын.

15.  «Алқабилерді қатыстырып қылмыстық істерді қарауды 
реттейтін заңдарды соттардың қолдану тәжірибесі туралы» 2012 жылғы 
23 тамыздағы № 4 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2012 жылғы 
24 желтоқсандағы № 4 нормативтік қаулысымен енгізілген өзгерістермен және 
толықтырулармен):

1) тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Алқабилерді қатыстырып қылмыстық істерді қарауды реттейтін 

заңнаманы соттардың қолдану практикасы туралы»;
2) бүкіл мәтін бойынша:
«ҚІЖК-нің» деген сөз «ҚПК-нің» деген сөзбен ауыстырылсын;
«қысқарту» деген сөз «тоқтату» деген сөзбен ауыстырылсын;
3) 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің (бұдан әрі 

– ҚПК) 631-бабының бірінші бөлігінде көрсетілген қылмыстарды қоспағанда, 
оларды жасағаны үшін қылмыстық заңда өлім жазасы немесе өмір бойы бас 
бостандығынан айыру көзделген қылмыстар туралы, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық кодексінің (бұдан әрі – ҚК) 125 (үшінші бөлігінде), 
128 (төртінші бөлігінде), 132 (бесінші бөлігінде), 135 (төртінші бөлігінде)-
баптарында көзделген қылмыстар туралы істер бойынша қылмыстық істер 
айыпталушыдан істі алқабилердің қатысуымен қарау туралы өтінішхат 
түскен жағдайда, алқабилердің қатысуымен қылмыстық істер жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық соттарда, қылмыстық істер жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық әскери сотта (бұдан әрі – соттар) қаралады.

ҚПК-нің 631-бабының бірінші бөлігінде көрсетілген қылмыстарды 
қоспағанда, адам жасаған қылмыстарының бірі үшін қылмыстық заңда өлім 
жазасы немесе өмір бойы бас бостандығынан айыру көзделген ҚК-нің бірнеше 
баптарында көзделген не ҚК-нің 125 (үшінші бөлігінде), 128 (төртінші бөлігінде), 
132 (бесінші бөлігінде), 135 (төртінші бөлігінде)-баптарында көзделген 
қылмыстарды жасады деп айыпталған және ол қылмыстық істі алқабилердің 
қатысуымен қарау туралы өтінішхатты мәлімдеген жағдайда, сонымен қатар 
ҚПК-нің 631-бабының бірінші бөлігінде көрсетілген қылмыстарды қоспағанда, 
егер жасаған қылмысы үшін қылмыстық заңда өлім жазасы немесе өмір 
бойы бас бостандығынан айыру көзделген не ҚК-нің 125 (үшінші бөлігінде), 
128 (төртінші бөлігінде), 132 (бесінші бөлігінде), 135 (төртінші бөлігінде)-
баптарында көзделген қылмыстық істер бойынша бірнеше адам айыпталса 
және олардың ең болмағанда біреуі қылмыстық істі алқабилердің қатысуымен 
қарау туралы өтінішхатты мәлімдесе, онда оларға қатысты қылмыстық істі қарау 
ҚПК-нің 14-бөлімінде көзделген қағидалар бойынша жүргізіледі.»;

4) 5-тармақта:
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бесінші абзацтағы «350-363-баптарының», «639-644-баптарының» деген 
сөздер тиісінше «350-ден бастап 363-ні қоса алғандағы баптарының», «639-дан 
бастап 644-ні қоса алғандағы баптарының» деген сөздермен ауыстырылсын;

жетінші абзацтағы «Қазақстан Республикасы» деген сөздер «Қазақстан 
Республикасының 2006 жылғы 16 қаңтардағы № 121-III» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

5) 6-тармақта:
«639-644-баптарының», «71-77-баптарында» деген сөздер тиісінше  

«639-дан бастап 644-ні қоса алғандағы баптарының», «71-ден бастап 77-ні қоса 
алғандағы баптарында» деген сөздермен ауыстырылсын;

6) 10-тармақтың екінші абзацындағы «іс жүргізу шешімі – қылмыстық 
істі қозғау туралы қаулы, айыпталушы ретінде тарту туралы қаулы,» деген 
сөздер «процестік шешім – күдіктінің іс-әрекетін саралау туралы қаулы,  
ҚПК-нің 106-бабының тәртібімен шығарылған тергеу судьясының қаулысы» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

7) 11-тармақтың үшінші абзацындағы «, қылмыстық істі алқабилердің 
қатысуымен қарауды тоқтату туралы қаулы шығарады және оны ҚІЖК-нің 

11-бөлімінде көзделген тәртіппен соттың қарауына жібереді.» деген сөздер 
«қылмыстық істі ҚПК-нің 657-бабының 1-тармағына сәйкес тоқтату туралы 
қаулы шығарады және ҚПК-нің 11 бөлімінде көзделген тәртіппен есі дұрыс емес 
адамға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы мәселені 
жеке дара қарайды.» деген сөздермен ауыстырылсын;

8) 13-тармақтағы «648-бабының үшінші бөлігіне» деген сөздер 
«648-бабының екінші бөлігіне» деген сөздермен ауыстырылсын;

9) 15-тармақтың бірінші абзацындағы «653-бабының үшінші бөлігіне» 
деген сөздер «653-бабының бірінші бөлігіне» деген сөздермен ауыстырылсын;

10) 16-тармақтағы 2, 3, 4-абзацтардың сызықша белгісімен белгіленуі алып 
тасталсын;

11) 22-тармақта:
 екінші абзацтағы «5) - 8) және 14) тармақтарымен» деген сөздер «5-ден 

бастап 8-ні қоса алғанда және 14-тармақтарда» деген сөздермен ауыстырылсын; 
12) 26-тармақтағы «1)-5) тармақтарында» деген сөздер «1-ден бастап 5-ні 

қоса алғандағы тармақтарында» деген сөздермен ауыстырылсын;
13) 29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «29. Алқабилердің қатысуымен қаралған істер бойынша шығарылған 

үкімдерді, қаулыларды кассациялық тәртіппен қайта қарауды Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы 
ҚПК-нің 485-бабының бірінші бөлігінің 1-тармағында және екінші бөлігінде 
көзделген негіздер бойынша не жазаны тағайындаған кезде ҚК-нің Жалпы 
және Ерекше бөліктерінің нормаларын дұрыс қолданбауға байланысты жүзеге 
асырады. 

Жазаның жеңiлдiгiне орай неғұрлым ауыр қылмыс туралы қылмыстық 
заңды қолдану қажеттiгiне байланысты соттың айыптау үкiмiн, сондай-ақ 
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қаулысын немесе сотталған адамның жағдайын нашарлатуға әкеп соғатын өзге 
де негiздер бойынша кассациялық тәртіппен қайта қарауға, сондай-ақ соттың 
ақтау үкiмiн не қылмыстық iстi тоқтату туралы қаулысын қайта қарауға жол 
берiлмейдi.»;

14) 30-тармақ алып тасталсын.
16. «Адамды саудаға салғаны үшін жауапкершілік анықтайтын 

заңнаманы қолдану тәжірибесі туралы» 2012 жылғы 29 желтоқсандағы 
№ 7: 

1) бүкіл мәтін бойынша «133», «132-1», «270» деген цифрлар тиісінше 
«135», «134», «308» деген цифрлармен ауыстырылсын;

2) 1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
«Адам саудасына байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтар деп 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің (бұдан әрі – ҚК) 116-бабында, 
125-бабының үшінші бөлігінің 2 тармағында, 126-бабының үшінші 
бөлігінің 2 тармағында, 128, 134, 135, 308, 309-баптарында көзделген құқық 
бұзушылықтар танылады.»;

3) 2-тармақта:
бірінші абзацтағы «Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің (бұдан 

әрі - ҚК)» деген сөздер «ҚК» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы үшінші және төртінші абзацтармен толықтырылсын:
«ҚК-нің 128, 135-баптары бойынша жәбірленушіге қатысты сатып алу-

сатуды және өзге де мәмілелер жасауды саралау үшін пайдаланудың арнайы 
мақсатының бар болуы талап етілмейді, себебі адам мәмілелердің объектісі 
болып табылмайды және мұндай мәмілелер оларды жасасқан сәттен бастап 
жарамсыз деп танылады. 

Адамды пайдаланудың мақсаты жәбірленушіні азғырып көндіру, 
тасымалдау, беру, жасыру, сондай-ақ ҚК-нің 128, 135-баптарында көзделген өзге 
де іс-әрекеттер кезінде міндетті белгі болып табылады.»;

2, 3, 4, 5-абзацтар 4, 5, 6, 7-абзацтар болып саналсын;
4) 4-тармақта:
«пайдалану мақсатындағы» деген сөздер алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
«Адамның жәбірленушіге қатысты сатып алу-сатумен немесе басқа 

да мәмілелер жасауымен қатар жезөкшелікпен айналысуға тартуы не 
пайдакүнемдiк мақсаттағы жеңгетайлығы не осы жәбірленушіні басқа 
нысандарда пайдалану мақсатынсыз (мысалы, еңбек етуге, қайыршылықпен 
айланысуға мәжбүрлеу және басқалар) жезөкшелікпен айналысуға притондар 
ұйымдастыруы, ұстауы, сот дәлелденді деп таныған әрбір іс-әрекет тиісті 
баптардың жиынтығы бойынша дербес саралануға тиіс: мәміле жасағаны 
үшін ҚК-нің 128, 135-баптары бойынша, жезөкшелікпен айналысуға тартқаны 
үшін ҚК-нің 134, 308-баптары бойынша, жеңгетайлық немесе притондар 
ұйымдастырғаны және ұстағаны үшін ҚК-нің 309-бабы бойынша.»;
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5) 5-тармақ мынадай мазмұндағы екінші және үшінші абзацтармен 
толықтырылсын:

«Адамды саудаға салған кезде азғырып көндірудің аражігін жезөкшелікпен 
айналысуға тартудан аяқталу сәті бойынша ажыратқан жөн: азғырып көндірілген 
адамның оны пайдалануды жүзеге асыруға келісімін алған сәттен бастап 
азғырып көндіру аяқталды деп саналады, жезөкшелікпен айналысуға тарту оны 
аталған қызмет түріне көндіре алғандығына немесе алмағандығына қарамастан, 
жезөкшелікпен айналысуға тартуға бағытталған іс-қимылдардың жазылған 
тәсілдерінің бірі жасалған кезден бастап аяқталды деп саналады. 

Азғырып көндіру кезінде адамның пиғылы жезөкшелікпен айналысуға 
тартуға ғана бағытталған жағдайда, жасалған іс-әрекет ҚК-нің тиісті 308 немесе 
134-баптары бойынша қылмыстық-құқықтық бағалауға жатады, себебі 
сексуалдық пайдалану мақсатында азғырып көндіргені және жезөкшелікпен 
айналысуға тартқаны үшін жауаптылықты көздейтін қылмыстық заңның 
нормалары ҚК-нің 12-бабының үшінші бөлігінде көзделген бәсекелестік 
жағдайында болады. Жезөкшелікпен айналысуға тарту және пайдакүнемдiк 
мақсаттағы жеңгетайлық ҚК-нің 128, 135-баптарына қатысты арнайы нормалар 
болып табылатын пайдалану нысандарының бір түрін білдіреді.»;

6) 9-тармақта:
бірінші абзацтағы «125-бабының ескертуін» деген сөздер «3-бабының 

1-тармағын» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші және үшінші абзацтармен толықтырылсын:
«ҚК-нің 128-бабында көзделген пайдаланудың түрлі нысаны бар 

(сексуалдық пайдалану, мәжбүрлі еңбек, қайыршылықпен айналысу және 
т.б.). ҚК еңбегін пайдалану немесе қайыршылықпен айналысу сияқты 
адамды пайдалану нысандарын жеке арнайы нормаға бөлмейді. Сондықтан 
жәбірленушіні жезөкшелікпен айналысуға тарту және алынған табыстарды 
иемденіп алу, сонымен қатар пайдаланудың басқа да нысандары (мәжбүрлі 
еңбек және т.б.) арқылы одан әрі пайдалану үшін жәбірленушіге қатысты 
сатып алу-сату не өзге де мәмілелерді жасасу жағдайларында мұндай әрекеттер 
кінәлі адамның бір мақсатқа – жәбірленушіні пайдалануға қол жеткізу 
үшін ортақ ниетпен біріккен іс-әрекеттерді жасағанын куәландырады және  
ҚК-нің 308, 134-баптары бойынша қосымша сараланбастан, ҚК-нің 128 немесе  
135- баптарында көзделген бір қылмыс ретінде сараланады.

Егер ҚК-нің 128-бабының екінші бөлігінде көрсетілген ықпал ету 
құралдарының кез келгені пайдаланылса, жәбірленушінің жоспарланған 
пайдалануға келісімі назарға алынбайды.»;

7) 10-тармақ мынадай мазмұндағы екінші және үшінші абзацтармен 
толықтырылсын:

«Жалпы және арнайы нормалардың бәсекелестігі кезінде ҚК-нің 
12-бабының үшінші бөлігіне сәйкес қылмыстардың жиынтығы болмайды 
және іс-әрекет тиісті арнайы норма бойынша саралануға тиіс, сондықтан 
жезөкшелікпен айналысуға тарту және пайдакүнемдiк мақсаттағы жеңгетайлық 
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ҚК-нің 128 немесе 135-бабының диспозияцияларында көзделген адам саудасы 
кезінде сексуалдық пайдалану жөніндегі әрекеттерге қатысты арнайы нормалар 
бола тұра, ҚК-нің 128, 135-баптары бойынша қосымша сараланбастан, ҚК-нің 
тиісті 134, 308 немесе 309-баптары бойынша саралануға тиіс. 

Соттардың ҚК-нің 309-бабында көзделген притон ұйымдастыру, притонды 
ұстау және пайдакүнемдiк мақсаттағы жеңгетайлық дербес әрекет болып 
табылатындығын және өздігінен жеке-жеке қылмыс құрамын құрайтындығын 
ескергені жөн. Жезөкшелікпен айналысу үшін притонды ұстамай оны 
ұйымдастыру не жеңгетайлықпен айналыспай осындай притонды ұстау ғана 
немесе притонды ұйымдастырмай және ұстамай пайдакүнемдiк мақсаттағы 
жеңгетайлық болуы мүмкін.»;

8) 11-тармақта:
екінші абзацтағы «алдын ала тергеу» деген сөздер «сотқа дейінгі іс 

жүргізу» деген сөздермен ауыстырылсын; 
«Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің (бұдан әрі - 

ҚІЖК) 99-100-баптарында, ал сот талқылауы кезінде ҚІЖК-нің 101-бабында» 
деген сөздер «Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 
(бұдан әрі - ҚПК) 47, 96, 97-баптарында, сонымен қатар сот талқылауы ҚПК-нің 
98-бабында» деген сөздермен ауыстырылсын;

үшінші абзацтағы «ҚІЖК-нің 53-бабына» деген сөздер «ҚПК-нің 
47-бабына» деген сөздермен ауыстырылсын;

9) 12-тармақта:
екінші абзацтағы «б) тармағы» деген сөздер «2-тармағы» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
үшінші абзацтағы «е) тармағы», «д) тармағы» деген сөздер тиісінше  

«6- тармағы», «5-тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
10) 13-тармақта:
бірінші абзацтағы «ж) тармағы», «е) тармағы» деген сөздер тиісінше  

«7- тармағы», «6-тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші абзацта:
«іс-әрекеттер» деген сөздерден кейін «, адамға емес оның органдары мен 

тініне ғана заңсыз мәмілелер жасау» деген сөздермен толықтырылсын;
«113» деген цифрлар «116» деген цифрлармен ауыстырылсын;
11) 14-тармақта:
«з) тармағы», «ж) тармағы» деген сөздер тиісінше «8-тармағы»,  

«7- тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
12) 15-тармақта:
«и) тармағы», «з) тармағы» деген сөздер тиісінше «9-тармағы», 

«8-тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын; 
«307» деген цифрлар «361» деген цифрлармен ауыстырылсын;
13) 16-тармақтағы «к) тармағы» деген сөздер тиісінше «10-тармағы» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
14) 18-тармақта:
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бірінші абзацта:
«а) тармағы» деген сөздер тиісінше «1-тармағы» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
«Ұйымдасқан» деген сөз «Қылмыстық» деген сөзбен ауыстырылсын;
«бір немесе бірнеше қылмысты жасау үшін алдын ала біріккен адамдардың 

тұрақты тобы» деген сөздер «ҚК-нің 3-бабы 24-тармағының түсініктемесіне 
сәйкес ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым, қылмыстық қоғам, трансұлттық 
ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық ұйым, трансұлттық қылмыстық 
қоғам, террористік топ, экстремистік топ, банда, заңсыз әскериленген құрылым» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші сөйлем екінші және үшінші абзацтар алып тасталсын;
15) 20-тармақта:
«б) тармағы» деген сөздер «2-тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
«Пайдалану мақсатында басып алу және кеңістікте зорлап көшіру 

элементтерісіз жәбірленушіні алдап ұрлау, одан әрі тасымалдау - адамды 
саудаға салу кезінде пайдалану мақсатында адамды азғырып көндіруді және 
тасымалдауды құрайды және тұтастай алғанда жасалған іс-әрекетті ҚК-нің 
125-бабының үшінші бөлігінің 2 тармағында көзделген қылмыстық-құқық 
норманы қолданбастан, ҚК-нің 128-бабының тиісті бөлігі бойынша ғана 
саралаған жөн.». 

17. «Мемлекеттік құпияларды қорғау мәселелерін реттейтін 
заңнаманың кейбір нормаларын қылмыстық сот ісін жүргізуде қолдану 
туралы» 2013 жылғы 13 желтоқсандағы № 3: 

1) бүкіл мәтін бойынша: 
«ҚІЖК-нің», «ҚІЖК» деген сөздер тиісінше «ҚПК-нің» деген сөзбен 

ауыстырылсын;
2) 2 –тармақтағы «1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық кодексінің (бұдан әрі - ҚК) 172, 173 және 386-баптарында» деген 
сөздер «ҚК-нің 185, 186 және 458-баптарында» деген сөздермен ауыстырылсын; 

3) 6-тармақта:
«172, 173 және 386-баптарында» деген сөздер «185, 186 және 

458-баптарында» деген сөздермен ауыстырылсын;
4) 8-тармақта:
«1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс 

жүргізу кодексінің (бұдан әрі - ҚІЖК)», «29-бабының 1-бөлігінде» деген сөздер 
тиісінше «Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің (бұдан 
әрі - ҚПК)», «29-бабының бірінші бөлігінде» деген сөздермен ауыстырылсын;

5) 9-тармақта:
бірінші абзацтағы «53-бабының 4-бөлігінің» деген сөздер «47-бабының 

бесінші бөлігінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
үшінші абзацтағы «321-бабының 1-бөлігіне» деген сөздер «341-бабының 

бірінші бөлігіне» деген сөздермен ауыстырылсын;
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6) 10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. ҚПК-нің 29-бабының үшінші бөлігіне сәйкес іс бойынша қабылданған 

соттың үкімі және қаулылары барлық жағдайларда көпшілік алдында 
жарияланады. Жабық сот отырысында қаралған істер бойынша үкімнің кіріспе 
және қарар бөліктері ғана көпшілік алдында жария етіледі.»;

7) 11-тармақтағы «130» деген цифрлар «239» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

8) 12-тармақта:
бірінші абзацта:
«ҚІЖК-нің 130-бабы 4-бөлігінің талаптарына сәйкес,» деген сөздер алып 

тасталсын;
«121», «123», «53», «100» деген цифрлар тиісінше «118», «120», «47», «97» 

деген цифрлармен ауыстырылсын;
үшінші абзацтағы «116» деген цифрлар «112» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
9) 13-тармақта:
«130-бабы 2-бөлігінің», «130-бабының 2-бөлігіне», «351-бабы 

1-6-бөліктерінің» деген сөздер тиісінше «115-бабы сегізінші бөлігінің»,  
«115-бабы сегізінші бөлігіне», «370-бабы бірінші, екінші, үшінші, төртінші, 
бесінші, алтыншы бөліктерінің» деген сөздермен ауыстырылсын;

«100» деген цифрлар «97» деген цифрлармен ауыстырылсын;
10) 14-тармақта:
«100», «101» деген цифрлар тиісінше «97», «98» деген цифрлармен 

ауыстырылсын;
«99-бабының 1-бөлігіне», «101-бабының 2-бөлігінде», «351-бабының 

7-бөлігінде» деген сөздер тиісінше «96-бабының бірінші бөлігіне», «98-бабының 
екінші бөлігінде», «370-бабының жетінші бөлігінде» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«қылмыстық іс қозғауға» деген сөздер «сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің 
бірыңғай тізілімін жүргізуін тіркеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

11) 15-тармақта:
«24-бабы 1-бөлігінің», «қарастырылып жатқан қылмыстық іске қатысы бар 

құпия көмекшілер мен штаттағы жасырын қызметкерлердің жеке басы туралы 
мәліметтерді қоспағанда, » деген сөздер тиісінше «24 - бабы бірінші бөлігінің», 
«жедел-іздестіру қызметін ұйымдастыру, нақты жедел-іздестіру іс-шаралары, 
ақпаратты алу көздері және тәсілдері туралы мәліметтерді қоспағанда,» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

12) 16-тармақта:
«117-бабы 1-бөлігінің 5-тармағына», «адамның ұйымдасқан қылмыстық 

топқа қатысы болу», «235-бабының 2-бөлігінде» деген сөздер тиісінше  
«113-бабы бірінші бөлігінің 5-тармағына», «адамның ұйымдасқан қылмыстық 
топқа немесе қылмыстық ұйымға қатысы болуы», «262-бабының екінші 
бөлігінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
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13) 18-тармақтағы «қылмыстарды», «қылмысты» деген сөздер «қылмыстық 
құқық бұзушылықты» деген сөздермен ауыстырылсын.

2. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес осы 
нормативтік қаулы қолданыстағы құқық құрамына кіреді, жалпыға бірдей 
міндетті болып табылады және алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Сотының Төрағасы                                                            Қ.Мәми

Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Сотының Судьясы, 
жалпы отырыс хатшысы                                                             Қ.Шаухаров

2017 жылғы 18 сәуірдегі № 74 (29055) 
«Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған.
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НОРМАТИВНОЕ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
ВЕРХОВНОГО  СУДА  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

31 марта 2017 года                                                                   город Астана

О  внесении изменений и дополнений в некоторые
 нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан 

по уголовному и уголовно-процессуальному законодательству

1. Внести изменения и дополнения в следующие нормативные 
постановления Верховного Суда Республики Казахстан:

1. «О применении законодательства по делам, связанным 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и ядовитых 
веществ» от 14 мая 1998 года № 3 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными нормативными постановлениями Верховного Суда Республики 
Казахстан от 30 апреля 1999 года № 2, от 22 декабря 2000 года № 19, от 11 июля 
2003 года № 7, от 21 апреля 2011 года № 1):

1) заголовок изложить в следующей редакции: «О применении 
законодательства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров»;

2) по всему тексту: 
после слов «веществ», «вещества», «вещество», «веществам», 

«веществами» дополнить соответственно словами «, их аналогов», «, их 
аналоги», «их аналог,», «их аналогам», «,их аналогами»;

слова «Преступление», «преступление», «преступлений», «преступления», 
«исполнитель преступления», «каждого преступления», «субъекта 
преступления», «данного преступления» заменить соответственно словами 
«Уголовное правонарушение», «уголовное правонарушение», «уголовных 
правонарушений», «уголовные правонарушения», «исполнитель уголовного 
правонарушения», «каждого уголовного правонарушения» «субъекта уголовного 
правонарушения», «данного уголовного правонарушения»;

слова «организованной группой или преступным сообществом (преступной 
организацией)» заменить словами «преступной группой»;

3) в пункте 1:
 слова «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах 

и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» 
заменить словами «от 10 июля 1998 года № 279-I «О наркотических средствах, 
психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия 
их незаконному обороту и злоупотреблению ими» (далее - Закон о наркотических 
средствах).»;
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4) пункт 1-1 исключить;
5) в пункте 2-1 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Незаконной перевозкой наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов и прекурсоров в соответствии с подпунктом 14) статьи 1 Закона 
о наркотических средствах являются любые действия по перемещению в пределах 
Республики Казахстан наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов и прекурсоров независимо от способа транспортировки и места 
хранения, совершенные с нарушением законодательства Республики Казахстан.»;

6) в пункте 3-1:
обозначение абзацев буквами «а)», «б)», «в)», «г)», «д)» исключить;
слова «1-1 статьи 259 УК», «2 статьи 259», «2-1 статьи 259», «3 статьи 
259», «4 статьи 259» заменить соответственно словами «четвертой статьи 

296 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее - УК)», «первой статьи 
297», «второй статьи 297», «третьей статьи 297», «четвертой статьи 297»;

7) в пункте 7-1: 
обозначение абзацев буквами «а), б), в), г)» исключить;
слова «2 статьи 259», «2-1 статьи 259», «3 статьи 259», «4 статьи 259» 

заменить соответственно словами «первой статьи 297», «второй статьи 297», 
«третьей статьи 297», «четвертой статьи 297»;

8) в пункте 8 слова «по пункту «б» части 3 статьи 259 Уголовного кодекса» 
заменить словами «по пункту 2 части третьей статьи 297 УК»;

9) в пункте 9-1:
обозначение абзацев буквами «а)», «б)», «в)», «г)» исключить;
слова «2 статьи 259», «2-1 статьи 259», «3 статьи 259», «4 статьи 259» 

заменить соответственно словами «первой статьи 297», «второй статьи 297», 
«третьей статьи 297», «четвертой статьи 297»;

10) в пункте 9-2:
слова «статьи 259 УК» заменить словами «статей 296, 297 УК»;
11) в пункте 9-3 слова «по пункту б) части 3 статьи 259», «2-1 статьи 

259», «по пункту в) части 3 статьи 259», «по пунктам б) и в) части 3 статьи 
259» заменить соответственно словами «по пункту 2 части третьей статьи 297», 
«второй статьи 297», «по пункту 3 части третьей статьи 297», «по пунктам 2 и 
3 части третьей статьи 297»;

12) в пункте 9-4 после слов «Закона Республики Казахстан» дополнить 
словами «от 15 сентября 1994 года № 154-ХIII»;

13) в пункте 10 цифры «250» заменить цифрами «286»;
14) в пункте 11: 
слова «Закону Республики Казахстан «О наркотических средствах, 

психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному 
обороту и злоупотреблению ими»» заменить словами «Закону о наркотических 
средствах»;

абзац третий исключить;
слова «ст.272» заменить словами «статье 310»;
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15) в пункте 12: 
цифры «265» заменить цифрами «303»; 
во втором предложении слово «вредных» заменить словом «тяжких»; 
третье предложение исключить;
16) в пункте 13:
слова «ст.265», «ст.260», «ст.265» заменить соответственно словами 

«статьи 303», «статьи 298», «статьей 303»;
17) в пункте 14:
слова «пунктом в) части второй статьи 260», «частью третьей статьи 

263» заменить соответственно словами «пунктом 3 части второй статьи 298», 
«пунктом 1 части третьей статьи 301»;

цифры «265» заменить цифрами «303»;
18) в пункте 15: 
в абзаце втором слова «п. «б» части второй статьи 261», «по пункту а) части 

третьей указанной статьи» заменить соответственно словами «по пункту 2 части 
второй статьи 299», «по пункту 1 части третьей указанной статьи»; 

в абзаце третьем слова «ст. 261» заменить словами «статьи 299»; 
в абзаце четвертом слова «пунктом б) части третьей ст. 261 и 

соответствующей части третьей статьи 103 УК» заменить словами «пункту 
2 части третьей статьи 299 и соответствующей части статьи 106 УК»;

в абзаце пятом слова «пунктом а) части третьей статьи 261» заменить 
словами «пунктом 1 части третьей статьи 299»;

19) в пункте 16 цифры «264» заменить цифрами «302»;
20) пункт 17-1 исключить;
21) в пункте 18: 
первое предложение изложить в следующей редакции: 
«Основания освобождения от уголовной ответственности указаны 

в примечании к статье 296 УК, приведенный перечень является 
исчерпывающим.»;

слова «органов предварительного следствия или дознания» заменить 
словами «органов, осуществляющих функции уголовного преследования»;

22) в пункте 19 слова «ст.88» заменить словами «статьей 91»;
23) в пункте 20 слова «пунктом вторым части третьей статьи 

121 УПК РК» заменить словами «пунктом 2 части третьей статьи 118 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - УПК)»;

24) в пункте 21:
слова «ст.387 УПК РК» заменить словами «статьей 405 УПК»;
25) в пункте 22 обозначение абзацев 2, 3, 4 знаком тире исключить.
2. «О практике применения законодательства по возмещению вреда, 

причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный 
процесс» от 9 июля 1999 года № 7 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными нормативным постановлением Верховного Суда Республики 
Казахстан от 25 июня 2010 года № 6): 
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1) в заголовке слова «Постановление Пленума» заменить словами 
«Нормативное постановление»; 

2) в преамбуле слово «пленум» заменить словами «пленарное заседание»; 
3) в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«осуществление уголовного преследования при отсутствии жалобы 

частного обвинителя по делам об уголовных правонарушениях, перечисленных 
в частях второй и третьей статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан (далее - УПК), кроме случаев, указанных в части 
четвертой этой статьи»;

абзац третий исключить;
обозначение абзацев 4, 5 знаком тире исключить; 
в абзаце пятом: 
слова «ч.2 ст.33 УПК», «статьей 67 УК», «ст. ст. 69, 75, 85 УК» заменить 

соответственно словами «частью четвертой статьи 32 УПК», «частью первой статьи 
68 УК», «статьями 71 и 88 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее - УК)»; 

в абзаце шестом слова «преступления», «избран арест» заменить 
соответственно словами «уголовного правонарушения», «избрано содержание 
под стражей»; 

4) в пункте 3: 
в абзаце первом:
слова «статей 39-47» заменить словами «статей с 37 по 42»; 
цифры «40» заменить цифрами «38»;
в абзаце втором после слов «Законом Республики Казахстан от 14 апреля 

1993 года» дополнить словами «№ 2143-XII»;
5) в пункте 5 слова «ч. 2 ст. 13 и ч. 8 ст. 14» заменить словами «частью 

второй статьи 13 и частью восьмой статьи 14»;
6) в пункте 6 слова «ч.1 ст.37», «ч.1 статьи 43» заменить соответственно 

словами «части первой статьи 38», «частью первой статьи 40»; 
7) в пункте 7 слова «частью 1 статьи 44» заменить словами «частью первой 

статьи 41»; 
8) в пункте 8 слова «части 2 статьи 40», «частью 5 статьи 40», «части 

3 статьи 43» заменить соответственно словами «части второй статьи 38», 
«частью третьей статьи 38», «части третьей статьи 40»; 

9) в пункте 9: 
в абзаце первом слова «указанных в статье 45 УПК сроков, исчисляемых 

со дня получения извещения о порядке возмещения вреда» заменить словами 
«шести месяцев со дня получения извещения, разъясняющего порядок 
восстановления прав»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Требование о возмещении имущественного вреда может быть направлено 

непосредственно в соответствующий суд, указанный в части третьей статьи 
40 УПК.»;
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дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«В соответствии с частью первой статьи 40 УПК и постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2014 года 
№ 1218 «Об утверждении Правил выплаты имущественного вреда, 
причиненного лицу, оправданному по суду, подозреваемому, обвиняемому, 
подсудимому, в отношении которых вынесено постановление суда, органа 
уголовного преследования о прекращении уголовного дела, в результате 
незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс» имущественный 
вред, причиненный в результате незаконных действий органа, ведущего 
уголовный процесс, включает в себя возмещение: заработной платы, пенсии, 
пособий, иных средств и доходов, которых они лишились; имущества, незаконно 
конфискованного или обращенного в доход государства на основании приговора 
или иного решения суда; штрафов, взысканных во исполнение незаконного 
приговора суда; судебных издержек и иных сумм, выплаченных лицом в связи 
с незаконными действиями; сумм, выплаченных лицом за оказание юридической 
помощи; иных расходов, понесенных в результате уголовного преследования. 
Также лица, имеющие право на возмещение в полном объеме имущественного 
вреда, причиненного в результате незаконных действий органа, ведущего 
уголовный процесс, имеют право на восстановление в трудовых, пенсионных, 
жилищных и иных правах, а также на устранение последствий морального 
вреда.»;

10) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Требование об устранении последствий морального вреда 

рассматривается судьей в порядке, предусмотренном главой 4 УПК.
Иски о компенсации в денежном выражении за причиненный моральный 

вред предъявляются только в порядке гражданского судопроизводства.
Если шестимесячный срок для подачи требования о возмещении вреда 

в порядке, предусмотренном главой 4 УПК, пропущен, то лицо вправе 
обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.»;

11) в пункте 11 слова «Органы дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суд, постановивший приговор» заменить словом «Суды»; 

12) абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«При определении размера вреда в соответствии с нормами Уголовно-

процессуального кодекса Республики Казахстан следует обращать внимание 
на обстоятельства, определяющие моменты и сроки, с которых действия 
органов, ведущих уголовный процесс, признаются незаконными. В частности, 
в соответствии с пунктом 4 части второй статьи 38 УПК следует признавать 
незаконным нахождение лица под стражей в связи с задержанием или 
применением меры пресечения либо отбыванием уголовного наказания в виде 
ареста или лишения свободы в случаях изменения квалификации содеянного на 
статью УК, предусматривающую ответственность за менее тяжкое уголовное 
правонарушение, при подозрении или обвинении в совершении которого не 
допускается задержание или содержание под стражей, либо назначения по 
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этой статье нового, более мягкого наказания или исключения из приговора 
части обвинения и снижения в связи с этим наказания, а равно в случае 
отмены незаконного судебного решения о применении принудительных мер 
медицинского характера или принудительных мер воспитательного воздействия. 
При этом фактически отбытый срок содержания под стражей, наказания в виде 
ареста или лишения свободы считается отбытым незаконно в той части, в какой 
превышает максимальный размер наказания в виде ареста или лишения свободы, 
предусмотренный статьей УК, по которой вновь квалифицировано совершенное 
виновным деяние. Если же статья УК, по которой вновь квалифицировано 
уголовное правонарушение, не предусматривает в качестве наказания арест 
или лишение свободы, то незаконно отбытыми содержание под стражей, арест 
и лишение свободы считаются в той части, которая не может быть зачтена 
предусмотренным в указанной статье УК наказанием.»;

13) в пункте 13 слова «частью 4 статьи 40» заменить словами «частью 
четвертой статьи 38»;

14) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«Требование о возмещении имущественного вреда рассматривается 

единолично судьей в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 
40 УПК. В соответствии со статьей 38 УПК вред, причиненный лицу в результате 
незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс, возмещается из 
бюджетных средств в полном объеме независимо от вины органа, ведущего 
уголовный процесс. В судебном заседании от имени государства выступает 
представитель государственного органа, которому в соответствии с Законом 
Республики Казахстан о бюджете на текущий год выделены средства на 
возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих 
уголовный процесс. Если такой орган Законом о бюджете не установлен, 
то взыскание производится с Министерства финансов республики. Неявка 
в заседание суда указанного представителя или лица, обратившегося 
с требованием, не препятствует его рассмотрению.»; 

15) в пункте 16 цифры «44» заменить цифрами «41»;
16) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. В соответствии с частью второй статьи 415 УПК постановление 

судьи, вынесенное по результатам рассмотрения требования о возмещении 
вреда, может быть обжаловано, опротестовано в порядке, установленном главой 
48 УПК.»;

17) в пункте 20 слова «незаконных арестов» заменить словами 
«незаконного содержания под стражей»;

18) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее 

нормативное постановление включается в состав действующего права, а также 
является общеобязательным и вводится в действие со дня официального 
опубликования.».
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3. «О некоторых вопросах применения судами законодательства 
об ответственности за бандитизм и другие преступления, совершенные 
в соучастии» от 21 июня 2001 года № 2:

1) в заголовке слово «преступления» заменить словами «уголовные 
правонарушения»;

2) в преамбуле и в пункте 1:
слова «организованной преступной группой, бандой и преступным 

сообществом» заменить словами «бандой или другой преступной группой»;
слова «преступления», «преступлений» заменить соответственно словами 

«уголовного правонарушения», «уголовных правонарушений»;
3) в пункте 2 слова «преступлении», «преступления» заменить 

соответственно словами «уголовном правонарушении», «уголовного 
правонарушения»;

4)  в пункте 3:
слова «преступлению», «организованной группой», «УК», «преступления», 

«преступление», «преступлении» заменить соответственно словами 
«уголовному правонарушению», «преступной группой», «Уголовного кодекса 
Республики Казахстан (далее - УК)», «уголовного правонарушения», «уголовное 
правонарушение», «уголовном правонарушении»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«Уголовное правонарушение может квалифицироваться по признаку 

совершения преступной группой, если оно совершено организованной группой, 
преступной организацией, преступным сообществом, транснациональной 
преступной организацией, транснациональным преступным сообществом, 
террористической группой, экстремистской группой, бандой или незаконным 
военизированным формированием.»;

5) в пункте 4 слова «преступления», «преступлений» заменить 
соответственно словами «уголовного правонарушения», «уголовных 
правонарушений»;

6) в пункте 5 слова «преступлений», «преступления», «преступление» 
заменить соответственно словами «уголовных правонарушений», «уголовного 
правонарушения», «уголовное правонарушение»;

7) в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Под преступной группой в соответствии с частью третьей статьи 31 УК 

следует понимать не только организованную группу, преступную организацию, 
преступное сообщество, транснациональную преступную организацию, 
транснациональное преступное сообщество, ответственность за создание 
которых предусмотрена частями первыми статей 262, 263, 264, 265 УК, но и 
террористическую группу, экстремистскую группу, устойчивую вооруженную 
группу (банду) и незаконное военизированное формирование, ответственность 
за создание которых предусмотрена частями первыми статей 257, 268 и 
267 УК.»;
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в абзаце втором слово «организованной» исключить;
абзац третий исключить;
8) в пункте 7:
слова «ч.1 ст. 237» заменить словами «части первой статьи 268»;
слова «преступления» заменить словами «уголовные правонарушения»;
9) в пункте 10:
цифры «251» заменить цифрами «287»;
слова «преступлений», «ст.237» заменить соответственно словами 

«уголовных правонарушений», «статьей 268»;
10)  в пункте 11 слова «организованной преступной группы и банды», 

«организованная преступная группа и банда» заменить соответственно словами 
«банды или другой преступной группы», «банда или другая преступная группа»;

11) в пункте 12:
слова «организованной преступной группы, банды или преступного 

сообщества» заменить словами «банды или другой преступной группы»;
12) в пункте 13:
слова «организованной преступной группой, бандой или преступным 

сообществом», «организованная преступная группа или банда» заменить 
соответственно словами «бандой или другой преступной группой», «банда или 
другая преступная группа»;

слова «преступлений» заменить словами «уголовных правонарушений»;
13) в пункте 14:
слова «в организованной преступной группе, банде или преступном 

сообществе», «в банде или преступном сообществе» заменить соответственно 
словами «в банде или другой преступной группе», «в банде или другой 
преступной группе»;

слова «преступлений», «преступлениях» заменить соответственно словами 
«уголовных правонарушений», «уголовных правонарушениях»;

14) пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:
«15. Исходя из требований части четвертой статьи 31 УК действия лица, 

создавшего банду или другую преступную группу, либо руководившего ими, 
подлежат квалификации соответственно по частям первым статей 257, 262, 263, 
264, 265, 267 и 268 УК, а также по соответствующим статьям Особенной части 
УК, предусматривающим ответственность за совершенные бандой или другой 
преступной группой уголовные правонарушения, если они охватывались его 
умыслом. При этом квалификация по соответствующей статье Особенной части 
УК осуществляется со ссылкой на статью 28 УК, за исключением случаев, когда 
организатор (руководитель) одновременно является соисполнителем уголовного 
правонарушения.

Действия организатора либо руководителя банды или другой преступной 
группы, непосредственно участвовавшего в совершенных бандой или преступной 
группой уголовных правонарушениий, дополнительной квалификации по частям 
вторым статей 257, 262, 263, 264, 265, 267 и 268 УК не подлежат.
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Действия участников (членов) банды или другой преступной группы 
следует квалифицировать соответственно по частям вторым статей 257, 262, 
263, 264, 265, 267 и 268 УК, а также по соответствующим статьям Особенной 
части УК за уголовные правонарушения, в подготовке или совершении которых 
они участвовали. 

16. Лицо, участвовавшее в уголовных правонарушениях, совершенных 
бандой или другой преступной группой, несет ответственность соответственно 
по частям вторым статей 257, 262, 263, 264, 265, 267 и 268 УК в тех случаях, 
когда оно сознавало, что является соучастником уголовного правонарушения, 
совершаемого бандой. При неосведомленности лица о существовании 
преступного образования оно несет ответственность лишь за то уголовное 
правонарушение, в котором оно участвовало.»;

15) в пункте 17:
слова «преступлений», «преступление» заменить соответственно словами 

«уголовных правонарушений», «уголовное правонарушение»;
слова «организованной преступной группы, банды и преступного 

сообщества» заменить словами «банды или другой преступной группы»; 
слова «части 1 статьи 12» заменить словами «части первой статьи 13»;
16) в пункте 18:
«преступления», «преступлений» заменить соответственно словами 

«уголовные правонарушения», «уголовных правонарушений»;
слова «ст.237» заменить словами «статьи 268»;
17)  в пункте 19:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Обратить внимание судов на важность неукоснительного соблюдения 

принципа индивидуализации ответственности при назначении наказания лицам, 
виновным в совершении уголовных правонарушений в составе банды или 
другой преступной группы.»; 

18) дополнить пунктом 20 следующего содержания: 
«20. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее 

нормативное постановление включается в состав действующего права, а также 
является общеобязательным и вводится в действие со дня официального 
опубликования.».

4. «О судебной практике по применению статьи 67 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан» от 21 июня 2001 года № 4 (с изменениями и 
дополнениями, внесенными нормативными постановлениями Верховного Суда 
Республики Казахстан от 11 июля 2003 года № 6, от 21 апреля 2011 года № 11):

1) в заголовке и по всему тексту цифры «67» заменить цифрами «68»;
2) в преамбуле:
слова «ст.67 УК» заменить словами «статьи 68 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан (далее - УК)»;
слова «преступление с потерпевшим» заменить словами «уголовное 

правонарушение с потерпевшим, заявителем»;
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3) в пункте 1:
в абзаце первом:
после слова «потерпевшего» дополнить словом «заявителем»;
слова «его», «преступления» заменить соответственно словами «их», 

«уголовные правонарушения»;
после слов «с потерпевшим» дополнить словами «, заявителем»;
в абзаце втором:
слово «преступление» заменить словами «уголовное правонарушение»;
слова «и потерпевшему» заменить словами «потерпевшему и заявителю»;
слова «Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее - УК)» заменить 

словом «УК»;
4) пункты 3, 3-1, 3-2 изложить в следующей редакции: 
«3. В соответствии с частью первой статьи 68 УК лицо, совершившее 

уголовный проступок, подлежит освобождению от уголовной ответственности, 
в случае, если им заглажен причиненный вред, и оно примирилось 
с потерпевшим, заявителем, или примирение состоялось в порядке медиации.

3-1. Положения части первой статьи 68 УК применяются в отношении 
лиц, совершивших преступление небольшой или средней тяжести, при наличии 
совокупности следующих оснований:

совершенное им уголовно-наказуемое деяние относится к категории 
преступлений небольшой или средней тяжести, не связанное с причинением 
смерти; 

состоялось примирение лица, совершившего преступление, с потерпевшим, 
заявителем, а также в порядке медиации;

лицо, совершившее преступление, загладило причиненное преступлением 
потерпевшему, заявителю вред.

В случае отсутствия хотя бы одного из перечисленных оснований 
применение части первой статьи 68 УК недопустимо.

При этом не имеет значения, лицо совершило уголовный проступок или 
преступление небольшой или средней тяжести впервые, либо в его действиях 
имеется неоднократность, совокупность или рецидив преступлений, отбыто ли 
им наказание по предыдущему приговору или новое преступление совершено 
в период отбывания наказания, либо в течение пробационного контроля или 
отсрочки исполнения приговора либо оставшейся неотбытой части наказания 
при условно-досрочном освобождении. 

При применении положений части первой статьи 68 УК следует учитывать, 
что указанные в статье основания прекращения дела не распространяются 
на дела об уголовных правонарушениях, предусмотренных частями второй 
и четвертой статьи 32, пунктами 5, 7 части первой статьи 35 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - УПК).

3-2. По части второй статьи 68 УК решение вопроса о прекращении дела 
о совершении тяжкого преступления, не связанного с причинением смерти 
или тяжкого вреда здоровью человека, возможно, если данное преступление 
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совершено впервые лицами, исчерпывающий перечень которых указан в части 
второй статьи 68 УК. 

Положения части второй статьи 68 УК применяются в отношении лиц, 
совершивших тяжкое преступление, не связанное с причинением смерти или 
тяжкого вреда здоровью человека, при наличии совокупности следующих 
оснований: 

тяжкое преступление, не связанное с причинением смерти или тяжкого 
вреда здоровью человека, совершено впервые, лицами, не достигшими 
совершеннолетия, беременными женщинами, женщинами, имеющих 
малолетних детей, мужчинами, воспитывающими в одиночку малолетних детей, 
женщинами в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, мужчинами в возрасте 
шестидесяти трех и свыше лет; 

совершенное виновным лицом деяние относится к категории тяжких 
преступлений, не связанных с причинением смерти или тяжкого вреда здоровью 
человека; 

состоялось примирение лица, совершившего преступление, с потерпевшим, 
заявителем, в том числе в порядке медиации;

лицо, совершившее преступление, загладило причиненное преступлением 
потерпевшему, заявителю вред.

В случае отсутствия хотя бы одного из перечисленных оснований 
применение части второй статьи 68 УК недопустимо. 

В случае освобождения несовершеннолетнего лица от уголовной 
ответственности за совершение тяжкого преступления, не связанного 
с причинением смерти или тяжкого вреда здоровью человека, к нему 
применяются принудительные меры воспитательного воздействия.»;

5)  в пункте 4:
слова «части 1 статьи 67 УК к лицу, совершившему преступление средней 

тяжести» заменить словами «части второй статьи 68 УК к лицу, совершившему 
тяжкое преступление»;

цифры «77» заменить цифрами «79»;
6) в пункте 5:
слова «преступление», «преступлением» заменить соответственно словами 

«уголовное правонарушение», «уголовным правонарушением»;
после слова «потерпевшему» дополнить словом «,заявителю»;
7) в пункте 6:
после слов «потерпевшему», «потерпевшего» дополнить словами 

«,заявителю», «заявителя,»;
слова «ст.67» заменить словами «статьи 68»;
слова «преступление» заменить словами «уголовное правонарушение»;
8) в пункте 7:
слова «преступление» заменить словами «уголовное правонарушение»;
после слов «потерпевшего», «потерпевшим» дополнить соответственно 

словами «,заявителя», «, заявителем»;
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9) в пункте 8:
слова «преступление» заменить словами «уголовное правонарушение»;
после слов «потерпевшим», «потерпевшего», «потерпевшему» дополнить 

соответственно словами «, заявителем», «, заявителя», «, заявителю»;
10) в пункте 9 слова «ст.75» заменить словами «статьей 71»;
11)  в пункте 9-1: 
в абзаце первом слова «части первой, второй или третьей статьи 67» 

заменить словами «частей первой, второй статьи 68»;
после слов «(физического или юридического лица)» дополнить словом  

«, заявителя»;
в абзаце втором:
слово «преступлением» заменить словами «уголовным правонарушением»;
после слова «потерпевшего,» дополнить словом «заявителя»;
в абзаце третьем слова «части пятой примечания к статье 307» заменить 

словами «пункте 29 статьи 3»;
12)  в пункте 9-2 цифры «38» заменить цифрами «36»; 
13) в пункте 10 слова «п.22 ст.7 УПК» заменить словами «пункте 13 статьи 

7 УПК»;
14) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. В соответствии с частью четвертой статьи 68 УК освобождение от 

уголовной ответственности в связи с примирением недопустимо в отношении 
лиц, совершивших следующие правонарушения:

преступления по неосторожности, повлекшие смерть человека либо смерть 
двух или более лиц;

коррупционные преступления;
террористические преступления;
экстремистские преступления;
преступления, совершенные в составе преступной группы;
преступления против половой неприкосновенности малолетних.»;
15) пункт 11 исключить;
16) в пункте 12:
абзац первый исключить;
в абзаце втором слова «п.24 ст.7 УПК» заменить словами «пункте 11 статьи 

7 УПК»;
17) в пункте 13 слова «частью 1 статьи 67» заменить словами «частью 

первой статьи 68»;
18) в пункте 13-1:
слова «преступление», «преступления» заменить соответственно словами 

«уголовное правонарушение», «уголовного правонарушения»;
после слова «потерпевших» дополнить словом «заявителей,»;
абзац третий исключить;
19) в пункте 13-2 после слов «потерпевшим» дополнить словами 

«заявителем»;
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20) в пункте 14 слова «ст.67» заменить словами «статьи 68»;
21) в пункте 15:
в абзаце первом:
слова «ч.1 ст.38» заменить словами «частью первой статьи 36»;
слова «ст.67» заменить словами «статьи 68 в случаях, предусмотренных 

частью первой статьи 65, статьями 66,67, частями второй, третьей статьи 
68, частью первой статьи 69, частями первой, третьей статьи 83, а также 
примечаниями к статьям 441, 442, 444, 445, 446, 447, 448, 453»;

в абзаце четвертом слова «преступления небольшой или средней тяжести и 
имеются основания для применения ст.67 УК» заменить словами «по которому 
может быть применена статья 68 УК»;

22) в пункте 16:
слова «на основании ст.67», «по ст.67» заменить соответственно словами 

«на основании статьи 68», «по статье 68»;
после слова «потерпевшему», «потерпевший» дополнить соответственном 

словами «, заявителю», «, заявитель»;
слова «ч.5 ст.38» заменить словами «частью пятой статьи 36»;
23) в пункте 17:
слова «ч.ч.5-8 ст.269, ст.ст. 307, 325, 377-380, 383» заменить словами «части 

второй, третьей и четвертой статьи 288, статьи 327, 344, 395, 396, 397, 398, 401»;
слова «части 1 статьи 67» заменить словами «части второй статьи 68»;
слова «преступление средней тяжести» заменить словами «тяжкое 

преступление»;
24) в пункте 18:
после слова «потерпевшим» дополнить словом «заявителем»;
слова «ст.67» заменить словами «статьи 68»;
25) в пункте 19 слова «и надзорной» исключить;
26) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее 

нормативное постановление включается в состав действующего права, является 
общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования.».

5. «О соблюдении принципа гласности судопроизводства по уголовным 
делам» от 6 декабря 2002 года № 25 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными нормативными постановлениями Верховного Суда Республики 
Казахстан от 25 июня 2010 года № 8, от 24 декабря 2014 года № 4):

1) в пункте 6: 
слова «части 1» заменить словами «части первой»;
второе предложение исключить;
дополнить предложениями следующего содержания :
«В соответствии с частью шестой статьи 106 УПК жалобы рассматриваются 

следственным судьей единолично без проведения судебного заседания. Если 
необходимо исследовать обстоятельства, имеющие значение для принятия 
законного и обоснованного решения, следственный судья рассматривает жалобу 
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в закрытом судебном заседании с участием соответствующих лиц и прокурора, 
неявка которых не препятствует рассмотрению жалобы. По распоряжению 
следственного судьи судебное заседание может быть проведено в режиме 
видеосвязи.»;

2) в пункте 7 слова «части 1», «частью 4», «частью 1» заменить 
соответственно словами «части первой», «частью четвертой», «частью первой»;

3) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции: 
«9. В соответствии с требованиями статьи 347-1 УПК фиксирование 

хода судебного заседания осуществляется секретарем судебного заседания 
с помощью средств аудио-, видеозаписи. Невозможность использования 
средств аудио-, видеозаписи из-за технической неисправности оборудования 
не исключает продолжения судебного заседания с обязательным отражением 
причин неиспользования аудио-, видеозаписи в протоколе судебного заседания.

Применение судом аудио-, видеозаписи в судебных заседаниях 
используется только в целях судопроизводства для точного фиксирования хода 
судебного разбирательства, а также в целях установления фактических данных 
по делу, что также обеспечивает осуществление судом принципа гласности.

10. Председательствующий может разрешить фотографирование, 
применение аудио-, видеозаписи с согласия участников процесса в ходе всего 
главного судебного разбирательства, а также в определенной части главного 
судебного разбирательства либо в отношении некоторых участников процесса 
и иных лиц. Эти действия не должны мешать нормальному ходу судебного 
разбирательства.»;

4) в пункте 11 слова «видео-,звукозаписи» заменить словами «аудио-, 
видеозаписи»;

5) в пункте 12 слова «частью 3», «частью 2» заменить соответственно 
словами «частью третьей», «частью второй»;

6) в пункте 13 слова «и надзорной» исключить.
6. «О практике применения уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующего право на защиту» от 6 декабря 
2002 года № 26 (с изменениями и дополнениями, внесенными нормативным 
постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 25 июня 2010 года 
№ 9): 

1) в преамбуле: 
в абзаце втором:
после слов «уголовного процесса» дополнить словами «свидетелю, 

имеющему право на защиту,»;
после слов «осужденному» дополнить словом «, оправданному»;
в абзаце третьем слова «предварительного расследования» заменить 

словами «досудебного расследования»;
в абзаце пятом:
после слов «по обеспечению» дополнить словами «свидетелю, имеющему 

право на защиту,»;
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после слов «осужденному» дополнить словом «, оправданному»;
2) в пункте 1 после слова «праве» дополнить словами «свидетеля, 

имеющего право на защиту,»;
3) в пункте 2:
после слова «Право» дополнить словами «свидетеля, имеющего право на 

защиту,»;
после слов «осужденного» дополнить словом «, оправданного»;
слова «предъявленного обвинения» исключить;
слова «привлечением в качестве обвиняемого» заменить словами 

«вынесением постановления о квалификации деяния подозреваемого»;
4) в пункте 3 после слова «права» дополнить словами «свидетеля, 

имеющего право на защиту,»;
5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Исходя из пункта 3 статьи 13 Конституции Республики Казахстан, статьи 

27 УПК, гарантирующих каждому право на получение квалифицированной 
юридической помощи, в качестве защитника могут участвовать адвокат и могут 
быть допущены лица, указанные в части второй статьи 66 УПК, которые могут 
участвовать в деле в качестве защитников только наряду с адвокатом.»; 

6) в пункте 5:
слова «допускается к участию в деле» заменить словами «вступает в дело»; 
цифры «70» ,«72» заменить соответственно цифрами «66», «68»;
7) в абзаце втором пункта 7:
после слов «адвокатом и» дополнить словами «свидетелем, имеющим 

право на защиту,»;
после слов «осужденным» дополнить словом «, оправданным»;
8) в пункте 8 цифры «71» заменить цифрами «67»;
9) в пункте 9:
после слова «непредоставление» дополнить словами «свидетелю, 

имеющему право на защиту»;
после слова «подсудимому,» дополнить словами «осужденному, 

оправданному,»;
10) в пункте 10:
в абзаце первом: 
после слова «возможность» дополнить словами «свидетель, имеющий 

право на защиту,»;
после слова «подсудимый» дополнить словами «осужденный и 

оправданный»;
в абзаце третьем слова «с пунктом 3 части 1 статьи 241» заменить словами 

«с пунктом 4 части первой статьи 271»;
11) в пункте 11 слова «предъявления обвинения, а обвиняемому – 

с момента предъявления обвинения» заменить словами «объявления ему 
постановления о квалификации деяния подозреваемого»;

12) в пункте 12 слово «обвиняемому» исключить;
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13) в пункте 13:
в абзаце втором:
 слова «, обвиняемому и их допросах» заменить словами «и его допросе»;
слово «следствия» заменить словами «досудебного расследования»;
абзац шестой изложить в следующей редакции: «За свидетелем, имеющим 

право на защиту, подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, 
оправданным сохраняются все принадлежащие им права на защиту независимо 
от участия в уголовном судопроизводстве их защитников, и их умаление 
является нарушением права на защиту.»; 

14) в пункте 14 слова «части 6 статьи 102» заменить словами «части 
шестой статьи 99»;

15) в пункте 15:
абзац первый изложить в следующей редакции: «Отказ от защитника не 

принимается, если: подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 
оправданный не достиг совершеннолетия; подозреваемый, обвиняемый, 
подсудимый, осужденный, оправданный в силу физических или психических 
недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 
подозреваемый, обвиняемый подсудимый, осужденный, оправданный не владеет 
языком, на котором ведется судопроизводство; подозреваемый принудительно 
направлен на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу; при 
подозрении лица в совершении преступления, за которое в качестве меры 
наказания могут быть назначены пожизненное лишение свободы, смертная 
казнь, а также в случаях указанных в части первой статьи 67 УПК.»; 

в абзаце третьем:
слова «части 1 статьи 97» заменить словами «части первой статьи 94»;
после слова «подсудимому» дополнить словами «осужденному, 

оправданному»; 
в абзаце четвертом цифры «109», «403» заменить соответственно цифрами 

«106», «422»;
16) в пункте 16:
в абзаце первом после слова «Принуждение» дополнить словами 

«свидетеля, имеющего право на защиту»;
в абзаце втором:
после слова «обвиняемого» дополнить словами «, подсудимого, 

осужденного»;
слова «следствия (дознания)» заменить словами «органами досудебного 

расследования»;
17) в пункте 17 после слова «осужденному» дополнить словом  

«, оправданному»;
18) в пункте 18:
после слова «обвиняемого» дополнить словом «подсудимого»;
слова «и в соответствии со ст.303 УПК не может служить основанием 

направления дела для дополнительного расследования» исключить;
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19) в пункте 19 слова «уголовного преследования» заменить словами 
«досудебного расследования»;

20) в пункте 20 цифры «415» заменить цифрами «436»;
21) в пункте 21 после слова «(подозреваемому),» дополнить словом 

«подсудимому,»;
22) в пункте 23:
в абзаце третьем слова «и надзорной» исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Участие защитника в апелляционной инстанции обеспечивается 

в случаях, указанных в статье 67 УПК, и в порядке, предусмотренном частью 
четвертой статьи 428 УПК.»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«Участие защитника в кассационной инстанции осуществляется в случаях, 

предусмотренных частью первой статьи 67 УПК. В тех случаях, когда дело 
рассматривается по ходатайству потерпевшего (гражданского истца), их 
представителей, протесту прокурора, в которых ставится вопрос об ухудшении 
положения осужденного, оправданного, участие защитника в кассационной 
инстанции обязательно.»;

23) в пункте 24:
после слова «осужденного» дополнить словом «, оправданного»;
слово «надзорной» исключить;
после слов «жалобы», «жалобе», «жалоба» дополнить соответственно 

словами «(ходатайства)», «(ходатайству)», «(ходатайство)»,
24) в пункте 25 предложение первое изложить в следующей редакции: 
«Судам следует иметь в виду, что при рассмотрении вопросов, связанных 

с исполнением приговоров в отношении осужденных, участие защитника 
обязательно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 67 УПК.»;

25) в пункте 26:
слова «и надзорной» исключить;
слова «подсудимому и осужденному» заменить словами «подсудимому, 

осужденному, оправданному»;
26) в пункте 27:
в абзаце первом:
слово «услуг» заменить словами «юридической помощи»;
цифры «176» заменить цифрами «178»;
слова «части 4» заменить словами «части четвертой»; 
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 
«Освобождение от возмещения расходов государству допускается 

в случаях, когда защитник участвовал в деле в соответствии с частью третьей 
статьи 67 и частью второй статьи 76 УПК. 

Исчисление суммы, подлежащей выплате адвокату, должно осуществляться 
по часовой ставке, исчисляемой в процентном соотношении к минимальному 
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размеру заработной платы, устанавливаемому законодательством Республики 
Казахстан.».

7. «О судебной экспертизе по уголовным делам» от 26 ноября 
2004 года № 16 (с изменениями и дополнениями, внесенными нормативным 
постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 25 июня 2010 года 
№ 14):

1) в пункте 1 цифры «240» заменить цифрами «270»;
2) в пункте 3:
цифры «243» заменить цифрами «273»;
после слова «Законе Республики Казахстан» дополнить словами  

«от 10 февраля 2017 года № 44-VI»;
обозначение абзацев буквами «а)», «б)», «в)» исключить;
3) в пункте 4:
цифры «241», «409» заменить соответственно цифрами «271», «429»;
в абзаце шестом слова «судов кассационной и надзорной» заменить 

словами «суда кассационной»;
4) в пункте 5:
в абзаце втором слова «дознания или предварительного следствия» 

заменить словами «досудебного расследования»;
в абзаце третьем после слов «поручено тому же» дополнить словами «или 

иному судебному»;
в абзаце четвертом:
слова «не может быть поручено тому же эксперту.» заменить словами 

«поручается комиссии судебных экспертов.»; 
дополнить предложением следующего содержания:
«Судебные эксперты, проводившие предыдущую судебную экспертизу, 

могут присутствовать при производстве повторной экспертизы и давать 
комиссии пояснения, однако в экспертном исследовании и составлении 
заключения они не участвуют.»; 

цифры «249», «250», «255» заменить соответственно цифрами «281», 
«282», «287»;

5) в пункте 8:
цифры «247» заменить цифрами «279»;
слова «пунктом 4) части первой статьи 50» заменить словами «пунктом 

2 части первой статьи 45»;
6) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Согласно статье 341 УПК назначение экспертизы является основанием 

для отложения слушания по делу. После получения экспертного заключения 
судебное разбирательство продолжается.

Судам следует контролировать срок производства экспертизы и 
в необходимых случаях запрашивать экспертные учреждения о готовности 
экспертного заключения.»;
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7) в пункте 12 обозначение абзацев буквами «а)», «б)», «в)», «г)», «д)», 
исключить;

8) в пункте 13 цифры «251» заменить цифрами «283»;
9) в пункте 14 обозначение абзацев цифрами «1)», «2)», «3)», «4)», «5)» 

исключить;
10) в пункте 15:
цифры «355» заменить цифрами «374»;
слова «части третьей статьи 253» заменить словами «части четвертой 

статьи 285»;
11) в пункте 18 цифры «371», «121» заменить соответственно цифрами 

«390», «118».
8. «О применении норм уголовно-процессуального закона о протоколе 

судебного заседания» от 23 декабря 2005 года № 11 (с изменениями и 
дополнениями, внесенными нормативными постановлениями Верховного Суда 
Республики Казахстан от 25 июня 2010 года № 15, от 21 апреля 2011 года № 1 ):

1) по всему тексту цифры «301» заменить цифрами «321»; 
2) в пункте 1 слова «и надзорными» исключить;
3) в пункте 3 слова «Главами 41-44» заменить словами «Главами 43, 44, 

45, 46»;
4) в пункте 5:
обозначение абзацев 2, 3, 4, 5, 6, 7 знаком тире исключить;
в абзаце первом слова «Главами 41-45» заменить словами «Главами 43, 44, 

45, 46»;
в абзаце втором:
слова «следствия и дознания» заменить словами «уголовного 

преследования»;
слова «статьи 109 УПК» заменить словами «статьи 106 УПК в закрытом 

судебном заседании»;
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«рассмотрении вопросов, указанных в пунктах 1, 2, 5, 6, 7 и 8 части 

первой, пунктах 2 и 3 части второй статьи 55 УПК, а именно санкционировании 
содержания под стражей; санкционировании домашнего ареста; 
санкционировании экстрадиционного ареста; продлении срока содержания 
под стражей, домашнего ареста, экстрадиционного ареста; применении залога; 
санкционировании наложения ареста на имущество; о реализации вещественных 
доказательств, подвергающихся быстрой порче или длительное хранение 
которых до разрешения уголовного дела по существу требует значительных 
материальных затрат; о депонировании в ходе досудебного производства 
показаний потерпевшего и свидетеля;»;

в абзаце четвертом слова «частью седьмой статьи 409» заменить словами 
«частью восьмой статьи 429»;

в абзаце пятом слова «статей 452-457» заменить словами «статей с 475 по 
482»;



146

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Бюллетені №4/2017

в абзаце шестом цифры «54-56» заменить цифрами «54, 59, 60, 62»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«рассмотрении ходатайств о возобновлении производства по делу по вновь 

открывшимся обстоятельствам в порядке, предусмотренном главой 53 УПК.»;
5) в пункте 8:
цифры «126» заменить цифрами «123»;
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«В протоколе предварительного слушания дела необходимо отражать 

разъяснение права подсудимому, обвиняемому в совершении преступления, 
за которое законом предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение 
свободы, а также преступлений, предусмотренных статьями 125 (частью 
третьей), 128 (частью четвертой), 132 (частью пятой), 135 (частью четвертой), 
за исключением дел о преступлениях, предусмотренных статьями 170 (частью 
четвертой), 175, 177, 178, 184, 255 (частью четвертой), 263 (частью пятой), 
286 (частью четвертой), 297 (частью четвертой), 298 (частью четвертой), 
299 (частью четвертой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, а также 
убийства, совершенного в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе 
массовых беспорядков, воинских преступлений, совершенных в военное время 
или боевой обстановке, ходатайствовать о рассмотрении его дела с участием 
присяжных заседателей, указывать его позицию по данному вопросу, мнение 
сторон по заявленному ходатайству.»;

6) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. В случае фиксирования разбирательства дела с использованием 

средств аудио-, видеозаписи секретарем судебного заседания составляется 
краткий протокол в письменной форме, где указываются: дата и место судебного 
заседания, время начала и окончания судебного заседания, наименование и 
состав суда, рассматривающего дело, фамилии и инициалы судей, секретаря 
судебного заседания, наименование дела, данные о личности подсудимого, 
сведения о применении судом средств аудио-, видеозаписи, наименование 
файла, содержащего аудио-, видеозапись, сведения о явке участников процесса, 
и иных лиц, сведения о приобщении к делу дополнительных материалов, 
предоставленных в качестве доказательств лицами, участвующими в деле, дата 
составления протокола в окончательной форме.

Краткий протокол судебного заседания подписывается 
председательствующим и секретарем.

Материальный носитель, содержащий аудио-, видеозапись, и краткий 
протокол судебного заседания приобщаются к материалам дела.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, и их представителей судом 
предоставляется копия аудио-, видеозаписи или протокол судебного заседания. 
В случаях, когда дело рассмотрено в закрытом судебном заседании, лицам, 
участвующим в деле, аудио-, видеозапись и протокол судебного заседания не 
предоставляются, им обеспечивается возможность ознакомления с аудио-, 
видеозаписью и протоколом судебного заседания в суде.»;
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7) в пункте 17 цифры «87», «89», «94», «126» заменить соответственно 
цифрами «83», «86», «91», «123»;

8) в пункте 18 цифры «328» заменить цифрами «347»;
9) пункт 23 исключить;
10) в пункте 25 цифры «126» заменить цифрами «123»;
11) абзацы первый и второй пункта 26 изложить в следующей редакции: 
«По окончании ознакомления с протоколом сторона, а также иные 

лица, указанные в части седьмой статьи 347 УПК, вправе подать на него свои 
замечания в письменной форме или в форме электронного документа в течение 
пяти суток.

В соответствии со статьей 348 УПК в случае, когда протокол судебного 
заседания большого объема, председательствующий по ходатайству 
сторон устанавливает для ознакомления с ним и подачи замечаний более 
продолжительный разумный срок.»;

12) в пункте 28 цифры «330» заменить цифрами «349». 
9. «О некоторых вопросах оценки доказательств по уголовным делам» 

от 20 апреля 2006 года № 4 (с изменениями и дополнениями, внесенными 
нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 
25 июня 2010 года № 11): 

1) в пункте 2:
цифры «115» заменить цифрами «111»; 
после слова «деяния» дополнить словом «подозреваемым,»;
после слова «обвиняемым» дополнить словами «или подсудимым»;
слово «его» заменить словом «их»;
в абзаце втором после слова «свидетеля» дополнить словами « и, имеющего 

право на защиту,»;
в абзаце третьем слова «возбуждения уголовного дела» заменить словами 

«регистрации заявления, сообщения об уголовном правонарушении в Едином 
реестре досудебных расследований»;

2) в пункте 4 цифры «128», «116», «117» заменить соответственно 
цифрами «125», «112», «113»;

3) в пункте 7 цифры «415» заменить цифрами «436»;
4) в пункте 8:
слова «преступления», «предварительного расследования» заменить 

соответственно словами «уголовного правонарушения», «досудебного 
расследования»;

5) в пункте 10:
цифры «97» заменить цифрами «94»;
третий абзац исключить;
6) в пункте 11 слова «части пятой статьи 37 УПК» заменить словами 

«части шестой статьи 35 УПК»;
7) в пункте 12 цифры «363» заменить цифрами «382»;
8) в пункте 13:
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цифры «82» заменить цифрами «78»;
слова «предварительного следствия» заменить словами «досудебного 

расследования»;
9) в пункте 14:
слова «предварительного расследования» заменить словами «досудебного 

расследования»;
после слов «доказательствами и т.д.)» дополнить словами «при 

депонировании показаний следственным судьей»;
10) в пункте 17 цифры «223» заменить цифрами «221»;
11) в пункте 18:
в абзаце первом:
слова «возбуждения уголовного дела» заменить словами «регистрации 

заявления, сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре 
досудебных расследований»; 

цифры «122», «184», «190-2», «221», «231» заменить соответственно 
цифрами «119», «179», «190», «219», «253»; 

слова «упрощенного досудебного производства» заменить словами 
«ускоренного досудебного расследования»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Фактические данные, полученные до регистрации заявления, сообщения 

об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований, не 
могут быть признаны в качестве допустимых доказательств.»;

в абзаце третьем:
слова «(за исключением случаев назначения экспертизы)» исключить;
слово «заключением» заменить словом «актом»;
12) в пункте 19 цифры «126» заменить цифрами «123»;
13) в пункте 22:
в абзаце третьем:
слова «предварительного расследования» заменить словами «досудебного 

расследования»;
в абзаце четвертом слова «части первой статьи 237» заменить словами 

«частях четвертой и пятой статьи 232»;
в абзаце пятом слова «и могущих привести к совершению 

террористического акта, диверсии и других тяжких преступлений» исключить;
в абзаце шестом:
слова «и могущих привести к совершению тяжких и особо тяжких 

преступлений» исключить; 
слова «на месте преступления» заменить словами «на месте совершения 

уголовного правонарушения»;
в абзаце седьмом:
цифры «116», «213», «218» заменить соответственно цифрами «112», 

«210», «212»;
слово «преступления» заменить словами «уголовного правонарушения»;
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14) в пункте 23 слова «возбуждения уголовного дела» заменить словами 
«регистрации заявления, сообщения об уголовном правонарушении в Едином 
реестре досудебных расследований»;

15) в пункте 24 слова «дознания или предварительного следствия» 
заменить словами «досудебного расследования»;

16) в пункте 25 абзац первый исключить; 
слово «преступления» заменить словами «уголовного правонарушения»;
17) в пункте 26 цифры «375» заменить цифрами «393»;
18) в пункте 27:
слова «либо кассационного», «соответственно», «и 446-8» исключить;
слова «статьях 411» заменить словами «статье 431».
10. «О квалификации неоднократности и совокупности преступлений» 

от 25 декабря 2006 года № 11 (с изменениями и дополнениями, внесенными 
нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 
21 апреля 2011 года № 1):

1) в заголовке слово «преступлений» заменить словом «уголовных 
правонарушений»;

2) по всему тексту:
слова «преступлений», «преступление», «преступления», 

«преступлением», «преступлениями» заменить соответственно 
словами «уголовных правонарушений», «уголовное правонарушение», 
«уголовного правонарушения», «уголовные правонарушения», «уголовным 
правонарушением», «уголовными правонарушениями»;

цифры «12» заменить цифрами «13»;
3) в пункте 1 цифры «11» заменить цифрами «12»;
4) в пункте 3 цифры «175», «178» заменить соответственно цифрами 

«188», «191»;
5) в пункте 11 цифры «180» заменить цифрами «193»;
6) в пункте 12 цифры «98», «99» заменить соответственно цифрами 

«101», «102»;
7) в пункте 15 слова «по пункту «б» части второй статьи 250 УК» 

заменить словами «по пункту 2 части второй статьи 286 УК»;
8) в пункте 21 слова «и надзорном» исключить.
11. «О применении законодательства о необходимой обороне» от 11 мая 

2007 года № 2:
1) по всему тексту цифры «96», «99», «109» заменить соответственно 

цифрами «99», «102», «112»;
слова «преступления», «преступлений», «преступление», «преступлениях» 

заменить соответственно словами «уголовного правонарушения», 
«уголовных правонарушений», «уголовное правонарушение», «уголовных 
правонарушениях»; 

2) в пункте 12:
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слова «часть третью статьи 32 УК, предусматривающую» заменить 
словами «части вторую и третью статьи 32 УК, предусматривающие»;

3) в пункте 18 слово «взвесить» заменить словом «оценить».
12. «О судебной практике по делам о хулиганстве» от 12 января 

2009 года № 3 (с изменениями и дополнениями, внесенными нормативным 
постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 21 апреля 2011 года 
№ 1):

1) по всему тексту цифры «257» заменить цифрами «293»;
2) в пункте 2:
в абзаце шестом:
слова «постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого, 

обвинительном заключении» заменить словами «обвинительном акте»;
слова «Без направления дела на дополнительное расследование указывать» 

заменить словом «Указывать»;
3) в пункте 3 цифры «12» заменить цифрами «13»;
4) в пункте 7 цифры «187» заменить цифрами «202»;
5) в пункте 9 слова «организованной группой» заменить словами 

«преступной группой»; 
6) в пункте 10 слова «пунктом «а»» заменить словами «пунктом 1»;
7) в пункте 11 слова «по пункту «б»» заменить словами «пунктом 2»;
8) в пункте 13 слова «пункта «б»» заменить словами «пункта 2»;
9) в пункте 14:
слова «пунктом «б» части второй статьи 257», «пунктом «б» части второй 

статьи 103 УК, пунктом «б» части второй статьи 104 УК или пунктом «б» части 
второй статьи 99 УК» заменить соответственно словами «пунктом 2 части 
второй статьи 293», «пунктом 2 части второй статьи 106 УК, пунктом 2 части 
второй статьи 107 УК или пунктом 2 части второй статьи 99 УК»;

10) в пункте 17:
после слов «Законом Республики Казахстан» дополнить словами 

«от 30 декабря 1998 года № 339-I»;
цифры «251» заменить цифрами «287»;
11) в пункте 20 слова «части 3 статьи 257» заменить словами «части 

третьей статьи 293».
13. «О применении норм уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства по вопросам соблюдения личной свободы и 
неприкосновенности достоинства человека, противодействия пыткам, 
насилию, другим жестоким или унижающим человеческое достоинство 
видам обращения и наказания» от 28 декабря 2009 года № 7 (с изменениями 
и дополнениями, внесенными нормативным постановлением Верховного Суда 
Республики Казахстан от 1 апреля 2011 года № 1): 

1) по всему тексту цифры «141-1» заменить цифрами «146»;
2) в пункте 1 цифры «114» заменить цифрами «110»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
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«2. Лицо, подозреваемое в совершении уголовного правонарушения, 
может быть задержано лишь при наличии условий, оснований и мотивов, 
предусмотренных статьями 128 и 131 УПК. При задержании лица по подозрению 
в совершении уголовного правонарушения должностное лицо органа 
уголовного преследования устно объявляет лицу, по подозрению в совершении 
какого уголовного правонарушения оно задержано, разъясняет ему право на 
приглашение защитника, право хранить молчание и то, что сказанное им может 
быть использовано против него в суде. 

Незамедлительно, но не позднее трех часов после фактического 
задержания, лицо должно быть передано должностному лицу органа дознания, 
дознавателю или следователю для решения вопроса о его процессуальном 
задержании и составления протокола задержания в соответствии с требованиями 
статьи 131 УПК. При этом в протоколе задержания должен быть отражен факт 
разъяснения подозреваемому его права на медицинское освидетельствование. 
При заявлении подозреваемым соответствующего ходатайства он подлежит 
освидетельствованию врачом для установления общего состояния его здоровья 
и наличия телесных повреждений. В случае проведения медицинского 
освидетельствованию его заключение обязательно прилагается к протоколу 
задержания.

Под фактическим задержанием следует понимать ограничение свободы 
задержанного лица, включая свободу передвижения, принудительное удержание 
в определенном месте, принудительное доставление в органы дознания и 
следствия (захват, закрытие в помещении, принуждение пройти куда-либо или 
остаться на месте и так далее), а также какие-либо иные действия, существенно 
ограничивающие личную свободу человека, с момента с точностью до минуты, 
когда указанные ограничения стали реальными, независимо от придания 
задержанному какого-либо процессуального статуса или выполнения иных 
формальных процедур.»;

4) в пункте 3 цифры «116» «213», «216», «218» заменить соответственно 
цифрами «112» «210», «212», «216»; 

5) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«Следственный судья или суд, обнаружив факт подлога времени 

доставления лица или задержания подозреваемого лица, то есть признаки 
преступления, предусмотренного статьей 369 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан (далее - УК), обязан в соответствии с требованиями части третьей 
статьи 185 УПК в частном постановлении довести это обстоятельство до 
сведения прокурора для проверки и принятия процессуального решения.»;

6) в пункте 5: 
слова «с частью 1 статьи 138 УПК следователь (дознаватель) обязан 

в течение двенадцати часов» заменить словами «со статьей 135 УПК лицо, 
осуществляющее досудебное расследование, обязано безотлагательно»; 

слова «части 5 статьи 491» заменить словами «части пятой статьи 541»;
7) в пункте 7: 
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слова «или применения к нему меры пресечения до предъявления 
обвинения» исключить; 

слова «части 2 статьи 68» заменить словами «части третьей статьи 64»;
8) в пункте 8: 
цифры «132», «134», «346» заменить соответственно цифрами «128», 

«131», «414»; 
слова «суда», «судом» заменить соответственно словами «следственного 

судьи», «следственным судьей»; 
9) в пункте 9 цифры «44» заменить цифрами «41»;
10) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Задержанные по подозрению в совершении уголовного правонарушения 

содержатся в изоляторах временного содержания. Задержанные по подозрению 
в совершении уголовного правонарушения военнослужащие и лица, отбывающие 
наказание в виде лишения свободы, могут также содержаться соответственно на 
гауптвахтах и в учреждениях уголовно-исполнительной системы, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы. В случаях, предусмотренных пунктом 
9 части второй и частью третьей статьи 61 УПК, задержанные по подозрению 
в совершении уголовного правонарушения содержатся в специально 
приспособленных помещениях, определяемых начальником органа дознания. 
В условиях режима чрезвычайного положения задержанные по подозрению 
в совершении уголовного правонарушения могут содержаться в помещениях, 
приспособленных для этих целей, определяемых комендантом местности.»;

11) в пункте 11 цифры «104», «108» заменить соответственно цифрами 
«101», «105»; 

12) в пункте 12: 
слова «в районный (городской) суд» заменить словами «следственному 

судье»; 
цифры «109» заменить цифрами «106»;
13) в пункте 15:
в абзаце первом: 
цифры «308» заменить цифрами «362»;
слова «частью 3 статьи 12» заменить словами «частью третьей статьи 13»;
в абзаце втором: 
слова «пункте 3 примечания к статье 307» заменить словами «пункте 

26 статьи 3»; 
дополнить предложением следующего содержания: «К другому лицу, 

указанному в статье 146 УК, относится любое вменяемое физическое лицо, 
достигшее шестнадцатилетнего возраста в случае совершения им умышленных 
действий, направленных на достижение целей, предусмотренных диспозицией 
части первой статьи 146 УК.»;

14) в пункте 16:
в абзаце первом: 
слова «статьи 103 и 104» заменить словами «статьи 106, 107, 108»; 
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слова «или иным должностным лицом» заменить словами «, иным 
должностным лицом либо другим лицом»; 

в абзаце втором слова «статьям 101, 103, 104» заменить словами «статьям 
104, 106, 107, 108»; 

в абзаце четвертом цифры «110» заменить цифрами «113»;
15) в пункте 17 слова «части 1 статьи 141-1» заменить словами «части 

первой статьи 146»;
16) в пункте 19 слова «с частью 2 статьи 531 УПК и статьей» заменить 

словами «со статьей»;
17) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. При рассмотрении требования о выдаче (экстрадиции) гражданина 

иностранного государства, обвиняемого в совершении преступления, во 
исполнение требований статьи 3 Конвенции выясняются обстоятельства, 
указывающие на наличие или отсутствие в иностранном государстве, 
направившем требование, постоянной практики грубых, вопиющих и 
массовых нарушений прав человека. В соответствии с указанной нормой 
Конвенции и пунктом 7 части первой статьи 590 УПК не допускается выдача 
лица (экстрадиция), если имеются основания полагать, что лицо, в отношении 
которого поступил запрос о выдаче (экстрадиции), может быть подвергнуто 
угрозе применения пыток в запрашивающей стороне либо его здоровью, жизни 
или свободе угрожает опасность по расовому признаку, вероисповеданию, 
национальности, гражданству (подданству), принадлежности к определенной 
социальной группе или политическим убеждениям, кроме случаев, 
предусмотренных международным договором Республики Казахстан.»;

18) в пункте 21 слова «постановлением Пленума» заменить словами 
«нормативным постановлением».

14. «О рассмотрении судами жалоб на действия (бездействие) 
и решения прокурора, органов следствия и дознания (ст. 109 УПК)» 
от 27 июня 2012 года № 3: 

1) в заголовке:
слова «органов следствия и дознания (ст. 109 УПК)» заменить словами 

«органов уголовного преследования (статья 106 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Казахстан)»;

2) по всему тексту:
слова «органов следствия и дознания», «органов следствия, дознания», 

заменить словами «органов уголовного преследования»; 
слова «орган дознания, следствия» заменить словами «орган уголовного 

преследования»; 
цифры «109» заменить цифрами «106»;
3) в пункте 1:
слова «втором», «первом» заменить соответственно цифрами «2», «1»;
цифры «12» заменить цифрой «8»;
4) в пункте 4 абзацы второй, третий и четвертый исключить;
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5) в пункте 5 цифры «169» заменить цифрами «162»;
6) в пункте 6:
в абзаце третьем цифры «56» заменить цифрами «50»;
слова «частью 3 статьи 284» заменить словами «частью третьей статьи 

305»; 
7) в пункте 7 слова «своим постановлением» исключить;
8) в пункте 8 цифру «5» заменить словом «пятой»;
9) в пункте 10 в абзаце первом:
после слова «судов» дополнить словами «(следственный судья)»;
третье предложение исключить;
10) в пункте 13:
абзацы первый, второй и третий изложить в следующей редакции:
«Жалоба рассматривается следственным судьей единолично без 

проведения судебного заседания в течение трех суток. Если необходимо 
исследовать обстоятельства, имеющие значение для принятия законного и 
обоснованного решения, следственный судья рассматривает жалобу в течение 
десяти суток в закрытом судебном заседании с участием соответствующих 
лиц и прокурора, неявка которых не препятствует рассмотрению жалобы. По 
распоряжению следственного судьи судебное заседание может быть проведено 
в режиме видеосвязи. В ходе судебного заседания ведется протокол. При 
необходимости следственный судья вправе истребовать дополнительные 
материалы, вызвать и опросить соответствующих лиц. Должностные лица, 
чьи действия (бездействие) и решения обжалуются, по запросу суда обязаны 
в течение трех суток предоставить в суд материалы, послужившие основанием 
для совершения таких действий (бездействия) и решений.

При проведении судебного заседания следственный судья объявляет, какая 
жалоба подлежит рассмотрению, затем заявитель, если участвует в судебном 
заседании, обосновывает жалобу, после чего заслушиваются другие явившиеся 
лица, которые вправе предоставлять суду доказательства. Бремя доказывания 
законности обжалованного действия (бездействия) или решения лежит на лице, 
совершившем или принявшем их.

При рассмотрении жалобы суд, не давая оценки имеющимся в деле 
доказательствам, должен выяснить, проверены и учтены ли дознавателем, 
следователем, прокурором все обстоятельства, на которые указывает заявитель 
в жалобе. При этом суд, не делая выводов о доказанности или недоказанности 
вины, допустимости или недопустимости собранных доказательств, должен 
проверить наличие либо отсутствие материально-правовых и процессуальных 
оснований для принятия решения по делу.»;

в абзаце четвертом слова «РК» заменить словами «Республики Казахстан»;
в абзаце пятом:
слова «пунктом вторым части первой статьи 90» заменить словами 

«пунктом 2 части первой статьи 87»;
слова «и надзорной» исключить;
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11) в пункте 15:
слова «о преступлении», «преступлений», заменить соответственно 

словами «об уголовном правонарушении», «уголовных правонарушений»;
цифры «183», «403» заменить соответственно цифрами «185», «422»; 
12) пункт 16 исключить;
13) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Судам при рассмотрении жалоб на решение органа уголовного 

преследования о передаче зарегистрированного заявления или сообщения 
об уголовном правонарушении по подследственности следует помнить, что 
такая передача допускается только в случаях, предусмотренных статьей 
186 УПК. Решение о передаче зарегистрированного заявления или сообщения 
об уголовном правонарушении по подследственности по другим, не 
предусмотренным законом основаниям, подлежит признанию незаконным.»;

14) пункт 18 исключить;
15) в пункте 19:
слова «приостановлении», «приостановления» заменить соответственно 

словами «прерывании сроков досудебного расследования», «прерывания сроков 
досудебного расследования»;

слова «производства по делу» исключить;
16) в пункте 21 слова «о возбуждении уголовного дела,»,  

«, о приостановлении производства по делу или иного решения» исключить;
17) в пункте 22:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения жалобы следственный судья выносит 

соответствующие постановления:
об отмене признанного незаконным процессуального решения;
о признании действия (бездействия) соответствующего должностного лица 

незаконным или необоснованным и его обязанности устранить допущенное 
нарушение;

о возложении на прокурора обязанности устранить допущенное нарушение 
прав и законных интересов гражданина или организации;

об оставлении жалобы без удовлетворения.»;
в абзаце втором слова «об отказе в удовлетворении жалобы» заменить 

словами «об оставлении жалобы без удовлетворения»;
18) в пункте 23 слова «об отказе в возбуждении уголовного дела,» 

исключить;
19) в пункте 25 абзац второй исключить;
20) в пункте 26:
в абзаце первом:
слова «частью девятой статьи 109» заменить словами «частью второй 

статьи 107»;
цифры «56» заменить цифрами «50»;
в абзаце втором:
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слова «судья суда первой инстанции» заменить словами «следственный 
судья»;

слова «вышестоящему суду» заменить словами «в вышестоящий суд»;
21) в пункте 27:
слово «десяти» заменить словом «трех»;
слова «первой инстанции» исключить;
цифры «410» заменить цифрами «430»;
слова «постановления судьи нижестоящего суда», «постановления 

районного суда» заменить словами «постановления следственного судьи»;
в абзаце третьем слова «или в порядке надзора» исключить;
22) в пункте 28:
слова «судьи суда первой инстанции (председателя суда)» заменить 

словами «следственного судьи»;
23) в пункте 29 цифры «59» заменить цифрами «53».
15. «О практике применения судами законодательства, 

регламентирующего производство по уголовным делам с участием 
присяжных заседателей» от 23 августа 2012 года № 4 (с изменениями и 
дополнениями, внесенными нормативным постановлением Верховного Суда 
Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 4):

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Уголовные дела о преступлениях, за совершение которых уголовным 

законом предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение 
свободы, а также по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 
125 (частью третьей), 128 (частью четвертой), 132 (частью пятой), 135 (частью 
четвертой) Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее - УК), за 
исключением преступлений, указанных в части первой статьи 631 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК), в случае 
поступления от обвиняемого ходатайства о рассмотрении дела с участием 
присяжных заседателей, рассматриваются с участием присяжных заседателей 
специализированными межрайонными судами по уголовным делам, 
специализированным межрайонным военным судом по уголовным делам (далее 
- суды). 

В случае, когда лицо обвиняется в совершении преступлений, 
предусмотренных несколькими статьями УК, одно из которых является 
преступлением, за совершение которого уголовным законом предусмотрены 
смертная казнь или пожизненное лишение свободы, либо предусмотренным 
статьями 125 (частью третьей), 128 (частью четвертой), 132 (частью пятой), 
135 (частью четвертой) УК, за исключением преступлений, указанных в части 
первой статьи 631 УПК, и им заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного 
дела с участием присяжных заседателей, а также если по уголовному делу 
в совершении преступления, за совершение которого уголовным законом 
предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы либо 
предусмотренным статьями 125 (частью третьей), 128 (частью четвертой), 
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132 (частью пятой), 135 (частью четвертой) УК, за исключением преступлений, 
указанных в части первой статьи 631 УПК, обвиняется несколько человек и хотя 
бы один из них заявит ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием 
присяжных заседателей, то в отношении них рассмотрение уголовного дела 
производится по правилам, предусмотренным разделом 14 УПК.»;

2) в пункте 5:
в абзаце пятом слова «статей 350-363», «статей 639-644» заменить 

соответственно словами «статей с 350 по 363», «статей с 639 по 644»;
в абзаце седьмом после слов «Закона Республики Казахстан» дополнить 

словами «от 16 января 2006 года № 121-III»;
3) в пункте 6:
слова «статей 639-644» заменить словами «статей с 639 по 644»;
цифры «71-77» заменить словами «с 71 по 77»;
4) в пункте 9 в абзаце втором слова «части» заменить словами «частях»;
5) в пункте 10 в абзаце втором слова «процессуальные решения - 

постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении 
в качестве обвиняемого,» заменить словами «процессуальные решения 
- постановление о квалификации деяния подозреваемого, постановление 
следственного судьи, вынесенное в порядке статьи 106 УПК,»;

6) в пункте 11 в абзаце третьем слова «рассмотрения уголовного дела 
судом с участием присяжных заседателей и направляет его на рассмотрение суда 
в порядке, предусмотренном разделом 11 УПК» заменить словами «уголовного 
дела в соответствии с пунктом 1 статьи 657 УПК и единолично рассматривает 
в порядке, предусмотренном разделом 11 УПК, вопрос о применении 
принудительных мер медицинского характера к невменяемому»;

7) в пункте 13 слова «части третьей статьи 648» заменить словами «части 
второй статьи 648»;

8) в пункте 15 в абзаце первом слова «частью третьей статьи 653» заменить 
словами «частью первой статьи 653»;

9) в пункте 16 обозначение абзацев 2, 3, 4 знаком тире исключить;
10) в пункте 22:
в абзаце первом слово «частями» заменить словом «частям»;
в абзаце втором слова «пунктами 5) - 8) и 14)» заменить словами «пунктами 

с 5 по 8 и 14»;
11) в пункте 26 слова «пунктах 1) - 5)» заменить словами «пунктах с 1 по 5»;
12) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Пересмотр в кассационном порядке приговоров, постановлений, 

вынесенных по делам, рассмотренным с участием присяжных заседателей, 
осуществляется судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 
первой и частью второй статьи 485 УПК, либо в связи с неправильным 
применением норм Общей и Особенной частей УК при назначении наказания.
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Пересмотр обвинительного приговора, а также постановления суда 
в кассационном порядке в связи с необходимостью применения уголовного 
закона о более тяжком преступлении ввиду мягкости наказания или по иным 
основаниям, влекущим за собой ухудшение положения осужденного, а также 
пересмотр оправдательного приговора либо постановления суда о прекращении 
уголовного дела не допускаются.»;

13) пункт 30 исключить.
16. «О практике применения законодательства, устанавливающего 

ответственность за торговлю людьми» от 29 декабря 2012 года № 7:
1) по всему тексту цифры «133», «132-1», «270» заменить соответственно 

цифрами «135», «134», «308»;
2) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Уголовными правонарушениями, связанными с торговлей людьми, 

признаются правонарушения, предусмотренные статьей 116, пунктом 2 части 
третьей статьи 125, пунктом 2 части третьей статьи 126, статьями 128, 134, 135, 
308, 309 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее - УК).»;

3) в пункте 2:
в абзаце первом слова «Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее - 

УК)» заменить словом «УК»;
дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Для квалификации по статьям 128, 135 УК купли-продажи и совершения 

иных сделок в отношении потерпевшего наличие специальной цели 
эксплуатации не требуется, так как человек не явлется объектом сделок и такие 
сделки признаются недействительными с момента их заключения.

Цель эксплуатации человека является обязательным признаком при 
вербовке, перевозке, передаче, укрывательстве потерпевшего, а также в иных 
деяниях, предусмотренных статьями 128, 135 УК.»; 

абзацы 2, 3, 4, 5 считать абзацами 4, 5, 6, 7; 
4) в пункте 4:
слова «с целью эксплуатации» исключить;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Совершение лицом наряду с куплей-продажей или заключением других 

сделок в отношении потерпевшего также вовлечения в занятие проституцией 
либо сводничества с корыстной целью, либо организации, содержания притонов 
для занятия проституцией без цели эксплуатации этого же потерпевшего 
в других формах (к примеру, принуждением к труду, попрошайничеству и др.), 
каждое деяние, признанное судом доказанным, подлежит самостоятельной 
квалификации по совокупности соответствующих статей: за совершение сделки 
- по статьям 128,135 УК, за вовлечение в занятие проституцией - по статьям 
134,308 УК, за сводничество или организацию и содержание притона - по статье 
309 УК.»;

5) пункт 5 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:



159

Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан №4/2017

«Вербовку при торговле людьми следует разграничивать от вовлечения 
в занятие проституцией по моменту окончания: вербовка считается 
оконченной с момента получения согласия вербуемого лица на осуществление 
его эксплуатации, тогда как вовлечение в занятие проституцией считается 
оконченным с момента совершения одного из описанных способов действий, 
направленных на вовлече¬ние в занятие проституцией, независимо от того, 
удалось ли склонить ее к названному виду деятельности или нет. 

В случае направленности умысла лица при вербовке только на вовлечение 
в занятие проституцией содеянное подлежит уголовно-правовой оценке 
по соответствующей статье 308 или 134 УК, поскольку нормы уголовного 
закона, предусматривающие ответственность за вербовку с целью сексуальной 
эксплуатации и вовлечение в занятие проституцией, находятся в состоянии 
конкуренции, предусмотренной частью третьей статьи 12 УК. Вовлечение 
в занятие проституцией и сводничество с корыстной целью представляют собой 
разновидность одной из форм эксплуатации, которые относительно статей  
128, 135 УК являются специальными нормами.»;

6) в пункте 9:
в абзаце первом слова «примечанием статьи 125» заменить словами 

«пунктом 1 статьи 3»;
дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Эксплуатация, предусмотренная статьей 128 УК, имеет различные формы 

(сексуальная эксплуатация, принудительный труд, попрошайничество т.д.). 
УК не выделяет в отдельную специальную норму такие формы эксплуатации 
человека, как трудовая эксплуатация или попрошайничество. Поэтому в случаях 
купли-продажи либо совершения иных сделок в отношении потерпевшего 
с дальнейшей эксплуатацией потерпевшего не только путем вовлечения 
в занятие проституцией и присвоения полученных доходов, но также в других 
формах эксплуатации (принудительного труда и т.д.), то такие действия 
свидетельствуют о совершении виновным лицом деяний, объединенных общим 
намерением на достижение единой цели - эксплуатации потерпевшего, и 
квалифицируются как одно преступление, предусмотренное статьями 128 или 
135 УК без дополнительной квалификации по статьям 308, 134 УК.

Согласие потерпевшего на запланированную эксплуатацию не принимается 
во внимание, если было использовано любое из средств воздействия, указанных 
в части второй статьи 128 УК.»;

7) пункт 10 дополнить абзацами вторым и третьим следующего 
содержания:

«Поскольку при конкуренции общей и специальной норм, согласно 
части третьей статьи 12 УК совокупность преступлений отсутствует и 
деяние подлежит квалификации по соответствующей специальной норме, то 
вовлечение в занятие проституцией и сводничество с корыстной целью, являясь 
специальными нормами относительно действий по сексуальной эксплуатации 
при торговле людьми, предусмотренной диспозициями статей 128, 135 УК, 
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подлежит квалификации по соответствующей статье 134, 308 или 309 УК без 
дополнительной квалификации по статье 128 или 135 УК.

Судам следует иметь в виду, что организация притона, содержание притона 
и сводничество с корыстной целью, предусмотренные статьей 309 УК, являются 
самостоятельными действиями и сами по себе в отдельности образуют состав 
преступления. Возможна организация притона для занятия проституцией без его 
содержания, либо только содержание такого притона без занятия сводничеством 
или сводничество с корыстной целью без организации и содержания притона.»; 

8) в пункте 11:
в абзаце втором слова « предварительного расследования» заменить 

словами «досудебного производства»; 
цифры «53» , «99-100», «101» заменить соответственно цифрами «47», «96, 

97», «98»;
9) в пункте 12:
в абзаце втором слова «по пункту б)» заменить словами «по пункту 2»;
в абзаце третьем слова «по пункту е)», «по пункту д)» заменить 

соответственно словами «по пункту 6» , «по пункту 5»;
10) в пункте 13:
в абзаце первом слова «по пункту ж)», «пункту е)» заменить соответственно 

словами «по пункту 7», «пункту 6»;
в абзаце втором:
после слов «человека,» дополнить словами «совершения незаконных 

сделок относительно не лица, а только его органов и тканей»;
цифры «113» заменить цифрами «116»;
11) в пункте 14:
слова «По пункту з)», «пункту ж)» заменить соответственно словами 

«По пункту 8», «пункту 7»;
слова «УК РК» исключить;
12) в пункте 15:
слова «По пункту и)», «пункту з)» заменить соответственно словами 

«По пункту 9», «пункту 8»;
цифры «307» заменить цифрами «361»;
13) в пункте 16 слова «По пункту к)», «по пункту к)» заменить 

соответственно словами «По пункту 10», «по пункту 10»;
14) в пункте 18:
в абзаце первом:
слова «По пункту а)», «по пункту а)» заменить соответственно словами 

«По пункту 1», «по пункту 1»; 
слово «организованной» заменить словом «преступной»; 
слова «- устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений.» заменить словами  
«, к которой согласно разъяснению пункта 24 статьи 3 УК относятся организованная 
группа, преступная организация, преступное сообщество, транснациональная 
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организованная группа, транснациональная преступная организация, 
транснациональное преступное сообщество, террористическая группа, 
экстремистская группа, банда, незаконное военизированное формирование.»;

второе предложение и абзацы второй, третий исключить;
15) в пункте 19 в абзаце первом слово «требует» заменить словом 

«требуют»;
16) в пункте 20:
слова «по пункту б)» заменить словами «по пункту 2»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Похищение потерпевшего с целью эксплуатации путем обмана, 

дальнейшая перевозка без элементов захвата и насильственного перемещения 
в пространстве образуют вербовку и перевозку лица с целью эксплуатации 
при торговле людьми и содеянное в целом следует квалифицировать только 
по соответствующей части статьи 128 УК без применения уголовно-правовой 
нормы, предусмотренной пунктом 2 части третьей статьи 125 УК.».

17. «О применении в уголовном судопроизводстве некоторых норм 
законодательства, регламентирующего вопросы защиты государственных 
секретов» от 13 декабря 2013 года № 3:

1) в пункте 2 слова «статьями 172, 173 и 386 УК» заменить словами 
«статьями 185, 186 и 458 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее-УК)»; 

2) в пункте 6: 
слова «статьями 172, 173 и 386» заменить словами «статьями 185, 186 и 

458»;
3) в пункте 8:
слова «Частью 1 статьи 29» заменить словами «Частью первой статьи 29»; 
слова «от 13 декабря 1997 года» исключить;
4) в пункте 9:
в абзаце первом слова «части 4 статьи 53» заменить словами «части пятой 

статьи 47»;
в абзаце третьем слова «частью 1 статьи 321» заменить словами «частью 

первой статьи 341»;
5) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. В соответствии с частью третьей статьи 29 УПК приговор суда 

и постановления, принятые по делу, во всех случаях провозглашаются 
публично. По делам, рассмотренным в закрытом судебном заседании, публично 
провозглашаются только вводная и резолютивная части приговора.»;

6) в пункте 11 цифры «130» заменить цифрами «239»;
7) в пункте 12:
в абзаце первом: 
слова «В соответствии с требованиями части 4 статьи 130 УПК» 

исключить;
цифры «121», «123», «53», «100», заменить соответственно цифрами 

«118», «120», «47», «97»;
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в абзаце третьем цифры «116» заменить цифрами «112»;
8) в пункте 13:
слова «части 2 статьи 130», «частью 2 статьи 130», «части 1-6 статьи 351» 

заменить соответственно словами «части восьмой статьи 115», «частью восьмой 
статьи 115», «частей первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой статьи 370»;

цифры «100» заменить цифрами «97»;
9) в пункте 14:
цифры «100», «101» заменить соответственно цифрами «97», «98»;
слова «частью 1 статьи 99», «частью 2 статьи 101», «частью 7 статьи 351» 

заменить соответственно словами «частью первой статьи 96», «частью второй 
статьи 98», «частью седьмой статьи 370»;

слова «возбудить уголовное дело» заменить словами «зарегистрировать 
в Едином реестре досудебных расследований»;

10) в пункте 15:
слова «части 1 статьи 24», «за исключением сведений о личности 

конфиденциальных помощников и штатных негласных сотрудников, имеющие 
отношения к рассматриваемому уголовному делу» заменить соответственно 
словами «части первой статьи 24», «за исключением сведений об организации 
оперативно-розыскной деятельности, конкретных оперативно-розыскных 
мероприятиях, источниках и способах получения информации»;

11) в пункте 16:
слова «пунктом 5 части 1 статьи 117», «участия лица в организованной 

преступной группе», «частью 2 статьи 235», «преступления» заменить 
соответственно словами «пунктом 5 части первой статьи 113» «участия лица 
в организованной группе или преступной организации», «частью второй статьи 
262», «уголовного правонарушения»;

12) в пункте 18 слова «преступления» заменить словами «уголовного 
правонарушения».

2. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее 
нормативное постановление включается в состав действующего права, является 
общеобязательным и вводится в действие со дня первого официального 
опубликования.

Председатель 
Верховного Суда Республики Казахстан                                          К.Мами

Судья 
Верховного Суда Республики Казахстан, 
секретарь пленарного заседания                                               К.Шаухаров

Опубликовано в газете «Казахстанская правда» 
от 18 апреля 2017 года № 74 (28453)
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Поправка

В издании «Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан» № 3 за 
2017 год на странице 15 в названии рубрики допущена опечатка. Следует читать: 
«СПОРЫ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ». Редакция 
приносит извинения за допущенную опечатку. 

Өзгерістер мен толықтырулар енгізілген нормативтік қаулылардың 
толық мәтіндері «Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Бюллетені» - 
«Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан» басылымының алдағы 
сандарында жарияланады.
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