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I.

ҚЫСҚАША ШОЛУ

·

2011 жылдың 16 қарашасында Президент Парламенттің төменгі палатасының (Мәжілісті)
таратылатындығы жайында мәлімдеді және сайлаудың өткізілуін белгіленген мерзімнен
жарты жылдан астам уақыт бұрын кезектен тыс 2012 жылдың 15 қаңтарына тағайындады.
Тарату 53 депутат Президентке өтініш бергеннен кейін орын алды. Сайлаушылар 107
депутаттан тұратын Мәжілістің 98 мүшесін сайлайды, қалған 9 мүшені Президент
тағайындайтын кеңес органы сайлайтын болады.

·

«Сайлау туралы» заңға соңғы парламенттік сайлау өткізілгеннен кейін белгілі өзгертулер
енгізілді. 2009 жылғы түзетулерден кейін Мәжілісте кемінде екі партияның болуы
қарастырылатындығын атап өткен жөн. Берілген дауыстар саны 7 пайыздан асатын тек
бір саяси партия болған жағдайда жинаған дауыстар саны бойынша екінші болатын
партияға да кемінде екі орын беріледі.

·

2009 жылы «Саяси партиялар туралы» заңға өзгертулер енгізілген. Дегенмен, Әділет
министрлігі тіркеген партиялар саны өзгеріссіз қалды, ал тіркеуден өтуді талпынған екі
партия осы уақытқа дейін тіркеусіз қалды.

·

Сайлау барысын төрт деңгейлі жүйеден тұратын сайлау комиссиялары бақылайтын
болады. Орталық сайлау комиссиясы (ОСК) төменгі деңгейдегі комиссияларға нұсқаулық
өткізуді бастады. Тіркелген сайлаушылар саны шамамен 9,270,000 дейін жетеді деп
күтілуде.

·

ОСК заңмен белгіленген мерзім 15 желтоқсанға дейін кандидаттар тізімін тапсырған сегіз
партияны тіркеді. Сайлау бюллетеньдерінде саяси партиялардың тізімдерін көрсету
тәртібі ОСК-да жеребе тастау арқылы белгіленді. Тәуелсіз кандидаттар сайлауға қатысу
құқығына ие бола алмайды, ал саяси партияларға сайлау блоктарын құруға тыйым
салынған. Бір партия бұл сайлауға қатыса алмайды, себебі оның қызметі сот шешімімен
2011 жылдың қазан айында алты айға уақытша тоқтатылған.

·

Үгіттеу науқанының басталуы Қазақстан тәуелсіздігінің 20-жылдығын жалпы ұлттық
тойлау күнімен тұспа-тұс келді. 16 желтоқсан күні Маңғыстау облысының Жаңаөзен
қаласында зорлық-зомбылық қолданумен жаппай тәртіпсіздіктер орын алды, ол жерде
бірнеше ай бойы мұнай саласының жұмыскерлері ереуілге шыққан еді. 17 желтоқсаннан
5 қаңтарға дейін қалада төтенше жағдай жарияланды. 18 желтоқсанда Бас прокуратура
зорлық-зомбылық әрекеттері салдарынан 14 адам қаза тапқанын растады. Билік
органдары бұл аймақта сайлау өтетіндігін мәлімдеді; қазіргі уақытта ЕҚЫҰ/ДИАҚБ СБМ
осы аймақта бақылаушыларды орналастыру мүмкіндігін анықтамақшы.

* Осы аралық есеп ағылшын жəне орыс тілдерінде қол жетерлік. Бұл құжаттың ағылшын тіліндегі нұсқасы ғана
ресми нұсқасы болып табылады.

ЕҚЫҰ/ДИАҚБ Сайлауды бақылау миссиясы
Қазақстан Республикасы, Кезектен тыс парламент сайлауы, 15 қаңтар 2012 ж.
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·

Конституция сөз еркіндігін көздегенімен, БАҚ-дың мемлекет бөлетін субсидияларға
бағынуы мен құқықтық жағдайлармен шектелуі оларды өзін-өзі цензуралауға
мәжбүрлейді. ОСК сайлаудың барлық қатысушыларына БАҚ-қа тең қол жетімдігін
қамтамасыз ету үшін және олардың БАҚ-та әділ жариялануына кепілдік беру үшін
Қоғамдық Кеңесті тағайындады.

·

ОСК халықаралық бақылаушыларды аккредиттеуді бастады, сонымен қатар жергілікті
бақылау топтары да сайлауды бақылау туралы өз ниеттерін білдірді.

II.

КІРІСПЕ

2011 жылдың 16 қарашасында Президент Парламенттің төменгі палатасы Мәжілісті
таратып, кезектен тыс парламенттік сайлау өз мерзімінен жеті ай бұрын болатынын
жариялады. 17 қараша күні ЕҚЫҰ/ДИАҚБ сайлауды бақылауға шақыру алды. Уақыттың
тығыздығына байланысты ЕҚЫҰ/ДИАҚБ Қажеттіліктерді Бағалау Миссиясын ұйымдастыра
алмады, бірақ ЕҚЫҰ/ДИАҚБ сайлауды бақылау миссияларының өткен қорытындылары мен
ұсынымдарының негізінде сайлауды бақылау толық миссиясын (СБМ) орналастыруды жөн
көрді. 13 желтоқсан күні ЕҚЫҰ/ДИАҚБ СБМ өз жұмысына кірісті. Жетекшісі Миклош
Харасти болып табылатын СБМ Астана және Алматы қалаларында орналастырылған негізгі
топтың 15 мүшесінен және республиканың бүкіл аумағын қамту мақсатында 14 қалада
орналастырылған 28 ұзақ мерзімді бақылаушылардан тұрады. Негізгі топ мүшелері және
ұзақ мерзімді бақылаушылар құрамына 24 ЕҚЫҰ мүше-мемлекетінің өкілдері кіреді.
Сайлауды бақылау, дауыстарды санау және дауыс беру нәтижелерін анықтау үшін мүшемемлекеттеріне 400 қысқа мерзімді бақылаушыны жіберу туралы өтінім берілді.
III.

АЛҒЫШАРТТАР

10 қарашада 53 депутат Президентке Мәжілісті тарату және кезектен тыс сайлау өткізу
туралы өтініш бергеннен кейін кезектен тыс парламенттік сайлауды өткізу туралы мәлімдеме
жасалды. Депутаттар өтініштерінде бірқатар себептерді баяндады; олардың ішінде, 2012
жылы күтіліп отырған жаһандық дағдарыс, бұл кезде үкімет сайлауға дайындалғанның
орнына экономикалық мәселелерді шешуді көздеуі қажет.1 Конституцияға сәйкес Президент
Парламентті кез келген уақытта таратуға құқылы.
Соңғы парламенттік сайлау 2007 жылдың 18 тамызында болған еді, және Нұр Отан партиясы
88 пайыз дауыспен жеңіске жетті.2 Қалған партиялар қосылып он пайыздан кем дауыс
жинап, олардың ешқайсысы Мәжілісте өкілдік етуге жеті пайыздық барьерден аса алмады.3
Өзінің қорытынды есебінде, ЕҚЫҰ/ДИАҚБ «Сайлау ЕҚЫҰ-ның бірқатар міндеттемелеріне,
атап айтсақ, құқықтық база элементтері мен дауыстарды санау және дауыс беру нәтижелерін
анықтау рәсімдеріне сәйкес келмеді» деп пайымдады.4
15 қаңтар күні Мәслихат (жергілікті органдар) депутаттарының сайлауы Мәжіліс
депутаттарының сайлауымен қатар өтетін болады. ЕҚЫҰ/ДИАҚБ СБМ Мәжіліс сайлауының
1

http://www.parlam.kz:80/Parliament/ru/mazhilis/news-details/id391/2/1.
Сайлаушылардың 90 пайыздық қатысуы жарияланды.
3
Жалпы ұлттық деңгейде Жалпы ұлттық социал-демократиялық партия 4,63 пайыз жинады, «Ақ Жол»
Қазақстанның демократиялық партиясы 3,27 пайыз жинады, «Ауыл» социал-демократиялық партиясы
1,58 пайыз жинады, Қазақстанның халықтық коммунистік партиясы – 1,31 пайыз, Патриоттар партиясы
– 0,75, «Руханият» партиясы - 0,41.
4
Қазақстан Республикасында өткен алдыңғы сайлау жөніндегі ЕҚЫҰ/ДИАҚБ есептерін мына сайттан
алуға болады: http://www.osce.org/odihr/elections/kazakhstan.
* Осы аралық есеп ағылшын жəне орыс тілдерінде қол жетерлік. Бұл құжаттың ағылшын тіліндегі нұсқасы ғана
ресми нұсқасы болып табылады.
2
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Қазақстан Республикасы, Кезектен тыс парламент сайлауы, 15 қаңтар 2012 ж.
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өткізілуіне ықпалын
бақылайтын болады.
IV.
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сайлауын

САЙЛАУ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ БАЗА

Қазақстан Парламенті екі палаталы, оның төменгі палатасы (Мәжіліс) 107 мүшеден, ал
жоғарғы палатасы (Сенат) 47 мүшеден тұрады.5 Мәжілістің тоқсан сегіз депутаты
пропорционалды өкілдік жүйе бойынша бес жылдық мерзімге сайланады. Депутаттар
біртұтас жалпы ұлттық сайлау аумағы шеңберінде партия тізімдері бойынша тікелей
сайланады. Қалған тоғыз депутатты 2012 жылдың 16 қаңтарында Президент тағайындайтын
кеңес органы Қазақстан халқы Ассамблеясы (ҚХА) сайлайды.6 Мәжіліске сайланатын
кандидаттар тиісті партиялар тарапынан ұсынылуы қажет. Тәуелсіз кандидаттар сайлауға
қатыса алмайды, ал саяси партияларға сайлау блоктарын құруға тыйым салынады. Партия
тізімдері алфавиттік тәртіпте құрастырылады және түпкілікті нәтижелерді жариялағаннан
кейін ғана жеті пайыздық барьерден асқан партиялардың билеуші органдары қандай
кандидаттар мандат алатындығын шешеді.
Қазақстанда сайлау Конституциямен, сайлау туралы Конституциялық заңмен («Сайлау
туралы» заңмен), сондай-ақ, «Саяси партиялар туралы» заңмен, «Бейбіт жиналыстар туралы»
заңмен қатар сайлауға қатысты басқа да заңдармен, сондай-ақ, ОСК қосымша
нұсқауларымен реттеледі. Негізгі заңдар түбегейлі азаматтық және саяси құқықтардың
сақталуы демократиялық сайлау өткізу үшін қажет екендігін көздейді, демек бұрын олардың
кейбір ережелері Қазақстанның ЕҚЫҰ алдындағы міндеттемелеріне сәйкестігіне қатысты
алаңдатушылық тудырды. Атап айтқанда, құқықтық база заңсыз түрде сайлану құқығын
шектейді әрі жиналыстар еркіндігіне және сөз еркіндігіне қойылған заңсыз шектеулермен
қатар, ЕҚЫҰ міндеттемелерімен және халықаралық стандарттармен сәйкессіздіктерді
қамтиды.
«Сайлау туралы» заңға соңғы парламенттік сайлау өткізілгеннен бері кейбір өзгертулер
енгізілді. 2009 жылы түзетулерді енгізгеннен кейін ол Мәжіліс құрамында кем дегенде екі
партияның болуын көздейтінін айта кеткен жөн. Бір партия ғана жеті пайыздық барьерден
асқан жағдайда жиналған дауыстар саны бойынша екінші орын алған партияға кемінде екі
орын берілетін болады.
Сайлаушылар 18 жасқа толған Қазақстан азаматтары болуы тиіс. Сот әрекет етуге қабілетсіз
деп таныған, сондай-ақ, сот шешімімен бас бостандығынан айыру орындарында мерзімін
өтеп жүрген адамдар қылмыстарының ауырлығына қарамастан сайлауға қатысуға құқығы
жоқ. Белсенді сайлау құқығына ие 25 жасқа толған Қазақстан аумағында 10 жыл бойы
тұрақты түрде тұратын кез келген азамат Парламент депутаттығына сайлануға құқылы.
Жасалған қылмыстарының ауырлық дәрежесіне қарамастан, күші жойылмаған
сотталғандығы бар, сондай-ақ, коррупция және жемқорлық пен зорлықпен байланысты
қылмыстар үшін бұрын сотталған
азаматтар Парламентке сайлануға құқығы жоқ.
Конституция императивтік мандатты көздейді: депутаттар мүшеліктен бас тартқан немесе

5

Елдің 14 облысының әрқайсысының, сондай-ақ, Астана және Алматы қалаларының Мәслихаттары екі
сенатордан сайлайды. Бұдан басқа, Президент 15 сенаторды тағайындайды.
6
Қазақстан халқы Ассамблеясының құқықтық мәртебесі Президент жарлығымен белгіленген. Жарлыққа
сәйкес Ассамблея Қазақстан Президентінің жетекшілігіндегі кеңес органы болып табылады. Оның
бастапқы рөлі қоғамды біртұтас қылу бойынша ұсынымдар беру және нәсіліне, әлеуметтік жағдайына,
діні мен наным-сеніміне қарамастан азаматтар құқығының кепілі ретінде Президент қызметіне ат
салысу болып табылады.
* Осы аралық есеп ағылшын жəне орыс тілдерінде қол жетерлік. Бұл құжаттың ағылшын тіліндегі нұсқасы ғана
ресми нұсқасы болып табылады.

ЕҚЫҰ/ДИАҚБ Сайлауды бақылау миссиясы
Қазақстан Республикасы, Кезектен тыс парламент сайлауы, 15 қаңтар 2012 ж.
Аралық Есеп № 1, 13 – 21 желтоқсан 2011 ж.
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оларды партиядан алып тастаған жағдайда, немесе партия өз қызметін тоқтатқан жағдайда өз
мандатынан айырылады.
V.

САЙЛАУ КОМИССИЯЛАРЫ ЖӘНЕ САЙЛАУШЫЛАРДЫ ТІРКЕУ

Сайлау өткізу Орталық Сайлау Комиссиясынан (ОСК); 16 Облыстық Сайлау
Комиссияларынан (ОСК);7 207 Аумақтық Сайлау Комиссиялары (АСК),8 және 9,760
Учаскелік Сайлау Комиссияларынан (УСК) тұратын төрт деңгейлі сайлау комиссияларының
жүйесімен жүзеге асырылады.
Әр сайлау комиссиясы бес жылға сайланатын жеті мүшеден тұрады. ОСК тұрақты орган
болып табылады, сонымен қатар төмен тұрған комиссиялар тек сайлау өткізу кезеңіне ғана
құрылады. ОСК төрағасы мен екі мүшесін президент тағайындайды. Сенат пен Мәжіліс,
сәйкесінше, ОСК екі мүшесін тағайындайды. Қазіргі Комиссияның құрамы 2009 жылдың
сәуір айында құрылған.
Төменде тұрған комиссиялардың мүшелерін тиісті Мәслихаттар саяси партиялардан ұсыну
негізінде тағайындайды. Партиялар кандидаттарын заңмен белгіленген мерзімде ұсынбаған
жағдайда Мәслихаттар өз мүшелерін қоғамдық бірлестіктердің тарапынан немесе жоғарыда
тұрған сайлау комиссиялары тарапынан түскен ұсыныстар негізінде тағайындайды.
Ұсынылатын тұлға оның кандидатурасын ұсынатын саяси партияның мүшесі болмауы
мүмкін және әр партия бір кандидатты әр сайлау комиссиясының құрамына ұсынуға құқылы.
Бұдан басқа сайлау комиссияларына қатыспайтын саяси партиялар өз өкілін тиісті сайлау
комиссиясына сайлау кезеңіне кеңесу дауыс құқығымен тағайындай алады.
ОСК сайлауға дайындығын, соның ішінде төмен тұрған сайлау комисияларына нұсқаулық
беруді бастады. ОСК бақылаушылар мен БАҚ үшін ашық жүйелі отырыстар өткізеді, осы
ретте ОСК барлық ресми шешімдері ОСК веб-сайтында қазақ және орыс тілдерінде
жарияланады. ОСК сайлаушылар арасында сайлау туралы хабардарлықты арттыру жөніндегі
науқанды бастады, олардың ішінде: билбордтарды орнату, теледидар роликтерін көрсету,
сондай-ақ, өз веб-сайтында сайлаушыларға арналған ақпараттық материалдарды жариялау.
Бұдан бөлек, ОСК дипломатиялық миссиялардың мүшелеріне, сондай-ақ, халықаралық және
қазақстандық БАҚ өкілдеріне сайлауға дайындыққа қатысты брифингтер ұйымдастырды.
Сайлаушылар тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізімдеріне кіргізіледі. Сайлаушылар
тізімдерін халықты есепке алуға жауапты органдар тапсырған ақпараттар негізінде
әкімдіктер (жергілікті атқарушы билік органдары) құрастырып, жаңартып отырады.
Әкімдіктер тіркелген сайлаушыларға қатысты мәліметтерді тиісті АСК-ларға жылына екі
рет, 1 қаңтар және 1 шілде күндері, электрондық және басылып шығарылған түрде
тапсырады. 2011 жылдың 1 шілдесінде шамамен 9,270,000 сайлаушы тіркелген. Заң оны
сайлаушылар тізімдерінің дұрыстығын тексеру үшін пайдаланылатын ОСК-ның бірыңғай
электрондық тіркеу тізбесін жүргізуін көздейді. Қайталанатын тіркеу жазбалары және басқа
да қателер туралы ақпарат әкімдіктерге жолдануы тиіс. Сайлау күні тұрғылықты жерлерінен
қашық болатын сайлаушылар дауыс беру үшін дауыс беру күнінен бір күн бұрын сағат 18:00
дейін учаскелік сайлау комиссиясына жолығып сырттай дауыс беру куәлігін ала алады.
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14 облыстың (аймақтың) әрқайсысында және елордасы Астана қаласы мен Алматы қаласында бір-бір
ОСК-нан. Сонымен қатар ОСК Сайлау туралы заңда АСК деп те аталады, негізі олардың
комиссияларының деңгейі жоғарырақ.
АСК аудандар, қалалар және қалалар аудандарының деңгейінде құрылады.

* Осы аралық есеп ағылшын жəне орыс тілдерінде қол жетерлік. Бұл құжаттың ағылшын тіліндегі нұсқасы ғана
ресми нұсқасы болып табылады.

ЕҚЫҰ/ДИАҚБ Сайлауды бақылау миссиясы
Қазақстан Республикасы, Кезектен тыс парламент сайлауы, 15 қаңтар 2012 ж.
Аралық Есеп № 1, 13 – 21 желтоқсан 2011 ж.
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ПАРТИЯЛАРДЫ ЖӘНЕ КАНДИДАТТАРДЫ ТІРКЕУ

Сайлауда қатысу үшін саяси партияларды Әділет министрлігі тіркеуі тиіс. 2009 жылы «Саяси
партиялар туралы» заңға тіркеуге қажетті партия құрамындағы мүшелер санын 50,000-нан
40,000-ға дейін қысқартумен байланысты түзетулер енгізілген. Партияны тіркеу мақсатында
саяси партиялар Министрлікке мүшелердің қолтаңбалар тізімдерін тапсыруы қажет. Қазіргі
уақыттағы Заң партия дұрыс қолтаңбалардың жеткілікті санын ұсынған жағдайда жарамсыз
қолтаңбалардың саны тіркеуден бас тарту себебі ретінде пайдаланылмайтындығын
қарастырады. Осындай өзгертулердің енгізілуіне қарамастан, тіркелген партиялар саны 2007
жылдан бері әлі артқан жоқ. Қазіргі күнге дейін екі партия әлі де тіркелмеген9, ал тағы екеуі
өз біріккен партиясын тіркеуге ниет білдірген кезде одан да көп қиындықтарға тап болды.10
Кандидаттарды Мәжіліс депутаттығына ұсыну барысы 2011 жылдың 16 қарашасынан 5
желтоқсанға дейін жүргізілді. Тіркелген он саяси партияның сегізі кандидаттар тізімін ОСКна тапсырды. Сот шешімімен 2011 жылдың 4 қазанынан бастап алты айға іс-әрекетінің
тоқатылуына байланысты Коммунистік партияға осы сайлауға қатысуға рұқсат берілген жоқ.
Заңмен белгіленген мерзім 15 желтоқсанға дейін ОСК сегіз кандидаттар тізімін тіркеді.
Дауыс беруге кандидаттар тізімін берудің мынадай тәртібі белгіленді:11 «Нұр-Отан»
Халықтық Демократиялық партиясы (127 кандидат), Халықтық Коммунистік партия (21
кандидат), Патриоттар партиясы (20 кандидат), «Ауыл» социал-демократиялық партиясы (18
кандидат), «Руханият» партиясы (27 кандидат), «Әділет» демократиялық партиясы (59
кандидат), Жалпы ұлттық социал-демократиялық партия (54 кандидат), «Ақ Жол»
Қазақстанның Демократиялық партиясы (60 кандидат). Саяси партиялар Орталық Сайлау
Комиссиясына меншікті сайлау қорларынан партия тізіміне қосылған әр адамға ең төменгі
жалақының он бес еселенген мөлшеріндегі (жалпы айтқанда, шамамен 1,200 евро) сайлау
жарнасын төлеуге тиіс.
VII.

САЙЛАУДЫ ҮГІТТЕУ ЖАҒДАЙЛАРЫ

Сайлауға қатысты заңдар барлық кандидаттарға тең құқықтар мен сайлауға қатысу
жағдайларын көздейді. Жергілікті билік органдары кандидаттарға сайлаушылармен
кездесулер өткізуге арналған орындар беруі тиіс. Сайлау комиссияларымен бірге олар тең
қол жетерлік жағдайлары негізінде баспа үгіттеу материалдарын орналастыруға арналған
орындарды үлестірулері тиіс. «Бейбіт жиналыстар туралы» заң жиналыс өткізуге рұқсат
алуға өтінішті кем дегенде жиналысты өткізуге он күн қалғанда тапсырып, жергілікті билік
органдарынан рұқсат алу қажеттігін көздейді. Кандидаттардың үгіттеу науқандарында
конституциялық режимді күштеп өзгертуді, Республика тұтастығын бұзуды, мемлекет
қауіпсіздігіне нұқсан келтіруді, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық
астамшылықты, немесе қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа бас ұруды насихаттауға немесе
үгіттеуге жол берілмейді.
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Екі тіркелмеген партия «Алға» және «Ата-Мекен».
Әділет министрлігі он саяси партияны тіркеді. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партия (ЖСДП)
және «Азат» демократиялық партиясы біртұтас партия құру туралы жариялады және 2009 жылдың 24
қазанында «Азат» Жалпы ұлттық социал-демократиялық партия ретінде тіркелу туралы ниетін білдірді.
Алайда, Әділет министрлігі біріктірілген партияның атауын бекітпеді және оны тіркеген жоқ, алдағы
сайлау шеңберінде екі партия өз күштерін біріктіріп, сайлаушылар бюллетеньдерінде ЖСДП ретінде
сайлауға қатысады.
Дауыс беру үшін партиялардың кандидаттар тізімін беру тәртібі 14 желтоқсан күні ОСК-да жеребьевка
арқылы анықталды.

* Осы аралық есеп ағылшын жəне орыс тілдерінде қол жетерлік. Бұл құжаттың ағылшын тіліндегі нұсқасы ғана
ресми нұсқасы болып табылады.

ЕҚЫҰ/ДИАҚБ Сайлауды бақылау миссиясы
Қазақстан Республикасы, Кезектен тыс парламент сайлауы, 15 қаңтар 2012 ж.
Аралық Есеп № 1, 13 – 21 желтоқсан 2011 ж.
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«Сайлау туралы» заң кандидаттарды тіркеу барысы аяқталғаннан кейін басталатын үгіттеу
науқанын жүргізудің ресми кезеңін белгілейді және осы уақытқа дейін үгіттеу науқанын
жүргізуге тыйым салады. Сайлау күні мен оған бір күні қалған күні тыныштық сақтау
кезеңіне жатқызылған бұл уақытта қандай да болмасын үгіттеу іс-шараларын өткізуге тыйым
салынады. Заң бойынша әскери, ұлттық қауіпсіздік қызметінің және құқық қорғаушы
органдар қызметкерлеріне үгіттеу науқанында қатысуға тыйым салынады. Мемлекеттік және
жергілікті басқару органдары және олардың қызметкерлері лауазымдық міндеттерін атқару
барысында үгіттеу науқанын жүргізу заңсыз деп есептеледі. Бұдан басқа, мемлекеттік
қызметтегі кандидаттарға үгіттеу науқанын жүргізу мақсатында қызмет жағдайын
пайдалануға тыйым салынады.
Кандидаттар Мәжіліс депутаттарын сайлауға қатысу барысында үгіттеу науқанын жүргізуге
жұмсалатын қаражат саяси партиялардың ең төменгі жалақының 5,000 еселенген
мөлшерінен аспайтын (жалпы айтқанда, шамамен 400,000 евро) өз қаражаттарынан, сондайақ, ең төменгі жалақының 10,000 еселенген мөлшерінен аспайтын (жалпы айтқанда,
шамамен 800,000 евро) жеке тұлғалардың жарналары есебінен құрылуы мүмкін. Сайлауды
шетелдік және халықаралық ұйымдарға, сондай-ақ, шетел азаматтарына қаржыландыруға
тыйым салынады.
Үгіттеу науқанының басталуы Қазақстан тәуелсіздігінің 20-жылдығын жалпы ұлттық тойлау
күнімен тұспа-тұс келді. 16 желтоқсан күні Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында
зорлық-зомбылық қолданумен жаппай тәртіпсіздіктер орын алды, ол жерде бірнеше ай бойы
мұнай саласының жұмыскерлері ереуілге шыққан еді. 17 желтоқсаннан 5 қаңтарға дейін
қалада төтенше жағдай жарияланды. 18 желтоқсанда Бас прокуратура зорлық-зомбылық
әрекеттері салдарынан 14 адам қаза тапқанын растады. Билік органдары бұл аймақта сайлау
өтетіндігін мәлімдеді; қазіргі уақытта ЕҚЫҰ/ДИАҚБ СБМ осы аймақта бақылаушыларды
орналастыру мүмкіндігін анықтамақшы.
VIII. БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ
Конституция сөз еркіндігіне және заң жүзінде тыйым салынбаған кез келген тәсілдермен
еркін ақпарат алу және тарату құқығына кепілдік береді. Цензураға тыйым салынады.
Алайда ар-намыс пен абыройға нұқсан келтіру қылмыс болып есептеледі. Бұдан әрі
Конституциядағы «ар-намыс пен абырой» туралы ережелер, «Ел басы туралы» заң12 және
басқа да заңдар Президент пен мемлекеттік қызметшілерді қорғаудың күшейтілуін
қамтамасыз ете отырып, сөз еркіндігін шектейді.
Қаржылай түрде жарнамалық қызметтер нарығының жеткіліксіз дамуы себебінен хабарлау
компаниялары мемлекет бөлетін субсидияларға тәуелді. Бұдан басқа редакциялық
тәуелсіздіктің жетіспеушілігі және ар-намыс пен абыройға нұқсан келтіруді қылмыстық
түрде жазаланатын деп танитын ережелердің күшінің сақталуы өзін-өзі цензуралауға септігін
тигізеді. Алайда билік органдарының веб-сайттарды жабуына және интернет ресурстарын
пайдалануға шектеу қоюға қарамастан, ғаламтордың түрлі саладағы ақпарат пен жұртшылық
пікіріндегі әр алуандылықты қамтамасыз етудегі рөлі күннен күнге артып келеді13
«Сайлау туралы» заңның 28-бабы кандидаттар мен саяси партияларға БАҚ-қа тең қол
жетімдік жағдайында үгіттеу науқанын БАҚ-та жариялау құқығына кепілдік береді. Заң
саяси партияларға эфир уақытын және баспа алаңдарын келісім-шарттық негізде
Ел басы туралы Заң 2010 жылдың шілде айында қабылданды.
2009 жылдың шілде айында форумдар мен блогтармен қатар барлық Интернет құрам нысандарын
дәстүрлі БАҚ-мен теңестірген Интернет кеңістігін реттеу туралы заң қабылданды.
* Осы аралық есеп ағылшын жəне орыс тілдерінде қол жетерлік. Бұл құжаттың ағылшын тіліндегі нұсқасы ғана
ресми нұсқасы болып табылады.
12
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ЕҚЫҰ/ДИАҚБ Сайлауды бақылау миссиясы
Қазақстан Республикасы, Кезектен тыс парламент сайлауы, 15 қаңтар 2012 ж.
Аралық Есеп № 1, 13 – 21 желтоқсан 2011 ж.

7-бет

жарияланған бағалар бойынша сатып алу құқығын қамтамасыз етеді. Заң кандидаттар төлей
алатын және сайлау науқанын қаржыландырудың жалпы шеңберлерімен шектелген ақылы
жарнама көлемін белгілемейді. Саяси партиялар ОСК белгілеген жағдайларда талқылауға
қатысу түріндегі бос эфир уақытының құқығына ие. Сайлау туралы заң БАҚ-ты кандидаттар
мен саяси партиялардың үгіттеу науқанын әділ жариялауға міндеттейді; алайда заң осы
талаптың тәжірибе жүзінде орындауға қатысты ешбір толық ақпаратты көздемейді. 7
желтоқсан күні ОСК басқа мәселелермен қатар қатысушыларға БАҚ-қа тең қол жетімдікті
және сайлау өткізу барысында оларды БАҚ-та әділ жариялауды қамтамасыз ету үшін кеңес
органы ретінде «Ақпараттық дауларды шешу жөніндегі қоғамдық кеңесті» құрды.14 Бұдан
басқа Қоғамдық кеңес БАҚ-қа қатысты арыздар жөнінде ОСК-на ұсынымдар беруге құқылы.
БАҚ-та үгіттеу науқанын жүргізуді және жариялауды бағалау мақсатында 16 желтоқсанда
ЕҚЫҰ/ДИАҚБ СБМ қазақ және орыс тілдерінде алты теледидар станциясы мен бес газет
түрлеріне сапалық және сандық мониторинг жүргізуді бастады.15
IX.

ШАҒЫМДАР МЕН ӨТІНІШТЕР

Негізі сайлау дауларын қарастыру барысы «Сайлау туралы» Заңмен реттеледі. Бұдан басқа
Азаматтық іс жүргізу кодексі соттарға жолданған арыздар мен өтініштер шеңберінде
қолданылады, ал басқа құзыретті мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалар сайлау
жөніндегі дауларды ресми түрде қарастырған жағдайда жеке және заңды тұлғалардан келіп
түскен арыздарды қарастыру процесі туралы заң қолданылады. Сайлау туралы заң сайлау
дауларын шешуге арналған нақты белгіленген бірыңғай иерархиялық құрылымды
көздемейді әрі сайлау комиссияларына, соттарға және прокуратураларға бірдей сайлау
заңнамасының бұзылу жағдайларына арыздар беруге мүмкіндік береді.
Сайлау заңнамасының бұзылу жағдайларына келіп түскен арыздар келіп түскен күннен бес
күн ішінде қарастырылуы тиіс немесе дауыс беру күніне бес немесе одан да аз күн қалса,
жедел түрде қарастырылуы тиіс. Сайлау комиссияларының шешімдері мен әрекеттеріне
(әрекетсіздіктеріне) арыздарды қарастыруға жоғары тұрған сайлау комиссиясына немесе
сотқа, немесе айтылған екі органға бір мезгілде жолдауға болады. Жергілікті басқару және
өзін-өзі басқару органдарының, сондай-ақ, сайлау заңнамасын бұзған қызметкерлерінің
шешімдері мен әрекеттеріне, кандидатты партиялық тізімнен алып тастауға, және
сайлаушылар тізімдеріне қатысты арыздарды қарастырудан бас тартатын УСК шешімдеріне
қатысты жағдайларда заң тек сотқа ғана жүгінуді көздейді. Бұл жағдайларда соттың шешімі
түпкілікті болып табылады.
Сайлау комиссияларының шешімдері мен әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) арыздарды
шешім шығарылған және әрекет (әрекетсіздік) болған күннен бастап тек он күн ішінде
жолдауға болады, және арыз келіп түскен күннен үш күн ішінде қарастырылуы тиіс.
Сайлаушылардың тізімдеріне қатысты барлық арыздар міндетті түрде келіп түскен күні
қарастырылуы тиіс. Партиялық тізімді тіркеуден бас тартуға немесе тіркеуді алып тастауға
арыздарды ОСК-на және/немесе сотқа жеті күн ішінде беру қажет және олар келіп түскен
күннен жеті күн ішінде қарастырылуы тиіс.
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№ 65/124 ОСК шешімі.
Бақыланатын теледидар арналары: «Қазақстан», «Хабар», «31 арна», «7 арна», «КТК» және «Астана»
арнасы, ЕҚЫҰ/ДИАҚБ СБМ келесі газеттерге мониторинг жүргізеді: «Казахстанская правда»,
«Панорама», «Свобода слова», «Жас Алаш» және «Республика».

* Осы аралық есеп ағылшын жəне орыс тілдерінде қол жетерлік. Бұл құжаттың ағылшын тіліндегі нұсқасы ғана
ресми нұсқасы болып табылады.
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Қазақстан Республикасы, Кезектен тыс парламент сайлауы, 15 қаңтар 2012 ж.
Аралық Есеп № 1, 13 – 21 желтоқсан 2011 ж.
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8-бет

ӘЙЕЛДЕРДІҢ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ АЗШЫЛЫҚ ӨКІЛДЕРІНІҢ ҚАТЫСУЫ

Конституция және Сайлау туралы заң сайлау процесінде әйелдер мен ер адамдардың тең
қатысуын қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта әйелдердің саяси басшылық саласындағы саны
төмен; үкіметтегі 18 министрдің 2-і - әйел. Облыстар мен республикалық маңызы бар екі ірі
қалалардың жергілікті басшылары (әкімдер) арасында әйел жоқ. Парламенттің бұрынгы
құрамында әйелдер Мәжілістегі 107 орынның 17-сіне ие болған. ОСК мүшелері арасында екі
әйел бар.
2009 жылғы халық санағының нәтижелеріне сәйкес Қазақстан халқының 63.1 пайызы қазақтар. Ең көп ұлттық азшылық болып табылатын орыс ұлты өкілдерінің саны ел
халқының 23.7 пайызын құрайды. 16 Басқа азшылық өкілдеріне өзбектер (2.9 пайыз),
украиндықтар (2.1 пайыз), ұйғырлар (1.4 пайыз), татарлар (1.3 пайыз), немістер (1.1 пайыз),
кәрістер, белорустар мен поляктар жатады. Конституцияға сәйкес орыс тілі қазақ тілімен
қатар мемлекеттік мекемелер мен жергілікті билік органдарында қолданыла алады.
XI.

ЖЕРГІЛІКТІ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАҚЫЛАУШЫЛАР

«Сайлау туралы» заң халықаралық әрі жергілікті бақылаушылардың сайлауды бақылауын
көздейді. Жергілікті бақялаушыларды саяси партиялар, басқа да қоғамдық бірлестіктер,
сондай-ақ мемлекеттік емес ұйымдар ұсына алады. Жергілікті бақылаушыларға ресми
аккредитация қажет емес, бірақ олар бақылау жүргізген сайлау комиссиясына кіру үшін
оларды ұсынған ұйымның атынан ресми хат пен жеке куәлік беруі қажет.
Жергілікті ұйымдар, соның ішінде Республикалық тәуелсіз бақылаушылар желісі, алдағы
сайлауды бақылауға ниет білдірді.
Бұдан басқа саяси партиялар үгіттеу науқанын жүргізуге ат салысатын және партияның
мүддесін қорғайтын сенімді тұлғаларын ұсына алады. Осы ретте сенімді тұлғалар жергілікті
бақылаушылар сияқты құқықтар мен міндеттерге ие, оларға ресми аккредиттеу рәсімін өту
қажет. Әр саяси партия бір учаскеде үш сенімді тұлғасын тіркей алады.
ОСК ЕҚЫҰ/ДИАҚБ СБМ-ның және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы
ассамблеясының халықаралық бақылаушыларын
аккредиттеуді
сайлаудағыдай ОСК және Сыртқы Істер Министрлігі барлық аймақтар
Астана қалаларында халықаралық бақылаушылар мен шетелдік БАҚ
көрсету орталықтарын құрды.
XII.

Парламент аралық
аяқтады. Өткен
мен Алматы және
өкілдеріне қолдау

ЕҚЫҰ/ДИАҚБ СБМ ҚЫЗМЕТІ

ЕҚЫҰ/ДИАҚБ СБМ 13 желтоқсан күні Астана қаласында өз қызметін бастады. СБМ
өкілдері Сыртқы Істер Министрлігінің, ОСК-ның, дипломатиялық миссиялардың
өкілдерімен, сондай-ақ, ЕҚЫҰ-ның Астанадағы Орталығының Басшы міндетін
атқарушысымен кездесті. Миссия ОСК-мен жұмыс қатынастарын орнатып, саяси
партиялардың өкілдерімен, кандидаттармен, азаматтық қоғам және БАҚ өкілдерімен кездесу
өткізуге кірісті. Дауыс беру күні бақылау жүргізу үшін ЕҚЫҰ/ДИАҚБ СБМ ЕҚЫҰ
Парламенттік Ассамблеясы (ПА) мен Еуропа Кеңесінің Парламенттік Ассамблеясымен
бірігіп жұмыс істейтін болады. ЕҚЫҰ-ның Төрағасы ЕҚЫҰ ПА бұрынғы Президенті Жоау
Соарешті қысқа мерзімді сайлауды бақылау миссиясының басқарушысы ретінде
тағайындады.
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Қазақстан Республикасының Статистика агенттігін қараңыз:
http://www.eng.stat.kz/perepis_nasl/Pages/n1_12_11_10.aspx.

* Осы аралық есеп ағылшын жəне орыс тілдерінде қол жетерлік. Бұл құжаттың ағылшын тіліндегі нұсқасы ғана
ресми нұсқасы болып табылады.

