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КІРІСПЕ
Әдістемелік құрал Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 25
қазандағы №801 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы
Конституциясы мен Қазақстан халқы Ассамблеясының 25 жылдығын
ұйымдастыру және өткізу жөніндегі Ұлттық іс-шаралар жоспарының 25тармағын орындау, сондай-ақ «Рухани жаңғыру» бағдарламасының
«Құқықтық мәдениет» арнайы жобасын іске асыру мақсатында әзірленді.
Әдістемелік құралдың мақсаты - Қазақстан Республикасы халқының
құқықтық сауаттылығын арттыру.
Күнделікті өмірде білу өте маңызды болған азаматтардың жеке,
әлеуметтік-экономикалық және саяси құқықтары мен міндеттерінің жіктелуі
азаматтардың негізгі құқықтары мен міндеттерінің аясын анықтауға мүмкіндік
береді.
Әдістемелік құралды дайындау барысында нормативтік-құқықтық
актілердің ауқымды тізбесі зерттеліп, әлеуметтік-экономикалық құқықтардың
(білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамтамасыз ету, жұмыспен қамту,
тұрғын үй қатынастары, қоршаған ортаны қорғау, мәдениет) негізгі салалары
айқындалды.
Өзекті мәселелер бойынша толығырақ мәліметтер мен егжей-тегжейлі
кеңестер алуға болатын азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын іс
жүзінде жүзеге асыруға арналған сенім телефондары, колл-орталықтар
нөмірлері, веб-сайттардың атаулары бар анықтама сипатындағы ақпараттар
құралда көрсетілген.
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1. ЖЕКЕ ҚҰҚЫҚТАР МЕН МІНДЕТТЕР
1995 жылғы 30 тамыздағы ҚР Конституциясымен келесі
құқықтарға кепіл беріледі:
Әркімнің білікті заң көмегін алуға құқығы бар (13 бап, 3 т.);
Әркімнің өмір сүруге құқығы бар (15 бап);
Әркім өзінің жеке басының бостандығына құқығы бар (16 бап);
Ұсталған, тұтқындалған, қылмыс жасады деп айып тағылған әрбір адам
сол ұсталған, тұтқындалған немесе айып тағылған кезден бастап адвокаттың
(қорғаушының) көмегін пайдалануға құқылы (16 бап, 3 т.);
Әркімнің жеке өміріне қол сұғылмауына, өзінің және отбасының
құпиясы болуына, ар-намысы мен абыройлы атының қорғалуына құқығы бар
(18 бап, 1 т.);
Әркім өзінің жеке салымдары мен жинаған қаражатының, жазысқан
хаттарының, телефон арқылы сөйлескен сөздерінің, почта, телеграф арқылы
және басқа жолдармен алысқан хабарларының құпиялылығы сақталуына
құқығы бар (18 бап, 2 т.);
Әркім өзінің қай ұлтқа, қай партияға және қай дінге жататынын өзі
анықтауға және оны көрсету-көрсетпеуге хақылы (19 бап, 1 т.);
Әркімнің ана тілі мен төл мәдениетін пайдалануға, қарым-қатынас,
тәрбие, оқу және шығармашылық тілін еркін таңдап алуға құқығы бар
(19 бап, 2 т.);
Қазақстан Республикасы аумағында заңды түрде жүрген әрбір адам,
заңда көрсетілгеннен басқа реттерде, оның аумағында еркін жүріп-тұруға
және тұрғылықты мекенді өз қалауынша таңдап алуға құқығы бар
(21 бап, 1 т.);
Әркімнің ар-ождан бостандығына құқығы бар (22 бап);
Тұрғын үйге қол сұғылмайды (25 бап);
Неке мен отбасы, ана мен әке және бала мемлекеттің қорғауында болады
(27 бап);
Адамның кінәлі екендігі заңды күшіне енген сот үкімімен танылғанша
ол жасалған қылмысқа кінәлі емес деп есептеледі (77 бап, 3 т.);
Ешкім өзіне-өзі, жұбайына (зайыбына) және заңмен белгіленген шектегі
жақын туыстарына қарсы айғақ беруге міндетті емес (77 бап, 3 т.).
«Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Қазақстан
Республикасының Заңы 2018 жылғы 5 шілдедегі № 176-VІ ҚРЗ.
26-бап. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін алуға құқығы бар
тұлғалар
1. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін құқықтық ақпарат беру түрінде
тегін алуға барлық жеке және заңды тұлғалардың құқығы бар.
2. Құқықтық консультация беру, сондай-ақ соттарда, қылмыстық
қудалау органдарында, өзге де мемлекеттік органдар мен мемлекеттік емес
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ұйымдарда жеке тұлғалардың мүдделерін қорғау және білдіру түріндегі
мемлекет кепілдік берген заң көмегі:
1) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы
заңнамасына сәйкес әкімшілік жауаптылыққа тартылған тұлғаға;
2) Қазақстан Республикасының азаматтық процестік заңнамасына
сәйкес талап қоюшыға;
3) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына
сәйкес күдіктіге, айыпталушыға, сотталушыға, сотталған адамға, ақталған
адамға, жәбірленушіге;
4) алименттер өндіріп алу, зейнетақы мен жәрдемақылар тағайындау,
ақтау, босқын немесе оралман мәртебесін алу мәселелері бойынша жеке
тұлғаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған кәмелетке толмағандарға
осы Заңда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тәртіппен көрсететіледі. Адвокаттар қажет болған жағдайларда құқықтық
сипаттағы жазбаша құжаттар жасайды.
3. Осы баптың 1 және 2-тармақтарында көрсетілген тұлғалар Қазақстан
Республикасының аумағында мемлекет кепілдік берген заң көмегін
тұрғылықты жеріне және орналасқан жеріне қарамастан алуға құқылы.
4. Мемлекет кепілдік берген заң көмегіне мұқтаж тұлғаның мүддесіне
орай оның өкілі заңда белгіленген тәртіппен осындай көмек көрсету туралы
өтінішхатпен жүгіне алады.
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Құқықтық ақпараттық қызметі
Қалалық телефондардан тегін қоңырау
119 Қазақстан бойынша
58-00-58 Нұр-Cұлтан, Алматы қ. үшін
- http://www.zqai.kz/ru/ask - сайтында Сұрақ-жауап айдары арқылы құқықтық
сұрақтар бойынша кеңестер беру
- +77086935631 WhatsApp нөмірі арқылы құқықтық сұрақтар бойынша кеңестер
беру

27-бап. Мемлекет кепілдік берген заң көмегіне мұқтаж тұлғаның
құқықтары мен міндеттері
1. Мемлекет кепілдік берген заң көмегіне мұқтаж тұлғаның:
1) мемлекет кепілдік берген заң көмегіне теңдей қол жеткізуге;
2) өз құқықтары, міндеттері және мемлекет кепілдік берген заң көмегін
көрсету шарттары туралы ақпарат алуға;
3) мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсететін тұлғаларға тегін заң
көмегін көрсету үшін өтініш жасауға;
4) мемлекет кепілдік берген заң көмегін Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген тәртіппен алуға немесе оны алудан бас тартуға;
5) мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсететін тұлғалардың
әрекеттеріне не әрекетсіздігіне осы Заңда және Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген тәртіппен шағым жасауға;
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6) мемлекет кепілдік берген заң көмегі көрсетілген мәселенің
құпиялығына құқығы бар.
2. Өзіне осы Заңның 15-бабының 2) және 3) тармақшаларында көзделген,
мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету туралы өтінішхатпен жүгінген
тұлға:
1) өзінің мемлекет кепілдік берген заң көмегін алуға құқығын растайтын,
тізбесін уәкілетті орган бекітетін құжаттарды ұсынуға;
2) мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету шарттарына ықпал
ететін мән-жайлардың өзгергені туралы уақтылы хабарлауға;
3) мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету қажеттігіне негіз болған
ақпараттың анықтығын қамтамасыз етуге міндетті.
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- ҚР Адам құқықтары жөніндегі уәкіл
- 010000, Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік ел 8, подъезд 15
-Телефон: 8 (7172) 74 05 48
e-mail: ombudsman-kz@mail.ru
- Қабылдау уақыты: сейсенбіден жұмаға дейін (10.00- 16.00). Үзіліс 13.00-14.30

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексi 2014
жылғы 4 шілдедегі № 231-V ҚРЗ.
27-бап. Білікті заң көмегіне құқықты қамтамасыз ету
1. Әркімнің қылмыстық процесс барысында осы Кодексте көзделген
тәртіппен білікті заң көмегін алуға құқығы бар.
2. Заңда көзделген жағдайларда заң көмегі тегін көрсетіледі.

❗

- Адвокаттардың Республикалық алқасы: 010000, Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік Ел
даңғылы, 8, Министрліктер үйі, 3 подъезд, офис — 706
- тел.: +7 (7172)79-27-41, +7 (7172)79-27-38

«Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы»
Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 23 сәуірдегі № 199-V ҚРЗ.
19-бап. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің өкілеттіктері
5. Қызметкерлер ішкі істер органдарының өкілеттіктерін іске асыру
кезінде:
1) жеке адамдармен қарым-қатынас кезінде өзін таныстыруға және
қызметтік куәлігін көрсетуге;
2) ұсталғаннан кейін адамға оны ұстау негіздерін хабарлауға, оның өзіне
және жақын туыстарына қарсы куәгер болмауға құқығы, бір рет телефон
соғуға және қорғаушы алуға құқығы бар екенін түсіндіруге;
3) жеке адамның ұсталғаны туралы оның жақын туыстарына хабарлауға;
4) жеке тұлғалардың құқығы мен заңды мүдделерін сақтауға, азаптауды,
зорлық-зомбылықты, қатыгез, адамгершiлiкке жатпайтын, қадір-қасиетін
қорлайтын жаза қолданбауға, қасақана тән зардабын және жан азабын
тарттырмауға міндетті. Қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылықты
6

жасауға айғақ беруге және өзін кінәлімін деп мойындауға мәжбүрлеуге тыйым
салынады.

❗

Ішкі істер министрлігінің мекен жайы: Қазақстан Республикасы 010000, НұрСұлтан қ., Тәуелсіздік даңғылы, 1.
Сенім телефоны: 1402

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексi 2014
жылғы 4 шілдедегі № 231-V ҚРЗ.
64-бап. Күдікті
9. Күдікті:
1) ұстап алуды жүзеге асырған адамнан өзіне тиесілі құқықтар туралы
түсіндірме алуға;
2) өзіне не үшін күдік келтірілгенін білуге;
3) өз бетінше немесе өзінің туыстары немесе сенім білдірген адамдары
арқылы қорғаушы шақыруға құқылы. Егер қорғаушыны күдікті, оның
туыстары немесе сенім білдірген тұлғалары шақырмаса, қылмыстық қудалау
органы осы Кодекстің 67-бабының үшінші бөлігінде көзделген тәртіппен
қорғаушының қатысуын қамтамасыз етуге міндетті;
4) іс бойынша азаматтық талап қойылуына байланысты өзін азаматтық
жауапкер деп таныған жағдайда оның құқықтарын пайдалануға;
5) таңдаған немесе тағайындалған қорғаушысымен, оның ішінде жауап
алу басталғанға дейін оңаша және құпия кездесуге;
6) күдікті қорғаушыдан бас тартқан жағдайларды қоспағанда,
қорғаушысы қатысып отырған кезде ғана айғақ беруге;
7) күдікті, азаматтық жауапкер деп тану туралы, іс-әрекетін саралау
туралы қаулылардың, ұстап алу хаттамасының, бұлтартпау шарасын таңдау
және оның мерзімін ұзарту туралы өтінішхаттың және қаулының, қылмыстық
істі тоқтату туралы қаулының көшірмелерін алуға;
8) айғақ беруден бас тартуға;
9) сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамнан кепіл
түріндегі бұлтартпау шарасын және күзетпен ұстауға байланысты емес басқа
шараларды қолдану тәртібі мен шарттары туралы түсіндірме алуға;
10) дәлелдемелерді ұсынуға;
11) өтінішхатты, оның ішінде қауіпсіздік шараларын қолдану туралы
өтінішхатты және қарсылық білдірулерді мәлімдеуге;
12) ана тілінде немесе өзі білетін тілде айғақ беруге;
13) аудармашының тегін көмегін пайдалануға;
13-1) өзіне қатысты сотқа дейінгі пробацияны жүргізу үшін пробация
қызметіне жүгінуге;
14) өз өтінішхаты бойынша немесе қорғаушысының не заңды өкілінің
өтінішхаты бойынша жүргізілетін тергеу әрекеттеріне қылмыстық қудалау
органының рұқсатымен қатысуға;
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15) заңда көзделген жағдайларда, оның ішінде медиация тәртібімен
жәбірленушімен татуласуға;
16) тергеп-тексерудің кез келген сатысында жазалаудың түрі мен
шарасы туралы өз ұсыныстарын баяндай отырып, прокурорға процестік
келісім жасасу туралы өтінішхат мәлімдеуге не оны жасасуға келісім білдіруге
және процестік келісімді жасасуға;
16-1) қылмыстық теріс қылық немесе онша ауыр емес қылмыс туралы іс
бойынша бұйрықтық іс жүргізуді қолдану туралы өтінішхат мәлімдеуге;
17) өзінің қатысуымен жүргізілген тергеу әрекеттерінің хаттамаларымен
танысуға және хаттамаларға ескертулер беруге;
18) тергеушінің, анықтаушының, прокурордың және соттың
әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне шағым келтіруге;
19) өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін заңға қайшы келмейтін өзге
де тәсілдермен қорғауға;
20) сараптама тағайындалған және жүргізілген кезде, сондай-ақ өзіне
сарапшының қорытындысы ұсынылған кезде осы Кодекстің 274, 286баптарында көзделген әрекеттерді жүзеге асыруға;
21) тергеп-тексеру аяқталғаннан кейін осы Кодексте белгіленген
тәртіппен іс материалдарымен танысуға және одан, мемлекеттік құпияларды
немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді
қоспағанда, кез келген мәліметтерді көшіріп алуға, сондай-ақ ғылымитехникалық құралдарды пайдалана отырып, олардың көшірмелерін түсіруге;
22) қылмыстық қудалауды тоқтатуға қарсылық білдіруге;
23) жасырын тергеу әрекеттеріне қатысты мәселелерді қоспағанда,
өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын процестік шешімдердің
қабылданғаны туралы өзін қылмыстық процесті жүргізетін органның кейінге
қалдырмай хабардар етуіне, сондай-ақ олардың көшірмелерін алуға;
24) өзіне қарсы айғақ берген куәден қосымша жауап алу туралы, өзі
көрсеткен адамдарды куә ретінде шақыру және олардан жауап алу, олармен
беттестіру туралы өтінішхат беруге құқылы.
10. Күдіктiнiң қорғаушысының немесе заңды өкiлiнiң болуы күдiктiнiң
қандай да бір құқығын жоюға немесе шектеуге негiз бола алмайды.
ҚР Бас прокуратурасы:
-020000, Нұр-Сұлтан, Мәңгілік Ел даңғылы, 14
Телефон +7 (7172) 71-28-68
- Өтініштерді қарастыру сұрақтары бойынша ақпаратты алу қызметінің
телефоны +7 (7172) 71-28-68
-Call-центр 115 – Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін
-Сенім телефоны: +7 (7172) 71-29-01

❗
❗

ҚР Жоғарғы соты
Call-орталық 1401, +7(7172)710000
Қалалық номерден тегін. Ұялы телефоннан ақылы.
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Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі 1994 жылғы 27
желтоқсандағы № 268-ХIII.
143-бап. Ар-намысты, қадiр-қасиеттi және iскерлiк беделдi қорғау
1. Азамат өзінің ар-намысына, қадір-қасиетіне немесе іскерлік беделіне
нұқсан келтіретін мәліметтерді сот тәртібімен теріске шығаруды талап етуге
құқылы.
2. Егер азаматтың немесе заңды тұлғаның ар-намысына, қадiр-қасиетiне
немесе iскерлiк беделiне кiр келтiретiн мағлұматтар бұқаралық ақпарат
құралдары арқылы таратылған болса, олар сол бұқаралық ақпарат
құралдарында тегiн терiске шығарылуға тиiс.
Егер аталған мағлұматтар ұйымнан шыққан құжатта болса, бұл
құжаттағы мағлұматтардың шындыққа сай келмейтiндiгi туралы тиiстi адамға
мiндеттi түрде хабарлана отырып, мұндай құжат алмастырылуға немесе керi
сұратып алынуға тиiс.
Өзге реттерде терiске шығару тәртiбiн сот белгiлейдi.
3. Бұқаралық ақпарат құралдары азаматқа немесе заңды тұлғаға қатысты
олардың құқықтарына немесе заңды мүдделерiне нұқсан келтiретiн
мағлұматтар жарияласа, олар сол бұқаралық ақпарат құралдарында өз
жауаптарын тегiн жариялауға құқылы.
4. Бұқаралық ақпарат құралдарында терiске шығаруды не жауапты
жариялау туралы азаматтың немесе заңды тұлғаның талабы, егер бұқаралық
ақпарат органы мұндай жарияланымнан бас тартса не бiр айдың iшiнде
жарияланым жасамаса, сондай-ақ ол таратылған ретте, сотта қаралады.
5. Егер соттың шешiмi орындалмаса, сот тәртiп бұзушыға бюджеттiң
кiрiсiне өндiрiлiп алынатын айыппұл салуға құқылы. Айыппұл азаматтық iс
жүргiзу заңдарында белгiленген тәртiп пен мөлшерде салынады. Айыппұл
төлеу тәртiп бұзушыны сот шешiмiнде көзделген әрекеттi орындау мiндетiнен
босатпайды.
6. Азаматқа қатысты оның ар-намысына, қадір-қасиетіне немесе іскерлік
беделіне кір келтіретін мағлұматтар таратылған болса, ол мұндай
мағлұматтарды теріске шығарумен бірге олардың таратылуынан өзіне
келтірілген залалдың және моральдық зиянның орнын толтыруды талап етуге
құқылы.
Моральдық зиянды өтеу туралы талапты қоспағанда, осы баптың
азаматтың іскерлік беделін қорғау туралы қағидалары тиісінше заңды
тұлғаның іскерлік беделін қорғауға да қолданылады. Заңды тұлғаның іскерлік
беделін қорғауға осы Кодексте белгіленген тәртіппен залалдың орнын толтыру
туралы қағидалар қолданылады.
7. Егер азаматтың немесе заңды тұлғаның ар-намысына, қадiр-қасиетiне
және iскерлiк беделiне кiр келтiретiн мағлұматтарды таратушыны анықтау
мүмкiн болмаса, өзi жөнiнде осындай мағлұматтар тараған адам таратылған
мағлұматтарды шындыққа сай келмейдi деп тану туралы сотқа жолдануға
құқылы.
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144-бап. Жеке бастың құпиясын сақтау құқығы
1. Азаматтың жеке бас құпиясын, оның iшiнде хат алысу, телефон
арқылы сөйлесу, күнделiктер, естелiктер, жазбалар, iшкi жан сыры, бала
асырап алу, туу құпиясын, дәрiгерлiк, адвокаттық құпияны, банктiк салымдар
құпиясын сақтауға құқығы бар.
Жеке бас құпиясы заң құжаттарында белгiленген реттерде ғана ашылуы
мүмкiн.
2. Күнделiктердi, жазбаларды, естелiктердi және басқа құжаттарды
жариялауға - олардың авторының келiсiмiмен, ал хаттарды олардың авторы
мен алысушысының келiсiмiмен ғана жариялауға жол берiледi. Олардың
қайсыбiрi қайтыс болған жағдайда аталған құжаттар қайтыс болған адамның
артында қалған жұбайының және балаларының келiсiмiмен жариялануы
мүмкiн.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексi 2014
жылғы 4 шілдедегі № 231-V ҚРЗ.
16-бап. Жеке өмiрге қолсұғылмаушылық. Жазысқан хаттардың,
телефон арқылы сөйлескен сөздердің, пошта, телеграф арқылы және өзге де
хабарлардың құпиясы
1. Азаматтардың жеке өмiрi, жеке және отбасылық құпия заңның
қорғауында болады. Әркiмнiң жеке салымдар мен жинақтардың, жазысқан
хаттардың, телефон арқылы сөйлескен сөздердің, пошта, телеграф арқылы
және өзге де хабарлардың құпиясына құқығы бар.
2. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді жүзеге асыру кезінде әркімге
жеке (жеке және отбасылық) өміріне қолсұғылмаушылық құқығы қамтамасыз
етіледі. Бұл құқықты шектеуге заңда тікелей белгіленген жағдайларда және
тәртіппен ғана жол беріледі.
3. Заңда көзделген жағдайлардан басқа, ешкім адамның келісімінсіз
оның жеке өмірі туралы ақпарат жинауға, сақтауға, пайдалануға және таратуға
құқылы емес.
4. Адамның жеке өмірі туралы осы Кодексте көзделген тәртіппен
алынған ақпаратты қылмыстық процесс міндеттерін орындаудан басқаға
пайдалануға болмайды.

❗

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi 2014 жылғы 3 шiлдедегі № 226V ҚРЗ
148-бап. Хат жазысу, телефонмен сөйлесу, пошта, телеграф хабарлары немесе
өзге де хабарлар құпиясын заңсыз бұзу
1. Жеке тұлғалардың хат жазысу, телефонмен сөйлесу, пошта, телеграф
хабарлары немесе өзге де хабарлар құпиясын заңсыз бұзу –
екі мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол
мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық
жұмыстарға тартуға не екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол
мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
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2. Адам өзiнiң қызмет бабын немесе ақпаратты жасырын алуға арналған арнайы
техникалық құралдарды пайдалана отырып жасаған не электрондық ақпараттық
ресурстарға, ақпараттық жүйеге заңсыз кіру немесе телекоммуникациялар желісі
бойынша берілетін ақпаратты заңсыз ұстап қалу жолымен жасалған дәл сол іс-әрекет
–
белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу
құқығынан екі жылдан бес жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, бес жылға дейiнгi
мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

«Қазақстан
Республикасындағы
тiл
туралы»
Қазақстан
Республикасының 1997 жылғы 11 шiлдедегі N 151 Заңы.
6-бап. Мемлекеттiң тiл жөнiндегi қамқорлығы
Қазақстан Республикасының азаматының ана тiлiн қолдануына, қарымқатынас, тәрбие, оқу және шығармашылық тiлiн еркiн таңдауына құқығы бар.
«Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасының 2011
жылғы 22 шілдедегі № 477-IV Заңы.
51-бап. Ішкі көшіп-қонушылардың негізгі құқықтары мен міндеттері
1. Ішкі көшіп-қонушылардың:
1) Қазақстан Республикасының заңында жазылған жағдайларды
қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағында еркін жүріп-тұруға,
тұрғылықты жерін еркін таңдауға;
2) тұрғылықты жерінен немесе уақытша болатын (тұратын) жерінен
мәжбүрлі түрде қоныс аудартудан қорғалуға;
2-1) Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы
заңнамасына сәйкес жұмыспен қамтудың белсенді шараларына қатысуға;
2-2) қоныс аударушыларды қабылдаудың өңірлік квотасы шеңберінде
қоныс аударған жағдайда, халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті
орган айқындайтын тәртіппен және мерзімдерге уақытша орналастыру
орталықтарына бастапқы орналасуға;
3) жұмысқа орналасуда жәрдем көрсетілуге құқығы бар.
Жеке тұлғаларды Қазақстан Республикасының заңында көзделмеген
негіздер бойынша мәжбүрлі түрде қоныс аудартуға жол берілмейді.
2. Ішкі көшіп-қонушылар:
1) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен
Қазақстан Республикасының аумағында тұрғылықты жері және уақытша
болатын (тұратын) жері бойынша тіркелуге;
1-1) қоныс аударушыларды қабылдаудың өңірлік квотасы шеңберінде
қоныс аударған жағдайда, уақытша орналастыру орталығына жолдама алған
кезде күнтізбелік үш күн ішінде оған орналасуға және халықтың көші-қоны
мәселелері жөніндегі уәкілетті орган белгілеген болу кезеңі аяқталғаннан
кейін ұсынылған үй-жайды босатуға;
2) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өңірлердің шегінен
тыс жерге ерік қалауымен бес жыл ішінде өз бетінше ішкі көшіп-қонған
жағдайларда, Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы
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заңнамасына сәйкес жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына
қатысушыларға көзделген, өздері алған мемлекеттік қолдау шараларын
мерзімінен бұрын толық көлемде қайтаруға міндетті.

❗

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі
2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ
492-бап. Қазақстан Республикасында тiркеусiз не жеке басты куәландыратын
құжаттарсыз тұру
1. Қазақстан Республикасы азаматтарының күнтізбелік он күннен бір айға дейінгі
мерзімде жеке куәлiксiз немесе жарамсыз жеке куәлікпен не тұрғылықты жері
бойынша, уақытша болатын (тұратын) жері бойынша тiркеусіз тұруы –
ескерту жасауға әкеп соғады.
2. Қазақстан Республикасы азаматтарының бір айдан астам мерзімде жеке
куәлiксiз немесе жарамсыз жеке куәлікпен не тұрғылықты жері бойынша, уақытша
болатын (тұратын) жері бойынша тiркеусіз тұруы –
жеті айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
3. Осы баптың бірiншi және екінші бөлiктерінде көзделген, әкiмшiлiк жаза
қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған іс-әрекет –
он үш айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
4. Қазақстан Республикасында шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның
күнтізбелік он күннен астам мерзімде тұрақты тұрғылықты жері бойынша тіркеусіз
не тұруға ықтиярхатсыз немесе азаматтығы жоқ адам куәлiгінсiз не тұруға
ықтиярхаты, азаматтығы жоқ адам куәлігі жарамсыз болып тұрақты тұруы, сондайақ ішкі істер органдарын паспорттың, тұруға ықтиярхаттың не азаматтығы жоқ адам
куәлігінің жоғалғаны туралы уақтылы хабардар етпеуі –
он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

«Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Қазақстан
Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы № 483-ІV Заңы.
3-бап. Мемлекет және дін
1. Мемлекет дін мен діни бірлестіктерден бөлінген.
2. Діни бірлестіктер және Қазақстан Республикасының азаматтары,
шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар дінге көзқарасына қарамастан заң
алдында тең.
3. Ешбiр дiн мемлекеттік немесе міндетті дін ретінде белгіленбейді.
4. Діни білім беру ұйымдарын қоспағанда, Қазақстан Республикасында
бiлiм беру мен тәрбиелеу жүйесі дін мен діни бірлестіктерден бөлiнген және
зайырлы сипатта болады.
5. Заңды діни қызметке кедергі келтіруге, жеке тұлғалардың дінге
көзқарасы себептері бойынша азаматтық құқықтарының бұзылуына немесе
олардың діни сезімдерін қорлауға, қандай да бір дiндi ұстанушылар
қастерлейтін заттарды, құрылыстар мен орындарды бүлдіруге жол
берілмейді.
6. Әркім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес діни немесе
өзге де нанымдарды ұстануға, оларды таратуға, діни бірлестіктердің қызметіне
қатысуға және миссионерлік қызметпен айналысуға құқылы.
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7. Ешкімнің де өз діни нанымдары себептері бойынша Қазақстан
Республикасының Конституциясы мен заңдарында көзделген міндеттерін
атқарудан бас тартуға құқығы жоқ.
Діни қызметшілер, миссионерлер, діни бірлестіктердің басшылары
немесе
қатысушылары
(мүшелері)
болып
табылатын
Қазақстан
Республикасының азаматтары саяси өмiрге Қазақстан Республикасының
барлық азаматтарымен бірдей тек өз атынан ғана қатыса алады.

❗

«Kazislam»ағартушылық Интернет-порталы жұмыс істейді. 2019 жылы
оқырмандар аудиториясын қамту 253 мыңнан астам адамды құрады.
2019 жылы портал редакциясы 4000-нан астам ақпараттық - талдау
материалдарын, электрондық кітаптарды, бейнематериалдарды, инфографиканы
және басқа да танымдық материалдарды орналастырды, олардың ішінде: 3101 –
жаңалықтар, 615 - мақалалар мен сұхбаттар, 240 - сұрақтар мен жауаптар, 163 - қара
және тарих материалдары, 92 - электрондық діни және дінтану кітаптары, 38 инфографика, 46-бейнематериалдар.
Портал ислам діні, Қазақстанның дін саласындағы мемлекеттік саясаты, қоғамда
экстремизм мен терроризмнің алдын алу мәселелеріне байланысты күнделікті
ақпаратты ұсынады.

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі 1994 жылғы 27
желтоқсандағы № 268-ХIII.
146-бап. Тұрғын үйге қол сұғылмау құқығы
Заң құжаттарында көзделгеннен басқа реттерде азаматтың тұрғын үйге
қол сұққызбау құқығы болады, яғни тұрғын үйiне өзiнiң еркiнен тыс басакөктеп кiрудiң кез-келген әрекетiн тыюға құқығы бар.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексi 2014
жылғы 4 шілдедегі № 231-V ҚРЗ.
17-бап. Тұрғынжайға қолсұғылмаушылық
Тұрғынжайға қол сұғылмайды. Тұрғынжайға онда тұратын адамдардың
еркiне қарсы кiруге, оған қарап-тексеру мен тiнту жүргiзуге заңда белгiленген
жағдайларда және тәртiппен ғана жол берiледi.

❗

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi 2014 жылғы 3 шiлдедегі № 226V ҚРЗ.
149-бап. Тұрғынжайға қолсұғылмаушылықты бұзу
1. Тұрғынжайға онда тұратын адамның еркiнен тыс заңсыз басып кiру –
екі жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не
сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық
жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.
2. Күш қолданып не оны қолдану қатерін төндіріп жасалған немесе адамдар тобы
жасаған немесе түнгi уақытта жасалған немесе заңсыз тiнтумен ұласқан дәл сол ісәрекет, сол сияқты тұрғынжайдан заңсыз шығару –
екі мың айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол
мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық
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жұмыстарға тартуға не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол
мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
3. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген, адам өзiнiң қызмет
бабын пайдалана отырып жасаған іс-әрекеттер –
белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу
құқығынан бес жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, үш мың айлық есептiк
көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына
не сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не
үш жылға дейінгі мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас
бостандығынан айыруға жазаланады.

«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан
Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 518-ІV Кодексі.
2-бап. Қазақстан Республикасының неке-отбасы заңнамасының
негіздері
1. Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы, ана, әке және бала мемлекеттің
қорғауында болады.
2. Қазақстан Республикасының неке-отбасы заңнамасы:
1) еркек пен әйелдің некелік (ерлі-зайыптылық) одағының еріктілігі;
2) отбасындағы ерлі-зайыптылар құқықтарының теңдігі;
3) отбасының ісіне кімнің болса да өз бетінше араласуына жол
берілмеушілік;
4) отбасы ішіндегі мәселелерді өзара келісім арқылы шешу;
5) балалардың отбасында тәрбиелену басымдығы, олардың өсіп-жетілуі
мен әл-ауқатты болуына қамқорлық;
6) отбасының кәмелетке толмаған, қарт және еңбекке қабілетсіз
мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін басымдықпен қорғау;
7) отбасы мүшелерінің өз құқықтарын кедергісіз жүзеге асыруын
қамтамасыз ету, осы құқықтарды сот арқылы қорғау мүмкіндіктері;
8) отбасының барлық мүшелерінің салауатты өмір салтын қолдау
қағидаттарына негізделеді.
3. Тек мемлекеттік органдар қиған неке (ерлі-зайыптылық) ғана
танылады.
Діни жоралар мен рәсімдер бойынша қиылған неке (ерлі-зайыптылық)
тіркеуші органдарда тіркелген некеге (ерлі-зайыптылыққа) теңестірілмейді
және тиісті құқықтық салдарлар тудырмайды.
Еркек пен әйелдің, сондай-ақ бір жыныстағы адамдардың шын мәнінде
бірге тұруы неке (ерлі-зайыптылық) деп танылмайды.
4. Некеге отыру (ерлі-зайыпты болу) кезінде және отбасылық
қатынастарда шығу тегi, әлеуметтiк, лауазымдық және мүлiктiк жағдайы,
нәсiлі, ұлты, тiлі немесе діни көзқарасы немесе кез келген өзге де мән-жайлар
бойынша азаматтардың құқықтарын шектеудің кез келген нысандарына
тыйым салынады.
Азаматтардың
неке-отбасы
(ерлі-зайыптылық-отбасы)
қатынастарындағы құқықтары тек заң негізінде және бұл тек конституциялық
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құрылысты қорғау, қоғамдық тәртiптi, адамның құқықтары мен
бостандықтарын, халықтың денсаулығы мен адамгершілік құндылықтарын
қорғау мақсатында қаншалықты қажет болса, сол шамада шектелуi мүмкiн.

❗

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі
2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ.
73-бап. Отбасы-тұрмыстық қатынастар аясындағы құқыққа қарсы әрекеттер
1. Құқық бұзушымен отбасы-тұрмыстық қатынастардағы адамдарға
сыйламаушылық көрсетiлiп, былапыт сөйлеу, қорлап тиiсу, кемсiту, үй
тұрмысындағы заттарды бүлдiру және олардың тыныштығын бұзатын, жеке тұрғын
үйде, пәтерде немесе өзге де тұрғынжайда жасалған басқа да әрекеттер, егер бұл
әрекеттерде қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгiлерi болмаса, –
ескерту жасауға не бес тәулiкке дейiнгi мерзiмге әкiмшiлiк қамаққа алуға әкеп
соғады.
2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн
бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер –
он тәулiкке дейiнгі мерзiмге әкiмшiлiк қамаққа алуға әкеп соғады.
3. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген, осы Кодекстiң 50-бабының екінші
бөлiгiне сәйкес әкiмшiлiк қамаққа алу қолданылмайтын адамдар жасаған әрекеттер
–
бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
Ескертпе. Осы Кодекстің мақсаты үшін отбасы-тұрмыстық қатынастар деп ерлiзайыптылар, бұрынғы ерлi-зайыптылар, бiрге тұратын немесе бiрге тұрған адамдар,
жақын туыстар, ортақ баласы (балалары) бар адамдар арасындағы қатынастар
түсiнiледi.

❗

150 телефоны бойынша кеңес беру ұйымдастырылған - «Балалар мен жастар
үшін Ұлттық сенім телефон желісі».
- 2020 жылдың 1 сәуірінен 30 маусымына дейін 54 953 қоңырау түсті.
- Абоненттерге психологиялық, құқықтық және әлеуметтік қолдау көрсетілді.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексi 2014
жылғы 4 шілдедегі № 231-V ҚРЗ.
19-бап. Кiнәсiздiк презумпциясы
1. Әркім өзінің қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кiнәлiлiгi осы
Кодексте көзделген тәртiппен дәлелденгенге және соттың заңды күшiне енген
үкiмiмен белгiленгенге дейiн кiнәсiз болып саналады.
2. Ешкiм де өзiнiң кiнәсiздiгiн дәлелдеуге мiндеттi емес.
3. Күдіктінің, айыпталушының, сотталушының кiнәлiлiгiне сейiлмеген
күмән олардың пайдасына түсiндiрiледi. Қылмыстық және қылмыстықпроцестік заңдарды қолдану кезiнде туындаған күмәндар да күдіктінің,
айыпталушының, сотталушының пайдасына шешiлуге тиiс.
4. Айыптау үкiмi болжамдарға негiзделе алмайды және ол жол берілетін
және анық дәлелдемелердiң жеткiлiктi жиынтығымен расталуға тиiс.
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Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексi 2014
жылғы 4 шілдедегі № 231-V ҚРЗ.
28-бап. Куәлiк айғақтар беру мiндетiнен босату
1. Ешкiм өзiне, жұбайына (зайыбына) және аясы осы Кодексте
айқындалған өзінің жақын туыстарына қарсы айғақтар беруге мiндеттi емес.
2. Дiни қызметшiлер тәубаға келу үстінде өздерiне iшкi сырын ашқан
адамдарға қарсы куәлiк беруге мiндеттi емес.
3. Осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген жағдайларда
көрсетілген адамдар айғақтар беруден бас тартуға құқылы және бұл үшiн
оларды қандай да бір жауаптылыққа тартуға болмайды.
2.
АЗАМАТТАРДЫҢ
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
1995 жылғы 30 тамыздағы ҚР Конституциясымен келесі
құқықтарға кепіл беріледі:
Әркімнің еңбек ету бостандығына, қызмет пен кәсіп түрін еркін
таңдауына құқығы бар (24 бап, 1 т.);
Әркімнің жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғалуға құқығы бар (24 бап, 2
т.);
Ереуіл жасау құқығын қоса алғанда, заңмен белгіленген тәсілдерді
қолдана отырып, жеке және ұжымдық еңбек дауларын шешу құқығы
мойындалады (24 бап, 3 т.);
Әркімнің тынығу құқығы бар (24 бап, 4 т.);
Қазақстан Республикасының азаматтары заңды түрде алған қандай да
болсын мүлкін жеке меншігінде ұстай алады (26 бап, 1 т.);
Әркімнің кәсіпкерлік қызмет еркіндігіне, өз мүлкін кез келген заңды
кәсіпкерлік қызмет үшін еркін пайдалануға құқығы бар (26 бап, 4 т.);
Қазақстан Республикасының азаматы жасына келген, науқастанған,
мүгедек болған, асыраушысынан айырылған жағдайда және өзге де заңды
негіздерде оған ең төменгі жалақы мен зейнетақының мөлшерінде әлеуметтік
қамсыздандырылуына кепілдік беріледі (28 бап, 1 т.);
Денсаулық сақтау құқығы (29 бап, 1 т.);
Білім алу құқығы (30 бап);
Қолайлы айналадағы ортаға құқық (31 бап);
Шығармашылық еркіндігі (20 бап, 1 бап).
2.1. Азаматтардың білім беру саласындағы құқықтары мен
міндеттері
«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27
шілдедегі № 319 Заңы.
47-бап. Білім алушылар мен тәрбиеленушілердің құқықтары,
міндеттері мен жауапкершілігі
1. Қазақстан Республикасы азаматтарының, Қазақстан Республикасында
тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың қабылдау
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талаптарына сәйкес білім беру ұйымдарын және білім алу нысандарын
таңдауға құқығы бар.
2. Білім алатын адамдар білім алушылар немесе тәрбиеленушілер болып
табылады.
Бiлiм алушыларға оқушылар, кадеттер, курсанттар, тыңдаушылар,
студенттер,
магистранттар,
интерндер,
резидент-дәрігерлер
және
докторанттар жатады.
Тәрбиеленушілерге мектепке дейінгі, интернаттық ұйымдарда білім
алушы және тәрбиеленуші адамдар жатады.
3. Білім алушылар мен тәрбиеленушілердің:
1) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес
сапалы білім алуға;
2) білім беру ұйымы кеңесінің шешімі бойынша жалпыға міндетті
мемлекеттік білім беру стандарттары шеңберінде жеке оқу жоспарлары,
қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша оқуға;
3) оқу жоспарларына сәйкес баламалы курстарды таңдауға;
4) өзінің бейімділігі мен қажеттеріне қарай қосымша білім беру
қызметтерін, білімдерді ақылы негізде алуға;
5) білім беру ұйымдарын басқаруға қатысуға;
6) қайта қабылдануға және бір оқу орнынан басқасына, бір мамандықтан
немесе жоғары білімнің білім беру бағдарламасынан басқасына, ақылы
негізден мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға немесе оқудың бір
нысанынан басқасына ауысуға;
7) білім беру ұйымдарында, оның ішінде мүгедектер, мүмкіндіктері
шектеулі балалар үшін қолжетімді нысанда ақпараттық ресурстарды тегін
пайдалануға, оқулықтармен, оқу-әдістемелік кешендермен және оқуәдістемелік құралдармен, оның ішінде мүгедектер, мүмкіндіктері шектеулі
балалар үшін дайындалған оқулықтармен, оқу-әдістемелік кешендермен және
оқу-әдістемелік құралдармен қамтамасыз етілуге;
8) спорт, оқу, акт залдарын, компьютерлік сыныптарын және
кітапхананы тегін пайдалануға;
9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес халықты жұмыспен
қамту саласындағы жағдай туралы ақпарат алуға;
10) өзінің пікірі мен сенімін еркін білдіруге;
11) өзінің адамдық қадір-қасиетінің құрметтелуіне;
12) оқудағы, ғылыми және шығармашылық қызметтегі табыстары үшін
көтермеленуге және сыйақы алуға құқығы бар.
4. Ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, барлық білім беру
ұйымдарының күндізгі оқу нысаны бойынша білім алушылары мен
тәрбиеленушілерінің:
1) жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша қоғамдық көлікте
(таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүруге;
2) оқудан бос уақытта оқуды жұмыспен ұштастыруға;
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3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әскери қызметке
шақырылу мерзімін кейінге қалдыруға құқығы бар.
5. Медициналық айғақтар бойынша және өзге де ерекше жағдайларды
білім алушыға академиялық демалыс берілуі мүмкін.
6. Білім беру ұйымдарын бітірген азаматтар келесі деңгейдегі білім беру
ұйымына түсу кезінде бірдей құқықтарға ие болады.
7. Білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысаны бойынша мемлекеттік
білім беру тапсырысы бойынша білім алушы студенттерге, интерндерге,
магистранттарға, докторанттарға, резидент-дәрігерлерге, жоғары және
(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық
бөлімдерінің тыңдаушыларына мемлекеттік стипендия төленуі мүмкін.
Мемлекеттік стипендияны тағайындау және төлеу қағидаларын, сондай-ақ
оның мөлшерін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
Мемлекеттiк атаулы стипендия жоғары және (немесе) жоғары оқу
орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының неғұрлым дарынды
магистранттарына және Қазақстан Республикасы жоғары және (немесе)
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының күндiзгi оқу нысаны
бойынша бiлiм алушыларына жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдары ғылыми кеңестерiнiң шешiмдерi негiзiнде
төленеді.
Көзі көрмейтін мүгедектердің және құлағы естімейтін мүгедектердің,
жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған және
қорғаншылыққа (қамқорлыққа) алынған балалардың, сондай-ақ кезекті
аралық аттестаттаудың нәтижелері бойынша "үздік" деген бағаға ғана оқитын
студенттер мен магистранттардың мөлшерін Қазақстан Республикасының
Үкіметі айқындайтын жоғары мемлекеттік стипендия алуға құқығы бар.
Жеке және заңды тұлғалар тағайындайтын атаулы стипендиялар
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және (немесе)
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында оқытудың күндізгі
нысаны бойынша білім алушыларға тағайындалады.
Атаулы стипендиялардың мөлшерін және оларды төлеу тәртібін оларды
тағайындаған органдар мен тұлғалар айқындайды.
9. Мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес оқуға қабылданған білім
алушыларды білім беру ұйымдары білім беру саласындағы уәкілетті орган
айқындаған тәртіппен жатақханалардағы орындармен қамтамасыз етеді.
10. Білім алушылар мен тәрбиеленушілерді оқу процесінен алаңдатуға
жол берілмейді.
11. Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға
арналған білім беру ұйымдарында білім алушы және (немесе) тәрбиеленуші
жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар толық
мемлекет қамқорлығында ұсталады.
12. Білім алушылар мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарына
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да жеңілдіктер
беріледі.
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13. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және
(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік
білім беру тапсырысы негізінде білім алушылардың қысқы және жазғы
каникул кезінде қалааралық теміржол және автомобиль (таксиден басқа)
көлігінде жеңілдікпен жол жүруге құқығы бар.
14. Білім алушылар мен тәрбиеленушілер мемлекеттік жалпыға міндетті
білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес білімді, шеберлікті,
практикалық дағдылар мен біліктілікті меңгеруге, ішкі тәртіп ережелерін
сақтауға, білім беру ұйымының жарғысында және білім беру қызметтерін
көрсету туралы шартта көзделген басқа да талаптарды орындауға міндетті.
15. Білім алушылар мен тәрбиеленушілер өздерінің денсаулығы үшін
қам жеуге, рухани және тән саулығын өздігінен жетілдіруге ұмтылуға
міндетті.
15-1. Орта білім беру ұйымдарында білім алушылар білім беру
саласындағы уәкілетті орган белгілеген, міндетті мектеп формасына
қойылатын талаптарды сақтауға міндетті.
Өзге білім беру ұйымдарында білім алушылар білім беру ұйымында
белгіленген киім формасын сақтауға міндетті.
16. Білім алушылар мен тәрбиеленушілер педагогтің ар-намысы мен
қадір-қасиетін, өздері білім алатын оқу орнының дәстүрлерін құрметтеуге
міндетті.
17. Осы Заңның 26-бабы 8-тармағының 3) тармақшасында белгіленген
квота шегінде педагогтік, медициналық, ветеринариялық және ауыл
шаруашылығы мамандықтары бойынша оқуға түскен ауыл жастары
қатарынан шыққан азаматтар жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымын бітіргеннен кейін тиісінше ауылдық жерде
орналасқан мемлекеттік білім беру ұйымдарында, мемлекеттік медицина
ұйымдарында, ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын
мемлекеттік
органдар
бөлімшелерінде,
мемлекеттік
ветеринария
ұйымдарында және меншік нысанына қарамастан, аграрлық бейіндегі
ұйымдарда кемінде үш жыл жұмыспен өтеуге міндетті.
Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде педагогикалық және
медициналық мамандықтарға оқуға түскен Қазақстан Республикасының
азаматтары жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
ұйымын бітіргеннен кейін кемінде үш жыл мемлекеттік білім беру
ұйымдарында және мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында жұмыспен
өтеуге міндетті.
Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде басқа мамандықтар
бойынша білім алған Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан
Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен кемінде үш жыл жұмыспен
өтеуге міндетті.
Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде философия докторлары
(РhD) бағдарламасы бойынша докторантураға оқуға түскен азаматтар оқуын
бітіргеннен кейін жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім
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беру ұйымдарында немесе ғылыми ұйымдарда кемінде үш жыл жұмысты
өтеуге міндетті.
Осы тармақта аталған адамдардың жұмысты өтеу жөніндегі өз
міндеттерін орындауына немесе жұмысты өтемеген жағдайда бюджет
қаражатының шығыстарын өтеуіне мониторингті және олардың сақталуына
бақылауды қамтамасыз ету білім беру саласындағы уәкілетті органның
операторына жүктеледі.
Осы Заңның 26-бабы 8-тармағының 6) тармақшасында белгіленген
квота шегінде педагогикалық, техникалық және ауыл шаруашылығы
мамандықтары бойынша оқуға түскен ауыл жастары арасынан шыққан
Қазақстан Республикасының азаматтары жоғары және (немесе) жоғары оқу
орнынан кейінгі білім беру ұйымын аяқтағаннан кейін оқытқан жері бойынша
өңірде кемінде үш жыл жұмыспен өтеуге міндетті.

❗

https://openu.kz/ru
- «Қазақстанның ашық университеті» – еліміздің жетекші жоғары оқу орындары
мен мамандары бірлесе әзірлеген онлайн-курстарға тегін қол жеткізу мүмкіндігін
ұсынатын білім беру платформасы.

49-бап. Ата-аналардың және өзге де заңды өкілдердің құқықтары мен
міндеттері
1. Кәмелетке толмаған балалардың ата-аналары мен өзге де заңды
өкілдерінің:
1) баланың тілегін, жеке бейімділігі мен ерекшеліктерін ескере отырып
білім беру ұйымын таңдауға;
2) ата-аналар комитеттері арқылы білім беру ұйымдарын басқару
органдарының жұмысына қатысуға;
3) білім беру ұйымдарынан өз балаларының үлгеріміне, мінез-құлқына
және оқу жағдайларына қатысты ақпарат алуға;
4) өз балаларын оқыту мен тәрбиелеу проблемалары жөнінде
психологиялық-медициналық-педагогикалық
консультациялардан
консультациялық көмек алуға;
5) балаларының шарттық негізде қосымша қызмет көрсетулер алуына
құқығы бар.
2. Ата-аналар мен өзге де заңды өкілдер:
1) балаларға өмірі мен оқуы үшін салауатты және қауіпсіз жағдайлар
жасауға, олардың ой-өрісі мен дене күшін дамытуды, имандылық тұрғысынан
қалыптасуын қамтамасыз етуге;
2) балаларды одан әрі жалпы білім беретін мектепке беруді айқындай
отырып, мектеп алды даярлығын қамтамасыз етуге;
3) білім беру ұйымының жарғысында айқындалған қағидаларды
орындауға;
4) балалардың оқу орнындағы сабаққа баруын қамтамасыз етуге;
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5) білім беру ұйымы жұмыскерлерінің ар-намысы мен қадір-қасиетін
құрметтеуге;
6) білім беру саласындағы уәкілетті орган белгілеген, міндетті мектеп
формасына қойылатын талаптарды орындауға;
7) білім беру ұйымында белгіленген киім формасын сақтауға міндетті.

❗

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі
2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ.
127-бап. Кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу және (немесе) оған білім беру,
оның құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі міндеттерді орындамау
1. Ата-ананың немесе басқа да заңды өкiлдердiң кәмелетке толмаған балаларды
тәрбиелеу және (немесе) оларға білім беру, олардың құқықтарын және (немесе)
мүдделерін қорғау жөнiндегi, сондай-ақ оларға күтім жасау және күтіп-бағу
жөнiндегi мiндеттердi орындамауы –
он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.
2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін
бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет –
он бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға не бес тәулікке
дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа алуға алып келеді.
3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, ата-ананың немесе осы мiндеттер
жүктелген өзге де адамның, сол сияқты педагогтің немесе білім беру, денсаулық
сақтау ұйымының немесе өзге де ұйымның тәрбиелеу және (немесе) білім беру
жөніндегі міндеттер жүктелген басқа да жұмыскерінің жасаған, кәмелетке толмаған
адамның алкогольдік ішімдіктерді, есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді
тұтынуына не қаңғыбастықпен немесе қайыршылықпен айналысуына не оның
қылмыстық не әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар қасақана іс-әрекет
жасауына алып келген іс-әрекеті –
жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не он тәулікке
дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа алуға алып келеді.

51-бап. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
ұйымында кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтің құқықтары,
міндеттері мен жауапкершілігі
1. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымы
педагогінің кәсіптік қызметіне:
1) соттың заңды күшіне енген үкіміне сәйкес педагогтің кәсіптік
қызметін жүзеге асыру құқығынан айырылған;
2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен
әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған;
3) медициналық қарсы көрсетілімдері, сондай-ақ психикалық, мінезқұлықтық, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға
байланысты бұзылушылықтары (аурулары) бар, денсаулық сақтау
ұйымдарында есепте тұрған;
4) жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімі туралы құжаттары
жоқ адамдар;
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5) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде көзделген өзге де
шектеулер негізінде жіберілмейді.
2. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
ұйымында кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтің:
1) кәсіби қызметіне арналған жағдаймен қамтамасыз етіле отырып,
педагогтік қызметпен айналысуға;
2) ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-эксперименттік жұмыспен айналысуға,
педагогтік практикаға жаңа әдістемелер мен технологияларды енгізуге;
3) дара педагогтік қызметке;
4) тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті
стандартының талаптары сақталған жағдайда педагогтік қызметті
ұйымдастырудың тәсілдері мен нысандарын еркін таңдауға;
5) білім беру ұйымдарын басқарудың алқалы органдарының жұмысына
қатысуға;
6) бес жылда бір реттен сиретпей, ұзақтығы төрт айдан аспайтын
біліктілігін арттыруға;
8) педагогтік қызметтегі табыстары үшін мемлекеттік наградалар,
құрметті атақтар, сыйлықтар мен атаулы стипендиялар түрінде моральдық
және материалдық көтермеленуге;
9) өзінің кәсіптік ар-намысы мен қадір-қасиетінің қорғалуына;
10) әскери қызметке шақырылу мерзімінің кейінге қалдырылуына;
11) ғылыми қызметпен айналысу үшін педагогтік өтілі сақтала отырып,
шығармашылық демалыс алуға;
12) білім беру ұйымы әкімшілігінің бұйрықтары мен өкімдеріне шағым
жасауға;
13) білім алушылар, тәрбиеленушілер және олардың ата-аналары немесе
өзге де заңды өкілдері тарапынан өз ар-намысы мен қадір-қасиетінің
құрметтелуіне құқығы бар.
3. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
ұйымында кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагог:
1) өзінің кәсіптік құзыреті саласында тиісті теориялық және
практикалық білімді және оқыту дағдыларын меңгеруге;
2) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының
талаптарына сәйкес ұсынылатын білім беру қызметтерінің сапасын
қамтамасыз етуге;
3) білім алушыларды жоғары имандылық, ата-аналарына, этномәдени
құндылықтарға құрмет көрсету, қоршаған дүниеге ұқыпты қарау рухында
тәрбиелеуге;
4) білім алушылардың өмірлік дағдыларын, құзыретін, өздігінен жұмыс
істеуін, шығармашылық қабілеттерін дамытуға;
5) өзінің кәсіптік шеберлігін, зияткерлік, шығармашылық және жалпы
ғылыми деңгейін ұдайы жетілдіріп отыруға;
7) педагогтік әдеп қағидаларын сақтауға;
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8) білім алушылардың, тәрбиеленушілер мен олардың ата-аналарының
немесе өзге де заңды өкілдерінің ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге;
9) құқық қорғау органдарына білім беру ұйымдарында қылмыстық не
әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар әрекеттерді (әрекетсіздікті)
кәмелетке толмағандардың жасау немесе оларға қатысты жасалу фактілері
туралы, сондай-ақ білім беру ұйымдарынан тыс жерде кәсіптік қызметіне
байланысты өзіне белгілі болған фактілер туралы дереу хабарлауға;
10) өмірде қиын жағдайға тап болған баланы анықтағаннан бастап бір
жұмыс күні ішінде кәмелетке толмағандар арасындағы құқық
бұзушылықтардың, қадағалаусыз және панасыз қалудың профилактикасы
жүйесі органдарына хабарлауға міндетті.
Міндеттерін бұзғаны және педагог атағына кір келтіретін теріс қылық
жасағаны үшін жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
ұйымында кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагог Қазақстан
Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа тартылуы мүмкін.
4. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды
қоспағанда, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
ұйымдарында кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтерді өздерінің
кәсіптік міндеттерін орындаумен байланысы жоқ жұмыс түрлеріне тартуға
жол берілмейді.
5. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
ұйымдарында кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтердің білім беру
процесін саяси үгіттеу, діни насихат жүргізу мақсатында немесе білім
алушыларды Қазақстан Республикасының Конституциясына және Қазақстан
Республикасының заңнамасына қайшы келетін әрекеттерге итермелеу үшін
пайдалануына тыйым салынады.
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«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі
2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ.
127-1-бап. Кәмелетке толмағандар жасаған немесе кәмелетке толмағандарға
қатысты құқыққа қарсы іс-әрекеттер туралы хабарламау
1. Білім беру, денсаулық сақтау, халықты әлеуметтік қорғау ұйымдары
қызметкерлерінің құқық қорғау органдарына білім беру, денсаулық сақтау, халықты
әлеуметтік қорғау ұйымдарында қылмыстық не әкімшілік құқық бұзушылық
белгілері бар әрекеттерді (әрекетсіздікті) кәмелетке толмағандардың жасау немесе
оларға қатысты жасалу фактілері туралы, сондай-ақ білім беру, денсаулық сақтау,
халықты әлеуметтік қорғау ұйымдарынан тыс жерде кәсіптік қызметіне байланысты
өздеріне белгілі болған фактілер туралы хабарламауы, егер бұл іс-әрекеттерде
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 434-бабында көзделген,
қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгілері болмаса, –
жеке тұлғаларға – бес, лауазымды адамдарға он айлық есептiк көрсеткiш
мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.
2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн
бiр жыл iшiнде қайталап жасалған дәл сол іс-әрекет –
жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға отыз айлық есептiк көрсеткiш
мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.
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2.2. Азаматтардың денсаулық сақтау саласындағы құқықтары мен
міндеттері
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шiлдедегi № 360-VI ҚРЗ
Кодексі.
77-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтары
1. Қазақстан Республикасы азаматтарының:
1) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін алуға;
2) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде
және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік
заттармен және медициналық бұйымдармен қамтамасыз етілуге;
3) дәрігер мен медициналық ұйымды еркін таңдауға;
4) пациент стационар жағдайында емделуде болған жағдайда емдік
тамақ алуға;
5) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінен тыс және
(немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде өз
қаражаты, ұйымдардың, ерікті медициналық сақтандыру жүйесінің қаражаты
және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де көздер есебінен
қосымша медициналық көмекке;
6) ақылы негізде медициналық және өзге де көрсетілетін қызметтерді
алуға;
7) көрсетілімдер болған кезде бюджет қаражаты есебінен уәкілетті орган
айқындайтын тәртіппен Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде
медициналық көмек алуға;
8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес еңбекке уақытша
жарамсыздық фактісін куәландыратын тиісті құжаттарды алуға және олардың
берілуіне;
9) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан және емдеуші дәрігерден
олардың құзыреті шегінде аурудың профилактикасы, оны диагностикалау,
емдеу және медициналық оңалту әдістері, клиникалық зерттеулер, мекендеу
ортасының жай-күйін, еңбек, тұрмыс және демалыс жағдайларын қоса
алғанда, денсаулыққа әсер ететін факторлар, дұрыс тамақтану мен тағамдық
өнімдердің қауіпсіздігі туралы анық ақпаратты өтеусіз және тұрақты түрде
алуға;
10) мемлекеттік органдардан, тәуелсіз сараптама ұйымдарынан және
дәрілік заттардың, медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы
субъектілерден өткізілетін дәрілік заттардың, медициналық бұйымдардың
қауіпсіздігі, тиімділігі мен сапасы туралы ақпарат алуға;
11) медицина қызметкерінің құпиясын құрайтын мәліметтердің
қорғалуына;
12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өздеріне
медициналық көмек көрсету кезінде денсаулығына келтірілген зиянды
өтетуге;
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13) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес денсаулық сақтау
саласындағы өз құқықтары мен заңды мүдделерінің қорғалуына;
14) медицина және фармацевтика қызметкерлерінің әрекеттеріне
(әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген
тәртіппен шағымдануға;
15) мемлекеттік медициналық сараптама қорытындыларымен келіспеген
жағдайда, тәуелсіз сарапшыларды тарту туралы жоғары тұрған органдарға
өтінішхат беруге;
16) донор ретінде әрекет ету мүмкіндігі туралы ерікті түрде ерік
білдіруге;
17) қайтыс болғаннан кейін осы Кодексте айқындалған тәртіппен
трансплантаттау мақсатында өздерінен тіндерді (тіннің бөлігін) және (немесе)
ағзаларды (ағзаның бөлігін) алуға келісу не алудан бас тарту туралы ерік
білдіруге;
18) емделуге және басқа да медициналық араласуларды, оның ішінде
профилактикалық екпелерді жүргізуге хабардар етілген келісім беруге немесе
олардан бас тартуға;
19) бірлесіп төлеуге;
20) жазылмайтын созылмалы ауруларды емдеу кезінде ауырсынуды
басатын ем алуға;
21) денсаулық жағдайы туралы ақпаратты, оның ішінде медициналық
зерттеп-қарау нәтижелері, диагнозы туралы және аурудың болжамы,
медициналық көмек көрсету әдістері, олармен байланысты тәуекел,
медициналық араласудың ықтимал түрлері, оның салдарлары мен
медициналық көмек көрсету нәтижелері туралы мәліметтерді қолжетімді
нысанда алуға;
22) аурулардың профилактикасы туралы ақпаратты қоса алғанда,
денсаулықты сақтауға ықпал ететін немесе оларға жағымсыз әсер ететін
факторлар, санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылық, қоршаған
ортаның жай-күйі, орындалатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің
адам денсаулығы үшін ықтимал қауіптілігі, тамақтанудың ұтымды нормалары,
өнімнің, тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігі
туралы анық және уақтылы ақпарат алуға құқығы бар;
23) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де құқықтары
бар.
2. Әйелдердің отбасын жоспарлау және өз денсаулығын сақтау
мақсатында ана болу туралы мәселені шешуге және қаламаған жүктіліктің
алдын алудың қазіргі заманғы әдістерін еркін таңдауға құқығы бар.
Азаматтардың ана болуды қорғау құқығы:
1) репродуктивтік жастағы әйелдерге медициналық қарап-тексерулерді
жүргізумен, оларды динамикалық байқаумен және сауықтырумен;
2) әйелдердің репродуктивтік денсаулығына және науқас баланы күтіпбағу бойынша стационарға түскен кезде баланың денсаулығына тікелей әсер
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ететін негізгі ауруларды медициналық көрсетілімдері бойынша емдеумен
қамтамасыз етіледі.
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https://hls.kz – ҚР денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау
Ұлттық орталығының сайтында денсаулық сақтау сұрақтары бойынша
бейнероликтер, телебағдарламалар, аудиороликтер, инфографикалар және ұялы
қосымшалар бар.

78-бап. Балалардың құқықтары
1. Осы Кодекстің 77-бабында көзделген құқықтардан бөлек, әрбір
баланың:
1) денсаулық сақтау жүйесінің қазіргі заманғы және тиімді көрсетілетін
қызметтері мен ауруларды емдеу және денсаулықты қалпына келтіру
құралдарын пайдалануға;
2) денсаулықты сақтау саласында білім алуға;
3)
профилактикалық
медициналық
қарап-тексерулерге
және
динамикалық байқауға, емделуге, дәрілік қамтамасыз етілуге, сауықтырылуға
және вакцина алуға;
4) уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен сауықтыру және
ұйымдастырылған демалыс кезеңінде медициналық көмек көрсетілуіне;
5) өзінің физиологиялық ерекшеліктеріне және денсаулық жағдайына
сәйкес келетін және оған қолайсыз факторлардың әсерін болғызбайтын
жағдайларда санитариялық-гигиеналық ағартуға, оқуға және еңбек етуге;
6) оқуға түсу және жұмысқа орналасу кезінде бекітілген жері бойынша
денсаулық жағдайы туралы медициналық құжаттаманы тегін негізде алуға;
7) денсаулық жағдайы туралы ақпаратты өзіне қолжетімді нысанда
алуға;
8) саламатты өмір салты мен дұрыс тамақтану туралы, темекі шегудің,
психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынудың зияны туралы ақпаратты
қолжетімді нысанда алуға;
9) репродуктивтік денсаулықты сақтау туралы ақпаратты қолжетімді
нысанда алуға;
10) паллиативтік медициналық көмек алуға құқығы бар.
2. Ата-аналарының немесе заңды өкілдерінің келісімімен жүргізілетін
хирургиялық араласуларды, жүктілікті жасанды үзуді қоспағанда, он алты
жастағы және одан асқан кәмелетке толмағандардың профилактикалық,
консультациялық-диагностикалық көмек көрсетілуіне хабардар етілген
келісуге немесе одан бас тартуға құқығы бар.
3. Стационар жағдайында бес жасқа дейінгі балаларды, сондай-ақ
дәрігерлердің қорытындысы бойынша қосымша күтімге мұқтаж естияр
жастағы науқас балаларды емдеу кезінде анасына (әкесіне) немесе баланы
күтіп-бағуды тікелей жүзеге асыратын өзге адамға медициналық ұйымда
онымен бірге болу мүмкіндігі беріледі және Қазақстан Республикасының
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заңнамасына сәйкес еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақ немесе
анықтама беріледі.
Бір жасқа дейінгі баласын емізетін ана медициналық ұйымда баланы
күтіп-бағу үшін болған бүкіл кезеңде тегін тамақпен қамтамасыз етіледі.
4. Бес жасқа дейінгі балаларды, сондай-ақ дәрігерлердің қорытындысы
бойынша қосымша күтімге мұқтаж естияр жастағы науқас балаларды
амбулаториялық және стационарды алмастыратын жағдайларда емдеу кезінде
анасына (әкесіне) немесе баланы күтіп-бағуды тікелей жүзеге асыратын өзге
адамға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес еңбекке уақытша
жарамсыздық туралы парақ немесе анықтама беріле отырып, онымен бірге
болу мүмкіндігі беріледі.
5. Мектеп жасындағы балалардың стационар жағдайында
мамандандырылған медициналық көмек, медициналық оңалту, сондай-ақ
паллиативтік медициналық көмек алу кезеңінде уәкілетті орган білім беру
саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп айқындаған тәртіппен үздіксіз білім
алуға құқығы бар.
Балаларға медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдары
ойындар, демалыс және тәрбие жұмысын жүргізу үшін жағдайлар жасайды.
6. Мүмкіндіктері шектеулі, АИТВ инфекциясын жұқтырған балалардың
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес білім беру, денсаулық
сақтау ұйымдарында тегін медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау
алуға құқығы бар.
АИТВ инфекциясын жұқтырған балалардың балалар үйлерінде және
өзге де денсаулық сақтау және білім беру ұйымдарында болуға құқығы бар.
АИТВ инфекциясын жұқтырған аналардан туған балалардың
белгіленген тамақтану нормаларына сәйкес, бейімделген тегін сүт қоспаларын
алуға құқығы бар.
7. Балаларды балалар үйіне және білім беру ұйымына, жетім балалар мен
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымға
орналастыруға медициналық қарсы көрсетілімдер тізбесін уәкілетті орган
бекітеді.
8. Жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар және
өмірлік қиын жағдайда жүрген балалар үш жасты қоса алғанда, осы жасқа
толғанға дейін уәкілетті орган белгілеген тәртіппен мемлекеттік медициналық
ұйымдарда бола алады.

❗
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79-бап. Қазақстан Республикасының азаматтары мен отбасының
ұрпақты болу құқықтарын қорғау саласындағы құқықтары
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1. Қазақстан Республикасының азаматтары:
1) репродуктивтілікті еркін таңдауға;
2) репродуктивтік денсаулықты сақтау және отбасын жоспарлау
жөніндегі көрсетілетін қызметтерді алуға;
3) өзінің репродуктивтік денсаулық жағдайы туралы анық және толық
ақпарат алуға;
4) бедеуліктен, оның ішінде Қазақстан Республикасында рұқсат етілген
репродуктивтіліктің қазіргі заманғы қосалқы әдістері мен технологияларын
қолдана отырып емделуге;
5) қаламаған жүктілікті болғызбауға;
6) ана болу қауіпсіздігіне;
7) жыныстық жасушалардың, репродуктивтік ағзалар тіндерінің
донорлығына;
8) контрацепция әдістерін пайдалануға және еркін таңдауға;
9) хирургиялық стерилизациялауға;
10) жүктілікті жасанды үзуге;
11) өздерінің репродуктивтік құқықтарының қорғалуына;
12) балалардың санына және олардың некеде немесе некесіз туу
уақытына, туу арасындағы ана мен баланың денсаулығын сақтау үшін қажетті
аралықтарға қатысты шешімді еркін қабылдауға;
13) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен
жыныстық жасушаларды, репродуктивтік ағзалардың тіндерін, эмбриондарды
сақтауға құқылы.
2. Азаматтар өздерінің репродуктивтік құқықтарын жүзеге асыру кезінде
басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін
сақтауға міндетті.
3. Азаматтардың медициналық көрсетілімдер бойынша отбасын
жоспарлау, әлеуметтік мәні бар аурулардың және айналасындағыларға қауіп
төндіретін аурулардың болуы мәселелері бойынша, отбасы-неке
қатынастарының
медициналық-психологиялық
аспектілері
бойынша
консультацияларға, сондай-ақ ұрпағындағы ықтимал тұқым қуалаушылық
және туа біткен аурулардың алдын алу мақсатында медициналық ұйымдарда
медициналық-генетикалық және басқа да консультациялар мен зерттепқарауларға құқығы бар.
4. Жедел босандыру жағдайларын қоспағанда, әйелдің денсаулық
жағдайы ескеріле отырып, оның келісімі болған кезде, босандыру
ұйымдарында тиісті жағдайлар (жеке босану залдары) болған және әкесінің
немесе отбасының өзге мүшесінің инфекциялық аурулары болмаған кезде
баланың әкесіне немесе отбасының өзге мүшесіне бала туған кезде қатысу
құқығы беріледі. Мұндай құқықты іске асыру өтеусіз негізде жүзеге
асырылады.
5. АИТВ инфекциясын жұқтырған Қазақстан Республикасының
азаматтарының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан
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Республикасының басқа азаматтарымен тең дәрежеде балаларды асырап алуға
құқығы бар.
6. АИТВ инфекциясын жұқтырған Қазақстан Республикасының
азаматтарының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қосалқы
репродуктивтік әдістері мен технологияларын қолдануға құқығы бар.

❗

http://www.druginfo.kz -дәрі-дәрмектерді ұтымды пайдалану орталығының ресми
сайты, онда сіз дәрі-дәрмектер, тегін дәрі-дәрмектерге құқықтар, сондай-ақ жиі
кездесетін аурулардың алдын-алу шаралары мен дабыл белгілері туралы
пайдалы және қажетті ақпарат аласыз.

80-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының міндеттері
Қазақстан Республикасының азаматтары:
1) өз денсаулығын сақтаудың қамын жасауға, жеке және қоғамдық
денсаулықты сақтау мен нығайтуға ортақ жауаптылықта болуға;
2) «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыруға жарналар төлеуге;
3) профилактикалық медициналық қарап-тексерулерден, скринингтік
зерттеулерден өтуге;
4) медицина қызметкерлерінің жеке және қоғамдық денсаулыққа
қатысты тағайындауларын орындауға;
5) өз денсаулығын басқару процесіне, оның ішінде созылмалы аурулар
бар болған кезде оларды басқару бағдарламаларына қатысуға, ауру мен оны
емдеу әдістері, ықтимал тәуекелдер мен асқынулар туралы ақпарат алуға
мүдделі болуға;
6) медицина қызметкерлеріне өз организмінің жеке ерекшеліктері
туралы хабарлауға;
7) өз денсаулығы мен айналасындағылардың денсаулығын сақтау
бойынша сақтық шараларын сақтауға, денсаулық сақтау субъектілерінің талап
етуі бойынша зерттеп-қараудан және емделуден өтуге, медициналық
персоналды айналасындағыларға қауіп төндіретін инфекциялық және өзге де
ауруларының өздерінде бар екендігі туралы хабардар етуге;
8) Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы
заңнамасын сақтауға міндетті.
АИТВ инфекциясын қоспағанда, айналасындағыларға қауіп төндіретін
аурулармен ауыратын Қазақстан Республикасының азаматтары зерттепқараудан және емделуден жалтарған жағдайда, осы Кодекске және Қазақстан
Республикасының заңдарына сәйкес мәжбүрлеу тәртібімен куәландыруға
және емдеуге тартылады.

❗

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру мәселелері бойынша кеңесті 1406
нөмірі бойынша Бірыңғай байланыс орталығынан ала аласыз.
Қазақстанның барлық аумағында ұялы және қалалық телефондардан қоңырау
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шалу тегін.
1406 байланыс орталығы тәулік бойы жұмыс істейді.

81-бап. Жүкті әйелдер мен аналардың денсаулық сақтау саласындағы
құқықтары мен міндеттері
1. Қазақстан Республикасында мемлекет ана болуды қорғайды және
көтермелейді.
2. Азаматтардың емшек сүтімен тамақтандыруды қолдауға, оның ішінде
емшек сүтімен тамақтандыруды қорғауға және насихаттауға құқығы бар:
1) жүкті және бала емізетін әйелдердің құқықтарын қорғау емшек
сүтімен тамақтандыруға дайындау және оны іске асыру үшін жағдайларды
қамтамасыз етуге бағытталған (жүктілікке және босануға байланысты
демалыс, жас сәби балаларды тамақтандыруға арналған қосымша жұмыс
үзілістері, толық емес жұмыс уақыты, медициналық ұйымдарда кезектен тыс
қызмет көрсету, ана мен бала бөлмелерінің көрсетілетін қызметтерін
пайдалану және басқасы);
2) алты айға дейінгі балаларды тек қана емшек сүтімен
тамақтандырудың және екі жасқа дейін және одан ұзақ дұрыс қосымша
тағаммен бірге емшек сүтімен тамақтандыруды жалғастырудың
артықшылықтары туралы халыққа ақпарат беруді қамтиды.
3. Жүкті әйелдердің:
1) жүктілік кезеңінде, босану кезінде және босанғаннан кейін, оның
ішінде шарананың тірі тууы мен өлі тууының халықаралық
өлшемшарттарында айқындалатын мерзімінен бұрын босану кезінде
Қазақстан Республикасының аумағында рұқсат етілген әдістерді қолдана
отырып, денсаулығын сақтауға және көмекке;
2) жүктілік кезеңінде, босану кезінде және босанғаннан кейін
медициналық көмекке;
3) зерттеп-қарауды, емдеуді және медициналық араласуларды кешіктіру
әйел мен баланың (шарананың) өміріне қауіп төндіретін, зерттеп-қарауды,
емдеуді және медициналық араласуды жүзеге асыру туралы шешімді дәрігер
немесе консилиум қабылдайтын жағдайларды қоспағанда, жүктілік кезеңінде
өздерінің немесе заңды өкілінің келісімімен ғана зерттеп-қаралуға, емделуге
және медициналық араласуға;
4) Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс
уақыты режимінің, жүктілікке және босануға байланысты демалыстың, бала
үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын
демалыстың және жүкті әйелдер мен бала емізетін аналардың еңбек
жағдайларының сақталуына;
5) бала емізетін аналарға (ата-аналарға) білікті қолдау көрсетілуіне,
лактация мәселелері, тек қана емшек сүтімен тамақтандыру және қосымша
тамақтандыру әдістемесі бойынша оқытылған медицина қызметкерлерінің
консультациялары берілуіне;
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6) балаға достық ниеттегі медициналық ұйымдар іске асыратын, емшек
сүтімен тамақтандыру практикасын қолдауға;
7) жұмыс орны, лауазымы және орташа жалақысы сақтала отырып,
жүктілікке байланысты он екі аптаға дейін зерттеп-қаралуға және
медициналық есепке қоюға жұмыс берушінің уақыт беруіне;
8) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де кепілдіктер
мен көтермелеулерге құқығы бар.
4. Жүкті әйелдер:
1) жүктіліктің он екі аптасына дейінгі мерзімде тегін медициналық
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті
әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызмет көрсету
үшін бекітілген жері бойынша жүктілікке байланысты медициналық есепке
тұруға;
2) жүктілік кезеңінде, босану кезінде және босанғаннан кейін дәрігердің
ұсынымдарын орындауға міндетті.
5. Егер әйел жүктілік үшін қарсы көрсетілімдер болған кезде жүктілікті
жоспарласа, онда ол әйелдің өзі мен шарананың денсаулығына жүктілік
кезінде және босанғаннан кейін күнтізбелік қырық екі күнге дейін болатын
барлық тәуекел үшін жауаптылықты толығымен өзіне алады.

❗https://fms.kz/ru/leave-complaint
жолдауға арналған сайт

-емханаға немесе стационарға онлайн шағым

82-бап. Дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың жұмыскерлердің
денсаулығын сақтау жөніндегі міндеттері
1. Дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар өздері жүзеге асыратын
қызметке сәйкес:
1)
санитариялық-эпидемияға
қарсы
және
санитариялықпрофилактикалық іс-шараларды жүргізуге;
2)
халықтың
санитариялық-эпидемиологиялық
саламаттылығы
саласындағы нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ халықтың
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік
бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың актілерін
орындауға;
3) орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және өнімді
өндіру, тасымалдау, сақтау және халыққа өткізу, кәдеге жарату және жою
кезінде оның қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз етуге;
4) өндірістік бақылауды жүзеге асыруға;
5) жаппай және топтық инфекциялық және паразиттік, кәсіптік аурулар
мен уланулар пайда болған жағдайларда, халықтың санитариялықэпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органға
халықтың
санитариялық-эпидемиологиялық
саламаттылығына
қатер
төндіретін авариялық жағдайлар, өндірістің тоқтауы туралы, технологиялық
процестердің бұзылуы туралы уақтылы ақпарат беруге;
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6) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жанама әсерлері
анықталған жағдайда дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың
айналысы саласындағы мемлекеттік органға уақтылы ақпарат беруге;
7) халықтың декреттелген тобына жататын жұмыскерлерді гигиеналық
оқытуды қамтамасыз етуге;
8)
халықтың
санитариялық-эпидемиологиялық
саламаттылығы
саласындағы мемлекеттік органның лауазымды адамдарына өздерінің
құзыретіне сәйкес зертханалық зерттеулер жүргізу үшін өнімнің, шикізаттың,
тауарлардың, өндірістік ортаның сынамаларын іріктеуді жүргізу мүмкіндігін
ұсынуға;
9) медициналық қарап-тексеруден, гигиеналық оқытудан өткенін
куәландыратын құжаты жоқ адамдарды жұмысқа жібермеуге, сондай-ақ
АИТВ инфекциясын жұқтырғандарды қоспағанда, денсаулық сақтау
субъектілері анықтаған, инфекциялық, паразиттік аурулармен ауыратын
науқастарды және инфекциялық, паразиттік аурулардың қоздырғыштарын
тасымалдаушыларды, зиянды және (немесе) қауіпті еңбек жағдайларында
жұмыс істеуге қарсы көрсетілімдері бар адамдарды жұмыстан шеттетуге;
10) тауарлардың, өнімдердің, шикізаттың халықтың санитариялықэпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық
актілерге сәйкес келмеуі анықталған кезде оларды өткізуге жол бермеуге,
сондай-ақ оларды пайдалану немесе кәдеге жарату мүмкіндігі туралы шешім
қабылдауға;
11) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы
саласындағы
мемлекеттік
органға
халықтың
санитариялықэпидемиологиялық саламаттылығы мәселелеріне қатысты есепке алу және
есептілік құжаттамасын тексеруге ұсынуға;
12) кәсіпкерлік және (немесе) өзге де қызмет халықтың өміріне немесе
денсаулығына қатер төндірген жағдайда, оларды тоқтата тұруға;
13) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы
саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын
лауазымды
адамдардың
объектілерді
халықтың
санитариялықэпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық
актілердің сақталуы тұрғысынан тексеру мақсатында оларға кедергісіз кіруін
қамтамасыз етуге;
14) эпидемиологиялық көрсетілімдер және халықтың санитариялықэпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның
лауазымды адамдарының нұсқамалары, қаулылары бойынша өз қаражаты
есебінен дезинфекция, дезинсекция және дератизация жүргізуге;
15) «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар төлеуге міндетті.
2. Жұмыс беруші жұмыскерлер арасында денсаулықты нығайту және
аурулардың профилактикасы үшін қолайлы жағдайлар жасайды.
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Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша азаматтардың
жеңілдікті санаттары, олар үшін мемлекет жарна төлейді:
1) балалар; 2) жұмыссыз ретінде тіркелген адамдар; 3) жұмыс істемейтін жүкті
әйелдер; 4) Осы тармақтың 5) тармақшасында көзделген адамдарды қоспағанда, бала
(балалар) үш жасқа толғанға дейін оны (оларды) тәрбиелеп отырған жұмыс
істемейтін адам (баланың заңды өкілдерінің бірі); 5) жүктілікке және босануға, жаңа
туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты, бала (балалар) үш жасқа
толғанға дейін оның (олардың) күтіміне байланысты демалыста жүрген адамдар; 6)
мүгедек баланы (балаларды) күтіп-бағуды; 7) бала кезінен бірінші топтағы
мүгедекке күтім жасауды жүзеге асыратын жұмыс істемейтін адамдар; 8) зейнетақы
төлемдерін алушылар, оның ішінде Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен
мүгедектері; 9) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінде
(қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерді қоспағанда) сот үкімі бойынша жазасын
өтеп жүрген адамдар; 10) тергеу изоляторларындағы адамдар; 11) жұмыс істемейтін
оралмандар; 12) «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен наградталған немесе
бұрын «Батыр Ана» атағын алған, сондай-ақ I және II дәрежелі «Ана даңқы»
ордендерімен наградталған көп балалы аналар; 13) мүгедектер; 14) орта, техникалық
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білім беру, сондай-ақ жоғары оқу
орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысанында білім алып жатқан
адамдар; 15) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті жұмыс істемейтін

83-бап.
Қандастардың,
шетелдіктердің,
азаматтығы
жоқ
адамдардың және өзге де адамдардың құқықтары мен міндеттері
1.
Қандастардың,
босқындардың,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы
жоқ адамдардың тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін
Қазақстан Республикасының азаматтарымен бірдей алуға құқығы бар.
2. Қазақстан Республикасында уақытша болатын шетелдіктер мен
азаматтығы жоқ адамдардың, баспана іздеген адамдардың, егер Қазақстан
Республикасының
заңдарында
немесе
Қазақстан
Республикасы
ратификациялаған
халықаралық
шарттарда
өзгеше
көзделмесе,
айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулар кезінде уәкілетті орган
айқындайтын тізбе бойынша және көлемде тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемін алуға құқығы бар.
3. Қазақстан Республикасының аумағында жүрген қандастар, босқындар
және баспана іздеген адамдар, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар
денсаулық сақтау саласында Қазақстан Республикасының азаматтарымен
бірдей міндеттерді атқарады.
134-бап. Пациенттердің құқықтары
1. Пациенттің осы Кодекстің 12-тарауында көрсетілген құқықтардан
басқа:
1) профилактика, диагностика, емдеу процесінде өзіне лайықты
қарауына, өзінің мәдени және жеке басының құндылықтарына құрмет
көрсетілуіне;
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2) қандай да бір кемсітушілік факторларының ықпалынсыз, тек қана
медициналық өлшемшарттар негізінде айқындалатын кезектілікпен
медициналық көмекке;
3) шұғыл және кезек күттірмейтін көмек көрсету жағдайларын
қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде
және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде
дәрігерді немесе медициналық көмек ұсынатын медициналық ұйымды
таңдауға, ауыстыруға;
4) медициналық ұйымда аудио-, және (немесе) бейнебайқау және жазба
жүргізілетіндігі туралы құлақтандырылуына;
5) медициналық технологиялардың қолда бар деңгейінің қаншалықты
мүмкіндігі болса, сондай шамада дерт азабының жеңілдетілуіне;
6) өз денсаулығының жай-күйі туралы ақпарат (пациентке қолжетімді
нысанда ұсынылатын және балама емдеу әдістерінің ықтимал тәуекелі мен
артықшылықтары туралы деректер, емделуден бас тартудың ықтимал салдары
туралы мәліметтер, диагноз, емдік іс-шаралардың болжамы мен жоспары
туралы ақпарат, сондай-ақ оны үйіне шығару немесе басқа медициналық
ұйымға ауыстыру себептерінің түсіндірмесі) және тәуелсіз пікір алуға және
консилиум өткізілуіне;
7) көру және (немесе) есту қабілеттері бұзылған адамдар үшін
қолжетімділік ескеріле отырып, өз құқықтары мен міндеттері, көрсетілетін
қызметтер, ақылы көрсетілетін қызметтердің құны және бірлесіп төлеу
мөлшері, олардың ұсынылу тәртібі; тағайындалатын дәрілік зат; өзіне
медициналық қызметтер көрсететін медицина қызметкерлері туралы
ақпаратты алуға;
8) оқу процесіне қатысудан, сондай-ақ емдік-диагностикалық
емшаралардың жүргізілуі кезінде үшінші тұлғалардың қатысуынан бас
тартуға құқығы;
9) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де
құқықтары бар.
2. Пациенттің құқықтары туралы ақпарат медициналық ұйымдардың
көрнекі үгіт орналасатын жерлерінде орналастырылады.
3. Медициналық көмек медициналық көмек алуға пациенттің хабардар
етілген келісімі алынғаннан кейін ұсынылады. Инвазиялық араласулар кезінде
пациенттің хабардар етілген келісімі уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша
жасалады.
4. Пациент өз денсаулығының жай-күйі туралы ақпаратты хабарлау
қажет болатын адамды тағайындай алады. Денсаулығының жай-күйі туралы
ақпарат пациенттен оның денсаулығының жай-күйі ескеріле отырып,
жасырылуы және пациенттің жұбайына (зайыбына), оның жақын туыстарына
немесе заңды өкілдеріне хабарлануы мүмкін.
5. Пациенттердің құқықтарын қорғауды мемлекеттік органдар,
денсаулық сақтау ұйымдары, қоғамдық бірлестіктер өз құзыреті шегінде
жүзеге асырады.
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«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі
2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ.
430-бап. Айналадағылар үшін қауiп төндiретiн аурулармен ауыратын
адамдардың емделуден жалтаруы
1. Тізбесін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын,
айналадағылар үшін қауiп төндiретiн аурулармен ауыратын адамдардың, сондай-ақ
денсаулық сақтау мекемесiнiң жазбаша жасаған ескертуiнен кейiн де олармен
қатынаста болған және профилактикалық емдеудi қажет ететiн адамдардың дәрiлік
заттарды қабылдаудан бас тартуы және емделуден өзге де жалтаруы –
бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
2. Ата-анасының немесе оларды алмастыратын адамдардың тiзбесiн денсаулық
сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын, айналадағылар үшін қауiп
төндiретiн аурулармен ауыратын кәмелетке толмаған балаларын емдетуден
жалтаруы –
жеке тұлғаларға он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп
соғады.

135-бап. Пациенттердің міндеттері
1. Пациент осы Кодекстің 12-тарауында көрсетілген міндеттерден басқа:
1) өз денсаулығын сақтауға және нығайтуға шаралар қолдануға;
2) медицина қызметкерлерімен қатынаста құрмет пен сабырлық
танытуға;
3) ауруға диагноз қою және оны емдеу үшін қажетті барлық ақпаратты
дәрігерге хабарлауға; медициналық араласуға келісім бергеннен кейін
медицина қызметкерлерінің тағайындауын мүлтіксіз орындауға;
4) медициналық көмек алу кезінде медициналық ұйымның ішкі
тәртіптеме қағидаларын сақтауға және мүлкіне ұқыпты қарауға, медицина
персоналымен ынтымақтастықта болуға;
5) диагностика мен емдеу процесінде, сондай-ақ айналадағыларға қауіп
төндіретін аурулар не оларға күдік туындаған жағдайларда, өз денсаулығы
жай-күйінің өзгерісі туралы медицина қызметкерлеріне уақтылы хабарлауға;
6) басқа пациенттердің құқықтарын бұзатын әрекеттер жасамауға;
7) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де
міндеттерді орындауға міндетті.
2. Пациенттердің осы баптың 1-тармағының 2), 3) және 5)
тармақшаларында көрсетілген міндеттері стационарда ауру балаға күтімді
тікелей жүзеге асыратын ата-анасына немесе өзге де адамдарға қолданылады.

❗

Тегін телефондық желі
Мақсаты – халықтың дәрі-дәрмек сауаттылығын жоғарылату және дәрі-дәрмек препараттарын тиімсіз
пайдаланудың алдын алу.
Өз жұмысында Орталық мамандаы дәлелдемелі медицинаның қайнар-көздерін, дәрі-дәрмектерді
медициналық қолдану бойынша бекітілген Нұсқаулықтар, дәрі-дәрмек бойынша халықаралық дерекқорларды
пайдаланады.
8-800-080-88-87 – Қазақстан бойынша бірыңғай тегін телефондық желі.
700-950 (ішкі номер.1037) — Нұр-Сұлтан қ. бойынша телефон.
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136-бап. Медициналық көмектен бас тарту құқығы
1. Осы Кодекстің 137-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда,
пациенттің немесе оның заңды өкілінің медициналық көмектен бас тартуға
құқығы бар.
2. Медициналық көмектен бас тартқан кезде пациентке немесе оның
заңды өкіліне медицина қызметкері пациентке немесе оның заңды өкіліне
қолжетімді нысанда ықтимал салдары туралы түсінік береді.
3. Медициналық көмектен бас тарту ықтимал салдары көрсетіле отырып,
медициналық құжаттарда жазбамен, оның ішінде электрондық форматта
ресімделеді және оған пациент не оның заңды өкілі, сондай-ақ медицина
қызметкері қол қояды.
Пациент не оның заңды өкілі медициналық көмектен бас тартуға қол
қоюдан бас тартқан жағдайда, бұл жөнінде медициналық құжаттамада тиісті
жазба, оның ішінде электрондық форматта жүзеге асырылады және оған
медицина қызметкері қол қояды.
4. Кәмелетке толмаған не әрекетке қабілетсіз адамның заңды өкілдері
аталған адамдардың өмірін сақтап қалу үшін қажетті медициналық көмектен
бас тартқан кезде медициналық ұйым олардың мүдделерін қорғау үшін
қорғаншылық және қамқоршылық органына және (немесе) сотқа жүгінуге
құқылы.
137-бап. Пациенттің келісімінсіз медициналық көмек көрсету
1. Пациенттің келісімінсіз медициналық көмек көрсетуге:
1) өз еркін білдіруге мүмкіндік бермейтін есеңгіреген, ес-түссіз күйдегі;
2) айналадағыларға қауіп төндіретін аурулары бар;
3) ауыр психикалық бұзылушылықтары (аурулары) бар;
4) қоғамға қауіпті іс-әрекет жасаған психикалық бұзылушылықтары
(аурулары) бар адамдарға қатысты жол беріледі.
2. Осы Кодекстің 78-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларды
қоспағанда, кәмелетке толмағандарға қатысты медициналық көмек көрсетуге
келісімді және сот әрекетке қабілетсіз деп таныған адамдар үшін келісімді
олардың заңды өкілдері береді.
3. Осы баптың 1-тармағында аталған адамдарға қатысты келісімсіз
медициналық көмек көрсету туралы шешімді - консилиум, ал консилиумды
жинау мүмкін болмаған кезде медициналық ұйымның лауазымды адамдарын
кейіннен хабардар ете отырып, тікелей медицина қызметкері қабылдайды.
4. Пациенттің келісімінсіз медициналық көмек көрсету осы баптың 1тармағында көзделген негіздер жойылғанға дейін жалғастырылады.
206-бап. Қан мен оның компоненттері донорларының құқықтары мен
міндеттері
1. Он сегіз жасқа толған, тиісті медициналық куәландырудан өткен және
қарсы көрсетілімдері жоқ, медициналық мақсаттар үшін қан мен оның
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компоненттерін донациялауды жүзеге асыруға ерікті түрде ниет білдірген
жеке тұлға донор болуға құқылы.
2. Донор:
1) қан мен оның компоненттерін донациялауды өтеусіз жүзеге асыруға;
2) қан мен оның компоненттерін донациялауды ақыға жүзеге асыруға;
3) медициналық зерттеп-қарау нәтижелерімен танысуға;
4) осы Кодекске сәйкес көтермеленуге құқылы.
3. Донор қазіргі және бұрын ауырған барлық аурулары туралы өзіне
белгілі мәліметтерді, сондай-ақ есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестер
мен прекурсорларды тұтынуы туралы хабарлауға міндетті.
213-бап. Ағзалар (ағзаның бөлігі) және (немесе) тіндер (тіннің бөлігі)
доноры мен реципиентінің құқықтары
1. Донор:
1) денсаулық сақтау ұйымдарынан ағзаларды (ағзаның бөлігін) және
(немесе) тіндерді (тіннің бөлігін) алу бойынша алдағы араласуға байланысты
өзінің денсаулығы үшін ықтимал асқынулар туралы толық ақпаратты талап
етуге;
2) ағзалар (ағзаның бөлігі) және (немесе) тіндер (тіннің бөлігі)
донорларының тіркеліміне енгізу үшін тегін медициналық көмектің кепілдік
берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде медициналық зерттеп-қараудан өтуге;
3) ағзаларды (ағзаның бөлігін) және (немесе) тіндерді (тіннің бөлігін) алу
бойынша жүргізілген араласуға байланысты денсаулық сақтау ұйымдарында
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және
(немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ем алуға,
оның ішінде дәрі-дәрмек емін алуға;
4) трансплантаттауға байланысты хирургиялық араласу басталғанға
дейін бас тартуға құқылы.
2. Реципиент:
1) денсаулық сақтау ұйымынан ағзаларды (ағзаның бөлігін) және
(немесе) тіндерді (тіннің бөлігін) трансплантаттау бойынша алдағы араласуға
байланысты өзінің денсаулығы үшін ықтимал асқыну туралы толық ақпаратты
талап етуге;
2) ағзалардың (ағза бөлігінің) және (немесе) тіндердің (тін бөлігінің)
ықтимал реципиенттерінің тіркеліміне енгізу үшін тегін медициналық
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті
әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық зерттепқараудан өтуге;
3) донорлық ағзаларды (ағзаның бөлігін) және (немесе) тіндерді (тіннің
бөлігін) алу және ауыстырып салу бойынша жүргізілген араласуға байланысты
денсаулық сақтау ұйымында тегін медициналық көмектің кепілдік берілген
көлемі шеңберінде ем алуға, оның ішінде дәрі-дәрмек емін алуға;
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4) трансплантаттауға байланысты хирургиялық араласу басталғанға
дейін бас тартуға құқылы.
3. Денсаулық сақтау ұйымдарының медицина және өзге де
қызметкерлеріне донор және (немесе) реципиент туралы мәліметтерді жария
етуге тыйым салынады.
270-бап. Медицина және фармацевтика қызметкерлерінің мәртебесі
және олардың құқықтары
1. Медицина және фармацевтика қызметкерлерінің Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасында және өзге де нормативтік құқықтық
актілерде көзделген негізгі кепілдіктерге, оның ішінде:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен
қажетті медициналық бұйымдармен қамтамасыз етуді қоса алғанда,
қызметкердің еңбек міндеттерін орындауы үшін тиісті жағдайлардың
жасалуына;
2) жұмыс берушінің немесе осы мақсаттарға Қазақстан
Республикасының заңнамасында көзделген бюджет қаражаты есебінен
біліктілігін арттыруға немесе денсаулық жағдайына байланысты еңбек
міндеттерін орындау мүмкін болмаған кезде және қызметкерлер санының
немесе штатының қысқартылуына байланысты, ұйымның таратылуына
байланысты қызметкерлер жұмыстан босатылған кезде кәсіптік біліктілігін
өзгертуге;
3) біліктілік деңгейіне сәйкес келетін еңбегіне ақы төленуге;
4) біліктілік деңгейіне, жұмыстың ерекшелігі мен күрделілігіне, еңбек
көлемі мен сапасына, сондай-ақ қызметтің нақты нәтижелеріне сәйкес
еңбегінің ынталандырылуына;
5) кәсіптік бірлестіктер құруға және оларға қатысуға;
6) медицина қызметкері тарапынан ұқыпсыз немесе немқұрайлы қарау
болмаған кезде пациенттің өмірі мен денсаулығына зиян келтірілгені үшін
кәсіптік жауапкершілікті сақтандыруға;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, лауазымдық
міндеттерін орындау кезінде өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды
өтеттіруге;
8) медициналық және фармацевтикалық қызметке рұқсат беру
құжаттары болған кезде жеке медициналық практиканы және
фармацевтикалық қызметті жүзеге асыруға;
9) жеке және заңды тұлғаларға тиесілі байланыс құралдарын шұғыл
медициналық көмек көрсету үшін пациентті жақын жердегі медициналық
ұйымға тасымалдаған жағдайда кедергісіз және тегін пайдалануға;
10) жол жүруге байланысты көлік шығыстарының орнын толтыртуға
құқығы бар.
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2.3. Азаматтардың әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы
құқықтары мен міндеттері
«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру
туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы №
105-V Заңы.
9-бап. Зейнетақы төлемдерiн алу құқығы
Азаматтарға осы Заңда белгіленген жағдайлар басталған кезде
мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін және зейнетақы төлемдерін алу
құқығына кепілдік беріледі.
Бір мезгілде жасына байланысты зейнетақы төлемдері немесе еңбек
сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері тағайындалуға құқығы бар
адамдарға олардың қалауы бойынша осы зейнетақы төлемдері түрлерінің
біреуі тағайындалады.
10-бап. Зейнетақы төлемдерін алуға құқығы бар азаматтар
санаттары
1. Зейнетақы төлемдерi азаматтардың мынадай санаттарына:
1) 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн зейнетақы алатындарға;
2) осы Заңның 11-бабының 1 – 3-тармақтарына сәйкес зейнеткерлік
жасқа толғандарға;
3) әскери қызметшiлерге, арнаулы мемлекеттiк және құқық қорғау
органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің арнаулы атақтар,
сыныптық шендер берiлген және біліктілік сыныптары белгіленген
қызметкерлерiне, сондай-ақ арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және
нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап
жойылған, еңбек сiңiрген жылдары үшiн зейнетақы төлемдерiн алуға құқығы
бар адамдарға төленеді.
11-бап. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерiн тағайындау
1. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерiн тағайындау:
2001 жылғы 1 шiлдеден бастап – ерлерге 63 жасқа толғанда, әйелдерге
58 жасқа толғанда жүргізіледі.
Бұл ретте әйелдерге жасына байланысты зейнетақы төлемдерін
тағайындау:
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап – 58,5 жасқа толғанда;
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2019 жылғы 1 қаңтардан бастап – 59 жасқа толғанда;
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап – 59,5 жасқа толғанда;
2021 жылғы 1 қаңтардан бастап – 60 жасқа толғанда;
2022 жылғы 1 қаңтардан бастап – 60,5 жасқа толғанда;
2023 жылғы 1 қаңтардан бастап – 61 жасқа толғанда;
2024 жылғы 1 қаңтардан бастап – 61,5 жасқа толғанда;
2025 жылғы 1 қаңтардан бастап – 62 жасқа толғанда;
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап – 62,5 жасқа толғанда;
027 жылғы 1 қаңтардан бастап 63 жасқа толғанда жүргізіледі.
2. Төтенше және радиация қаупі ең жоғары аймақтарда 1949 жылғы 29
тамыз – 1963 жылғы 5 шілде аралығындағы кезеңде кемінде 5 жыл тұрған
азаматтардың «Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың
салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес:
1) ерлердің – 50 жасқа толғанда;
2) әйелдердің – 45 жасқа толғанда жасына байланысты зейнетақы
төлемдері тағайындалуына құқығы бар.
3. 5 және одан көп бала туған (асырап алған) және оларды сегіз жасқа
дейін тәрбиелеген әйелдердің 53 жасқа толғанда жасына байланысты
зейнетақы төлемдерін алуға құқығы бар.
4. Жасына байланысты зейнетақы төлемдері толық көлемде осы баптың
1-3-тармақтарында белгіленген жасқа толғанда азаматтардың мынадай
санаттарына:
1) ерлерге – 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін кемiнде жиырма бес жыл еңбек
өтілі болған кезде;
2) әйелдерге – 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін кемiнде жиырма жыл еңбек
өтілі болған кезде тағайындалады.
31-бап. Мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен төленетін
зейнетақы төлемдерiн алу құқығы
1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы жинақтары бар
адамдардың:
1) осы Заңның 11-бабының 1-тармағында көзделген шарттар басталған
кезде;
2) осы Заңның 59-бабының 1-тармағына сәйкес ең төмен зейнетақы
мөлшерiнен кем емес төлемдi қамтамасыз ету үшiн зейнетақы жинақтары
жеткiлiктi болған кезде:
ерлер 55 жасқа толғанда;
әйелдер 50 жасқа толғанда:
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап – 50,5 жасқа;
2019 жылғы 1 қаңтардан бастап – 51 жасқа;
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап – 51,5 жасқа;
2021 жылғы 1 қаңтардан бастап – 52 жасқа;
2022 жылғы 1 қаңтардан бастап – 52,5 жасқа;
40

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап – 53 жасқа;
2024 жылғы 1 қаңтардан бастап – 53,5 жасқа;
2025 жылғы 1 қаңтардан бастап – 54 жасқа;
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап – 54,5 жасқа;
2027 жылғы 1 қаңтардан бастап – 55 жасқа толғанда;
3) егер мүгедектiгi мерзiмсiз болып белгiленсе, бiрiншi және екiншi
топтардағы мүгедектердiң;
4) Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерге тұрақты тұруға
кеткен, Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған, кету
фактiсiн растайтын құжаттарды ұсынған шетелдiктер мен азаматтығы жоқ
адамдардың мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақы төлемдерiн
алуға құқығы бар.
2. Мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорында зейнетақы жинақтары бар адам қайтыс болған жағдайда,
олар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мұраға
қалдырылады.
32-бап. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебiнен төленетін
зейнетақы төлемдерiн алу құқығы
1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы жинақтары бар:
1) сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасу арқылы
өздері үшін міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары жиынтығында кемінде
күнтізбелік алпыс ай төленген, республикалық бюджет туралы заңмен тиісті
қаржы жылына белгіленген ең төмен зейнетақы мөлшерінен кем емес төлемді
қамтамасыз ету үшін зейнетақы жинақтары жеткілікті болған кезде елу жасқа
толған;
2) осы Заңның 11-бабының 1-тармағында көзделген жағдайлар
туындаған кезде;
3) егер мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленсе, бірінші және екінші
топтардағы мүгедектердің;
4) Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерге тұрақты тұруға
кеткен, Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған, кету
фактiсiн растайтын құжаттарды ұсынған шетелдiктер мен азаматтығы жоқ
адамдардың міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақы
төлемдерiн алуға құқығы бар.
33-бап. Ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен төленетін зейнетақы
төлемдерi
1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында және (немесе) ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы жинақтары бар:
1) елу жасқа толған;
2) мүгедек болып табылатын;
3) Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерлерге тұрақты
тұруға кететiн немесе кеткен шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың,
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Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған, кету ниетiн немесе
фактiсiн растайтын құжаттарды ұсынған адамдардың ерiктi зейнетақы
жарналары есебiнен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан және (немесе)
ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін зейнетақы төлемдерiне
құқығы туындайды.
2. Ерiктi зейнетақы жарналары есебiнен бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорында және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорында
зейнетақы жинақтары бар адам қайтыс болған жағдайда, олар Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мұраға қалдырылады.
39-бап. Салымшылардың, өздері үшін міндетті зейнетақы жарналары
енгізілген, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылған жеке
тұлғалардың және агенттердің құқықтары мен міндеттері
1. Міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының, өздері үшін
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылған жеке тұлғалардың,
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан алушылардың:
1) өздерінің зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат алуға;
ЗҚАИ-ның ескертпесі!
2) тармақша жаңа редакцияда көзделген - ҚР 29.06.2020 № 351-VI
Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
2) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының шешіміне, әрекетіне
(әрекетсіздігіне) сот тәртібімен шағымдануға;
3) зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру кезіне Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдерін алуға;
4) өздерінің зейнетақы жинақтарын Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес мұраға қалдыруға;
5) өздерінің зейнетақы жинақтары есебінен сақтандыру ұйымымен
зейнетақы аннуитеті шартын жасасуға;
6) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымен және (немесе) ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорымен ерікті зейнетақы жарналары есебінен
зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасуға;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарды
жүзеге асыруға құқығы бар.
2. Міндетті зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі құқықтық
қатынастарға қатысуға:
1-1) салық агенттері болып табылмайтын жеке тұлғалармен жасалған,
нысанасы жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) болып табылатын
азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кірістер алатын;
2) Қазақстан Республикасындағы халықаралық ұйымдардың
өкілдіктерінде,
шет
мемлекеттердің
Қазақстан
Республикасында
аккредиттелген
дипломатиялық
өкілдіктерінде
және
консулдық
мекемелерінде жұмыс істейтін;
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3) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде жұмыс істейтін Қазақстан
Республикасының азаматтары құқылы.
3. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен
қамсыздандыру туралы шартқа қосылу үшін жеке тұлға бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорына міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен жеке
зейнетақы шотын ашу туралы өтініш беруге міндетті.
Жеке тұлғада міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есепке алу үшін
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында ашылған жеке зейнетақы шоты
болған жағдайда, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есепке алуға
арналған жеке зейнетақы шотын ашуға қайта өтініш берілмейді.
7. Міндетті зейнетақы жарналарының салымшылары, өздері үшін
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары төленген жеке тұлғалар және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдерін алушылар:
1) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының міндеттемелерін
орындауға әсер ететін өзгерістер болған күннен бастап күнтізбелік он күн
ішінде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорына осындай барлық өзгерістер туралы
хабарлауға;
2) осы Заңның 32-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген
жағдайларда зейнетақы аннуитеті шартын жасасуға;
3) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы
заңнамасына сәйкес өзге де міндеттемелерді орындауға міндетті.
«Міндетті
әлеуметтік
сақтандыру
туралы»
Қазақстан
Республикасының Заңы 2019 жылғы 26 желтоқсандағы № 286-VІ ҚРЗ.
3-бап. Мiндеттi әлеуметтiк сақтандырудың түрлерi
Мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру мынадай түрлерге бөлінеді:
1) еңбекке қабілеттіліктен айырылу жағдайы;
2) асыраушысынан айырылу жағдайы;
3) жұмысынан айырылу жағдайы;
4) жүктілікке және босануға байланысты кірісінен айырылу жағдайы;
5) жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты кірісінен
айырылу жағдайы;
6) бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты кірісінен
айырылу жағдайы.
12-бап. Мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру жүйесiне қатысушының
және алушының құқықтары мен мiндеттерi
1. Мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру жүйесiне қатысушының, ал ол қайтыс
болған (coт хабарсыз кеттi деп таныған немесе қайтыс болды деп жариялаған)
жағдайда, оның асырауында болған отбасы мүшелерiнің және алушының:
1) қорға Мемлекеттік корпорация арқылы еңбекке қабілеттіліктен
айырылу жағдайына (егер өтініш жасау кезінде адамның жалпы еңбекке
қабілеттіліктен айырылу дәрежесі белгіленген болса), асыраушысынан
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айырылу жағдайына, жұмысынан айырылу жағдайына (егер адам жұмыссыз
ретінде тіркелген болса), жүктілікке және босануға, жаңа туған баланы
(балаларды) асырап алуға байланысты, бала бір жасқа толғанға дейін оның
күтіміне байланысты кірісінен айырылу жағдайларына арналған әлеуметтік
төлемді тағайындау туралы өтініш беруге;
2) жалпы еңбекке қабілеттіліктен айырылу дәрежесі алғаш рет
белгіленген кезде МӘС бөлімшесіне еңбекке қабілеттіліктен айырылу
жағдайына арналған әлеуметтік төлемді тағайындау туралы өтініш беруге;
3) жұмыссыз ретінде тіркелген кезде халықты жұмыспен қамту
орталығына жұмысынан айырылу жағдайына арналған әлеуметтік төлемді
тағайындау туралы өтініш беруге;
4) «Электрондық үкімет» веб-порталы арқылы, жұмысынан айырылу
жағдайына (жұмыссыз ретінде тіркелгені туралы мәліметтер болған кезде),
бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты кірісінен айырылу
жағдайына арналған әлеуметтік төлемді тағайындау туралы өтініш беруге;
5) мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар алуына қарамастан, қордан
осы Заңда көзделген тәртiппен әлеуметтiк төлемдерді алуға;
6) төлеушіден, Мемлекеттік корпорациядан, қордан, сондай-ақ
"электрондық үкімет" веб-порталы арқылы әлеуметтік аударымдардың жайкүйі мен қозғалысы туралы ақпаратты тегін сұратуға және алуға;
7) Мемлекеттік корпорациядан және қордан әлеуметтік төлемдерді
тағайындау және алу тәртібі туралы ақпаратты тегін сұратуға және алуға;
8) қордың және осы тармақта көрсетілген өзге мемлекеттік органдардың
немесе ұйымдардың осы Заңда белгіленген құқықтарды шектеуге байланысты
шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым жасауға құқығы бар.
2. Мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру жүйесiне қатысушы, ал ол қайтыс
болған (coт хабарсыз кеттi деп таныған немесе қайтыс болды деп жариялаған)
жағдайда, оның асырауында болған отбасы мүшелерi және алушы:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен
әлеуметтік төлемдерді тағайындауға қажетті анық құжаттарды (мәліметтерді)
ұсынуға;
2) әлеуметтік төлемдердің артық есепке жатқызылған (төленген)
сомаларын қайтаруды жүргізуге;
3) әлеуметтік төлемдерді алу кезеңінде Мемлекеттік корпорацияны
қордың әлеуметтік төлемдер жөніндегі міндеттемелерінің орындалуына әсер
ететін барлық өзгерістер туралы, осындай өзгерістер туындаған күннен бастап
күнтізбелік он күн ішінде хабардар етуге міндетті.

❗

Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының байланыстары
Әлеуметтік төлемдерді тағайындау мәселелері бойынша: +7-(7172)-983-971
Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Нұрсұлтан қ., 010000, Иманов к-сі, 13

«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» Қазақстан
Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі N 246 Заңы.
44

2-бап. Атаулы әлеуметтік көмек алу құқығы
1. Жан басына шаққандағы орташа табысы кедейлік шегінен аспайтын
Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың, босқындардың,
шетелдіктердің және Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын,
азаматтығы жоқ адамдардың атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар.
1-1. Қазақстан Республикасы бойынша кедейлік шегінің мөлшерін
орталық атқарушы орган мемлекеттің экономикалық мүмкіндіктеріне қарай
пайыздық мәнде орта есеппен халықтың жан басына шаққандағы ең төмен
күнкөріс деңгейінің шамасы негізінде айқындайды.
1-2. Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана бойынша
кедейлік шегін жергілікті атқарушы органдар тоқсан сайын есептеп
шығарады.
Бұқаралық ақпарат құралдарында:
2) жергілікті атқарушы органдар тоқсан сайын – кедейлік шегі туралы;
3) мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті орган жыл сайын
республика, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана бойынша
кедейлік шегінен төмен кірістері бар халық үлесі туралы мәліметтерді
жариялайды.
2. Атаулы әлеуметтік көмек мыналарға:
1) табысы аз болып табылмайтын адамдарға (отбасыларға);
2) осы баптың 6-тармағында көрсетілген адамдарды қоспағанда, еңбекке
қабілетті мүшесі жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларына қатысудан бас
тартқан отбасыға – жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларына қатысудан бас
тартқан күннен бастап алты ай бойы;
3) алушының кінәсі бойынша бұрын жасалған әлеуметтік келісімшарт
бұзылған және (немесе) әлеуметтік келісімшартта көзделген міндеттемелер
орындалмаған жағдайларда, адамға (отбасыға) – атаулы әлеуметтік көмекті
тағайындауға өтініш жасаудың алдындағы алты ай бойы;
4) атаулы әлеуметтік көмек тағайындау үшін көрінеу жалған мәліметтер
және (немесе) анық емес құжаттар берген адамдарға (отбасыларға) – оларды
ұсынған күннен бастап алты ай бойы;
5) материалдық жағдайын зерттеп-қарау нәтижелері бойынша
дайындалған учаскелік комиссияның қорытындысына сәйкес атаулы
әлеуметтік көмек беруге мұқтаж емес адамдарға (отбасыларға)
тағайындалмайды.
3. Атаулы әлеуметтік көмек шартсыз ақшалай көмек және шартты
ақшалай көмек түрінде көрсетіледі.
4. Шартсыз ақшалай көмек:
1) жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларына қатысуға мүмкіндігі
шектеулі жалғызілікті және (немесе) жалғыз тұратын табысы аз адамдарға:
"Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы"
Қазақстан Республикасының Заңы 11-бабының 1-тармағында белгіленген
зейнеткерлік жасқа толуына;
бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігіне;
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екі айдан астам еңбекке уақытша қабілетсіздік мерзімі белгіленуі мүмкін
ауруының болуына байланысты;
2) құрамында еңбекке қабілетті адамдары жоқ немесе жалғыз еңбекке
қабілетті мүшесі үш жасқа дейінгі балаға, мүгедек балаға, бірінші немесе
екінші топтағы мүгедекке, бөгденің күтіміне және көмегіне мұқтаж қартқа
күтімді жүзеге асыратын табысы аз отбасыларға көрсетіледі.
5. Шартты ақшалай көмек жалғызілікті және (немесе) жалғыз тұратын
еңбекке қабілетті табысы аз адамдарға, сондай-ақ осы баптың 4-тармағында
көрсетілген адамдарды (отбасыларды) қоспағанда, өз құрамында еңбекке
қабілетті мүшесі (мүшелері) бар табысы аз отбасыларға, оның ішінде "Салық
және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан
Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес бірыңғай
жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғаларға ол (олар)
жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және (немесе) қажет болған кезде әлеуметтік
бейімдеу шараларына қатысқан жағдайда көрсетіледі.
6. Әлеуметтік келісімшарт жасасу шартты ақшалай көмек тағайындау
үшін міндетті шарт болып табылады.
Шартты ақшалай көмекті төлеу үшін жұмыспен қамтуға жәрдемдесу
шараларына қатысу:
1) бірінші және екінші топтардағы мүгедектерге;
2) күндізгі оқу нысанында оқитын оқушыларға, студенттерге,
тыңдаушыларға, курсанттар мен магистранттарға;
3) екі айдан астам еңбекке уақытша қабілетсіздік мерзімі белгіленуі
мүмкін ауруы бар адамдарға;
4) үш жасқа дейінгі баланы, мүгедек баланы, бірінші және екінші
топтардағы мүгедектерді, бөгде адамның күтіміне және көмегіне мұқтаж,
сексен жастан асқан қарттарды бағып-күтуді жүзеге асыратын адамдарға;
5) тұрақты жұмысы бар адамдарға міндетті шарт болып табылмайды.
7. Кепілдік берілген әлеуметтік топтама шартсыз немесе шартты
ақшалай көмек алатындар қатарындағы:
атаулы әлеуметтік көмек тағайындау кезеңінде бір жастан алты жасқа
дейінгі балалары бар;
тиісті оқу жылы кезеңінде орта білім беру ұйымдарында білім алатын,
алты жастан он сегіз жасқа дейінгі балалары бар, табысы аз отбасыларға
беріледі.
Шартсыз немесе шартты ақшалай көмектің төленуін тоқтату осы
тармақтың бірінші бөлігінің үшінші абзацында көрсетілген отбасыларға
кепілдік берілген әлеуметтік топтама беруді тоқтатуға негіз болып
табылмайды.
«Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар
туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 28 маусымдағы N 63
Заңы.
4-бап. Жәрдемақылар алу құқығы
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1. Туған, асырап алған, сондай-ақ қорғаншылыққа (қамқоршылыққа)
алған балалары бар отбасылардың:
1) бала туғанда берілетін жәрдемақы;
2-1) көпбалалы отбасыға берілетін жәрдемақы;
2) мынадай жағдайларда:
бала күтімін жүзеге асыратын адам міндетті әлеуметтік сақтандыру
жүйесіне қатысушы болып табылмайтын;
2008 жылғы 1 қаңтарға дейін туған баланың күтімін жүзеге асыратын
адам міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушы болып табылатын
жағдайларда бала күтімі жөніндегі жәрдемақы;
3) көп балалы анаға берілетін жәрдемақы;
4) мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақы;
5) бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің күтіміне байланысты
жәрдемақы алуға құқығы бар.

❗

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мекенжайы: 010000, Нұрсұлтан Қ., Мәңгілік ел даңғылы, 8, Министрліктер Үйі, 6-кіреберіс
Кеңсе + 7 (7172) 74-37-23, 74-36-03, 74-36-79, 74-36-04
Сенім телефондары:
+7 (7172) 74-37-25 - Әлеуметтік және зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы
заңнаманы бұзу мәселелері бойынша;
+ 7 (7172) 74-34-91-еңбек қатынастары саласындағы заңнаманы бұзу мәселелері
бойынша;
+7 (7172) 74-35-75-сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық және Қазақстан
Республикасы Мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексін сақтамау фактілері
бойынша Министрлік қызметкерлерінің заңсыз әрекеттері мәселелері бойынша
(мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидалары)

«Арнаулы
әлеуметтік
қызметтер
туралы»
Қазақстан
Республикасының 2008 жылғы 29 желтоқсандағы N 114-IV Заңы.
12-бап. Өмірлік қиын жағдайда жүрген адамның (отбасының)
құқықтары мен міндеттері
1. Өмірлік қиын жағдайда жүрген адамның (отбасының):
1) арнаулы әлеуметтік қызметтердің көрсетілуіне өтініш білдіруге;
2) өзінің құқықтары, міндеттері мен арнаулы әлеуметтік қызметтердің
көрсетілу шарттары туралы ақпарат алуға;
3) арнаулы әлеуметтік қызметтерге қажеттілікке бағалау жүргізуге және
оны айқындауға қатысуға;
4) ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымдарындағы кәмелетке
толмағандарды қоспағанда, арнаулы әлеуметтік қызметтердің кепілдік
берілген көлемін және (немесе) ақылы арнаулы әлеуметтік қызметтер
көрсететін субъектілерді таңдауға;
5) арнаулы әлеуметтік қызметтерді алуға немесе олардан бас тартуға;
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6) лауазымды адамдардың, сондай-ақ арнаулы әлеуметтік қызметтер
көрсететін
субъектілердің
іс-әрекетіне
(әрекетсіздігіне)
Қазақстан
Республикасы заңдарында белгіленген тәртіппен шағым жасауға;
7) лауазымды адамдарға немесе арнаулы әлеуметтік қызметтер
көрсететін субъектілерге мәлім болған жеке сипаттағы ақпараттың
құпиялылығына құқығы бар.
2. Өмірлік қиын жағдайда жүрген адам (отбасы):
1) арнаулы әлеуметтік қызметтерге қажеттілікті айқындау және оларды
көрсету туралы шешім қабылдау үшін толық және дұрыс ақпарат беруге;
2) арнаулы әлеуметтік қызметтерге қажеттілікке бағалау жүргізу және
оны айқындау процесіне кедергі келтірмеуге;
3) арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін субъектілерді осы
қызметтерді көрсетуге әсер ететін мән-жайлардың өзгергені туралы уақтылы
хабардар етуге міндетті.
2.4. Азаматтардың жұмыспен қамту саласындағы құқықтары мен
міндеттері
1995 жылғы 30 тамыздағы ҚР Конституциясы
24-бап
2. Әркімнің қауіпсіздік пен тазалық талаптарына сай еңбек ету
жағдайына, еңбегі үшін нендей бір кемсітусіз сыйақы алуына, сондай-ақ
жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғалуға құқығы бар.
«Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының
Заңы 2016 жылғы 6 сәуірдегі № 482-V ҚРЗ.
17-бап. Жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау шаралары
1. Халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті орган және
жергілікті атқарушы органдар елдің және өңірлердің экономикалық және
әлеуметтік даму болжамдары негізінде:
1) әлеуметтік кәсіптік бағдарлау жүргізуді;
2) еңбек делдалдығын;
3) жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларын;
4) жұмыссыздарға әлеуметтік көмек көрсетуді;
5) азаматтардың жекелеген санаттарын жұмысқа орналастыру үшін
квоталар белгілеуді көздейтін жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау және
халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету шараларын әзірлейді.
2. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары:
1) кәсіптік оқытуға жіберуді;
2) азаматтардың және оралмандардың кәсіпкерлік бастамашылығына
жәрдемдесуді;
3) жастар практикасына жіберуді;
4) әлеуметтік жұмыс орындарын ұйымдастыруды;
5) жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін ерікті түрде қоныс
аударуға жәрдемдесуді;
48

6) мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын
ұйымдастыруды;
7) қоғамдық жұмыстарды қамтиды.
Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысуға он
алты жастан бастап "Қазақстан Республикасында зейнетақымен
қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1тармағында белгіленген зейнеткерлік жасқа толғанға дейінгі адамдардың
құқығы бар.
3. Әлеуметтік көмек:
1) міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қатысушылары болып
табылатын жұмыссыздарға жұмысынан айырылған жағдайда төленетін
әлеуметтік төлемдерді;
2) "Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы" Қазақстан
Республикасының Заңында көзделген шарттарда және мөлшерде атаулы
әлеуметтік көмек көрсетуді;
3) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің
қатысушылары болып табылатын жұмыссыздарға "Міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында
көзделген шарттарда және тәртіппен медициналық көмек көрсетуді қамтиды.
Жұмысқа орналастыруға арналған квоталар:
1) еңбек қызметі үшін медициналық қарсы көрсетілімдері жоқ
мүгедектер;
2) кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе атаанасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы, білім беру
ұйымдарының түлектері болып табылатын азаматтар;
3) бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдар;
4) пробация қызметінің есебінде тұрған адамдар үшін көзделеді.

❗

1411 тегін бірыңғай қысқа нөміріне қалалық және ұялы телефоннан қоңырау
шала отырып, сіз мына мәселелер бойынша кеңес ала аласыз:
- зейнетақымен қамсыздандыру;
- әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік сақтандыру;
- еңбек қатынастары;
- халықты жұмыспен қамту;
-мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған тұлғаларға онлайн-психологиялық кеңес
беруге өтінімдерді қабылдау.
Сіз күн сайын сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін әлеуметтік-еңбек саласындағы
ақпараттық-консультациялық қызметтер көрсету басқармасына (байланыс
орталығы) хабарласа аласыз. Олар сізге міндетті түрде жауап береді.

15-бап. Жұмыссыздардың құқықтары мен мiндеттерi
Жұмыссыздар:
1) халықты жұмыспен қамту орталықтарынан:
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лайықты жұмыс іздестіру және жұмысқа орналасуға, оның ішінде
жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына жәрдемдесу
бойынша;
консультациялық;
ақпараттық;
қызмет (кәсіп) түрін таңдау немесе өзгерту мақсатында әлеуметтік
кәсіптік бағдарлау бойынша халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін
қызметтерді, сондай-ақ еңбек нарығының бірыңғай ақпараттық базасында
қамтылған өзі туралы мәліметтерді тегін алуға;
2) егер ол міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қатысушысы болып
табылса, жұмысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдер
алуға;
3) "Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы" Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес атаулы әлеуметтік көмек алуға;
4) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырылуға құқығы бар.
2. Жұмыссыздар:
1) осы Заңның талаптарын сақтауға;
2) осы Заңға сәйкес халықты жұмыспен қамту орталығына бару немесе
оны хабардар ету тәртiбiн, шарттарын және мерзiмдерiн сақтауға;
3) халықты жұмыспен қамту орталығы хабардар еткен күннен бастап бес
жұмыс күнi iшiнде жұмысқа орналасу мәселесi бойынша жұмыс берушiге
жүгінуге;
4) халықты жұмыспен қамту орталығына:
тұрғылықты жерiн ауыстыруды;
тұрақты, уақытша жұмысқа, азаматтық-құқықтық сипаттағы жұмысқа
шарттар бойынша орналасуды;
кәсiпкерлiк қызметпен айналысуды;
ұйымдық-құқықтық нысаны мен меншiк нысанына қарамастан, ұйымға
құрылтайшы (ортақ құрылтайшы) болуды;
мүгедектiк тобын белгiлеудi немесе оның өзгеруiн;
зейнетақы төлемдерін тағайындауды қоса алғанда, жұмыссызбен алдағы
уақытта жұмыс iстеу тәртiбiне ықпал ететiн өзгерiстер туралы мәлiметтердi
уақтылы, бес жұмыс күнi iшiнде ұсынуға мiндеттi.

❗

www.enbek.kz -Бос орындар мен түйіндемелердің бірыңғай базасы. 14.10.2020 ж.
жағдай бойынша - 44 044 бос орын,
275 887 жұмысқа орналастырудың 489 129 түйіндемесі, оның ішінде 297 151
тұрақты жұмысқа, 191 978 уақытша жұмысқа

2.5. Азаматтардың тұрғын үй қатынастары саласындағы
құқықтары мен міндеттері
«Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының
1997 жылғы 16 сәуiрдегi N 94 Заңы.
18-бап. Тұрғын үй иесiнiң негiзгi құқықтары мен мiндеттерi
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1. Тұрғын үйдiң, сондай-ақ салынып бiтпеген тұрғын үйдiң иесi оны,
сату шартын белгiлей отырып, өз қалауы бойынша еркiн сатуға, сыйға тартуға,
айырбастауға, басқа адамдарға мұраға қалдыруға, кепiлге беруге, осы бапта
көзделген ерекшелiктердi ескере отырып, Қазақстан Республикасының
заңнамалық актiлерiнде тыйым салынбаған өзге де жолмен оған билiк етуге
құқылы.
1-1. Ипотекалық тұрғын үй қарызы қаражатының есебiнен толық нeмece
iшiнара сатып алынған тұрғын үйдi сатып алу-сату шарты мемлекеттiк
тiркелген кезден бастап меншiк иесiнiң ипотекалық тұрғын үй қарызы толық
өтелгенге дейiн кредитордың келiсiмiнсiз осы тұрғын үйге билiк етуге құқығы
жоқ.
2. Алып тасталды – ҚР 26.12.2019 № 284-VІ (алғашқы ресми
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа
енгізіледі) Заңымен.
3. Пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері кондоминиум
объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіпұстауға арналған шығыстарға қатысады және осы Заңда көзделген міндеттерді
атқарады.
22-бап. Тұрғын үй иесi отбасы мүшелерiнiң негiзгi құқықтары мен
мiндеттерi
1. Меншiк иесiнiң өзiне тиесiлi тұрғын үйiне өзi қоныстандырған
отбасының мүшелерi, егер оларды қоныстандыру кезiнде өзгеше
ескертiлмеген болса, тұрғын үйдi онымен бiрдей пайдалануға құқылы. Олар
өздерiне меншiк иесi берген тұрғын үйге өздерiнiң кәмелетке толмаған
балаларын тұрғызуға құқылы. Отбасының басқа мүшелерiн тұрғызуға меншiк
иесiнiң келiсiмiмен ғана жол берiледi.
Меншiк иесiмен отбасылық қатынастар тоқтатылған жағдайда
отбасының бұрынғы мүшелерi тұрғын үйдi, егер тұрғын үй иесiмен жазбаша
келiсiмде өзгеше көзделмеген болса, жалға алу мерзiмiн көрсетпестен жалға
алушы құқығын пайдалана алады. Бұл орайда отбасының бұрынғы мүшелерi
тұрғын үйдi күтiп ұстау және коммуналдық қызметтердiң ақысын төлеу
жөнiндегi шығындарға қатысуға мiндеттi.
2. Тұрғын үй иесi отбасы мүшелерi өздерiнiң тұрғын үйдi пайдалану
құқығын бұзған кез келген адамнан, соның iшiнде меншiк иесiнен де аталған
бұзушылықты жоюын талап ете алады.
3. Меншiк иесi отбасының кәмелетке толған мүшелерi (бұрынғы
мүшелерi) өздерiнiң тұрғын үй-жайды пайдалануынан туындайтын
мiндеттемелерi бойынша ортақ мүлiктiк жауапкершiлікте болады.
34-бап. Пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің құқықтары
мен міндеттері
1. Пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың барлық меншік иесі
кондоминиумға қатысушылар болып табылады және кондоминиум объектісін
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басқару мен кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін пайдалану бойынша тең
құқықтарға ие болады.
Пәтердің, тұрғын емес үй-жайдың әрбір меншік иесі өзіне дара (бөлек)
меншік құқығымен тиесілі өзінің мүлкін өз қалауы бойынша иеленуге,
пайдалануға және оған билік етуге құқылы.
Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкі, оны орналастыру, пайдалану
және күтіп-ұстау үшін қажет жер учаскесін қоса алғанда, пәтерлердің, тұрғын
емес үй-жайлардың меншік иелеріне ортақ үлестік меншік құқығымен тиесілі
және дара (бөлек) меншіктегі пәтерге, тұрғын емес үй-жайға құқықтардан
бөлінбейді.
2. Пәтер меншік иесінің өзге мекенжай бойынша тұруы, сондай-ақ
пәтерді, тұрғын емес үй-жайды мүліктік жалдауға (жалға) беруі пәтер, тұрғын
емес үй-жай меншік иесінің Қазақстан Республикасының заңнамалық
актілерінде, мүліктің меншік иелері бірлестігінің жарғысында, жай серіктестік
шартында және жиналыс шешімінде айқындалған құқықтарын шектемейді
және оны міндеттерінен босатпайды.
Пәтердің, тұрғын емес үй-жайдың меншік иесі үй кеңесін өзіне тиесілі
пәтерді, тұрғын емес үй-жайды мүліктік жалдауға (жалға) беру туралы
хабардар етеді.
Пәтер, тұрғын емес үй-жай меншік иесінің Қазақстан Республикасының
заңнамалық актілерінде белгіленген міндеттерінен басқа өзге де міндеттері
болады, оның ішінде:
түнгі уақытта тыныштық сақтау, оның iшiнде пәтерде, тұрғын емес үйжайда және олардың сыртында шұғыл қажеттiлiкпен байланысы жоқ шу
шығаратын, азаматтардың қалыпты демалысы мен тыныштығына кедергi
келтiретiн жұмыстарды жүргiзбеу;
темекі өнімдерін осы үшін айқындалған арнайы орындарда тұтыну;
құрылыс, санитариялық, экологиялық, өртке қарсы және басқа да
міндетті нормалар мен қағидаларды сақтау.
3. Пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері кондоминиум
объектісінің шектеулі пайдаланылатын ортақ мүлкінің өздеріне бекітіліп
берілген бөліктерін мүліктің меншік иелері бірлестігінің немесе жай
серіктестіктің ағымдағы шотына жалға алу ақысын есепке жатқыза отырып,
мүлікті шектеулі пайдалануға беру туралы мүліктік жалдау (жалға беру)
шартында белгіленген талаптарда пайдалануға құқылы.
4. Тұрғын емес үй-жайдың меншік иесі кондоминиум объектісін
басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға
арналған барлық шығыстарға қатысуға міндетті.
Жиналыс тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері үшін кондоминиум
объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіпұстауға арналған ай сайынғы шығыстардың өзге мөлшерін белгілеуге құқылы,
ол пәтерлердің меншік иелері үшін белгіленген ай сайынғы шығыстардың
мөлшерінен екі еседен аспауға тиіс.
5. Пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері:
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мүліктің меншік иелері бірлестігімен, көппәтерлі тұрғын үйді
басқарушымен, басқарушы компаниямен кондоминиум объектісін басқару;
коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсынатын ұйымдармен
пәтерлерде, тұрғын емес үй-жайларда коммуналдық қызметтер көрсету
туралы шарттарды дербес жасасуға міндетті.
Көрсетілетін коммуналдық қызметтер ұлттық стандарт пен техникалық
регламентте көзделген техникалық талаптарға сәйкес келуге тиіс.
6. Пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері жиналыста
көппәтерлі тұрғын үйді басқарушыға немесе басқарушы компанияға мынадай
функцияларын беру туралы шешім қабылдауға құқылы:
сенімхат негізінде мүліктің меншік иелері бірлестігінің немесе жай
серіктестіктің ағымдағы шотын басқару;
пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің ағымдағы шотқа
ақшаны уақтылы енгізуіне мониторингті жүзеге асыру;
Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіпке
сәйкес берешекті өндіріп алу.
7. Пәтердің, тұрғын емес үй-жайдың меншік иесі белгіленген төлем
күнінен кейін берешекті өтемеген кезде мүліктің меншік иелері бірлестігінің
төрағасы немесе жай серіктестіктің сенім білдірілген адамы не сенімхат
негізінде көппәтерлі тұрғын үйді басқарушы немесе басқарушы компания
мүліктің меншік иелері бірлестігінің жарғысына, жай серіктестік шартына
немесе жиналыс шешіміне сәйкес нотариусқа немесе сотқа берешекті
мәжбүрлеп өндіріп алу туралы жүгінуге құқылы.
36-бап. Пәтерді жалдаушының (қосымша жалдаушының), тұрғын емес
үй-жайды жалға алушының мiндеттерi
1. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілген тұрғынжайды жалдау
(қосымша жалдау) шартында жалдауға беруші жалдаушының (қосымша
жалдаушының) кондоминиум объектісін басқаруға қатысу және дауыс беру
құқығы мүмкіндігін көздеуге құқылы.
2. Пәтерді жалдаушының (қосымша жалдаушының), тұрғын емес үйжайды жалға алушының жалдау (қосымша жалдау, жалға беру) шарты
негізінде ғана пәтерді, тұрғын емес үй-жайды (немесе олардың бір бөлігін)
тұрақты немесе уақытша иеленуге немесе оны пайдалануға құқығы бар.
Жеке тұрғын үй қорынан пәтер жалдаушының (қосымша
жалдаушының), тұрғын емес үй-жайды жалға алушының жиналыста дауыс
беруге құқығы жоқ және кондоминиум объектісін басқаруға өзгеше түрде
қатыса алмайды.
Пәтерді жалдаушының (қосымша жалдаушының), тұрғын емес үйжайды жалға алушының Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде
белгіленген міндеттерінен басқа өзге де міндеттері болады, оның ішінде:
түнгі уақытта тыныштық сақтау, оның iшiнде пәтерде, тұрғын емес үйжайда және олардың сыртында шұғыл қажеттiлiкпен байланысы жоқ шу
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шығаратын, азаматтардың қалыпты демалысы мен тыныштығына кедергi
келтiретiн жұмыстарды жүргiзбеу;
темекі өнімдерін осы үшін айқындалған арнайы орындарда тұтыну;
құрылыс, санитариялық, экологиялық, өртке қарсы және басқа да
міндетті нормалар мен қағидаларды сақтау.
38-бап. Пәтерге, тұрғын емес үй-жайға кiру
Пәтерге, тұрғын емес үй-жайға кiру пәтердің, тұрғын емес үй-жайдың
меншік иесі хабардар етілген кезде жүзеге асырылады.
Егер кондоминиум объектісі ортақ мүлкінің жай-күйiн тексеру, оны
жөндеу немесе алмастыру қажет болса, пәтердің меншік иесі, жалдаушысы
(қосымша жалдаушысы) не онда тұратын өзге де адам, тұрғын емес үй-жайдың
меншік иесі (жалға алушы) пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік
иелерін, үй кеңесінің мүшелерін немесе кондоминиум объектісін басқару және
кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау жөніндегі қызметтерді
көрсететін жеке және заңды тұлғалар өкілдерін кіргізуге міндетті.
Адамның денсаулығына немесе өмiрiне қатер төндiретiн авариялық
жағдайларда немесе өзге де төтенше жағдайлар кезінде күні бұрын
хабарламасыз да кiруге рұқсат етiлуге тиiс.
39-бап. Пәтерге, тұрғын емес үй-жайға, кондоминиум объектісінің
ортақ мүлкіне келтірілген залалдың орнын толтыру
1. Егер пәтердің, тұрғын емес үй-жайдың меншік иесі басқа пәтерге,
тұрғын емес үй-жайға, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне залал
келтірсе, ол залалды жоюға не оны жою бойынша шығыстардың орнын
толтыруға міндетті.
2. Осындай міндетті пәтерді тұрақты немесе уақытша иеленетін немесе
пайдаланатын отбасы мүшелері немесе жалдаушы (қосымша жалдаушы),
мүліктік жалдау (жалға беру) шарты негізінде тұрғын емес үй-жайды жалға
алушы, егер олар тікелей залал келтірсе, меншік иесімен бірлесіп көтереді.
40-бап. Пәтердің, тұрғын емес үй-жайдың конструкциялық бөлігін
өзгерту
1. Пәтер, тұрғын емес үй-жай меншік иесінің пәтерді, тұрғын емес үйжайды қайта жабдықтауды және (немесе) қайта жоспарлауды қоса алғанда,
конструкциялық бөлігін және (немесе) үйге ортақ инженерлік желілерді
өзгертуі Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс
қызметі туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
2. Пәтерді, тұрғын емес үй-жайды қайта жабдықтау және (немесе) қайта
жоспарлау Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс
қызметі туралы заңнамасына сәйкес жоба болған кезде пәтер, тұрғын емес үйжай меншік иесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.
Тұрғын емес үй-жайлар пәтерлерден оқшауланған болуға және олармен
ортақ кіру (шығу) жері болмауға тиіс.
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3. Пәтерлерді, тұрғын емес үй-жайларды қайта жабдықтау және (немесе)
қайта жоспарлау кезінде, егер өзгерістер:
тіреуіш және (немесе) қоршау конструкцияларын;
үйге ортақ инженерлік жүйелерді;
кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін;
пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың функционалдық мақсатын
қозғайтын жағдайларда, пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің
жалпы санының кемінде үштен екісінің міндетті жазбаша келісімі талап
етіледі.

❗

Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық істері комитетінің мекенжайы: 010000, Нұр-сұлтан
қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 8, "Министрліктер үйі", 10-кіреберіс
Кеңсе: 8(7172) 74-19-49 8(7172) 74-19-28
Сенім телефоны: 8 (7172) 74-16-02

2.6. Азаматтардың қоршаған ортаны қорғау саласындағы
құқықтары мен міндеттері
2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Қазақстан Республикасының
Экологиялық Кодексі.
13-бап. Жеке тұлғалардың қоршаған ортаны қорғау саласындағы
құқықтары мен мiндеттерi
1. Жеке тұлғалардың:
1) өздерiнiң өмiрi мен денсаулығына қолайлы қоршаған ортаға;
2) қоршаған ортаны қорғау мен сауықтыру жөнiндегi шараларды жүзеге
асыруға;
3) қоршаған ортаны қорғау қоғамдық бiрлестiктерi мен қорларын
құруға;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен
мемлекеттiк органдардың қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша
шешiмдер қабылдау процесiне қатысуға;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қоршаған ортаны
қорғау саласындағы бейбіт жиналыстарға, референдумдарға қатысуға;
6) мемлекеттiк органдар мен ұйымдарға қоршаған ортаны қорғау
мәселелерi бойынша хаттар, шағымдар, арыздар, сұрау салулар мен
ұсыныстар беруге және оларды қарауды талап етуге;
7) мемлекеттiк органдар мен ұйымдардан уақтылы, толық және дұрыс
экологиялық ақпарат алуға;
8) қоршаған ортаны қорғау мәселелерi бойынша нормативтiк құқықтық
актiлер жобаларын әзiрлеу кезеңiнде оларды талқылауға қатысуға және
әзiрлеушiлерге өз ескертпелерiн ұсынуға;
9) қоршаған ортаға байланысты жоспарлар мен бағдарламаларды
дайындау процесiне қатысуға;
10) қоғамдық экологиялық сараптама өткiзу туралы ұсыныс жасап, оған
қатысуға;
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11) кәсiпорындарды, құрылыстар мен экологиялық жағынан қауiптi өзге
де объектiлердi орналастыру, салу, реконструкциялау және пайдалануға беру
туралы, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалардың қоршаған орта мен адам
денсаулығына терiс әсер ететiн шаруашылық және өзге де қызметiн шектеу
мен тоқтату туралы шешiмдердiң әкiмшiлiк немесе сот тәртiбiмен күшiн
жоюды талап етуге;
12) Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасының бұзылуы
салдарынан өздерiнiң денсаулығы мен мүлкiне келтiрiлген зиянның өтелуi
туралы сотқа талап-арыз беруге құқығы бар.
2. Жеке тұлғалар:
1) қоршаған ортаны сақтауға, табиғи ресурстарға ұқыпты қарауға;
2) табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға, қоршаған ортаны қорғауға
және экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз етуге бағытталған шараларды iске
асыруға жәрдемдесуге;
3) өз кiнәсiнен экологиялық қауiпсiздiкке төнуi мүмкiн қатердi
болдырмауға;
4) өз қызметiн Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына
сәйкес жүзеге асыруға мiндеттi.
3. Жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңдарында
белгiленген өзге де құқықтары мен мiндеттерi болады.

❗

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар
министрлігінің мекен-жайы: 010000, Нұр-сұлтан қ., Мәңгілік Ел даңғылы-8,
Министрліктер үйі, 14 кіреберіс
Кеңсе +7 7172 74-08-44, +7 7172 74-12-97, +7 7172 75-09-32, +7 7172 74-12-89
Сенім телефоны: +7 7172 74-09-12

2.7. Азаматтардың мәдениет саласындағы құқықтары мен
міндеттері
«Мәдениет туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15
желтоқсандағы N 207 Заңы.
10-бап. Азаматтардың мәдениет саласындағы шығармашылық
қызметке құқықтары
1. Азаматтардың өз қабілеттеріне сай бұл қабілетін жұмсау саласын, іске
асыру нысандарын өздігінен таңдау және кәсіби білім алу жолымен
шығармашылық қызметпен айналысуға құқығы бар.
Шығармашылық қызметпен айналысу кәсіби негізде де, кәсіби емес
(әуесқой) негізде де жүзеге асырылуы мүмкін.
2. Азаматтарды мәдени құндылықтарға баулу құқығы қамтамасыз
етіледі. Осы құқықтың шектелуі ұлттық мәдени игілік объектілерінің
айрықша режимімен ғана айқындалуы мүмкін.
3. Кәсіби және кәсіби емес (әуесқой) шығармашыл қызметкерлер
зияткерлік меншік, өз еңбегінің нәтижелеріне иелік ету еркіндігі, мемлекеттің
қолдауы құқықтары саласында тең құқылы.
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Азаматтардың кәсіби және кәсіби емес (әуесқой) шығармашылық
қызметі ұжымдық немесе жеке негізде жүзеге асырылады.
4. Әрбір азаматтың мәдени құндылықтардың меншік иесі болуға
құқығы бар. Жеке меншікті алу, пайдалану және оған иелік ету Қазақстан
Республикасының заңдарымен реттеледі.
5. Әрбір азаматтың өзінің шығармашылық қызметін Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес шетелдерге шығарып, көрмелер
ұйымдастыруға немесе өзге де жолдармен ұсынуға және іске асыруға құқығы
бар.
11-бап. Жеке тұлғалардың мәдениет саласындағы құқықтары мен
міндеттері
1. Жеке тұлғалардың ойын-сауық мәдени-бұқаралық іс-шаралар
өткізілетін кезде әртүрлі нышанды және жеке-дара пікірін жария білдірудің
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де
құралдарын пайдалануға құқығы бар.
2. Жеке тұлғалар:
1) Қазақстан Республикасының мәдениет саласындағы заңнамасының
талаптарын сақтауға;
2) мәдени құндылықтарды сақтауға қамқорлық жасауға;
3) қазақ халқының және этностық топтардың ұлттық мәдениетін, әдетғұрыптарын, дәстүрлерін, мемлекеттік тілді және басқа да тілдерді
құрметтеуге;
4) ойын-сауық мәдени-бұқаралық іс-шаралар және мәдениет
саласындағы өзге де іс-шаралар өткізілетін орындарда қоғамдық тәртіпті
сақтауға;
5) ойын-сауық мәдени-бұқаралық іс-шаралар өткізілетін орындарда
қоғамдық тәртіпті бұзуға арандататын әрекеттерге жол бермеуге,
айналадағыларға қауіп туғызатын құқыққа қарсы акциялар жасамауға
міндетті.
3. Жеке тұлғаларға:
1) ойын-сауық мәдени-бұқаралық іс-шаралар өткізілетін орындарға
алкоголь өнімін, металл, шыны ыдыстағы өнімді, пиротехникалық
бұйымдарды және пайдаланылуы адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер
төндіруі не жеке және заңды тұлғаларға материалдық нұқсан келтіруі мүмкін
өзге де заттарды алып кіруге;
2) ойын-сауық мәдени-бұқаралық іс-шаралар өткізілетін уақытта
сахналарға, ареналарға, төсеніштерге, оркестр ұраларына, сондай-ақ
көрермендер орналасқан орындарға адамдардың өмірі мен денсаулығына
қатер төндіретін кез келген заттарды лақтыруға;
3) ойын-сауық мәдени-бұқаралық іс-шаралар өткізілетін уақытта
шарбақтар мен қоршаулардың, турникеттердің шегінен өз бетімен шығуға;
4) ойын-сауық мәдени-бұқаралық іс-шаралар өткізілетін уақытта
әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектiк-топтық және рулық алауыздықты
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қоздыруға бағытталған, сол сияқты жеке тұлғалардың құқықтарын кемсітетін
плакаттарды, эмблемаларды, транспаранттарды және өзге де көрінетін
заттарды пайдалануға тыйым салынады.

❗

Мәдениет және спорт министрлігінің мекен-жайы: Қазақстан Республикасы
010000, Нұр-сұлтан қ., Мәңгілік Ел даңғылы-8, Министрліктер Үйі
Кеңсе + 7 (7172) 74-04-60
Сенім телефоны + 7 (7172) 74-04-54

3. САЯСИ ҚҰҚЫҚТАР МЕН МІНДЕТТЕР
1995 жылғы 30 тамыздағы ҚР Конституциясымен келесі
құқықтарға кепіл беріледі:
Сөз еркіндігі (20 бап, 1 т.);
Цензураға тыйым салынады (20 бап, 1 т.);
Әркімнің заң жүзінде тыйым салынбаған кез келген тәсілмен еркін
ақпарат алуға және таратуға құқығы бар (20 бап, 2 т.);
Бірлесу бостандығы құқығы (23 бап, 1 т.);
Бейбіт әрі қарусыз жиналуға, жиналыстар, митингілер мен
демонстрациялар, шерулер өткізуге және тосқауылдарға тұру құқығы (32 бап);
Тікелей және өз өкілдері арқылы мемлекет ісін басқаруға қатысуға,
мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарына тікелей өзі
жүгінуге (33 бап, 1 т.);
Мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарын
сайлауға және оларға сайлануға, сондай-ақ республикалық референдумға
қатысу құқығы (33 бап, 2 т.);
Республика азаматтарының мемлекеттік қызметке кіруге тең құқығы (33
бап, 4 т.);
Жеке және ұжымдық өтініштер жолдау құқығы (33 бап, 1 т.).
«Бұқаралық
ақпарат
құралдары
туралы»
Қазақстан
Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі N 451 Заңы.
2-бап. Сөз, ақпаратты алу және тарату бостандығы
1. Сөз, шығармашылық бостандығына, өз көзқарастары мен сенiмдерiн
баспа арқылы және өзге де нысанда бiлдiруге, ақпараттарды заңда тыйым
салынбаған кез келген әдiспен алуға және таратуға Қазақстан
Республикасының Конституциясында кепiлдiк берiледi.
Цензураға тыйым салынады.
2. Мемлекеттiк органдар, қоғамдық бiрлестiктер, лауазымды адамдар
мен бұқаралық ақпарат құралдары әрбiр азаматты оның құқығы мен мүддесiне
қатысты құжаттармен, шешiмдермен және ақпарат көздерiмен танысу
мүмкiндiгiн қамтамасыз етуге мiндеттi.
2-1. Бұқаралық ақпарат құралдары терроризмге қарсы іс-қимылды
жүзеге асыратын мемлекеттік органдарға жәрдемдесуге міндетті.
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3. Мемлекеттiк құпияларды немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны
құрайтын мәлiметтердi жария eтуге, экстремизмді немесе терроризмдi
насихаттауға және ақтауға, терроризмге қарсы операцияларды жүргiзу
кезеңінде олардың техникалық тәсiлдерi мен тактикасын ашатын ақпаратты
таратуға, есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды,
сондай-ақ қатыгездікті, зорлық-зомбылықты және порнографияны
насихаттауға тыйым салынады.
4. Бұқаралық ақпарат құралын қылмыстық және әкімшілік құқық
бұзушылықтар жасау мақсатында пайдалануға тыйым салынады.
Ескертпе. Осы Заңның мақсаты үшін бұқаралық ақпарат құралдарында
насихаттау деп Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған
ақпарат туралы қоғамдық оң пікірді қалыптастыру және (немесе) шектеусіз
адамдар тобын құқыққа қарсы әрекет жасауға немесе әрекетсіздікке итермелеу
үшін көзқарас, фактілер, дәлелдер және өзге де, оның ішінде әдейі
бұрмаланған ақпаратты тарату түсініледі.
«Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының 1996
жылғы 31 мамырдағы N 3 Заңы.
Преамбула
Бірлесу бостандығына құқық адам мен азаматтың аса маңызды және
конституциялық құқықтарының бірі болып табылады, оның іске асырылуы
қоғам мүдделеріне сай келеді және мемлекеттің қорғауында болады.
10-бап. Қоғамдық бірлестікті құру
Азаматтардың қоғамдық бірлестіктерді құру құқығы тікелей жеке
тұлғаларды біріктіру жолымен де, саяси партияларды қоспағанда, заңды
тұлғалар – қоғамдық бірлестіктер арқылы да іске асырылады.

❗

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі
2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ.
489-бап. Қазақстан Республикасының қоғамдық бiрлестiктер туралы заңнамасын
бұзу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен
тіркелмеген қоғамдық, дiни бiрлестiктердiң қызметіне басшылық жасау, қатысу,
олардың қызметiн қаржыландыру
1. Қоғамдық бiрлестiк басшыларының, мүшелерiнiң не қоғамдық бiрлестiктiң
осы қоғамдық бiрлестiктердiң жарғыларында айқындалған мақсаттар мен
мiндеттердiң шегiнен шығатын әрекеттер жасауы –
ескерту жасауға немесе заңды тұлғаларға бір жүз айлық есептiк көрсеткiш
мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
2. Қоғамдық бiрлестiк басшыларының, мүшелерінің не қоғамдық бiрлестiктiң
Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзатын әрекеттер жасауы –
ескерту жасауға немесе қоғамдық бiрлестiктiң қызметiн үш айдан алты айға
дейінгi мерзiмге тоқтата тұрып, заңды тұлғаларға бір жүз айлық есептiк көрсеткiш
мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
9. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелмеген,
сол сияқты қызметі тоқтатыла тұрған немесе оған тыйым салынған қоғамдық, дiни
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бiрлестiктердiң қызметіне басшылық жасау –
бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
10. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен
тiркелмеген, сол сияқты қызметi тоқтатыла тұрған немесе оған тыйым салынған
қоғамдық, дiни бiрлестiктердiң қызметiне қатысу –
елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
11. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен
тiркелмеген, сол сияқты қызметi тоқтатыла тұрған немесе оған тыйым салынған
қоғамдық, дiни бiрлестiктердiң қызметiн қаржыландыру –
екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

«Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру
және өткізу тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2020
жылғы 25 мамырдағы № 333-VІ ҚРЗ.
6-бап. Бейбіт жиналыстарға қатысушы
1. Бейбіт жиналыстарға қатысушының:
1) пікірін жария білдіруге;
2) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде шешімдерді талқылауға және
қабылдауға, өзге де ұжымдық әрекеттерге қатысуға;
3) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыдан және (немесе) жергілікті
атқарушы органнан бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу жөнінде
қолданылып жатқан шаралар туралы ақпарат алуға;
4) бейбіт жиналыстар мәселелері бойынша келісетінін не келіспейтінін
білдіруге;
5) осы Заңда көзделген жағдайларда бейбіт жиналыстар өткізу кезінде
дыбыс деңгейі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келетін
дыбыс күшейткіш техникалық құралдарды, плакаттарды, транспаранттарды
және өзге де көрнекі үгіттеу құралдарын, сондай-ақ көлік құралдарын
пайдалануға;
6) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде аудиовизуалды техника құралдарын
пайдалануға, сондай-ақ бейне- және фототүсірілім жасауға;
7) медициналық көмек көрсетуге және бейбіт жиналыстар өткізу
орнынан қауіпсіз эвакуациялауға жүгінуге;
8) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де
құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.
2. Бейбіт жиналыстарға қатысушы:
1) осы Заңның талаптарын сақтауға;
2) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының, жергілікті атқарушы
орган өкілінің және құқық қорғау органдары қызметкерлерінің заңды
талаптарын орындауға;
3) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде жеке және заңды тұлғалардың
құқықтары мен заңды мүдделерін құрметтеуге;
4) қоғамдық тәртіпті және бейбіт жиналыстар өткізу регламентін
сақтауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға жол
бермеуге;
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5) бейбіт жиналыстарға қатыспайтын азаматтардың еркін жүріптұруына кедергі келтірмеуге;
6) ғимараттардың, құрылысжайлардың, шағын сәулет нысандарының,
жасыл екпелердің, сондай-ақ өзге де мүліктің сақталуын қамтамасыз етуге;
7) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде оларға қатысушылардың және басқа
да адамдардың өмірін, денсаулығын қорғауға, қоғамдық тәртіпті қорғауға
және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған ішкі істер және
(немесе) прокуратура органдары қызметкерлерінің талаптарын орындауға;
8) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де
міндеттерді жүзеге асыруға міндетті.
3. Бейбіт жиналыстарға қатысушыға:
1)
Қазақстан
Республикасының
Конституциясын,
Қазақстан
Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актілерін
бұзуға, жаппай тәртіпсіздіктерге, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектіктоптық және рулық алауыздықты қоздыруға үндеуге, билікті басып алуға
немесе ұстап тұруға, Қазақстан Республикасының конституциялық
құрылысын күштеп өзгертуге насихаттауға немесе жария үндеуге;
2) көліктің, инфрақұрылым объектілерінің іркіліссіз жұмыс істеуіне,
жасыл екпелер мен шағын сәулет нысандарының, өзге де мүліктің сақталуына
бөгет жасайтын, сондай-ақ бейбіт жиналыстарға қатыспайтын азаматтардың
еркін жүріп-тұруына кедергі келтіретін әрекеттер жасауға;
3) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде мемлекеттік органдардың,
ұйымдардың, лауазымды адамдардың адам мен азаматтың өмірін,
денсаулығын, құқықтары мен бостандықтарын, қоғам мен мемлекеттің
мүдделерін қорғау, қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету жөніндегі шаралар кешенін орындауы кезінде олардың
қызметіне кедергі келтіруге;
4) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыда жергілікті атқарушы
органның тиісті келісімі болмаған кезде киіз үйлер, шатырлар, өзге де
құрылысжайлар орнатуға;
5) өзімен бірге суық, атыс қаруын және өзге де қаруды, сондай-ақ
адамдардың өмірі мен денсаулығына қарсы, азаматтарға және заңды
тұлғалардың меншігіне материалдық нұқсан келтіру үшін пайдаланылуы
мүмкін арнайы дайындалған немесе бейімделген нәрселерді (заттарды,
бұйымдарды) алып жүруге;
6) алкоголь өнімін, есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді
таратумен және (немесе) тұтынумен айналысуға, сондай-ақ алкогольдік,
есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйде болуға;
7) денсаулықты сақтауға арналған жеке қорғаныш құралдарын
қоспағанда, бет-әлпетін тануға кедергі келтіретін киім-кешекті және (немесе)
өзге де заттарды пайдалануға;
8) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде Қазақстан Республикасының
Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге де
нормативтік құқықтық актілерін бұзуға, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни,
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тектік-топтық және рулық алауыздықты қоздыруға бағытталған нышанды,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тыйым салынған
террористік немесе экстремистік ұйымдардың нышанын, иллюстрациялық
материалдарын пайдалануға;
9) бейбіт жиналыстарға қатысқаны үшін материалдық сыйақы алуға
тыйым салынады.

❗

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі
2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ.
488-бап. Қазақстан Республикасының бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және
өткізу тәртібі туралы заңнамасын бұзу
1. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыруға немесе өткізуге кедергі жасау, егер бұл
әрекетте қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгілері болмаса, –
ескерту жасауға немесе жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл
салуға не он тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа алуға алып келеді.
2. Қазақстан Республикасының бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу
тәртібі туралы заңнамасына сәйкес өткізілетін бейбіт жиналысқа қатысушының
Қазақстан Республикасының бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі
туралы заңнамасында белгіленген талаптарды бұзуы, егер бұл әрекетте қылмыстық
жазаланатын іс-әрекет белгілері болмаса, –
ескерту жасауға немесе жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл
салуға не он тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа алуға алып келеді.
3. Қазақстан Республикасының бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу
тәртібі
туралы
заңнамасына
сәйкес
өткізілетін
бейбіт
жиналысты
ұйымдастырушының Қазақстан Республикасының бейбіт жиналыстарды
ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заңнамасында белгіленген талаптарды
бұзуы, егер бұл әрекетте қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгілері болмаса, –
ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға – отыз айлық есептік көрсеткіш
мөлшерінде айыппұл салуға не он тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа алуға,
заңды тұлғаларға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып
келеді.
5. Қазақстан Республикасының бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу
тәртібі туралы заңнамасында белгіленген тәртіпті бұза отырып өткізілетін
жиналыстарды, митингілерді, демонстрацияларды, шерулерді, пикеттерді не өзге де
жария іс-шараларды ұйымдастырушыларға және (немесе) оларға қатысушыларға үйжайлар не өзге де мүлік (байланыс құралдарын, көбейту техникасын, жабдықты,
көлікті) беру немесе оларды ұйымдастыру және өткізу үшін өзге де жағдайлар жасау,
егер бұл әрекетте қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгілері болмаса, –
жеке тұлғаларға – отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не
он тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа алуға, заңды тұлғаларға жетпіс айлық
есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.
6. Қазақстан Республикасының бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу
тәртібі туралы заңнамасында белгіленген тәртіпті бұза отырып өткізілетін
жиналыстарға, митингілерге, демонстрацияларға, шерулерге, пикеттеуге не өзге де
жария іс-шараға қатысу, егер бұл әрекетте қылмыстық жазаланатын іс-әрекет
белгілері болмаса, –
ескерту жасауға немесе отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл
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салуға не он бес тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа алуға алып келеді.
7. Қазақстан Республикасының бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу
тәртібі туралы заңнамасында белгіленген тәртіпті бұза отырып өткізілетін
жиналыстарды, митингілерді, демонстрацияларды, шерулерді, пикеттерді не өзге де
жария іс-шараны ұйымдастыру және (немесе) өткізу, егер бұл әрекеттерде
қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгілері болмаса, –
жеке тұлғаларға – елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не
он бес тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа алуға, заңды тұлғаларға бір жүз
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан
Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі N 2464 Конституциялық
заңы.
3-бап. Сайлау құқығы принциптерi
1. Республика Президентiн, Парламентi Мәжiлiсiнiң және
мәслихаттарының депутаттарын, өзге де жергілікті өзін-өзі басқару
органдарының мүшелерін сайлау жалпыға бiрдей, тең және төте сайлау
құқығы негiзiнде жасырын дауыс беру жағдайында өткiзiледi.
2. Республика Парламентi Сенатының депутаттарын сайлау жанама
сайлау құқығы негiзiнде жасырын дауыс беру жағдайында өткiзiледi.
3. Республика азаматтарының сайлауға қатысуы ерiктi болып табылады.
Азаматты сайлауға қатысуға немесе қатыспауға мәжбүрлеуге, сондай-ақ оның
еркiн бiлдiрудi шектеуге ешкiмнiң де құқығы жоқ.
4-бап. Жалпыға бiрдей сайлау құқығы
1. Жалпыға бiрдей белсендi сайлау құқығы - Республиканың он сегiз
жасқа жеткен азаматтарының тегiне, әлеуметтiк, лауазымдық және мүлiктiк
жағдайына, жынысына, нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiнге көзқарасына,
нанымына, тұрғылықты жерiне немесе кез келген өзге жағдаяттарға
қарамастан, сайлауда дауыс беруге қатысу құқығы.
2. Бәсең сайлау құқығы - Қазақстан Республикасы азаматтарының
Қазақстан Республикасының Президентi, Қазақстан Республикасы
Парламентiнiң, мәслихатының депутаты немесе жергiлiктi өзiн-өзi басқару
органына мүше болып сайлану құқығы.
3. Сайлауға сот iс-әрекетке қабілетсiз деп таныған, сондай-ақ сот
үкiмiмен бас бостандығынан айыру орындарында отырған азаматтар
қатыспайды.
4. Мыналар:
1) сотталғандығы белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алып
тасталмаған адам;
2) сыбайлас жемқорлық қылмыс және сыбайлас жемқорлық құқық
бұзушылық жасаудағы кінәсін сот заңда белгіленген тәртіппен таныған адам
Қазақстан Республикасының Президенттігіне, Қазақстан Республикасы
Парламентінің, оның ішінде партиялық тізімдер бойынша, мәслихаттардың
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депутаттығына кандидат, сондай-ақ өзге де жергілікті өзін-өзі басқару
органдары мүшелігіне кандидат бола алмайды.
5-бап. Тең сайлау құқығы
1. Сайлаушылар Республика Президентi, партиялық тізімдер бойынша
сайланатын Парламенті Мәжілісінің депутаттары және мәслихаттарының
депутаттары сайлауына тең негiздерде қатысады әрi олардың әрқайсысының
бiр сайлау бюллетенiне тиiсiнше бiр дауысы болады.
2. Сайлаушылар Республиканың өзге де жергілікті өзін-өзі басқару
органдарының мүшелерін сайлауға тең негiздерде қатысады әрi олардың
әрқайсысының тең дауыс саны болады.
3. Кандидаттардың сайлауға тең құқықтармен және шарттармен
қатысуына кепiлдiк берiледi.
6-бап. Төте сайлау құқығы
Республика
Президентiн,
Парламентi
Мәжiлiсiнiң
және
мәслихаттарының депутаттарын, өзге де жергілікті өзін-өзі басқару
органдарының мүшелерін азаматтар тiкелей сайлайды.
7-бап. Жанама сайлау құқығы
1. Парламент Сенатының депутаттарын сайлауға таңдаушылар мәслихаттардың депутаты болып табылатын Республика азаматтары
қатысады.
2. Таңдаушылар Сенат депутаттарын сайлауға тең негiздерде қатысады
әрi олардың әрқайсысының Сенат депутатын сайлаған кезде бiр дауысы
болады.
«Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы»
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы N 221 Заңы.
Преамбула
Осы Заң жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен
заңды мүдделерiн iске асыру және қорғау мақсатында олардың өтiнiштерiн
беру мен қарауға байланысты қоғамдық қатынастарды реттейдi.
14-бап. Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштердi қарау кезiндегi
құқықтары
Өтiнiш берген жеке не заңды тұлғаның:
1) өз өтiнiшiн растау үшiн қосымша құжаттар мен материалдар беруге
не оларды талап ету туралы сұрауға;
2) өтiнiштi қарайтын адамға дәлелдерiн түсiндiруге;
3) өзiнiң өтiнiшiн қарауға байланысты материалдармен танысуға, егер
бұл басқа тұлғалардың құқықтарын, бостандықтарын бұзбайтын болса,
өтiнiштi қарауға қатысуға;
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4) қабылданған шешiм туралы жазбаша немесе ауызша нысанда дәлелдi
жауап алуға;
5) егер залал өтiнiштердi қараудың белгiленген тәртiбiн бұзудың
салдарынан болса, оны өтеудi талап етуге;
6) лауазымды тұлғалардың iс-әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне) не өтiнiш
бойынша қабылданған шешiмге шағым жасауға;
7) Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасында
көзделген жағдайларды қоспағанда, өтінішті қарауды тоқтату туралы өтініш
білдіруге құқығы бар.
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