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Ә дістем ел ік  нүсқаулар

Оқу қүралының мақсаты -  студенттерге отбасы қүқы- 
гьшың маңызды сүрақтарын терең игеріп меңгеруіне тәжі- 
рибелік түрғыдан жәрдем беру және осы жинақта берілген 
тәжірибелік тапсырмаларды орындау барысында студенттер- 
де өзінше ойлау қаблетін қалыптастырып, нормативтік ма-
териалдарды дүрыс қолдана білуге үйрету.

Пракгикумға енгізілген материалдар жогары заң оқу 
орындарында отбасы қүқығын оқып меңгеруге арналған ар- 
найы бағдарламаға сәйкес және ҚР-ның “Неке және отба- 
сы”, сондай-ақ азаматтық зандары мен халықаралық шарт-
тардың ережелерінің негізінде қүрастырылған.

Есептер мэтінінде қарастырылатын даулы мөселенің анық 
шешімін шығару үшін барлық қажетті де мәңді деректер есеп-
тер шартында беріліп отыр.

Тәжірибелік сабақтарға дайындық ең алдымен практи-
кумда берілген тақырыптарға байланысты негізгі теориялық
сүрақтарға жауаптар қарастырудан, яғни сол сабақтардың
тақырыптары бойынша үсыныльгп отырган сөйкес оқулық
тар мен арнайы әдебиетгерді оқудан, тақырыпқа қатысты
нүсқаланған нормативтік қүқықтық актілермен танысудан
басталуы тиіс.

Есепті шешпес бүрын студент, ең алдымен онын мазмү- 
нымен тиянақты түрде танысып, ондагы даулы мөселелердің 
мәнін жоне істің барлық жөйтгерін анықтап алуы тиіс.

Бүл сіуденттің тәжірибелік сабақ барысында осы прак- 
тикумда берілген саналуан қүқықтық казустарды терен тү- 
сініп талдай білуіне және қүқықтық-нормативтік актілерді, 
дүрыс пайдаланып, істің мөн жайын анық ашып, сараптан
үйренуіне өзінің үлкен ықпалын тигізеді.

Тапсырманы орындау барысында, сондай-ақ студент 
есептерде корсетілген отбасы неке қатынастарына қатысушы 
ербір тараптың дөйектеріне заң түрғысынан баға беріп
кетуге міндетті.

Жауап заң нормаларына дүрыс және жан-жақты сілтеме
жасау арқылы негізделіп берілуі тиіс.

Оқу орындарында есептерді шешуге топтың барлық сту- 
дентгері атсалысып, жария түрде жалпылай, талдау арқылы 
шығарғандары дүрыс.
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Оқы практикумда нүсқалған кейбір нормативтік-қүкық-
тық актілерге уақыт өте олар қабыдцанып, күшіне енгеннен
кейін де өзгерістер мен толықтырулардың енгізілуі мүмкін,
соңдықтан да студенттердің бүл жағдайларды есте үстағаны 
абзал.

Нормативтік актілер 2002 жылдың 1-қаңтарына сай бе- 
рілген. '

Қысқартылып берілген создердің тізімі 

АК — Азаматтық кодекс 

АХАЖ — Азаматтардың хал актілерін жазу

ҚР — Қазақстан Республикасы 

ҚК — Қылмысгық кодекс



1-тақырып.
ОТБАСЫ ҚҮҚЫҒЫІІЫҢ ТҮСІНІГІ МЕН ПӘНІ. 

ОТБАСЫЛЫҚ ҚҮҚЬІҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАР

Такырьш бойынша сүрақтар

1. Отбасы қүқығынын түсінігі мен пәні. Отбасы күкы-
ғының реттеу төсідцері.

2. Отбасы қүқығының қағидалары.
3. Отбасы қүқығының қайнар көздері. Отбасы-неке қа- 

тынастарына азаматтық задцарды, халықаралық жеке қүкық
нормаларын қолдану.

4. Отбасылык қүқықтық қатынастар:
4.1. Түсінігі мен түрлері; _
4.2. Субъектілері;
4.3. Объектілері.
5. Отбасылық қүқық бойынша қүқыққаблеттілік пен

әрекет қабілеттіліктің мазмүны.
6. Неке-отбасылық қүқықтарды жүзеге асыру және қорғау.
7. Отбасылық қүқықтағы мерзімдер:
7.1. Түсінігі мен түрлері;
7.2. Неке-отбасылық қатынастарына талап қою мерзімін 

қолдану.

Қүқықтьщ-нормативтік актілер

1. Қазақстан Республикасыньщ Конституциясы.
2. “Неке және отбасы туралы” 17.12.98 жылғы ҚР Заңы.
3. ҚР АК (жалпы бөлім) 27.12.94.
4. ҚР АК (ерекше бөлім) 01.07.99.
5. ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексі 13.07.99.
6. “Отбасы және әйелдер ісі жөніндегі Үлттық комиссия 

туралы” ҚР Перзидентінің Жарлығы 22.12.98.
7. Қүқықтық жәрдем корсету және азматтық, отбасылық, 

сондай-ақ қылмыстық істер бойынша Конвенңия 03.01.93.
8. Балалар қүқьіғы туралы Конвенция. (Нью-Йорк,

20.11.89 ж.). ҚР Қаулысымен 08.06.94 бекітілген.
9. Шетелден алимент ондіріп алу туралы Конвенция.

05.09.62. ҚР Заңымен 30.12.99 бекітілген.
10. “Балаларды тәрбиелеуге байланысты даулы істерді қа- 

рау кезінде сотгардың заңнамаларды қоддануы туральГ’ ҚР 
Жоғаргы Сот Пленумының Қаулысы 28.04.2000.
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1IV “Некені бүзуға байланысты істерді қарау кезінде сот- 
тардың заңнамаларды қолдануы туралы” ҚР Жоғарғы Сот 
Пленумының Қаулысы 28.04.2000.

12. “Балаларды (қыздарды) асырап алуға байланысты іс- 
терді қарау кезінде соттардың неке жөне отбасы туралы заң- 
намаларды қолданудың кейбір мәселелері туралы” ҚР Жо- 
ғарғы Сот Пленумының Қаулысы 22.12.2000.

13. ҚР Президенті жанындағы “Отбасы және әйелдер іс- 
тері бойынша Үлттық Комиссия туралы” Ереже. ҚР Прези- 
дентінің Жарлығымен бекітілген 22.12.98.

Әдебиетгер

1. Антокольская М. В. Семейное право.— М.: Юристъ,
1996.

2. Антокольская М. В. Курс лекций по семейному праву.—
М.: Юристь, 1995.

3. Богуславский М. М. Международное частное право.—
М.: Юристь, 1998.

4. Гражданское гіраво. Оқулық. 3 бөлім / /  А. П. Сергеев, 
Ю. К. Толстойдың редакциясы бойынша.— М.: ПРОСПЕКТ, 1998.

5. Матвеев Г. К. Советское семейное право.— М.: Юриди- 
ческая литература, 1985.

6. Нечаева А. М. Семейное право. Курс лекций. Оқулық.— 
М.: Юристь, 2000.

7. Пчелинцева Л. М. Семейное право России.— М.: 1999.

Есептер

1. Алматы қаласының түрғыны Тохтахунов “Свидетели 
Иеговы” атты діни сектаға барып жүреді, ол бір күндері бүл 
іске өзіні» 12 жасар баласы Фархатты да тартады.

Бастапқыда Тохтахуновтың әйелі бүл жайға аса мөн бер- 
мей жүретін, алайда күйеуі Фархатты бірнеше сағаттар бойы 
діни әдебиетгер оқуға мәжбүрлей бастағанда ол бүған күдік- 
пен қарай бастайды. Осы мөселеге байланысты айтылған әй- 
елінің наразылығына Тохтахунов ешбір қүлақ аспай оны
әркез елеусіз қалдырумен болады.

Тохтахунов арада бір ай мерзім өткеннен кейін, мектеп 
баланы тек тәрбиесіздікке ғана баулиды деген сылтаумен,

7



Фархаггың мекгепке баруына мүлдем тыйым салды. Өз бала- 
сының болашағына алаң болған Тохтахунова заңгерге ба-
рады.

Істі шешіңіздер. - й & й ■-
Фархаттың әкесі баласының қандай қүқықтарын бүзуда?
Неке және отбасы заңнамапарында өз балаларының қү- 

қықтарын бүзғандығы үшін ата-аналарға жауапксршіліктср
көзделген бе? ' ^ V  ....

2. Ново-Алексеевка орта мектебінің оқушысы Петя Во- 
ронов мектепке беті-қолы жарақаттан көгеріп келіп жүреді. 
Мүны байқаған мектеп мүғалімі оның ата-анасын мектепке
шақыртады.

Алайда мектепке тек Петяның анасы ғана келеді. Бала- 
ның беті-қолындағы жарақат қайдан пайда болған деген сү- 
раққа анасы нанымды жауап бере алмайды.

Мектеп басшыларының өтініші бойынша үйымдасты- 
рылған қорғаншы және қамқоршы орган жүргізген тексеру 
нэтижесінде, төмендегідей мөн-жайлар белгілі болады: Петя- 
ның әкесі — Алексей Воронов көп жылдардан бері араққа 
салынып, маскүнем болып кеткен, сол себепті ол күнде жа- 
нүя мүшелерімен жанжалдасып дау шығаруды дағдыға ай- 
налдырған. Арақ ішіп, мас болғанда ол баласын себепсіз 
үрып соғатын, сонымен қоймай Петяға араша түспек бол- 
ған өйелін де соққыға жығатыны белгілі болады.

Баланың қүқыгын қорғау мақсатында Петяның өкесіне 
қандай шара қолдануға болар еді?

Петяның анасы тарапынан Алексей Вороновқа шара 
қолданбау істің мәні өзгерте ме?

3. Бас бостандығынан айрылып, сотталып кеткен Исаев
1998 жылы түрмеден босатылып келгенде осьщан екі жыл 
бүрын (1996 жылдың наурызында) өйелінің олардың ортақ 
меншігі болып табылатын автокөлікті сатып жібергені белгілі 
болады. Әйелінің бүл эрекетіне көңілі толмаған Исаев, зайы- 
бынан жасаған сату-сатып алу шартын бүзуды талап етеді. 
Әйелі шартты бүзудан бас тартып автокөлікті сатуға, оны 
материадцық мүқтаждық мөжбүр еткендігімен байланысты- 
рады (ақша олардың баласын емдсуге жүмсалған еді). Сон- 
дай-ақ автокөлікті сатудан түскен акша олдеқашан жүмса- 
лып кеткен, сондықтан да сату-сатып алу шартын бүзуды
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талап ету мүмкін смес екендігін айтады. Әйелінің шартты 
бүзуға мүдделі емес екендігіне көзі жеткен Исаев, сату-сатып 
алу шартын жарамсыз деп тану туралы талап-арыз даярлауға 
кіріседі. Исаева заңгерғе кеңес сүрап барғанда заңгер оған 
Исаевтың талап қою мерзімін өткізіп алғаңдығын айтып бе- 
реді. Бүл жайды Исаева күйеуіне баяндайды.

Осыдан кейін Исаев та заңгерге барып, өз мүддесін қор- 
ғаудың қандай да бір жолын көрсетуді өтінеді.

Исаевқа қандай кеңес берер едіңіздер?
Аталған жағдайда қандай қүқықтың (азаматтық қүқық-

тың ба, әлде отбасылық қүқықтың ба?) нормалары қолда- 
нылады?

Талап қою мерзімі отбасы-неке қатынастарына қодца- 
ныла ма?

4. Некені бүзганнан кейін 5 жыл бойы Нүргүл Мукаше- 
ва өзінің бүрынғы күйеуінен көмелетке толмаған қызына 
алимент төлеуді талап етпейді, себебі ол мүнай компания- 
сында есепші больш істегендіктен ақшаға аса мүқтаждық 
көрмейтін. Алайда 2000 жылы аталған мүнай компаниясы 
жабьцшіп, Мукашева Н. жүмыссыз қалады. Осы себегггерге 
байланысты Мукашева өзінің бұрынғы күйеуінен қызды 
асырауға қажетті ақша соммасын ай сайын жіберіп түруын 
өтінеді. Мукашев болса ерікті түрде ақша төлеп түрудан бас
тартады.

Сотқа талап-арыз беретіндігі жайлы зайыбының ескер- 
туіне Мүқашев бүрынғы әйелі Нүргүл Мүқашеваның талап 
қою мерзімін өткізіп алғаңдығына сілтеп, оның ескертуін 
елеусіз қаддырып, әйелінің талабын орындаудан бас тартады.

Осы қалыптасқан жағдайда Нүргүл Мукашева қандай 
әрекеттер жасауы тиіс? Неке жөне отбасы туралы заң бойын- 
ша алимент өндіріп алуға талап қою мерзімі қолданыла ма?

5. 2001 жылдың мамыр айында Шарипова заң кеңесші- 
сіне келіп, өзінің Ташимов пен заңцы некеде болғанын айта- 
ды. Некеде болған алғашқы жылы зайыбы оған ерекше кө- 
ңіл бөлетін, жиі гүл сыйлап, сыйлықтар тарту ететін, қонақ- 
қа және түнгі клубтарға, театрларға бірге баратьга. Алайда 
бірге түрғандарына бір жыл толғаннан кейін зайыбы оған 
бүрынғысынша аса көңіл бөлмейтін болады. Ол өзінің көп
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уақытын достарымен откізіп, олармен аң аулауға шығып, 
үйде бірнеше күндер бойьі болмайтынды шыгарады.

Заңгерден кеңес алуға келген Шарипова күйеуін өзіне
ертеректегідей ерекше коңіл бөліп қаратуға мәжбүрлеудің 
заңцы тәсілі бар ма деп сүрайды. Сондай-ақ Шарипова Та- 
шимовпен некені бүзғысы келмсйтіндіпн және күйеуше 
қойылатын бірден-бір кінә тек жоғарыда айтылған жайлар
екендігін баяндайды.

Шариповаг
заңцарымен 9

2-тақырып.
НЕКЕ ҮҒЫМЫ

Тақырып бойынша сүрақтар

1. Отбасы қүқығы бойынша неке үғымы:
1.1. Некенің түсінігі;
1.2. Жалған неке мен пайданы көздейтін некенің салы-

стырмалы белгілері.
2. Некеге отырудың шарттары мен некеге отыруға ке-

дергі болатын жағдайлар.
3. Некеге отырудың тәртібі. Некені мемлекеттік тіркеуге

алу
4. Некенің жарамсыздығы:

танудың
4.2. Некені жарамсыз деп танудың тәртібі.

тануды талап етуге қүқығы
;амдар

салдары

Қүқықтық-нормативтік актілер

1. “Неке жөне отбасы туралы” 17.12.98 жылғы КР Заңы.
2. ҚР АК (жалпы бөлім) 27.12.94.
3. ҚР Заңы. ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексі 13.07.99
4.“Мемлекеттік баж туралы” ҚР Заңы 31.12.96.
5. Азаматтардың тегі мен есімін және әкесінің атын өз- 

гертуге байланысты өтініштерді қараудың тәртібі туралы Ере- 
же. ҚР Үкіметінің қаулысымен бекітілген 26.09.96.
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6.Қүқықтык жәрдем көрсету жөне азматтық, отбасы- 
лық, сондай-ақ, қылмыстық істер бойынша Конвенция
03.01.93.

7. Қазақстан азіттарының шетел азаматтары мен азамат- 
тығы жоқ түлғалармен жасасқан некесін тіркеудің тәртібі
туралы Әділет Миңистрлігаманің Хаты 21.01.97.

Әдебиеттер

1. Антокольская М. В. Семейное право.— М.: Юристь, 1996.
2. Антокольская М. В. Курс лекций по семейному праву.—

М.: Юристь, 1995.
3. Нечаева А. М. Семейное право. Курс лекций.— М.:

Юристь, 2000.
4. Максимович Л. Б. Брачный контракт.— М.: Ось-89,

1997.
5. Пчелинцева Л. М. Семейное право России. Оқулық.—

М.: 1999.
6. Короткова Л. Б. Что такое фиктивный брак? 

Государство и право.—1993.— № 8.
7. Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права.— Тула: 

Афтоіраф, 2001.

Есептер

1. 2001 жылдың 15 наурызында Алматы қаласы Бостан- 
дық ауданының АХАЖ бөліміне 1985 жылы туылған Ми- 
хайлова неке жасын төмендетуді өтініп арыз береді. Озінің 
арызында Михайлова 2000 жылдың қаңтар айынан бері Дуб- 
ровинмен азаматтық некеде түратынын және сол некеден 
2001 жылдың 10 ақпанында дүниеге келген ортақ бір қызда- 
рының бар екендігін корсетеді. Осы уақыт аралығында олар 
бірлесіп пөтер, автомобиль және басқа да мүліктер сатып ал- 
ган болатын.

Осы жағдайда АХАЖ органдары тарапынан қандай әре- 
кеттер жасалуы тиіс және осы кезде олар қандай заң норма- 
ларын басшылыққа алады? Неке жасын томендетуге қандай 
жағдайлар себепті негіз болып саналады?

2. 23 жасар Ахмад Садуов және 20 жастағы Анастасия 
Андреева АХАЖ органына арыз беріп, оз некелерін тіркеуді
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тездстуді өтінеді. Олар сондай-ақ оз некесін иркеуді тезде- 
туді өтінеді, ссбебі Ахмадтың ата-анасы бұл некеге үзідщ- 
кссідці қарсы еді. Ахмадгың ата-анасыныіі бүл некеге қарсы 
болуының басты ссбебі — баласының мүсылман смес қызға 
үйленгісі келгендігі болатын. Ал Ахмадтың үлкен аі алары 
тіпті олардың екеуін де, некелесуге келген күні өлтіруден
тайынбайтындықтарын айтып қорқытады.

Осы жағдайда Ахмадтың ата-анасы мен ағаларының пі-
кірлері ескерілуге тиіс пе?

Қазақстан Республикасының отбасы-неке зандарында
қандай жағдайларда некені бір айға дейін немесе сол арыз 
берген күні тіркеуге жол беріледі?

3. Анасы мезгілсіз қайтыс болғалы Наташа Соколова ана- 
сының өкпесі — Ирина Давыдованың қолында төрбиеленіп 
жүреді. Күндердің-күнінде әкпесінің баласы — Александр 
мен Наташаның арасында сүйіспеншілік, махаббат сезімі 
пайда болады. Наташаның жасы 18-ге толғанда, олар Алек- 
сандр екеуі АХАЖ органына арыз беріп олардың заңды не-
кесін тіркеуді сүрайды.

Алайда, АХАЖ органының меңгерушісі бүл екі жастың
озара туыс болып келетінін айтып және олардың болашақ 
үрпағының тағдырын ойлағандықтан олардың некені тіркеу 
туралы арызын қабылдаудан бас тартады.

АХАЖ органы болімі меңгерушісінің пайымдауларына 
және ерекетіне баға беріңіздер.

Некені тіркеуге жол бермейтін заңмен белгіленген қан- 
дай жағдайларды білесіз?

4. Алматы қалалық сотына азаматша Бекова азамат Ки- 
зиловпен жасалған некені жарамсыз деп тану туралы талап- 
арыз береді. Озінің талап-арызында ол жауапкердің жанүя 
қүру мақсатында емес, онымен шын ниетімен некеге отыр- 
май тек оның пөтеріне ие болу үшін ғана отырғанын баян- 
дайды. Осыган байланысты ерлі-зайыптылардың арасында 
жиі түсініспеушіліктер туындап түрады жөне күйеуінің таяу 
күндері Бековамен некені бүзып, пөтерді сот арқылы бө- 
ліске салатындығы туралы ескертеді.

Кизилов Бекованың талап-арызына наразылық білдіре- 
ді, оның ойынша неке жарамсыз деп танылмауы тиіс тек
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бүзьщуы мүмкін. Себебі некені жарамсыз деп тануға еш- 
қандай да негіз жоқ, өйткені Кизилов өзінің бар тапқан та- 
бысын ортақ мүддеге жүмсау үшін үйге алып келетін жөне 
өр кез әйеліне материалдық жәрдем көрсетіп түратын. Беко- 
ваның талап-арызына байланысты сот қандай шешім шыға- 
руы тиіс? Некені жарамсыз деп танудың негіздерін атаңыз-
дар. \

Некенің жарамсыз деп танылуынан қандай қүқықтық 
салдарлар туындайды?

5. Алексеев пен Шмелева АХАЖ органына арыз беріп 
өздерінің некесін тіркеуді сүрайды. Неке тіркелетін күні 
АХАЖ органына Николаева келіп Алексеевтің онымен аза- 
матгық некеде түратындығын және сондай-ақ Алексеевтің 
қазіргі күнге дейін Николаевамен бір үйінде түрып жатқа- 
нын, олардың ортақ шаруа жүргізетіндіктерін жөне екеуінің 
үш жасар баласының бар екендігі жайлы айтып береді.

Николаева осы жағдайларрды ескеріп АХАЖ органынан 
Алексеев пен Шмелеваның некесін тіркемеуді өтінеді.

АХАЖ органы бүл жағдайда не істеуге тиіс?
Николаевадан белгілі болған жағдайлардан қандай қү- 

қытық салдарлар туындауы мүмкін?

6. Алматы қаласының түрғыны Жиров сотқа арыз беріп 
өзінің Калашниковамен жасаған некесін жарамсыз деп та- 
нуды сүрайды. Сотта Жиров мына жағдайларды мәлімдейді:
2000 жылдың жазында Қапшағай колінің жағажайында ол 
өте сүлу, әрі ашық мінезді Анна есімді қызбен танысады. 
Евгений қызды үнатып қалады. Арада аз ғана уақыт өтке- 
ніне қарамастан ол көп ойланбастан Аннаға өзіне түрмысқа 
шығуды сүрайды. Некелері тіркелгеннен кейін жас жүбайлар 
бірден бәлек отау қүрып, Алматы маңындағы елді мекеннің 
бірінде түрып жатады. Уақыт өте келе Аннамен түрып жат- 
қан Евгений оның кейбір қьшықтарының ақьшға сай еме-
стігін байқайды.

Мәселен, бір күні Анна күйеуінің бар киімдерін түгел- 
дей жинап алып оны суға салып езіп қояды. Тағы бір күн- 
дері үйдегі барлық заттарды кошенің дәл ортасына үйіп жи- 
нап қояды. Өзінің бүл әрекетін Анна “жоғарыдан келіп түс- 
кен бүйрықпен” байланыстырады. Нөтижесінде Анна Капа- 
шникованың науқастығына байланысты психиатриялық ауру-
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ханада есепте түратыны анықталады. Бірақ, Аннаның әрекет 
қабілеттігі әлі сот төртібімен танылмаған болатын.

Жировтың талабын қанағаттандыруға бола ма?
Анна Калашникованың қылығынан көрніс тапқан жо- 

ғарыдағы жайлар некені жарамсыз дегі тануға негіз бола ма?

3-тақырып.
НЕКЕНІ ТОҚТАТУ 

Тақырып бойынша сүрақтар

1. Некені тоқтатудың түсінігі мен негіздері.
2. Некені тоқтатудың тәртібі.
3. Некені АХАЖ органында бүзу.
3.1.Ерлі-зайыптылардың екеуінің арызы бойьшша;
3.2. Ерлі-зайыптылардың біреуінің арызы бойынша;
4. Некені сот тәртібімен бүзу.
5. Некені бүзу туралы шешім шығару кезінде сот шеше- 

тін мәселелер. , ч
6. Неке бүзьшған жағдайда оның тоқтатылу сөті.
7. Некені жарамсыз деп танудан кейін некенің бүзудың 

ерекшеліктері.
8. Бүзылған некені қайта қалпына келтіру: түсінігі, не- 

гіздері, тәртібі.

Қүқықтық-нормативтік актілер

1. “Неке және отбасы туралы” 17.12.98 жылғы ҚР Заңы.
2. ҚР АК (жалпы бөлім) 27.12.94.
3. ^ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексі 13.07.99.
4. “Некені бүзуға байланысты істерді қарау кезінде сот-

тардың заңнамаларды қодцануы туралы” ҚР Жоғарғы Сот 
Пленумының Қаулысы 28.04.2000.

Әдебиеттер

1. Антокольская М. В. Семейное право.— М.: Юристъ,
1996. Г

2. Антокольская М. В. Курс лекций по семейному праву — 
М.: Юристъ, 1995.
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3. Гражданское право. Оқулық. 3 болім / /  А. ГІ. Сергеев, 
Ю. К. Толстойдың редакциясы бойынша.— М.: ПРОСПЕКТ,
1998.

4. Пчелинцева Л. М. Семейное право России. Оқулық.—
М.: 1999.

5. Шершеневич Г. Ф. Курс іражданского права.— Тула: 
Афтограф, 2001. ^

Есеіігер

1. Горбунова Морозовпен некені бүзу туралы сотқа та- 
лап-арыз береді. Олар 1984 жылдан бастап занды некеде 
түрған болатын жөне сол некеден 1987 жылы туылған бір 
қыздары бар еді. Морозов спирт ішімдіктеріне салынып, нө- 
тижесінде бүл жанүяда үнемі даужанжал туындап түратын 
болған, кейде ол тіпгі қызының көзінше тобелеске дейін 
баратын. Бүл жан-жалдың арты ақыр түбі Морозовтың нар- 
кологиялық диспансерде емделуімен аяқталатын. Емдеудсн 
ешбір нөтиже болмайды, Морозов сол бүрынгысынша ішім- 
дікке салынуынан айықпайды. Горбунова талап-арызында 
өзінің жанүясында орын алған осындай берскесіздіктен әб- 
ден қажып, шаршағанын және осы жагдайлардың қызы мен 
озінің психикасына қатты әсер ететінін, сондықтан да, ол 
Морозов — пен бүдан былай түрғысы келмейтшдігін айтады.

Іс сотта қаралған кезде Морозов зайыбының пікірімен 
келіспейді ол өзінің әйелі мен қызын жақсы кәретіндігін, 
онын араққа өуестігі некені бүзуга негіз болмауы тиіс деп 
мшіімдейді. Сондай-ақ ол таяу күндері озінің арақ ішуін 
біржола қоюға уәде беретіндігін, емделетіндігін айтады. Сол 
себептен Морозов соттан некені бүзбауды және әйелімен
татуласуға уақыт беруді сүрайды.

Сот қандай шешім шығаруы керек?
Қандай жағдайларда сот ерлі-зайыптылардың татуласу-

ына уақыт белгілей алады?

2. Мансүрова сотқа талап-арыз беріп, онда ол күйеуі 
Мансүровпен бес айдан астам уақыт бойы бірге түрып жат- 
пағанын, онымен ортақ шаруа жүргізбейтіндігін және үлы- 
ның төрбиесімен тек өзі ғана айналысатынын көрсетеді.
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Сонымен бірге Мансүрова соттан күйеуі — Мансү- 
ан балага алимент өндіріп беруді жөне бала бағуына

байланысты өзі жүмысқа шыға алмайтындықтан
алимент төлетуді міндеттеуді сүрайды.

қозғауға қүқылы ма9
туралы

Бала бағуына байланысты жүмыс істемей, үйде отырған
алимент телеүді талап

жылдың сәуір айында Алматы облысы Жамбыл
аудандық
күйеуі — Абдулла Жарылғапов әре 
танылған болатын. Жарылғаповтың 
анасы — Бэтима Жарылғапова таны

Арада
-------------------------------- }

Жарылғаповпен некені бүзуды сүрайды
Талап-арызында Биғаным Смайлова оз балаларының 
і үшін қауігггенетіндігін айтады, себебі ауруы

тіндігімен қорқытады.
Жарылғапов үнемі балаларды

сондай
жыл боиы облыстық психиатриалық ауруханаға орьш бол-
мауьша байланысты орналастыра алмай жүргенін мәлімдей-
ді. Абдулла Жарылғаповты балалардан басқаша бөлектетудің 
өзгеше амалы жоқ еді.

Абдулланың қорғаншысы болып табылатын Бәтима Жа- 
рылғапова оз міндетін іс жүзінде атқармайтын, себебі оның 
пікірінше Абдулла әлі күнге дейін оның заңды күйеуі болып
табьшады, сондықтан да Смайлова өзінің күйеуін өзі күтуге 
міндетті деп санайды.

Сот Биғаным Смайлованың өтінішімен танысып болып
оны қараудан бас тартады, соттың пікірі бойынша Смайло-
ваның бүл әрекеті күйеуінің басына қиын жағдай туған кез-
де зайыбын күту міндетінен өдейі, саналы түрде жалтарған- 
дық болып табылады.

Істі шешіңіздер.
Қандай жағдайларда некені АХАЖ органдарында бузуға 

жол беріледі?

рьшғапованы өз міндеттерін
шілікке таптуғя бптгя шга?

Жа

іб



4. Алматы қаласының жанармай базасында экспедитоп 
больдт жүмыс істейтін 42 жасар Тасим Галаңдаров экономи
калыіС. қылмыс жасағаны үшін бас бостандығынан айрылып 
мүлю төркіленш сотгалып кетеді. Ал оның өйелі 34 жастағь! 
Гүлханым Фазылова күйеуі Тасим Галандаровпен неке™
бүзудаң жодцарын сүрап заңгерге кеңес алуға келеді.

қандай
болуы*------ “л а д а д а щ  шрсушің түрмеде

зуға негіз болып табыла ма?
Ос жағдайда ерлі-зайыптылардың ортақ балаларының

болуының қандай күкыктытг мпмі ЙІІІ

облысы Таутүрген ауылының түрғыны Вик- 
Пе7ухов Өскемен қаласьшың маңында орман шаруашы-

лығьщда вахталық тәсілмен жүмыс істеп жүреді.
Б‘Р күні ол кезтеісгі вахтаға кетіп содан кейін із-түссіз

" ЛЬШ кетеді‘ ІШК1 1стеР органдары жүргізген Виктор 
Петуховты іздестіру шаралары ешбір нэтиже бермейді.

Содан. беҒ  Үш жьи огсе де Виктор Петухов бүрьшғы- 
сынша өзі туралы ешбір мәлімет бермейді.

2001 жыддың 15 наурызында зайыбьшың өтініші бой- 
ышпа сот шешімімен Викгор Пстухов өдді деп жарияланады.

сыдан кейш екі ай өткен соң Петуховтың әйелі — Светла- 
на Петухова Талғат Таубаддиевке түрмысқа шығады.

Олардың некесі АХАЖ органыңда тіркеуге алынады. 
Светлана Талғат Таубаддиевке күйеуге шыққаннан кей-

жарияланған Виктор
иетухов қаитып оралады да сотка талап-япмі йрпіп /Я Ш аЙ *

Таубалдиевтің

райды. Светлана болса езінің соңғы нГкёс^бүзш сы ^кеі-
және Петуховпен бүдан әрі қарай барлық қарым-қа- 

тынасты үзгісі келетіндігін мөлімдейді.
Істі шешіңіздер.

6. Парламентгің бүрынғы депутаты Амиров санаторийде 
демалып жүріп 38 жастағы Кпгтяняйпац ■™т.ггп Біш  Ъ  
повамен танысады. « М -

Амиров пен Зарапова санаторййде -біоге & & гад Ж ндеп- 
Ден бастап бірін-бірі үнатып,
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уакыты аяқталуға таяп қалғанда ол Ьаянға өзінс т ү р м ы ^  
ш ы г у л ы  өтінеді Олардын некесі АХАЖ орғанында тіркеуге 
алынады және осьщан кейін Зарапова Амировтын үйше тү- 
рақты түрде көшіп келеді. Арада үш ай өткеннен кеиін Ами- 
ров жүрек ауруымен ауруханаға келіп түседі де, бірер күннен
кейін қайтыс болып кетеді.

Амировты жерлеу рөсімделіп болғаннан кешн оның ба-
ласы Ануар сотқа талап-арзы беріп, өзінің әкесі мен Зара-
пованың арасында қиылған некені жарамсыз деп тануды сү-

Р ИД0зінің талап-арызында ол бүл некенің жалған екендігін 
және іс жүзінде Баян Зарапова оның әкесіне ешбір көмек 
көрсетпегендігін кәрсетеді. Нақты айтқанда әкесі науқа- 
станьш жатқанда Зарапова көмек көрсетудің орнына оларды, 
яғни Ануар мен оның ейелін шақыртумен ғана шекгелетін. 

Амиров пен Зарапованың некесін жарамсыз деп тануды
Амировтың баласы Ануар талап етуге қүқылы ма?

Жалған неке (фиктивный брак) дегеніміз не және оның
қүқықтық салдары қандай?

4-тақырып.
ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫЛАРДЫҢ ҚҮҚЫҚТАРЫ МЕН

МІНДЕТТЕРІ

Тақырьш бойынша сүрақтар

1. Ерлі-зайыптылардың арасындағы жеке мүлікгік емес 
қүқықгық қатынастар.

1.1. Ерлі-зайыптылардың жеке мүліктік емес қатьшаста-
рының түсінігі; л

1.2. Ерлі|зайыптылардың жеке мүліктік емес қүқықтары
мен міндеттерінің түрлері;

1.2.1. Ерлі-зайыптылардың отбасындағы теңдігі.
1.2.2. Ерлі-зайыптылардың тек тандау, түрғылықты жер- 

ді, қызмет пен көсіп түрін таіщау қүқықтары.
1.2.3. Ерлі-зайыптылардың балаларды тәрбиелеудегі қү-

қықтары мен мшдеттерінщ теңдігі.
2. Ерлі-зайыптылар арасындағы мүліктік қатнастарының

түсінігі мен түрлері;
3. Ерлі-зайыптылардың мүлкінің занды режимі;
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3 1. Ерлі-зайыптылардың бірлескен ортақ меншігі.
3.2. Ерлі-зайыптылардың өрқайысысының жеке меншігі.
З.Зі Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлудің тәртібі 

жөне бөлу кезіндегі үлестерді анықтау.
3.4. Некелері бүзылган ерлі-зайыптылардың ортақ мү- 

лікгі бөлуге байланысты талап қою мерзімі.
4. Ерлі-зайыщылардың мүлкінің шарттық режимі:
4.1. Неке шарТының түсінігі мен нысаны. Неке шартын 

жасаудың тәртібі. Неке шартын жасасу кезіндегі несие беру- 
шілердің қүқықтарына кепідцік.

4.2. Неке шартының мазмүны;
4.3. Неке шартын өзгерту мен бүзудың тәртібі.
4.4. Неке шартын жарамсыз деп тану;
5. Міндеттемелер бойынша ерлі-зайыптылардың жауап- 

кершілігі.
5.1. Ерлі-зайыптылардың жеке міндеттемелері бойынша 

жауапкершілігі.
5.2. Ерлі-зайыптылардың ортақ міндеттемелер бойынша 

жауапкершілігі.
5.3. Ерлі-зайыптылардың өздерінің кәмелетке толмаған 

балаларының келтірген зияндары үшін жауапкершілігі.

Қүкыктык-нормативтік актілер

1. “Неке және отбасы туралы” 17.12.98 жылғы ҚР Заңы.
2. ҚР АК (жалпы бөлім) 27.12.94.
3. ҚР “Нотариат туралы” Заңы 14.07.97.
4. ҚР “Түрғын үй қатынастары туралы” Заңы 16.04.97.
5. ҚР Президентінің “Жылжымайтын мүлікке қүқықты 

және онымсн жасалатын мөмілелерді тіркеу туралы” Заң
күші бар Жарлығы.

6. “Некені бүзуға байланысты істерді қарау кезінде сот- 
тардың заңнамаларды қолдануы туралы” ҚР Жоғарғы Сот 
Пленумының Қаулысы 28.04.2000.

Әдебиеттер

1. Антокольская М. В. Семейное право.— М.: Юристъ, 1996.
2. Антокольская М. В. Курс лекций по семейному праву.—

М.: Юристь, 1995.
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3. Гражданское право. Оқулық. 3 бөлім / /  А. П. Сергеев, 
Ю. К. Толстойдың редакциясы бойынша — М.: ПРОСПЕКТ,
1998.

4. Биримжанова С. Э. 219—223 беттер. / /  Гражданский
кодекс толкование и комментирование. Общая часть. В. 2.—
А.: Баспа, 1997.

5. Гражданский кодекс РК (Общая часть) Коммснтарий.
Екі кітаптан түрады, 2 кітап. Жауапты редакторы: М. К. Сү- 
лейменов, Ю. Г. Басин.— А.: Жеті Жарғы, 1998 ж.

6. Максимович Л. Б. Брачный контракг. Комментарий 
и разъяснения.— М.: ОСЬ-89, 1997.

7. Сергунина В. Брачный договор,— А.: Жеті Жарғы,
1996.

8. Сергунина В. Брачный договор.— А. Состояние зако- 
нодатсльства и переспектива его развития / /  Юридическая 
газета, 22.07.98. ; ШШ

9. Сосипатрова Н. Е. Брачный договор: правовая приро- 
да, содержание, прекращение / /  Государство и право, № 3.

10. Чефранова Е. А. Имущественное отношение в Рос- 
сийской семье.— М.; 1997. ' '

11. Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права.— Тула: 
Афтограф, 2001. & 1' ' "" \  ;;

Есептер

1. Алматы қаласының түрғыны әскери-медициналық Ака- 
демияның курсанты Николай Шмидт эстрада цирк-колледжі- 
нің 4 курс студенті Ксения Лазеровамен некеге түрады.

Ашық та ақжарқын мінезді Ксения күйеуге шыққаннан 
кейін де өз уақытының басым бөлігін өзінің бүрынғы доста- 
рымен өткізіп жүреді.

Ксения өзінің достары өткізетін бірде-бір кештер мен 
отырыстарды жібермей, барлық кезде Николайсыз езі ғана 
барып түрады. Әрине, Ксеняның бүл қылығы күйеуіне үна- 
майтын, сондықтан да ол бір күні әйелінен бүл “жүгенсіз- 
дікті” дереу тоқтатуды талап етеді.

Алайда Ксения күйеуімен келіспейді, оның ойынша 
күйеуі оньщ бостандығына шек қоюға қүқығы жоқ деп са- 
нады. Николайдың пікірі бойынша Ксеня оньщ өйелі бол- 
ғандықтан ол қыдыруға нсмесе демалуға барлық уақытта 
онымен бірге баруы керек деп түсіндірді.
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Ч Бүл дауда кімдікі дүрыс?
Ерлі-зайыптылардың пікірлеріне қүқықтық түрғыдан

баға беріңіздер.

2. Заң институтын бітіргеннен кейін бір айдан соң Васи-
лий Шумов пен сол институттың 3 курс студенті Светлана 
Сорокина занды некеге түрады.

Көп үзамай жас маман Василий Шумовқа Солтүстік
Қазақстан облысының Петропавл қалалық прокуратурасына
жүмысқа жолдама беріледі. Светлана күйеуімен бірге атга-
нып кете алмады, себебі оның институтты оқып аяқтауына 
әлі бір жыл бар болатын.

Сонымен Петропавл қаласына Василийдің жалғыз өзі 
кетуше тура келеді.

Қысқьі каникул кезінде Светлана Петропавлға күйеуіне
барып қайтады. Алайда, оған қаланың өзі және климаты
үнамай қалады. Бірақта Светлана ол жайыңца күйеуіне еш-
теңе айтпаған болатьга. Сол жылы жазда Светлана инсти-
тутты аяқтайды, осы кезде Василий оған Петропавл қаласын
да көшіп келуді үсынады. Светлана Алматыдан кеткісі кел-
мегеңцікген күйеуінің бүл үсынысын қабылдаудан бас тар- 
тады. у

Василийдің пікірі бойьгаша Светлана заңды неке бой- 
ынша оның әйелі болып табьшатындықтан — күйеуінің бүл 
талабын орындауға міндетті деп табады.

Светлана болса ерлі-зайыптылардың бірге түруы міндет- 
ті емес және олар бір-біріне еңбек демалысы кезінде барып- 
келіп түрса да, жеткілікті деп санайды.

ҚР отбасылық қүқығы бойынша ерлі-зайыптылардың 
түрғьшықты жерді тандау қүқығы деген нені білдіріеді?

Василийдің Светланаға қойған талабы, яғни әйелінің 
оның қызмет орнына көшіп келуін міндеттеуі дүрыс па? 
Светлананың пікіріне қандай сараптама берер едіңіздер?

3. Бектеміров ойынханада (казинода) істейтін Курбано- 
вамен некеге түрады. Некелері тіркелінгеннен кейін күйеуі 
әйелінің жүмысына қатысты түрлі наразылықтар біддіре 
бастайды. Ол өйелінен басқа бір жүмысқа ауысуды талап 
етеді, Курбанова болса бүл жүмыстың озіне үнайтындығын 
вйтып күйсуінің талабын орындаудан бас тартады.
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Осы келіспеушіліктен кейін Бектеміров некені бүзу ту- 
ралы сотқа талап-арыз береді.

Сот қандай шешім қабылдауы тиіс? Неке және отбасы 
туралы завда некені бүзудын қандай негіздері мен төртібі
белгіленген? і . Щ

Бектеміров өз ойелінің қандай да бір қүқығын бүзды
деп ойлайсыздар ма? ц

4. Мезенцев пен Амирова, некеге түрар алдында әрқай- 
сысы өздерінің тегін (фамилияларын) сақтап қалуды үйға- 
рады. Олардың жанүясында түңғыш бала дүниеге келіп, оны 
тіркеткеннен кейін ерлі зайьпггылар оздерінің бастапқы ше- 
шімдерін өзгертіп, енді өлар өртақ тек ретінде өздерінің бі- 
реуінің тегін таңцап алу туралы шешім кабылдайды. Осыдан 
кейін ерлі зайыптылар АХАЖ өрганына өтініш білдіріп Ами- 
рөва деген фамилияны зайыбының фамилиясына ауысты-
руды сүрайды. У

Осы жағдайда АХАЖ органдары калай, қандай шешім 
қабыдцауы тиіс? Тек (фамилия) өзгертудің негіздері мен ! 
төртібін атаңыздар? 1

5. Бекболатова Гулнар 2000 жылдың 10 қарашасында Бек- I 
болатов Рауанмен некеден ажырасуьша байланысгы ортақ мү- 1 
лікті бөлісу туралы сөтқа талап-арыз береді. 1

Талапкер өзінің арызында некеге отырғанға дейін өзінің I 
жеке меншігінде автомашинаның болғанын, ал Бекболатов I 
Рауан ата-анасы қайтыс болғанда пөтердің Щ бөлігін мүраға | 
алғандығын көрсетеді. 1

Олар некеде түрған кезде бірлесіп екі бөлмелі пәтер, I 
тоңазытқыш, кір жуатын машина, түрлі түсті теледидар, үй 1 
жиһазы мен төсек орын және ас үйге қоятын гарнитур 1 
сатып алған еді. Осы аталғандардың ішінен талапкер соттан I 
пөтерді, сондай-ақ төсек өрын мен ас үйге қоятын гарни- I 
турды езіне қалдыруды сүрап, өзінің талабын Бекболатовтың I 
меншігінде мүра бойынша алған пәтердің У» болігінің бары- I 
мен негіздейді. 1

Сот шешімі қандай болуы тиіс? 1

6. Алматы қаласындағы ноториалдық кеңселердің бірін- I 
де Иран азаматы мен Қазақстан Республикасының азамат- 1
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шасы арасында неке шарты жасалып, оңда төмеңцегідей жағ- 
дайлар көрсетіледі:

А  некеге отырғанға дейінғі мүлік олардың әрқайсысы- 
ның жёісе меншігі болып табылады;

— некеде болған кезде жиналған барлық мүлік күйе- 
уінің мүлкі болып табьшады, ал әйеліне тек оның өзінің же- 
ке басының қажеттілігін өтеуге қажетті заттары мен күйеуі 
сыйлаған қымбат сыйлықтар ғана тиесілі болады.

әйелі \
— 3 жылға дейін ешқайда шықпай үйде отыруы тиіс жә- 

не еліне бармауға міндетті;
— 2 жыл бойы бала көтермеуі тиіс (себебі, күйеуінің жа- 

нүя мүшелері оның осы жанүядан бала тууына беделді екен- 
дігіне көздерін жеткізуі керек);

— үй шаруасымен айналысу керек (ас пісіру, үй тазалау 
т. б.);

күйеуі
— өйелін асырайды;
— өйеліне қажетгі киімдер сатып алады немесе оны са- 

тып алу үшін оның өзіне ақша береді. Егер неке бүзылған 
жағдайда бала әкесімен қалады жәңе әйелі ажырасқаннан 
кейін де 2 жыл бойы басқа адамға үйленуіне болмайды;

Осы жасалған неке шартына қүқықтық түрғыдан баға 
беріп, сараптаңыздар.

7. Ашот Акопян мен Рая Саркисян некеге түрғаннан кей- 
ін Алматы қаласының маңындағы елді мекендердің бірінде үй 
салады. Үй төрт бөлмеден түрады және оның кіретін есігі 
екеу болатын. Үй түрғызылған жер учаскесі Рая Саркисян- 
ның жеке меншігінде боладын.

Ашот Акопян кәсіпкерлікпен айналысьш, Ресейден же- 
ңіл автомашиналарға қажетгі қосалқы бөлшектерді Қазақ- 
станға алып келіп сатып жүретін. Бірде 2000 жылдың күзінде 
Акопянды Ресей қүқық қорғау органдары түтқындап, оған 
экономикалық қылмыс жасады деген айып тағады. Арада 
бес ай өткеннен кейін Акопянның кінәсі, яғни қылмыс 
жасағаны дәлелдснбей ол бостандыққа шығарылады. Акопян 
қайтып оралғанда үйдің екі бөлмесін өйелінің азамат Әскер 
Хусайыновқа сатып жібергеннін біледі. Рая Саркисян үйдің
екі болмесін сатуға күйсуінің түрмеде болуы себеп болды

23



дейді, өйткені осы кездері ол аса материалдық тапшылық 
көрген еді. Сондай-ақ өйелі сатьшған үйден түскен ақшаның 
басым бөлігінің жүмсалып кеткендігін айтады.

Бүл өрекетке кәңілі толмаған Ашот Акопян әйелінен 
азамат Әскер Хусайыновпсн жасаған сату-сатып алу шартын 
дереу бүзуды одан талап етеді, оның пікірінше үй ерлі- 
зайыптылардың ортақ қаржысына салынғандықтан әйелі 
үйдің бір бөлігін оның келісімінсіз сатуға қүқығы жоқ деп 
санады. Рая Саркисян шартгы бүзудан бас тартып, үй түр- 
ғызылған жер учаскесі оның жеке меншігі екендігін, сон- 
дықтан да оның өз меншігін қалай билесе де қүқысы бар 
екендігін көлденең тартады. )

Осьщан кейін Акопян азамат Әскер Хусайьшовпен өйелі 
Рая Саркисянның арасында жасалған сату-сатып алу шартын 
жарамсыз деп тану туралы сотқа талап-арыз береді.

Сот қандай шешім шығаруы тиіс? 1

8. Алматы қаласының түрғыны Тамара Төлепбергенова
суретші Аблай Сабыровпен занды некеде түрғаш>іна үш жыл
болғанын, алайда ол күйеуінің соңғы кездері оған ешбір қы-
зығушылық таньггпайтыііын байқайды. Күйеуі өз уақыты-
ның басым бөлігін сурет шеберханасында өткізіп, үйден ерте 
кетіп, үйге тым кеш оралып жүреді. |

Тамара күйеуіне ескерту жасап, егер ол өзінің бүл қы-
лығын өзгертпесе онымен ажырасатыны туралы айтады. Абы-
лай өйеліне деген өз көзқарасьш өзгертпегеңдіктен, Тамара
некені бүзуды талап етеді. Аблай қарсы болмайды. Алматы
қаласының Бостандық аудандық АХАЖ органында олардың 
некелері бүзылады. |

Арада алты ай әткеннен кейін Тамара Төлепбергенова 
Абьшай Сабыровтан сот төртібімен олар бірге түрған кезде 
жинаған ортақ мүлікті бөлу туралы талап қояды. Соңдай-ақ
Төлепбергенова Сабыровтың салған картиналарын жөне олар ■
некеде түрған кезде салынған, бірақ неке бүзылғаннан кейін
сатылған картиналары үшін алған гонорарын бөлүці талап 
етті. 1

Төлепбергенөваның қойған талабы негізді ме? |
Неке бүзылғанға дейін Сабыровтың салган картиналары

ерлі-зайыптылардың ортақ бірлескен меншігі болып табыла 
ма?
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Неке бүзылғаннан кейін Сабыровтың алынған гонорары 
бөліске жата ма?

9. Арман Әлібек пен Әлия Сыдыкова некеге отырғаннан 
кейін үш жыл өткен соң неке шартын жасасады. Олар осы 
шартта пәтер мен автомашинаға жеке меншік қүқығын 
орнатады, яғни автомобиль “Вольво” — Арманның жеке 
меншігіне өтеді, үй — Әлияның меншігі болып белгіленеді. 
Ал қалған мүліктерге ортақ бірлескен меншік қүқығы ре- 
жимін сақтап қалады.

Шарт жасасып қойғаннан кейін бір жылдан соң Арман 
мен Әлияның үйінен өрт шығып үйдің жартысы жөне бір- 
сыпыра мүліктер жарамсыз болып қалады. Осы себептерге 
байланысты үйді жедел жөндеу қажет бөлады. Арман өз мен- 
шігіңдегі автомашинаны сатуды үйғарады.

Автомобильді сатудан түскен ақша үйді жәндеуге жөне 
түрмыс техникаларын сатып алуға: теледидар, тоңазтқыш 
және бейнемағнитофонға жүмсалады.

Арада бірнеше жылдар өткеннен кейін ерлі-зайыптьшар 
некені бүзу туралы жөне мүлікті бөлісуге байланысты туған 
дауды шешуді өтініп сотқа арыз береді.

Істі шешіңіздер.
Мүлікті бөлу қалай жүзеге асырылады?
Осы жағдайда қандай мүліктерді ерлі-зайыптылардың 

ортақ бірлескен меншігіне жатқызуға болады?

5-тақырып.
АТА-АНАЛАРДЫҢ ЖӘНЕ БАЛАЛАРДЫҢ 

ҚҮҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Тақырып бойынша сүрақтар

1. Баланың туу тегін белгілеу.
2. Әке болуды анықтау:
2.1. Әкелікті ерікті түрде белгілеу.
2.2. Әкелікгі сот төртібімен белгілеу.
3. Баланың ата-анасын туу туралы жазбалар кітабына жазу.
4. Әке (ана) болуды даулау.
5. Көмелетке толмаған балалардың қүқықтары:
5.1. Баланың жеке қүқықтары.
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5.2. Баланың мүліктік қүқықтары.
6. Ата-аналардың қүқықтары мен міндеттері.
7. Баласынан бөлек түратын ата-ананың ата-ана қүқық- 

тарын жүзеге асыруы. Кәмелетке толмаган ата-аналардың ата- 
ана қүқықтарын жүзеге асыруы.

8. Ата-ана қүқығынан айыру:
8.1. Ата-ана қүқығынан айыруды даулау;
8.2. Ата-ана қүқығынан айырудың қүқықтық салдары;
8.3. Ата-ана қүқығын қалпына келтіру;
9. Ата-ана қүқығын шектеу:
9.1. Шекгеудің негіздері мен тәртібі;
9.2. Ата-ана қүқығын шектеудің қүқықтық салдары;
9.3. Ата-ана қүқығын шектеудің күшін жою;
9.4. Ата-ана қүқығынан айырудың ата-ана қүқығын шек- 

теуден айырмашылығы.

Қүкыктық-нормативтік актілер

1. Қазақстан Республикасының Конституциясьі.
2. “Неке жөне отбасы туралы” 17.12.98 жылғы ҚР Заңы.
3. ҚР АК (жалпы бөлім) 27.12.94.
4. ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексі 13.07.99
5. Қүқықтық жәрдем көрсету мен азматтық, отбасылық, 

сондай-ақ, қылмыстық істер бойынша Конвенция 03.01.93.
6. Балалар қүқығы туралы Конвенция (Нью-Йорк,

20.11.89 ж). ҚР Қаулысымен 08.06.94 бекітілген.
7. “Балаларды тәрбиелеуге байланысты даулы істерді қа- 

рау кезінде соттардың заңнамаларды қолдануы туралы” ҚР 
Жоғарғы Сот Пленумының Қаулысы 28.04.2000.

8. Патронат туралы Ереже. ҚР Үкіметінің Қаулысымен 
бекітілген 30.12.99 ж.
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Есептер

1. Зияда Молдахметова сотқа арыз жазып, дүниеге жаңа 
келген жас сәбиін тіркеуді кейінге қалдыруды сүрақцы. Озі- 
нің арызында Молдахметова 2001 жылдың 16 наурызында 
дүниеге сөби қыз әкелгенін, тек сол жылдың 25 шілдесінде 
ғана оны тіркету үшін АХАЖ органдарына өтініш бергенін 
жөне тіркеу мерзімін өткізіп алғандықтан олар сәбиді тір- 
кеуден бас тартқаньш айтады. Оның өз уақтысында сөбиді 
тіркетіп үлгермеуіне өзінен басқа сәбиді қарауға ешкімнің 
болмауы себеп болды деп түсіңцірді.

Енді алыстағы әкпесі кішкентай сәбиді күтіп бағуға ко- 
мекке келгендіктен ол бірден АХАЖ органдарьша жүгінген- 
дііін айтады.

Сот қандай шешім шығаруы тиіс?

2. Максимова 1998 жылдың 20 қыркүйегінен бастап Крав- 
ченкомен заңцы некеде болған болатын. Бүл некеден оларда 
бала болған жоқ. 1999 жылдың қараша айында екеуінің 
өзара келісімі бойынша Кравченко өзін АХАЖ органында 
Максимованың 1997 жылы 17 тамызда туған баласы — Але- 
шаның өкесі етіп жаздыртады. 2001 жылдың наурыз айында 
бүл ерлі-зайыптылардың некесі бүзылады, ал 2001 жылдың 
шілдесінде Кравченко сотқа талап-арыз беріп баланың туу 
туралы куалігіндегі өзін баланың әкесі деп көрсететін жа- 
зуды жарамсыз деп тануды сүрайды.

Осы іске қатысты сот қандай шешім шығаруы керек?
Озін ерікті түрде баланың әкесімін деп таныған түлға 

үшін қандай қүқықтық садцар туындайтындыгын атаңыздар.
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Занды некеде болмаған әйел туған сәбидің өкесі қалай 
көрсетіледі? Әкелікті (аналықты) аныктауға байланысты ту- 
ған дау қандай тәртіппен шешіледі және нені сот дәлелдеме 
ретінде қарастыруға қүқылы? Әкелікті (аналықты) даулау — 
мерзіммен шектелген бе? й

3. Имашева 1999 жылдың тамыз айынан бастап, екеуі 
бірлесіп сатып алған пәтерде Рыскелдиновпен бірге түрып 
жатады және олар ортақ шаруашылық жүргізеді. 2001 жыл- 
дың наурыз айында Рыскелдинов Ақтау қаласына уақытша 
жүмысқа кетіп сол жерде мамыр айында кенеттен қайтыс 
болады. Марқүм қайтыс болғаннан кейін екі айадн соң 
Имашева қыз туады. 2001 жылдың тамыз айында Имашева 
Алматы қаласының аудандық сотына әкелікті тану туралы 
фактіні анықтау туралы өтініш береді.

Сот Имашеваның талабын қанағаттандырудан бас тар- 
тады. Имашева кассациялық шағыммен Алматы қалалық со- 
тына жүғінеді. Имашеваның талабы қанағаттандыруға жата 
ма? Әкелікгі (аналықты) тану туралы факгіні анықтау туралы 
кімдер талап қоя алады? ’

4. Ерлі-зайыптылар София Досаева мен Игорь Иванов 
занды некеде 11 жыл түрған болатын және олардың осы не- 
кеден 10 жасар Слава есімді ортақ балалары бар еді. София 
жанүяда озінің мінезімен ерекшеленетін, яғни өзінің күйеуін 
ерекше қызғанатын. Игорь келбетті әрі ақ жарқын мінезімен 
әйслдердің назарына көп ілігетін жене тіпті ол кейде олар- 
дың қайсыбірімен оңаша отырыстарға да барып жүретінді. 
Бір күні Игорьдың бүл жүрісі жайлы Софияға Игорьмен бір 
мекемеде жүмыс істейтін Ольга есімді қүрбысы айтып бе- 
реді. Осыдан кейін ерлі-зайыптылардың арасындағы қарым- 
қатынас тым салқындап кетеді.

Осы оқиғадан кейін София күйеуінің қарсы болуына 
қарамастан некені бүзуга бел шешеді жоне үлы Слава Иго-
рьдың тегін (фамилиясын) әкесіне қайтарып беруі тиіс деген 
пікірге келеді.

Сонымен Славаның тегін (фамилиясын) ол Иванов емес 
өзінің тегіне (фамилясына), яғни Досаев деп жаздырмақшы 
болады.

Игорь болса Славаның тегінің өзгертілуіне үзілді-кесілді 
қарсы болады. Сот оуел бастан бүл ерлі зайыптылардың та-



туасуларьіна уақыт береді, алайда одан ешбір оңцы нэтиже

І ^ а й ь ^ Г *  °ЛаРДЫН НеЮСІ * Ү З Д з  “зайыптылардың арасыңца баланың тегін өзгептуге 
байланысты ортақ келісім болмаған жағдайда бул іс калай
шешіледі, осыған негіздеп жауап б е о ін ізл е п Т ^ Л ғһ  ,
өзгертуді қандай орган жүзеге асырады? І м Д  Теп“ 7 ф а  
милиясын) өзгеотү' кезінлр І Ш У І І  I 1 тегш 1 1 1

АХАЖ
^ й и ^ н аЙЫІТГЫ МарЭТ ПСН Қзлиевтарсәбидщ есімі туралы ортак келісімгр

Михай-

ҮЛЫНЫН егімін ТГОЛ '-аиуідід аНЗСЬІ оолса
I  -гггг ас балаларды өрттен аман альш қалу кезінле
ерлікпен қаза тапқан өзінін ® М  вкеоі ™ Ш Ш Ш
ееімшеи атағыеы қеледі. Баланың екееіне өйелМң сөби^ 
^рмекші бсшған бұл есімі үнамайды, себебі оның В Н  
^ л р ш а қ  деген есім баланың мүдцесіне сай емес келешекте
бүл есім оньщ намысына тиіп, кім көрінгенге күлкі-келемеж 
болуына себеп болады деп санайды. келемеж

Керісінше, сәбидің әкесі озінің үлына опыстын ййгітіі
галымы Михайло Ломоносовтың қүрметіне үлына 
ло деген есім бергісі келетіңцігін айтады. Алайда

қабыддамай таетайды, оның гакіршш, 
михайло — орыстың есімі, ал бала қазақ жанүясынла ттч-
нГй^і.КеЛГеНД1КТеН °ГаН қазақша есім берілуі керек деп са-

Сонымен ақырында ерлі-зайыптылар бүл мәселе бойын 
ша ортақ пікірге келе алмайды. Н"

қаңдай кеңес беруге болады?
ДеРДІҢ Пікірлеріңізше жоғарыдағы есімцердің қайсы 

баланың мүдцесіне қайшы келмейді?
Бала есіміне байланысты ата-аналар арасында пайла 

болған осы келіспеушілікті қандай орган шешуге қүзретгі?

бо„я1 Т кХІаХУН0ВГар « "У ясю и а  Тахир есімаі жалғыз бала 
К я й ^ ’ аньің ата-анасьшың арасыңда бала төрбиелеуге

келіспеушілікгер жиі болып түратын. Шешесі 
баласының фортепиано ойнап үйренуін қалайтын, сол се-

■  *аланы узақ сағатгар бойы фортепиано ойнап 
мөжбүрлеп жатгықтыратын. Осыңдай жатгыктыру 

сағаттары кезінде егер бала қандайца біо шығапмятгм ™
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ойнаса немесе жаітыктыру сабағынан кашкактаса шешесі 
оньГбалагатгап, тіпгі кейде далага балапармен оинауга Ж!- 
бермей коятын. Анасынын осы м эж бү рледлершен өбдсн ка-
жыған Тахир соңғы уақытгары жш жылаитын. Осындай кез 
дерде баланың әкесі шет қалып қоймай, әйелінщ шамадан 
тыс қатыгездігінен баланы қорғап қалуға өрекет жасайтын. 
Әдетгс мүның арты үйде үлкен дау-жанжалға үласып, ата-
аналары бір-бірімен үрыс-керіске баратын.

Ал Тахир болса шахмат ойнауды өте үнататын, сондық- 
тан да ол үзақ уақыттар бой өз ынтасымен әр түрлі шахмат

1.1

бала

комбинацияларын үйренуден жалықпай жаттығуға 
тіпті ол анасына айтпай жасырын түрде шахмат үиірмесшс 
қатысып жүретін. Ал мек-тепте өткізілетін турнирлерде Іа- 
хир әркез жүлделі орындарға ие болып жүретш. Баласының 
шахматқа деген қүиггарлығы мен қабілетін байқаған өкесі 
оны бүдан былай музыкаға баулуды тоқтатып шахматқа
бейімдеу туралы шешім қабылдайды.

Әйелі күйеуінің бүл шешіміне қарсы б 
тәрбиесіне араласпауды сүрайды. Ақырында ортақ келісімге 
келе алмаған ерлі-зайыптылар заңгерден кеңес алуды үйға- ,
рады. ^ . . I

Ерлі-зайыпты Тохтахуновтарға кеңес беріндздер. 
Оздеріңіздің жауаптарыңызды “Неке және отбасы тура- 

лы” Заңының нормаларымен дөйектеңіздер. Ерлі-зайыпты- 
лардың арасындағы баланың төрбиесіне байланысты даулар-
ды қандай орган қарастыруға қүқылы? ]

Тахирдің анасы баланың өз қалауын ескермей музыкаға
үйренуте мәжбүрлеуге қүқығы бар ма? I

7. Қ. И. Сәтпаев атындағы Қазақ мемлекеттік ноли- 
техникалық университетінің 2 курс студенті Нина Гурченко 
студенттік би кешінде сол университеттің 3 курс студенті( 
Владимир Стаховпен танысады. Олар бір көргеннеи бірін- 
бірі үнатып қалады да, арада 6 ай өткеннен кейін заңды
некелерін АХАЖ органында тіркетеді. І

Ата-аналары бүл некеге қарсы болады, себебі екі жас-
тьщ да ешбір материалдық жағдайы: ақшасы да, пөтерлері де
жоқ болатын. Сонымен қатар олардың екеуі де өлі жоғары
білім алып үлгермеген. |

Осы қалыптасқан жағдай олардың өрқайысысын өз ата- 
аналарының үйінде түруға мәжбүр етеді. Арада бір жьш өт-
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кеннен кейін Нина мен Владимирдің түңғыштары — Настя 
өмірге келеді. Сәби дүниеге келгеннен кейін Нинаның ата- 
анасымен Владимирдің арасындағы қарым-қатынасы шие- 
ленісіп қалады. Нинаның ата-анасы Владимирді өзінің жа- 
нүясына жауапсыздықпен қарайды деп айыптай бастаңды. 
Олар сондай-ақ күйеу балалары — Владимирдің өйелі мен 
қызына келуіп түруын қаламайтын. Нинаның анасы қызы- 
нан күйеуімен ажңрасуын талап етеді. Снымен қоймай олар 
немерелерін өздері Владимирді қатыстырмай-ақ төрбиелеуге 
даяр екендіктерін қызына айтады. Нина күйеуімен ажыра- 
сқысы келмейді, алайда ата-анасынан материалдық жағынан
тәуелді болғандықтан қарсы шыға алмай, ақырында амал- 
сыз сотқа арыз беріп некесін бүзуды сүрауға мөжбүр болады. 
Владимир болса Нинаның некені ажыратуға байланысты 
сотқа берген арызына қарсы болады.

Істі шешіңіздер. Нинаның ата-анасы Владимирдің қан- 
дай қүқықтарын бүзуда?

Нинаның ата-анасын некенің бүзылуьша себеп болғаны 
үшін жауапқа тартуға бола ма?

8. Алматы қаласының түрғындары Валентина мен Ва- 
силий Дубининдер спирт ішімдікгеріне өуес еді. Олардың 12 
жастағы баласы — Саша мекгепке бармайтьга, себебі ата- 
анасы одан ақша талап ететін, сондықтан да, ол автокөлік 
сататын базарда автомобиль жуумен айналысып ақша табуға 
мөжбүр болады. Ақсай аудандық полициясының учаскелік 
инспекторлары Саша Дубининді үсақ бүзақылық жасағаны 
үшін бірнеше рет үстаған болатын. Нәтижесінде ақыры Са- 
ша Дубининді кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі комис- 
сияның есебіне тіркеуге алады. Дубининдер жанүясында 
орын алған бүл келеңсіздіктің таяу арада оңалмайтындығына 
көздері жеткен және бала төрбиесіне аталған жағдайлардың 
кері ықпал жасайтындығын ескеріп кәмелетке толмағаңдар 
ісі жөніндегі комиссия сотқа талап арыз беріп, Дубинин- 
дерді ата-ана болу қүқығынан айыру туралы іс қозғауды сү-
райды.

Осы іс сотта қаралған кезде мына жағдайлар, яғни ерлі- 
зайыпты Дубининдердің екуінің де созылмалы алкоголизм- 
мен ауыратындығы, сондай-ақ баласын үнемі үрып соға- 
тыны және Сашаның мекгспкс баруына тыйм салатындығы
анықталады.
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Сот қандай шешім шығаруы керек?
Кәмлетке толмағандар ісі жөніндегі комиссиядан басқа 

тағы кімдер ерлі-зайыпты Дубининдсрді ата-ана болу қүкы- 
ғынан айыру туралы сотқа талап-арыз бере алады?

Осы жағдайда Сашаның ата-анасынан алимент өндіріп 
алу туралы істі қарауға сот қүқылы ма?

Егер ерлі-зайыпты Дубининдер Қазақстан Республика- 
сының азаматы больш табылмаған жағдайда істің мөні мен 
сот шешімі өзгере ме? '■ " **'

9. Күйеуі қайтыс болғаннан кейін Елена Ли төрт жясар 
баласы — Вадиммен жалгыз қалады. Елена есепші бояып 
жүмыс істейтін кәсіпорьшда төленетін еңбекақы өте аз 
болатын, сол себепті ол жиі материалдық тапшылық көріп 
жүретін. Сүйікгі жарынан айырылып, түрмыс тауқыметйнен 
қажыған Елена өзінің жадау өміріне арақпен ер беруді әдет- 
ке айналдыра бастайды. ‘ ’

Арада көп уақыт өтпей жүмысқа жүйелі түрде шықпа-
Елена

жалдап
рет куә

толтырып баласының көзінше өрескел үят қылықтар жасауға 
Дейін баратын. Араққа мас болған кейбір кездер де ол тіпті 
баласын пәтерден қуып, аулаға шығарып жіберетін немесе 
жөнсіз үрып соғатын. Мүңдай кездерде бала көп жағдайда ас

күтімсіз қалатын
жайды

Нәтижесінде
Вадимнің

сы болып баланың әжесі-Ирина Ким тағайындалады.
Сот шешімі шыққаннан кейін қорғаншы және қамқор- 

шы органының өкілі жөңе Ирина Ким баланы алу үшін 
Еленаның үйіне келеді. Бірақ олар Елена тарапынан өте 
өрескеЛ қарсылық көреді.; Ол келген адамдардың пәтерге кі- 
РУІне богет жасап, оларды есіктен итеріп жіберіп, үйді іші- 
нен бекітіп алады. Сондай-ақ төрт жасар Вадим де өз анасы- 
нан айырылғысы келмей қарсылық танытады. В

Арада бірнеше күн өткеннен кейін баланы анасынан 
ажыратып алуға тағы да өрекет жасалады, алайда одан да
ешқандай нөтиже шықпайды. Елена сол бүрынғысынша ба- 
ланы өжесіне беруден бас тартудан қайтпайды.
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Істі шешіңіздер.
Сіздер қалай ойлайсыздар, баланы алып қоюға байла- 

нысты шығарылған сот шешімін бүл жағдайда қандай орган
жүзеге асыруы тиіс?

Баланы алу кезінде қорғаншының қатысуы бүл жағдай-
да міңдетті ме?

10. Аудан прокуроры Н. Жансейітов сотқа талап-арыз бе- 
ріп, азамат Бондарев Алексей Василиевичті 1994 жьшы туған 
Бондарев Романға ата-ана болу қүқығынан айыруды сүрай- 
ды. Сот мәжілісінде прокурор Н. Жансейітов азамат Алексей 
Бондаревтің үзақ уақыттардан бері спирт ішімдіктеріне са- 
лынып, баласының тәрбиесімен тек ара-түра ғана айналы- 
сатындығын және оның қазір сот үкімімен бес жылға бас 
бостандығынан айрылығанын сотта баяндайды.

Сот сүрауы бойынша мекгептен талап етіліп алынған 
қүжаттарда Роман Ғондаревтің өкесі — Бондарев Алексейдің 
баласын сабаққа жақсы баулығандығы жайлы жөне барлық 
ата-аналар жиналысын жібермей үздіксіз келіп түрғандығы 
Туралы мәліметтер көрсетіледі.

Соңғы сот үкімі шыққанға дейін Бондарев ешбір жерде 
жүмыс істемеген жене наркологиялық диспансерде “Екінші 
сатыдағы созылмалы алкоголизм” диагнозымен есепте түр- 
*ғаны белгілі болады. л т ^

Талап-арызында прокурор баланы, содай-ақ ата-әжесі- 
нің төрбиесіне беруді де қарастыруға болатын айтады. Алай- 
да оған қорғаншылық-қамқоршылық органдар қарсылық 
білдіреді, себебі аталған жанүяның түрмыс жағдайы мен ма- 
териалдық мүмкіндігі нашар, сондықтан да ол баланың мүд- 
десіне қайшы келеді дегенді айтады.

Істі шешіңіздер.
Аталған негіздер Бондарев Алексейді ата-ана болу қү- 

қығынан айруга жеткілікті деп санайсыздар ма?

6-такырып.
ЖАНҮЯ МҮШЕЛЕРІНІҢ АЛИМЕНТТІК

МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ
Такырып бойынша сүрақтар

1. Алименттік міндеттемелер: түсінігі, түрлері, пайда бо- 
лу негіздері.
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2. Ата-аналар мен балалардың алименттік міндеттеме-
лері.

2.1. Ата-аналардың кәмелетке толмаған балаларды асы- 
рау міндеті. Асыраудың нысандары мен тәртібі;

2.2. Кәмелетке толмаған балаларды асырау үшін сот төр- 
тібімен алынатын алименттің мөлшері;

2.3. Ата-аналардың жасы кәмелетке толған, еңбекке қа- 
білеттігі жоқ балаларды асырау міндеті;

2.4. Ата-аналардың балаларды асырау кезіндегі қосымша 
шыгындарға қатысуы.

2.5. Кәмелетке жасы толған балалардың ездерінің ата- 
аналарын асырау міндеті (талап ету шарттары).

2.6. Көмелетке жасы толған балалардың ата-аналарын 
асырауы кезіндегі қосымша шығындарға қатысуы.

3. Ерлі-зайыптылардың мен бүрынғы ерлі-зайыптылар- 
дың алименттік міндеттемелері:

3.1. Ерлі-зайыптылардың өздерінің бірін-бірі асырау мін- 
деттемелері (талап ету шартгары).

3.2. Бүрынғы ерлі-зайыптылардың неке бүзылғаннан кей- 
ін алуға тиіс алиментгері (талап ету шарттары).

4. Өзге де жанүя мүшелерінің алиментгік міндеттемелері:
4.1. Ағалары мен әкпелерінің өздерінің жасы кәмелетке 

толмаған және еңбекке қабілеті жоқ інілері мен қарындаста- 
рын асырау міндеті (талап ету шарттары).

4.2. Аталар мен өжелердің оздерің немерелерін асырау
міңдеті;

4.3. Немерелердің оздерінің аталары мен өжелерін асы- 
рау міңдеті;

4.4. Өгей балалар мен өгей қыздардың оздерінің огей 
әкесі мен өгей шешесін асырау міндеті (талап ету шарттары);

4.5. Өзге де жанүя мүшелері үшін өндірілетін алименттің 
мөлшері.

5. Алимент төлеу туралы келісім:
5.1. Алименттік қатынастардың түсінігі, субъекгілері;
5.2. Алиментік қатынастардың нысаны мен мазмүны.
6. Алимент төлеудің және ондіріп алудың тәртібі;
6.1. Сот шешімі бойынша алимент өндіріп алу;
6.2. Алименттік толемдерді үстап қалуды үйымдастыруға 

байланысты үйымдардың міндеттері;
6.3. Алимеш' тәлеу туралы келісімге сөйес алимент үстап

қалу.

\ \
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6.4. Алиментік борыштарды анықтау. Алименттік бо-
рыштарды өтеуден босату.

6.5. Алиментгі кешіктіріп толегені үшін жауапкершілік;
6.6. Сот шешімімен белііленген алимент төлемінің мөл- 

шерін өзгертудің негіздері мен тәртібі;
6.7. Алименттік міндеттемелердің тоқтатылуы.

Қүқықтык-нормативтік актілер

1. “Неке және отбасы туралы” 17.12.98 жылғы ҚР Заңы.
2. ҚР АК (жалпы бөлім) 27.12.94.
3. ҚР Заңы. ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексі 13.07.99.
4. ҚР “Нотариат туралы” Заңы 14.07.97.
5. Қүқықтық жәрдем көрсету жөне азматтық, отбасылық, 

сондай-ақ. қылмыстық ісгер бойынша Конвенция 03.01.93.
6. Шетелден алимент өндіріп алу туралы Конвенция

05.09.62. ҚР Заңымен 30.12.99 бекітілген.
7. “Некені бүзуға байланысты істерді қарау кезінде сот- 

тардың заңнамаларды қолдануы туралы” ҚР Жоғарғы Сот 
Пленумының Қаулысы 28.04.2000.

Әдебиетгер

1. Антокольская М. В. Семейное право.— М.: Юристъ, 1996.
2. Антокольская М. В. Курс лекций по семейному праву.— 

М.: Юристъ, 1995.
3. Гражданское право. Оқулық. 3 болім / /  А. П. Сергеев, 

Ю. К. Толстойдың редакциясы бойынша.— М.: ПРОСПЕКТ, 
1998.

4. Нечаева А. М. Семейное право. Курс лекций.—  М.: 
Юристь, 2000.

5. Акбергенова М. Н. Обзор праюгики рассмотрения
семейных споров Актюбинским городским судом / /
Гражданское законодательство РК. В. 9.— А.: ТОО Баспа, 
2000.

Есептер

1. Абилова Фарида мен Абилов Мақсат 1995 жыддан бас- 
тап занды некеде болады, осы некеден олардьщ 1997 жылдың



тамыз айында туған Хасан есімді бір үлдары бар болатын.
1999 жылдың тамыз айында Алматы қаласы Алмалы аудан- 
дық сотының шешімі бойынша ерлі-зайыпты Абиловтардың 
арасында неке ажыратылады.

Автопаркте жүргізуші болып жүмыс істейтін Мақсат 
Абилов неке бүзылған уақыттан бастап зайыбының талап- 
арызы бойынша жасы кәмелетке жетпеген Хасанға алимент 
төлеп түрады.

Кейнінірек Абилов жүмыс орнын ауыстырып, яғни 2000 
жылдың сөуі айынан бастап ЖШС-ке экспедитор болып жү- 
мысқа кіреді де, сол кезден бастап алимент төлеуді тоқта- 
тады.

Сонымен жоғарьща аталған уақыт пен 2002 жылдың 
ақпаны аралығында Абиловтың алименттік борыштары қор- 
даланып қалады.

Осы жағдайда алимент төлеудің тәртібі қандай болмақ?

2. Қуанышбаева Э. М. 2001 жылдың 15 шілдесінде сотқа 
талап-арыз беріп А. С. Бекеновты баласының әкесі деп та- 
нуды жөне одан алимент өндіріп беруді сүрайды. Өз ары- 
зында талапкер мьгаа жайларды хабарлайды: 1996 жылдың 
қараша айында Алматы қаласының орталық мешітінде Беке- 
новпен азматтық некеге түрғанын, некені рәсімдеу кезінде 
екі жақтан да жақын туыстардың болғанын, оның соңы неке 
тойына үласқандығы жайлы айтылады.

Осыдан кейін олар Алматыда түрып жатады да 1997 
жыдцың тамыз айында күйеуі екеуі араздасып қалып Қуа- 
нышбаева Э. М. Есік қаласына өз ата-анасының үйіне кетіп 
қалады. Бүл кезде Қуанышбаева Э. М. жүкті болатын.

Келесі жылдың 6 ақпанында ол үл туады, бірақ Бекенов 
оны іздеп келмейді.

Сотта Бекенов болса Қуанышбаеваның бүл талабын мой- 
ындаудан бас тартып, өзінің талапкермен шын мөнінде алты 
айдай көлемде азаматтық некеде болғанын, бірақ оның жүк- 
ті екендігін білмегенін, оның үстіне Қуанышбаева өзінің 
жүктілігі жайлы оған ештеңе айтпағанын баяндайды.

Сот қандай шешім қабылдауы тиіс.
Талапкердің өтінішін қанағатгандыруға занды негіз бар ма?

3. Ерлі-зайыпты Леоновтардың некесінен оргақ үш бала 
болады. Олар өздерінің нскелерін бүзган кезде балаларының
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тағдыры жайлы екеуі төмендегідей келісімге келеді: екі қыз 
шешесімен, ал үлы-әкесімен қалатын больш шешіледі.

Леонова мектепте мүғалім болып жүмыс істейтін, ала- 
тын жалақысы 6 000 теңгені қүрайды да, ал Леонов болса 
жүргізуші болып істеп 25 000 теңге еңбекақы алады. Ерлі- 
зайыпты Леоновтар арасында алимент төлеуге байалнысты 
дау туындайды. Леонова күйеуінің жалақысының 25% али- 
мент төлемі етіп белгіленуі тиіс деп санайды, себебі оның 
асырауында тек бір ғана бала бар, ал өзінде екі қыз бар.

Осы іс бойынша сот қандай шешім қабылдауы тиіс?
Балалар ата-аналардың екеуіне де қалдырылған жағдай- 

да алимент төлеу қалай жүзеге асырылады?

4. Дорошенко сотқа талап-арыз беріп, онда Виноходов- 
тан кәмелетке толмаған бала үшін алимент өндіріп беруді 
сүрайды, себебі баланың өкесі өз еркімен алимент төлеуден 
немесе қандай да бір материалдық көмек көрсетуден үнемі 
жалтаратындығы жайлы және олрдың арасында алимент тө- 
леу туралы келісімнің болмағандығын көрсетеді. Сот Доро- 
шенконың талабьш қанағаттандырып, Виноходовтың бар- 
лық табыс көзінің 1/4 бөлігін бала кәмелетке толғанша то- 
леу тиіс деп шешім шығарады.

Сот шешімімен келіспеген Виноходов кассациялық ша- 
ғым жазып талапты қанағаггандырудан бас тартуды сүрайды. 
Өз шағымында Виноходов баланың туу туралы куәліғінде 
оны баланың әкесі деп корсетілгені болмаса, шын мәнінде 
оның балаға әке болып табылмайтындығын айтады. Сондай- 
ақ бала оның тегінде (фамилиясында) емес, Дорошенко бо- 
лып жазылатындығын, сол себептен де одан алимент өндіріп 
алуы заңсыз деп мәлімдейді.

Істі шешіңіздер.
Виноходовтың кассациялық шағымы бойьшша қандай 

шешім қабылдануы керек?

5. 1998 жылы Аман Бекенов Айман Абдулловамен неке 
бүзған болатын. Алматы облысы Қарасай аудандық сотының 
шешімімен ол өзінің 9 жасар баласы Дәулетке алимент төлеп 
түруға тиісті болатын. Сот шешімі шыққаннан кейін ал- 
ғашқы жарты жыл бойы ол үзбей алимент төлеп түратын, 
алайда кейін кенеттен Қаскелен қаласынан із-түссіз жоқ 
болып кетеді.
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Абдуллова
қалалық жылдан кейін іздес-
тірудің нөтижесінде Бекенов табылады. Ол Тараз қаласында 
тұрып жатқан екен. Оның түрғылықты жері туралы мөлімет 
Айман Абдулловаға дереу хабарланады, ол оны ести салып 
Тараз қаласына келіп, сондағы қалалық сотқа талап-арыз 
жазып Бекеновтан екі жыл төленбеғен алиментті өндіріп 
беруді сүрайды. Бүл кезде Бекенов екінші рет некеғе түрған 
екен және одан бір қызы бар болып шығады. Сондай-ақ 
Абдулловаға Бекеновтың коммерциялық банкте күзетші бо- 
лып жүмыс істейтіні және екінші әйелінің ата-аналары та-

пәтерде
болады

Істі сотта қарау кезінде төмендегідей мән-жайлар белғілі 
болады: Бекеновтың озінің жеке мүлкі мен ақшасы болмай- 
ды, ал үйіндегі бар мүлік оның екінші әйелімен бірлесіп 
жинаған ортақ бірлескен меншігі болып шығады.

Екі жыл бойы төленбеген алимент соммасы осы кезде 
біршама қордаланып қалған екен. Алиментгік борышты Бе- 
кеновтан толық өндіріп алу мүмкін болмағандықтан Абдул- 
лова әзінің бүрынғы күйеуінің ерлі-зайьптгылардың ортақ

мүлюндегі
шты өтеүді талап

алименттік
ретінде

луі мүмкін.
-ллимент төлеушінің мүлкГ — дегенді қалай 

дер?

6. Асхат Садыров Марина Китаевамен некеге түрғаннан 
кейін бір жыл откеннен соң Шымкент қаласынан Маңғы- 
стау облысына табыс іздеп жолға шығады да кейін сол жер- 
Дегі мүнай компанияларының біріне бүрғышы болып жү- 
мысқа түрады. Асхат Маңғыстауға аттанардың алдында олар- 
дың түңғышы — Ильяс дүниеге келген еді. Бастапқы кездері 
Асхат өз жанұясына үнемі үзбей хат жазып жөне ақша са- 
лып түратын. Алайда арада үш жыл өткеннен кейін Марина 
өзінің зайыбынан не хат, не ақша алмайтын болады. Өзінің 
жанүяға деген мүндай козқарасына коңілі толмаған Китаева 
сотқа талап-арыз беріп Садыровты баланы асырауға байла-
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нысты өзшщ өкелік міндетін орындамағаны үшін ата-ана 
қүқығынан айырып әрі одан алимент өндіріп беруді өтінеді.

Сот Китаеваньщ талабын қанағаттандырады. Сот шеші- 
міне сәйкес Садырор баласына, яғни Ильясқа көмлетке тол- 
ғанша алимент төлец түрады.

Арада 30 жыл өткеннен кейін Садыров пенсияға шығып 
өрі екінші топтың мүгедеғі болып Шымкентке қайтьш ора- 
лады, бірақ сол бүрынғысынша жанүясьша қосылмай бөлек 
түра береді.

Бүл кезде Ильяс Садыров мектепті бітіріп, педагогика- 
лық институтқа түсіп оны аяқтаған кейін колледжде мүғалім 
болып жүмыс істеп жүреді.

2001 жылы Асхат Садыров сотқа талап-арыз беріп үлы 
Ильяс Садыровтан өзіне алимент төлеуді талап етеді. Өзінің 
баласына қойған бүл талабын ол былайша негіздейді: мү- 
гедек болуьша байланысты оған жиі қымбат дәрілір сатып 
алуына жөне дөрігерлердің қызметін өтеуге көп қаражатты 
қажет ететіндігімен түсіндіреді. Ильяс болса өкесінің бүл 
талабын қанағаттандырудан бас тартады.

Бүл іс сотта қаралған кезде Асхат Садыров өзінің Ильяс 
Садыровқа алимент төлегенін өзіндегі сақтаулы қүжатгар-
мен дөлелдеп береді.

Істі шешіңіздер. Асхат Садыровтың талабы негізді ме?
Бүл арада Ильяс Садыровты алимент төлеуден босатуға

негіз бар ма?

7. Неке бүзардың алдында ерлі-зайыпты Рашид пен Фа- 
рида Мусиннің арасында ауызша келісім жасалады, ол бой- 
ынша Мусиндердің 14 жасар баласы Әмір өкесімен қалады 
да, ал Фарида Мусина оны асырау үшін оған ай сайын 6 
мың тенге ақша беретін болып өзіне міндеттеме алады. 
Фарида халықаралық ақпарат агенттігінде аудармашы болып 
жүмыс істейтін жөне оның еңбек ақысы Қазақ ботаника 
ғылыми-зерттеу институтында ғылыми қызметкер болып жү- 
мыс істейтін Рашидтің жалақысынан едөуір көп еді. Арада 
бір жыл өткеннен кейін Рашид институттан жүмыстан шы- 
ғьш кетеді де, Алматы қаласындағы киім сататын базардың 
бірінде аяқ киім сатумен айналыса бастайды. Сегіз ай өтпей- 
ақ Рашидтің табысы Фариданың табысынан екі есе көи бо- 
лады. Мүны естіп білген Фаркда Мусина бүдан былай бала-
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сына алимент төлемейтіндігін мөлімдейді, себебі оның табы- 
сы азайған, сондықтанда Рашид баланы оның көмегінсіз-ақ 
асырай алады деп шешеді. 1

Рашид Мусин Фариданың пікірімен келіспей, егер али- 
мент төленбеген жағдайда сот төртібімен талап етуге мәжбүр 
блатындығын айтады. | Ш

Ерлі-зайыпты Мусиндердің жасаған мәмілесіне қүқық- 
тық түрғыдан баға беріңіздер. Егер Рашид Мусин сотқа 
талап-арыз берген жағдайда оның талабы қанағаттандырлуы
мүмкін бе? :А < ; Г 1

8. Ерлі зайьшты Назаровтардың жанүясында дүниеге 
келген сөби қыздың атын Индира деп қояды. Перзентханадан 
шықаннан кейін ерлі-зайыпты Назаровтар сөбиді АХАЖ ор- 
ганында тіркетеді. - ‘ ^

Арада сегіз ай әткеннен кейін кезекті дәрігерлік тексеру 
барысында жаңа туған жас сәбиде сал (ДЦП) ауруынын бел- 
гілері бар екені анықталады. Индираны ауруханаға емдеуге 
жатқызады. Емдеу ешбір нәтиже бермегендіісген, дәрігерлер
ерлі-зайыпты Назаровтарға аурудың жазылмайтындығын ай-
тып Индираны үйге алып кетуді және оған тиісті күтім жа- 
сауды айтады. Осыдан кейін ерлі-зайыптьшар өзара кеесіп 
қызды ауруханада қалдыру жөн деп шешеді жөне оздеріні 
шешімін олар дәл қазір қызды күтіп бағуға олардың жанүя- 
сында ешбір жағдайдың жоқтығымен байланыстырады. Ерлі 
зайыпты Назаровтардың баладан бас тартқаны туралы ауру- 
хана қызметкерлері қорғаншы жөне қамқоршы органға ха-1 
барлайды, ал олар болса дереу сотқа талап-арыз беріп ерлі-
зайыпты Назаровтардың өрқайсысының қызға алимент тө- 
леуін талап етеді. ; "  ̂ л

Сот қорғаншы жөне қамқоршы органның талабын қа- 
нағаттандырады. Ерлі зайыпты Назаровтар сот шешімін дау- 
ламастан жүйелі түрде қызына алимент толеп түратын бо-
ЛаДЫ.

Индира 18-ге толғанда Назаровтар алимент төлеуді тоқ-
татады. Қорғаншы және қамқоршы орган ерлі-зайыпты На- 
заровтардан алимент төлеуді жалғастыруды талап етеді.

Қорғаншы және қамқоршы органның талабын қанағат- 
тандыруға негіз бар ма?

Сот енді қандай шешім шығаруы тиіс?



лСасы көмелетке толған балалар үшін алимент төлеудің 
негіздерін атаңыздар.

9. 2001 жьщдын маусым айында Қалиева некені бүзу ту-
ралы сотқа талап-арыз береді. Өзінің талап арызында Қали-
ева 1972 жылдан бері Қалиевпен заңцы нскеде болғанын
жөне осы некеден бүл күнде олардың төрт баласының бар
екендігін баяндайды. 1986 жылдан бері ерлі-зайыптылар бір-
ге түрмайды. 2000 жылдан бері іс жүзінде ерлі-зайыпты-
лардың некесі бүзылған болып саналады, ал Қалиева қазір
балаларды алып ата-анасының қолында түрып жатқан еді.
Міне содан бері ол жауапкермен ешбір қатнаста болған
емес-ті. Сондай-ақ Қалиевтан балаларды асырауға алимент 
талап етпегенді.

Сот қандай шешім шығаруы тиіс?
Алимент төлеу қай кезден басталады?

мария Қаоашева басқа қалада түратын өгей шеше- 
сінің қайтыс болғандығы туралы хабар алады. Ол үшақпен 
жедел оның жерлеу рәсіміне қатысуға аттанып кетеді. Үшақ 
Қонар кезде сәтсіздікке үшырап нөтижесінде үшақтың бар- 
лық жолаушылары, соның ішінде Мария Қабашева да қай-
тыс болады.

Марқүмның күйеуі — Нүркен Тажиев үшін зайыбының
бүл қазасы аса ауыр тиеді. Арақпен өзін жүбатпақ болған
Нүркен көп уақыт өтпей спирт ішімдіктеріне мүлцем салы-
нып кетеді де, ақыры созылмалы алкоголизм ауруына шал-
дығады. Ол ішімдікке салынған күндері оның алты жасар
қызы-Наргиз бірнеше күндер бойы ешбір күтімсіз қалатын.
Бүл жай қорғаншы жөне қамқоршы органға белгілі болады.

Жоғарыда аталған дәлелдердің негізінде Алматы қаласы-
ның Бостандық аудандық сотының шешімімен Нүркен Та-
жиев ата-ана болу қүқығынан айырылады да, ал бір ай өт-
кеннен кейін сот шешімімен оның өрекет қабілеттігі шек- 
теледі.

Нүркен Тажиевтің қамқоршысы болып оның ағасы 
Бектемір Тажиев тағайындалады. Наргизді Марияның әкп

алады
ми түр 
далады

қорғаншысы болып тағайын-
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1999 жылдың наурыз айында Нүркен Тажиев кеннеттен 
жоқ болып кетеді. Ол туралы Бекгемір Тажиев ішкі істер 
органына дереу хабарлайды, алайда полиция тарапынан жүр- 
гізілген іздестіру шаралары ешбір нөтиже бермейді.

2001 жылдың жазында өзінің жазғы демалысын Көкше- 
тау қаласында өткізіп қайтқан Сарбасованың бір танысы 
оған Кокшетау қаласынан Нүркенді көргендігін және оның 
осы жердегі өзен параходствасында жүмыс істейтіндігі ту- 
ралы айтады. '1

Осыдан кейін Сарбасова Нүркен Тажиевтен Наргиз 
үшін алимент төлеуді талап етеді. Қыздың әкесі бүл талапты 
мойындап айына 4 000 тенге алимент төлеп түруға келіседі. 
Алайда Сарбасова бүл келісімнің жазбаша түрде жасальпт 
нотариадды түрде куәлендірілуін талап етеді.

Нүркен Тажиев оған қарсы болмайды.
Сонымен алимент төлеу туралы келісім жазбаша нысан- 

да жасалып нотариуспен куәлендіріледі.
Томендегі сүрчқтарға жауап беріңіздер: ата-ана қүқығы- 

нан айрылған Нүркен Тажиев озінің қызына алимент төлеп 
түруға міндетті ме? . | Ш

Нүркен Тажиевтің алимент төлеу туралы келісімге қам- 
қоршысы-Бектемір Тажиевтің рүқсатын алмай-ақ қол қоюға 
қүқысы бар ма? і

Алимент толеу туралы келісімге отырғаннан кейін али-
мент төлеуші біржақты осы келісімді орындаудан бас тарта 
ала ма?  ̂?

11. Қойгелдинова сотқа талап-арыз беріп, өзінің бүрын- > 
ғы күйеуі Бошкуловтан кәмлетке жасы жеткен қызы үшін 
қосымша шығындарды өтеуге қажетті ақша сомасын төлетіп 
беруді сүрайды, ейткені ол жауапкермен осыған дейін занды 
некеде болған және сол некеден олардың жасы 18-ге толған 
бір қызының бар екендігіне жайлы өз арызында көрсетеді.

2000 жылы қызы ақылы негізде, жоғары оқу орнына
оҚУға түседі, ондағы әрбір оқу жылы үшін 500 американ 
долларын төлеуге тиіс.

Оның жаңғыз озі мүндай ақша төлеуге мүмкіндігі жоқ 
болатын. Осыған сөйкес Қойгелдинова жауапкерді айына 5 
000 тенге төлеп түруға міндеттеуді сүрайды.

Сот қандай шешім шығаруы тиіс?

42



Қосымша шығындарды өтеудің негіздері мен тәртібін
атаңыздар.

12. Боброва Ирина сотқа талап-арыз беріп Бобров Алек-
сейден өзінің 1998 жылдың 24 мамырында туылған баласы
Владимир үшін бір-жолғы төлем түріндегі алимент толемін
өндіріп беруді сүайды. Боброва өз арызында 1999 жылдың
ақпанында Бобров Алексеймен сот арқылы ажырасқанын
және сот шешіміне сәйкес жауапкер 4 500 тенге алимент 
төлеуі тиіс болғанын баяндайды.

Осы іс сотта қаралған кезде төмендегідей мөн жайлар, 
яғни, қазір Бобровтың Беккер деген әйелмен заңцы некеде 
екендігі, сондай-ақ ол осы таяу күндері Германияға түрақты 
түру үшін көшкелі жатқаны анықталады. Осы аталған себеп- 
терге байланысты Боброва жауапкерге бір-жолғы төлем тү- 
ршдегі алимент толемін, яғни 250 000 тенгенің барлығын он- 
діртіп беруді сүрайды. Бобров бүл талапты қанағаттанды - 
рудан бас тартып, өзінің дөл қазір жүмыссыз жүргендігін 
жөне екінші некеден бір қызының бар екендігін соттың ес- 
керуін өтінеді. Сондай-ақ көшуге байланысты қазір оның 
жанүясы үшін қосымша шыгындар шығаруларына тура ке- 
ліп түрғанын да айтады. Соған қарамастан ол бірден 120 000 
теңге толеуге даяр екенін, ал қалған соманы Германияға кө- 
шіп барып, жүмысқа түрғаннан кейін әр ай сайын 5 000 тең- 
ге көлемінде салып түратындығы туралы қолхат жазып береді.

Сот қандай шешім шығаруы тиіс?

7-тақырып.
АТА-АНАСЫНЫҢ ҚАМҚОРЫНАН АЙЫРЫЛҒАН 

БАЛАЛАРДЫ ТӘРБИЕЛЕУДІҢ НЫСАНДАРЫ

Тақырып бойынша сүрақтар

1. Ата-анасының қамқорынан айырылған балаларды 
анықтау.

2. Бала (қыз) асырап алу:
2.1. Бала асырап алудың түсінігі мен тәртібі.
2.2. Бала (қыз) асырап алудың қүқықтық салдары.
2.3. Бала (қыз) асырап алуды жарамсыз деп тану.
3. Балаларға қорғаншылық пен қамқоршылық жасау.



3.1. Қорғаншылық пен қамқоршылық белгілеудщ төргібі.
3.2. Қорганшылық (қамқоршылық) тағайындалган бала-

лардың құқықтары. ■
3.3. Қорғаншылар мен қамқоршылардың қүқықтары мен 

міндеттері. Олардың өз міндеттерін орындау тәртібі.
3.4. Тәрбиелеу, емдеу мекемелеріндегі балаларға қорған- 

шьшық пен қамқоршылық белгілеудің төртібі.
3.5. Қорғаншылық пен қамқоршылықтың тоқтатылуы.
4. Патронат: : жу/ц
4.1. Түсінігі мен пайда болу негіздері;
4.2. Баланы тәрбиеге беру туралы шарттың субъектілері;
4.3. Патронаттық тәрбиедегі балалардың қүқықтары мен 

міндеттері; - ;л©йІ
4.4. Баланы тәрбиеге беру туралы шартты бүзу;
5. Жанүя түріндегі балалар деревнясы мен жасөспірім-

дер үйі: ,. §Ж й-Й
5.1. Жанүя түріндегі балалар деревнясьшьщ қүқықтық 

мәртебесі;  ̂ ч
5.2. Жанүя түріндегі балалар деревнясына балаларды 

орналастыру; , ' , ,
5.3. Тәрбиеші-ананың қүқықтары мен міндеттері;
5.4. Балалар деревнясында төрбиеленушілердің қүқық- 

тары мен міндеттері;
5.5. Жасөспірімдер үйінің түсінігі, мақсаты мен міндеті 

(әлеуметтік бейімдеу орталықтары);
5.6. Жасөспірімдер үйінде әлеуметтік бейімдеуден отетін 

түлғалар. - -
5.7. Әлеуметтік бейімдеуден өтетін тұлгалардың құқық-

тары мен міндеттері. . ;

Қүқықтық-нормативтік актілер

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы.
2. “Неке және отбасы туралы” 17.12.98 жылғы ҚР Заңы.
3. ҚР АК (жалпы бөлім) 27.12.94.
4. ҚР АК (ерекше бөлім) 01.07.99
5. ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексі 13.07.99.
6. ҚР Қылмыстық кодексі 16.07.97.
7. ҚР “Білім туралы” Заңы 18.01.92.
8. ҚР “Азаматтық туралы 1 Заңы 20.12.91.



9. “Қазақстан Республикасындағы шет ел азаматтары- 
ның қүқықтық жағдайы туралы” ҚР Президентінің Заң кү- 
ші бар Жарлығы 19.06.95.

10. “Түлға науқас болған жағдайда бала (қыз) асырап 
алуға, балаға қорғаңшы (қамқоршы), патронаттықты жүзеге 
асыра алмайтын аурулардың тізбесін Бекіту туралы” ҚР
Үкімегінің Қаулысы 24.06.99.

11. “Білім алу кезінде мүқтаж адамдарға берілетін өлеу- 
меттік жәрдемнің молшері мен қайнар көздері туралы” ҚР
Үкіметінің Қаулысы 17.05.2000.

12. Патронат туралы ҚР Үкіметінің Қаулысымен Бекі- 
тілген Ереже 09.09.99.

13. ҚР-ның азаматы болып табылатын балаларды асы- 
рап алуга ниет білдірген шет ел азаматтарын есепке алу тура- 
лы ҚР сыртқы істер минстрінің Бүйрығымен 17.06.99 ж. Бе- 
кітілген Ереже.

14. ҚР Үкіметінің 09.09.99 жылғы Қаулысымен бекітіл- 
ген Ата-анасының қамқорынан айырылған балаларды орта- 
лықтаңцырып есепке алуды үйымдастырудың тәртібі туралы 
ережесі.

15. Қүқықтық жөрдем көрсету мен азматтык, отбасы- 
лық, сондай-ақ қылмыстық істер бойынша Конвенция
03.01.93.
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16. Балалар қүқығы туралы Конвенция (Нью-Иорк,
20.11.89 ж.). ҚР Қаулысымен 08.06.94 бекітілген.

17. “Балаларды (қыздарды) асырап алуға байланысты іс- 
терді қарау кезінде соттардың неке және отбасы туралы заң- 
намаларды қолдануының кейбір мөселелері туралы” ҚР Жо- 
гаргы Сот Пленумының Қаулысы 22.12.2000.

18. Білім алу кезінде мүқтаж адамдарға берілетін әлеу- 
меттік жәрдемнің мөлшері мен қайнар көздері туралы 17. 
05.2000 ж. ҚР Үкіметінің Қаулысымен Бекітілген Нүсқауы.
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Есептер I

1. Туған әкпесі қайтыс болғаннан кейін оның екі жасар I 
қызын Коваленко қолына алады. Арада бір жыл откеннен I 
кейін Коваленко жергілікті қорғаншы және қамқоршы ор-,1 
ганға жүгініп үш жасар Ленаны қалай асырап алуға бола-ж 
тындығы туралы кеңес береуці сүрайды, сондай-ақ ол бүл 11 
күнде кішкентай қыздың өзіне өте бауыр басып кеткенін * 
және оны мама деп атайтынын айтады. Осы уақьггқа дейін I  
қыздың әкесі оны іздеп біде-бір рет келген емес және 1 
ешқашанда матерйалдық жәрдем көрсетпейтін. Сонымен 1 
бірге Ленаньщ өкесі басқа өйелмен некеге түрып және таяу 1  
күндері олар өзге бір қалаға көшпекші екен. Коваленко ең I 
адцымен қызцы асырап алуға оның қүқығы бар ма және ол I
Үшін қандай қүжаттар қажет екендігін айтып берүді 1 
сүрайды. Л

Коваленконың сүрагына қалай жауап берер едіңздер? Ж
„ ^ азақстан Республикасының “Неке және отбасы тура- I  

лы Заңында бала асырап алудың қандай тәртіптері белгі-Щ
ленген? ■

2. АҚШ-тан келген ерлі-зайыптылар қорғаншы және ®
қамқоршы органға келіп Қазақстан Республикасының аза- 1
маты болып табьшатын баланы қалай асырап алуға болатын- і
дығы туралы мәлімет беруді әтінеді. Олар асырап алғысы ке- 1
летін баланың жасының екіден аспауын және мүмкін болса 4
славж1 үлгынан болуын қалайтындықтарын мәлімдейді. Ер- 1
лі-заиыпты Тимсондар Қазақстанға тек үш аптага ғана кел- Я



гендікген, мүмкін болса осы мерзім аралығында асырап 
алуға Өела тауып, оны Америкаға өздерімен бірге алып қайт- 
қысы келетіндіктерін айтады. Осыған орай олар бала асырап 
алу процедурасы жалпы қанша уақытты қажет ететіндігін
және олардан қандай қүжаттардың талап етілетіндігін білгісі 
келеді. \

Ерлі-зайыптыЛарға қалай жауап берер едіңіздер?
Асырап алушылар шет ел азаматтары болған жағдайда 

асырап алудьщ ерекшеліктері қандай болады?

3. 2001 жылдың маусым айында асырап алынған бала- 
ның анасы-Исакова Мадина сотқа талап-арыз беріп Абише- 
ваның бала асырап алуға байланысты қүжаттарының күшін 
жоюды талап етеді, себебі талапкердің пікірінше ол асырап 
алуды оның келісімін алмай жүзеге асырған.

Іс сотга қаралған кезде талапкер мына жайларды мәлім- 
дейді: 2001 жылдың мамыр айында ол өзінің баласы Асқар- 
ды, шешесінің үйіне қалдырып кеткен болатын, себебі жү- 
мыс бабымен жолсапарға жиі шығуына тура келетін еді, міне 
осыны пайдаланып өзінің ағасы Т. Исаковпен бірге түратын 
Абишева баланы оның шешесінен алып қояды.

Кезекті жол сапардан оральпт ол өз баласын қайтып 
алъш кетпекші болғаңда өзінің туған ағасы жөне Абишева 
баланы жаз соңына дейін тағы қалдыра түруды өтінеді. Шіл- 
де айында Абишева Т. Исаковпен араздасып қалады, осьщан 
кейін қорғаншы және қамқоршы органнан жасырып Аби- 
шева баланы өзімен бірге алып кетіп қалады.

Мадина Исакованың талабы қанағаттандыруға жата ма?
Бала (қыз) асырап алудың күшін жоюға негіз болатын 

жаідайларды атаңыздар.
Бала асырап алудың күшін жою мен бала асырап алуды 

жарамсыз деп танудың қандай айырмашылығы бар?

4. 14 жасар Томирис Мамедованың ата-анасы үшақ апа- 
тынан қайтыс болып кеткен болатын. Он бір жасынан бас- 
тап содан бері Томирис өзінің анасының өкпесі — Хасано- 
ваның үйінде түрып жатады жөне ол ресми түрде Томи- 
ристің қамқоршысы болып табылатын.

Томирис болса музыка мектебінің сегізінші сыныбында 
оқитын.
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Бірде Хасановаға Томиристің жүюгі болып қалганы бел- 
гілі болады. Тәтесімен оңаша сөйлескенде Томирис баланың 
оған керек еместігін айтады. Тәтесі қыздың бүл шешіміне 
қарсы болмайды, өрі оган сәбиді гіерзентханада қалдырып 
кетуге кеңес береді. Сәбидің әкесі болып 15 жасар Руслан 
Тайров танылады, сондай-ақ оның әке-шешесі де Хасанова-
ның пікіріне қарсы емес еді.

Томирис перзентханада қыз туады да, оның бас дәрі- 
геріне жаңа туылган нәрестені перзентханада қалдырып кет- 
кісі келетіндігін мәлімдейді. Мүны естіп білгеннен кейін 
перзентхананың бас дәрігері қорганшы жөне қамкоршы ор- 
ганьшың өкілдерін шақыртып Томирис Мамедова мен Рус- 
лан Тайровқан қызды басқа біреулердің асырап алуларына 
қарсы емес екендіктерін білдіріп, бірлесіп арыз жазуларын 
сүрайды. •' ; :■;?;■ /а.-іК- ..Гф

Істі шешіңіздер.
Кәмлетке жасы толмаған ата-аналардың — басқа біреу- 

лердің баласын (қызын) асырап алуға келісім беруі қалай 
жүзеге асырылады?

5. Нүркен Абдуловты әскери борышын өтеуге шақырған 
кезде ол Алмагүл Айдаровамен занды некеде болатын және 
олардың бір жасар Арман есімді балалары бар еді.

Алғашқы уақьптарда Нүркен өзінің әйеліне жиі хат 
жазып түратын, бір жылдан кейін Алмагүл хаттардың сирек 
келе бастаганын байқайды, ал әскери борьппын аяктауға үш 
ай қалғанда ол хат жазуды мүлдем қояды.

Осыдан кейін ол өзі туралы ешбір хабар бермейді. Ал- 
магүл Нүркеннің ата-анасынан өзінің күйеуі туралы мәлімет 
сүрап барғанда олар баласынан бір жылдам астам уақыт 
бойы ешбір хабар алмағандарын айтады.

Айдарованың талап-арызы бойынша сот Абдуловты ха- 
барошарсыз кетті деп таниды.

Бір жылдан кейін автомобиль апатынан Алмагүл Айда- 
рова қаза табады. Ал Арманды атасы мен әжесінің өтінішіне 
қарамастан, қарт адамдар балаға қажетті күтім жасай алмай- 
ды деген желеумен балалар үйіне беріп жібереді.

Асырап алуға бала іздеп балалар үйіне жиі келіп жүретін 
ерлізайыпты Сағатжановтар Арманды көріп оны бірден үна- 
тып қалады. Көп уақыт өтпей олар балалар үйінің дирек-
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торына шйніш білдіріп, Арманды өздерінің жанүясына тәр-
биеге алғысы келетіндіктерін айтады. Қажетті қүжатгар рө-
сімделгеннен кейін ерлі-зайыпты Сагатжановтар Арманды 
асырап алады.

2000 жылы Арман алты жасқа толғанда баланың өкесі 
Нүркен Абдулов қайтып оралады.

Өзінің үзақ уақыт бойы хабар-ошарсыз кетуін ол әскери 
борышын өтегеннен кейін басқа бір әйелмен жанүя қүрып 
бірге түрғанымен түсіндіреді. Бүл күнде оның жаңа жанүясы  
жөне екі аласы бар екен.

Нүркен Абдулов әйелінің қайтыс болғанын естіп-біліп, 
енді Арманды өзінің жанүясына өзімен бірге алып кетпекші 
болады. Осыдан кейін Абдулов қорганшы жөне қамқоршы 
органға өтініш жасап өзінің үлы Арманмен кездесу үйымда-

сүраиды
Кездесу кезінде Арман өкесін танымайтын болып шыға- 

ды және онымен бірғе түрғысы келмейтіндігін, өзінің жаңа
қалғысы

Абдулов Сағатжановтардан
талап

лауы, яғни пікірі ескеріле ме?
Баласын қайтарып алу үшін Нүркен Абдулов қаңдай 

өрекетгер жасауға тиіс?

6. 2000 жылы қазан айының 20-сы күні кешке кезекші 
полицей-Шахаметов Орталық автовокзал маңынан кішкен- 
тай баланы кездестіреді. Баланың келбеті жүдеу, күтімсіз әрі 
жүпыны жеңіл киінген екен жөне ол орыс тілін түсінбейтін 
болып шығады. Көп өтпей бүл баланың жасы үште және 
үлты тэжік екендігі белгілі болады. Баланың жейдесінің қал- 
тасьгаан табылған бір жапырақ қағазда баланың есімі 
Шахрух екендігі жазылған екен. Сол күні Шахрух қалалық 
балалар ауруханасына жеткізіліп, тексеруден өткеннен кейін 
балалар үйіне жіберіледі.

Ерлі-зайыпты Николаевтар қорғаншы жөне қамқоршы 
органға өтініш білдіріп Шахрухты асырап алуға рүқсат етуді 
сүрайды. Қорғаншы жөне қамқоршы органның қызметкер- 
лері өкінішке орай бүл баланы ерлі-зайыпты Николаевтар- 
дың асырап алуына болмайтындығын айтады, себебі бүл 
баланың үлты — тәжік, орыс тілін білмейді жөне діні мен
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мәдениегі бөлек деп түсіндіреді. Бала асырагі алу кезіиде осы 
факторлар міндетті түрде ескерілуі тиіс.

Қорғаншы және қамқоршы органның қызметкерлерінің 
берген түсініктемелеріне баға беріңіздер? і

Бала асырап алу кезінде баланың қай үлтқа жататыны, 
тілі мен діні, мәдениетінің ерскшеліктері ескерлуі тиіс пе?

Ерлі-зайыпты Николаевтарға қандай кеңес берер едіңіз- 
дер? *

жылга
талып бас бостандығынан айырылады. Оның әкесіз тәрбие-

есімді
д . в* • 7* ------ --------- ---------—  ----------^  ^  § і *  ч  *  •  *

шы және қорғаншы орган Расулдың қорғаншысы етіп Фа- 
зылованың ағасы — Мамед Фазыловты тағайындайды. Фа- 
зыловтың өзінің жеке меншігінде кафесі бар болатын, ол үне-

1 жерде жүретін және іс жүзіңде баланың тәрбиесімен
мүлдем айналыспайтын. Расул осылайша Фазыловтың пәте- 
рінде жалғыз өзі түрып жатады, қорғаншысын тек азық-тү- 
лік әкелгенде ғана көріп түратьш.

Әр жыл сайын ерте көктемнен бастап жаз соңына дейін 
Фазылов Расулды кафеге жүмыс істеуге алып баратын. Со-
ның салдарынан ол әр жыл көктем шықка кезден бастап 
мектепке сабаққа бармайтын еді.

Расул 14 жасқа толған кезде Фазылов енді оның қам-
қоршысы болып тағайындалады.

Бір күні қамқоршысының дағдылы дөрекі де қатыгез 
қарымқатынасына шыдамаған Расул қашып кетеді де сотқа
талап

мәлімдейді
Істі шешіңіздер.

Тағайындалып қойған қамқоршылықты қай ор 
алады?

Фазылов езінің қамқорындағы Расулдың қандай 
тарьш бүзған?

Расулдың талабы канағаттанлытігя игятя

8. 24 жастағы Тимур Төлеубаев пен 20 жасар Айжан Адда- 
нова екеуі де қызмет бабы бойынша жолсапармен Астанага
кетш бара жатқанда поезда танысады. Олар бірін-бір үна- 
тады. мЗмЩйміИіііяі
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Арада бірнеше ай өткенне соң Айжанның аяғы ауыр бо- 
лып қалзды. Айжанның жүкгілігі сегіз айға жеткенде олар 
АЛАЖ органына өтініш бшдіріп некелерін зандаструды су- 
райды. Арада екі аттга өткенен кейін олардың некелері тір- 
келіп үлгермей жатып Айжанды перзентханаға алып кетеді. 
Айжан перзентхайада үл туады да өзі қайтыс болып кетеді.

Тимур перзентханадан баланы алып кетуге келгенде оған 
баланы бермейді, себебі ол Айжанмен заңцы некеде әлі жоқ
болатын. Тимур кеңес алу үшін заңгерге келгенде заңгер
оған, алдымен оның балаға қорғаншысы болып жазылуын
ал содан кейіннен баланы асырап алуына болатынын түсін- 
діреді.

Төлеубаев қажетті қүжаттарды жинап балаға қорғаншы 
болуды рәсімдеп жүргенде сәбиді перзентханадан Айжанның 
анасы Қарылғаш Алданова үйіне алып кетеді.

Қарылғаш Алданова баланы өкесіне беруден мүлдем бас
тартады.

Нөтижесінде баланьщ туған әкесі мен әжесінің арасында
дау туындайды.

Істі шешіңіздер.
Нәрестені Алдановаға бере салған перзентхана қызмет-

керлеріні әрекетіне баға берііздер.
Әрекетін қалай багалай сыздар?



Неке және отбасы туралы
Осы Заң Қазақстан Республикасындағы неке-отбасы қа- 

тынастарын, сондай-ақ оларды жүзеге асырудың кепілдікте- 
рін белгілеп, реттейді, отбасының дамуын Қазақстан Респуб- 
ликасы мемлекеттік әлеуметтік саясатының басым бағыты деп 
анықтай отырып, оның қуқықтары мен мүдделерін қорғауды 
қамтамасыз е т е д і I

1 -Б Ө Л ІМ . Ж А ЛПЫ  ЕРЕЖ ЕЛ ЕР ■■ I

1 -тарау. И
НЕКЕ-ОТБАСЫ ЗАҢДАРЫ |  

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі
ұ ғ ы м д а р  Я

Осы Заңда мынадай ұғымдар пайдаланылады: Щ
1) неке — ерлі-зайыптылар арасындағы мүліктік және мү- Я  

ліктік ем ес жеке қатынастарды туғызатын, отбасын қүру мақса- ■  
тымен заңдарда белгіленген тәртіппен тараптардың ерікті жөне щ 
толық келісімі жағдайында жасалған еркек пен әйелдің арасын- щ  
дағы тең қүқықты одақ; /  1Н

2) жалған неке — отбасын қүру ниетінсіз заңда белгіленген I  
тәртіппен жасалған және ерлі-зайыптылардың қүқықтары мен
міндеттерін туғызбайтын неке; щ

3) отбасы — некеден, туыстықтан, бала асырап алудан не- щ 
м есе балаларды тәрбиеге алудың өзге де нысандарынан туын- I  
дайтын мүліктік және мүліктік ем ес жеке қүқықтар мен міндет- ■  
терге байланысты және отбасы қатынастарын нығайту мен да- I  
мытуға жәрдемдесуге тиісті адамдар тобы; /  Щ

4) неке жасы — адамның некеге түру қүқығына жеткендегі I  
жасы;

5) балапық шақ — кәмелетке толмаған адамдардың қүқық- щк 
тық жай-күйі;

6) мүліктің шарттық режимі — ерлі-зайыптылардың және Я 
олар-дың осы некеден туған балаларының неке шартымен бел- я
гіленген меншігінің режимі; . / й

7) суррогат ана шарты — балалы болуды қалайтын адам - ■
Дар м өн бойға бала бітірудің жасанды әдісін нем есе эмбрион 1
имплантациясын қолдануға келісімін берген әйөлдің арасын- I 
дағы келісім; § Й £ ||

8) патронат уәкілетті мемлекеттік орган мен баланы тәр- 1  
биелеуге алуға тілек білдірген адамның (патронат тәрбиешінің) |  
жасасқан шарты бойынша ата-анасының қамқорлығынсыз қал- 1 
ған балалар азаматтардың отбасына төрбиелеуге берілөтін I
төрбие нысаны; }
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9) алименттер — алуға құқығы бар екінші адамға бір адам  
беруге міндетті болатын асырау қаражаты;

10) отбасылық жағдай — некеде түрғандағы немесе айы- 
рылысқандағы жағдай, балалардың немесе отбасының басқа 
да мүшелерінің болуы нем есе болмауы;

11) материапдық жағдай — жалақының, зейнетақының, бас- 
қа да табыстардың' болуы немесе болмауы; олардың мөлшері; 
мүліктің болуы; еңбек қабілетін жоғалту дәрежесі; отбасының 
басқа мүшелерінен материалдық кемек алуы немесе алмауы;

12) азаматтық хал актілері — адамның қүқықтары мен мін- 
„деттерінің пайда болуына және тоқтатылуына байланысты оны

дараландыратын заңдық ресімделген мән-жайлар;
13) жақын туыстары — ата-аналар, балалар, асырап алу- 

шылар, асырап алынғандар, ата-анасы бір және ата-анасы бө- 
лек ағалы-інілер мен апалы-сіңлілер (аға-қарындастар), ата, әже, 
немерелер;

14) қорғаншы (қамқоршы) — қорғаншылық пен қамқоршы- 
лық жөніндегі міндеттерді жүзеге асыру үшін заңда белгіленген 
тәртіппен тағайындалған адам;

15) қорғаншылық (қамқоршылық) — кәмелетке толмаған- 
дардың және сот әрекетке қабілетсіз (әрекет қабілеттілігі шек- 
теулі) деп таныған адамдардың құқықтары мен мүдделерін 
қорғаудың құқықтық нысаны;

16) репродукциялық денсаулық — адамның толымды ұрпақ 
туғызуға қабілетін көрсететін денсаулығы;

17) суррогат ана — суррогат ана мен ықтимал ата-ана ара- 
сындағы шарт бойынша бойға бала бітіру, оны кетеру және туу.

1. Неке және отбасы, ана, әке және бала мемлекеттің қор- 
ғауында болады.

2. Қазақстан Республикасының неке-отбасы заңдары:
1) еркек пен әйелдің некелі одағының еріктілігі;
2) ерлі-зайыптылардың отбасындағы құқықтарының теңдігі;
3) отбасының ісіне кімнің болса да өз бетінше араласуына 

жол берілмеушілік;
4) отбасы ішіндегі мәселелерді езара келісіммен шешу;
5) бапаларды отбасында тәрбиелеуге басымдық беру, олар- 

дың өсіп-жетілуі мен әл-ауқатгы болуына қамқорлық жасау;
6) отбасының кәмелетке толмаған және еңбекке қабьшет- 

сіз мүшелерінің қүқықтары мен мүдделерін қорғауға басымдық 
беру;

7) отбасы мүшелерінің өз құқықтарын кедергісіз жүзеге асы- 
руын қамтамасыз ету, бұл құқықтарды сот қорғауының мүмкін- 
Діктері;

8) отбасының барлық мүшелерін салауатты түрмыс салты- 
на ынталандыру принциптеріне негізделеді.

3. Мемлекеттік азаматтық хал актілерін жазу органдарында 
қиылған неке ғана танылады.



4. Некеге тұруы кезінде және отбасылық қатынастарда 
әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық тіл және діни белгілері бойынша 
азаматтардың құқықтарын шектеудің кез келген нысандарына 
тыйым салынады. з

Азаматтардың неке-отбасы қатынастарындағы құқықтары 
тек заң негізінде және отбасы мүшелері мен өзге д е  азамат- 
тардың денсаулы-ғын, адамгершілігін, құқықтарын және заңды 
мүдделерін қорғау мақсатында қаншалықты қажет болса, сон- 
дай шамада ғана шектелуі мүмкін.

3-бап. Неке-отбасы заңдарымен реттелетін
қатынастар

Неке-отбасы заңдары:
1) некеге тұрудың, некені тоқтатудың және оны жарамсыз 

деп танудың шарты мен тәртібін белгілейді;
2) отбасы мүшелерінің: ерлі-зайыптылардың, ата-аналар 

мен балалардың (асырап алушылар мен асырап алынғандар- 
дың) арасындағы, ал неке-отбасы заңдарында көзделген жағ- 
дайларда және шектерде басқа туыстар мен өзге де адамдар- 
дың арасындағы азаматтық құқықтар мен міндеттерді, мүліктік 
ем ес және мүліктік жеке қатынастарды реттейді;

3) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды отба- 
сына орналастырудь.ң нысандары мен тәртібін айқындайды;

4) азаматтық хал актілерін тіркеу және заңдарда белгі- 
ленген тәртіппен ақылы қызмет көрсету тәртібін реттейді.

4-бап. Неке-отбасы заңдары және отбасы құқығының
нормаларын қамтитын өзге де актілер

Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы
заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негізде-
леді, осы Заңнан, отбасылық құқық нормалары қамтылатын
Қазақстан Республикасының өзге д е  нормативтік құқықтық акті- 
лерінен тұрады.

5-бап. Неке-отбасы қатынастарына азаматтық
заңдарды қолдану

1. Осы Заңның 3-бабында аталған, неке-отбасы заңда- 
рымен реттелмеген (осы Заңның 4-бабы) отбасы мүшелерінің 
арасындағы мүліктік және мүліктік ем ес жеке қатынастарға 
азаматтық заңдар қолданылады, өйткені ол неке-отбасы қаты- 
настарының мәніне қайшы келмейді.

2. Осы заңның 3-бабында көзделген қатынастар заңдар- 
мен немесе тараптардың келісімімен реттелмеген және оларға 
қолданылатын әдет-ғұрып болмаған жағдайларда, бұл олардың 
мәніне қаишы келмейтіндіктен, мұндай қатынастарға ұқсас қа- 
тынастарды реттейтін некеотбасы және (немесе) азаматтық 
заңдардың нормалары (заң үқсастығы) қолданылады. Аталған 
жағдаиларда заң ұқсастығын пайдалану мумкін болмаса, неке- 
отоасы қатынастары субъектілерінің құқықтары мен міндеттері
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неке-отоасы немесе азаматтық заңдардың жалпы негіздері мен 
мән, және адалдық, парасаттылық пен әділеттілік талаптарь (Л -  
қық ұқсастығы) негізге алынып айқындалады.

2-тарау.
НЕКЕ-ОТБАСЫ ҚҰҚЫҚТАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

ЖӘНЕ ҚОРҒАУ

6-бап. Неке-отбасы қатынастарындағы қуқықтар
мен міндеттерді жузеге асыру

1. Егер заң актілерінде өзгеше белгіленбесе, азаматтар өз- 
деріне тиесілі неке-отбасы қатынастарынан туындайтын құқық-
тарды, оның ішінде осы құқықтарды қорғауға арналған қуқықты 
өз қалауы боиынша қолданады.

Неке-отбасы құқықтарын жүзеге асыру және міндеттерді
орындау отбасының басқа мүшелері мен құқықтың езге субъек-
тілерінің құқықтарын, бостандығын және заңды мүдделерін бүз- 
бауға тиіс. *

2. Неке-отбасы қүқықтары заңмен қорғалады, бүған осы 
құқықтардың мақсатына қайшы келетін жағдайлар қосылмайды.

7-бап. Неке-отбасы қуқықтарын қорғау 
Неке-отбасы құқықтарын қорғауды азаматтық сот ісін жүр-

гізу ережелері бойынша — сот, ал осы Заңда көзделген жағдай-
ларда мемлекеттік органдар нем есе қорғаншы және қамқоршы
органдар осы Заңның тиісті баптарында кезделген тәртіппен 
жүзеге асырады.

8-бап. Неке-огбасылық қатынастарға талап-арыздың
ескіруін қолдану

Р  Талап-арыздың ескіруі неке-отбасы қатынастарынан ту- 
ындайтын талаптарға қолданылмайды, бүған бүзылған құқықты
қорғауға арналған мерзім осы Заңмен белгіленген жағдайлар 
қос ы л май д ы.

2. Талап-арыздың ескіруін белгілейтін нормаларды қолдану
кезінде сот Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің
(жалпы бөлім) 177, 179, 180, 182—185-баптарының ережелерін 
басшылыққа алады.

2-БӨЛІМ. НЕКЕ

3-тарау.
НЕКЕГЕ ТҰРУДЫҢ ШАРТТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

9-бап. Некеге туру шарттары
1. Некеге тұру үшін некеге тұрушы еркек пен әйелдің езара 

ерікті келісімі және олардың неке жасына жетуі қажет.



2. Неке осы Заңның 11-бабында аталған мән-жайлар бол- 
ған жағдайда қиылмайды. Н

10-бап. Неке жасы
1. Неке жасы еркектер мен әйелдер үшін он сегіз жас бо-

лып белгіленеді. Л
2. Дәлелді себептер болған жағдайда мемлекеттік тіркеу

орны бойынша азаматтық хал актілерін жазу органдары неке 
жасын екі жылдан аспайтын мерзімге төмендетуі мүмкін.

3. Неке жасын төмендету турапы өтінішті некеге түруға ті- 
лек білдірушілер немесе олардың ата-аналары, не қорғаншы- 
лары (қамқоршылары) белгіленген неке жасын төмендету қа- 
жеттігін туғызатын себептерді көрсете отырып қозғай алады.

4. Барлық жағдайларда неке жасын төмендетуге тек не- 
кеге түрушылардың келісімімен ғана жол беріледі.

5. Неке жасына толмаған адамдар арасындағы некеге ата- 
аналарының не қорғаншыларының келісімімен ғана рүқсат еті-
леді. • -,;іч

11-бап. Араларында неке қиылуына жол берілмейтін
адамдар

Некеге түруға: '  ̂ Я
1) біреуі болса да басқа тіркелген некеде түрған адамдар- 

дың; 4 1 А;;
2) тікелей ата-тегі бойынша және өзінен тарайтын жақын 

туыстардың (ата-аналар мен балалардың, атасының, әжесінің 
және немерелерінің), ата-анасы бір және ата-анасы бөлек әкесі 
немесе анасы ортақ ағалы-інілер мен апалы-сіңілілердің (аға- 
қарындастардың); '

3) асырап алушылар мен асырап алғандардың;
4) біреуін болса да психикалық ауруының нем есе ақыл есі 

кемдігінің салдарынан сот әрекетке қабілетсіз деп таныған 
адамдардың арасында жол берілмейді.

12-бап. Некеге түратын адамдарды медициналық
тексеру

1. Некеге түруға тілек білдіруші адамдарға медициналық, 
сондай-ақ медициналық-генетикалық мәселелер және репро- 
дукциялық денсаулық қорғау мәселелері бойынша консульта- 
ция беру мен тексеруді мамандандырылған денсаулық сақтау 
мекемелері және некеге түратын адамдардың екеуінің келісімі- 
мен ғана жүргізеді.

2. Некеге түратын адамдарды тексерудің нәтижелері м е-
дициналық қүпия болып табылады және ол некеге түруға ниет-
тенген адамға тексеруден өткен адамның келісімімен ғана ха- 
барлануы мүмкін.
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13-бап. Некеге тұру тәртібі
1. Некеге тұратын адамдардың тікелей қатысуымен неке 

мемлекеттік азаматтық хал актілерін жазу органдарында қиы- 
лады.

Некеге түруға ниет білдірген адамдардың біреуі азаматтық 
хал актілерін жазу ̂ органына келе алмайтын ерекше жағдай- 
ларда неке мұндаи адамның туратын жері бойынша қиылуы
мүмкін.

Неке қию кезінде өкіл жіберуге жол берілмейді.
2. Некені қию некеге тұруға тілек білдірушілер азаматтық 

хал актілерін жазу органына арыз берген күннөн бастап бір ай 
мерзім өткен соң жүргізіледі.

Дәлелді себептер болған жағдайда неке қиюды мемлекет- 
тік тіркеу орны бойынша азаматтық хал актілерін жазу органы 
бір ай еткенге дейін неке қиюға, сондай-ақ осы мерзімді ұзар- 
туға, бірақ бір айдан аспайтын мерзімге ұзартуға рұқсат етуі 
мүмкін.

Ерекше мән-жайлар болған кезде (жүктілік, бала тууы, бір 
тараптың өміріне тікелей қауіп төнуі және басқа да ерекше 
мәнжайлар) неке өтініш берілген күні қиылуы мүмкін.

3. Неке қиюды мемлекеттік тіркеу азаматтық хал актілерін 
мемлекеттік тіркеу үшін белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

4. Азаматтық хал актілерін жазу органдарының некені 
тіркеуден бас тартуына некеге тұруға тілек білдіруші адамдар  
не олардың біреуі сотқа шағым жасай алады.

4-тарау.
НЕКЕНІ ТОҚТАТУ

14-бап. Жұбайының (зайыбының) қайтыс болуы және
оны өлді немесе олардың біреуі 
хабар-ошарсыз кеткен деп жариялау 
салдарынан некенің тоқтатылуы

1. Неке ерлі-зайыптылардың біреуінің қайтыс болуы неме- 
се сот оны өлді нем есе хабар-ошарсыз кеткен деп жариялау 
салдарынан тоқтатылады.

2. Сот қайтыс болды деп жариялаған немесе сот хабар- 
ошарсыз кеткен деп таныған жұбайы келген және тиісті сот ше- 
шімі күшін жойған жағдайда некені ерлі-зайыптылардың бірлес- 
кен өтініші бойынша азаматтық хал актілерін жазу органы қал- 
пына келтіруі мүмкін.

3. Егер жубайлардың екіншісі жаңа некеге отырса, некені 
қаппына келтіруге болмайды.

Егер неке қию кезінде тараптарға (немесе тараптардың бі- 
реуіне) қайтыс болды нем есе хабар-ошарсыз кетті деп таныл- 
ған жұбайы тірі екені белгілі болса, бұл ереже қолданылмайды.



15-бап. Некені бүзу
1. Неке ерлі-зайыптылардың біреуінің нем есе екеуінің де  

өтініші бойынша, сондай-ақ сот әрекетке қабілетсіз деп таныған 
жұбайдың қорғаншысының өтініші бойынша оны бұзу жолымен
тоқтатылуы мүмкін.

2. Некені әйелдің жүктілігі кезеңінде және бала туғаннан 
кейінгі бір жыл ішінде әйелдің келісімінсіз бұзуға болмайды.

16-бап. Азаматтық хал актілерін жазу органдарында
некені бұзу ^

1. Азаматтық хал актілерін жазу органдарында некені бұзу 
кәмелетке толмаған ортақ балалары жоқ және бір-біріне мүлік- 
тік және өзге д е  талаптар қоймайтын ерлі-зайыптылардың не-
кені бұзуға өзара келісуі жағдайында жүргізіледі.

2. Ерлі-зайыптыларға ортақ кәмелетке толмаған балалары- 
ның болуына қарамастан, ерлі-зайыптылардың біреуінің өтініші 
бойынша, егер ерлі-зайыптылардың екіншісін:

1) сот хабар-ошарсыз кеткен деп таныса; і
2) сот әрекетке қабілетсіз деп таныса; 1
3) қылмыс жасағаны үшін кемінде үш жыл мерзімге бас 

бостандығынан айыруға сотталса, неке азаматтық хал актілерін 
жазу органдарында бұзылады.

3. Некенің бұзылуын мемлекеттік тіркеуді азаматтық хал 
актілерін жазу органы азаматтық хал актілерін мемлекеттік тір- 
кеу үшін белгіленген тәртіппен жүргізеді.

17-бап. Азаматтық хал актілерін жазу органдарында
некені бұзу кезінде ерлі-зайыптылардың 
арасында туындайтын дауларды қарау

Некені бұзу кезінде ерлі-зайыптылардың арасында туын- 
дайтын даулар азаматтық хал актілерін жазу органдарында сот 
тәртібімен қаралады. |

18-бап. Некені сот тәртібімен бұзу 
Некені сот тәртібімен бұзу:
1) осы Заңның 16-бабының 2-тармағында көзделген жағ- 

дайларды қоспағанда, ерлі-зайыптыларда кәмелетке толмаған
ортақ балалардың болуы; 4 р І| р  щ

2) ерлі-зайыптылардың біреуінің некені бұзуға келісімі бол- 
маған кезде; ? ‘ * ^

3) егер ерлі-зайыптылардың біреуі өзінің қарсылығы бол-
мауына қарамастан, некені бұзудан өз әрекеттері не әрекет- 
сіздігі арқылы жалтарса;

4) ерлі-зайыптылардың бір-біріне мүліктік талаптары бол- 
ған жағдайларда жүргізіледі.
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19~бап. Ерлі-зайыптылардың біреуінің некені бузуға
келісім болмаған жағдайда некені сот  
тәртібімен бузу

1. Егер сот ерлі-зайыптылардың одан әрі бірлесіп өмір сү-
руі және отбасын сақтауы мүмкін еместігін анықтаса, неке сот 
тәртібімен бұзылады.

2. Ерлі-зайыптылардың біреуінің некені бүзуға келісімі бол- 
маған жағдайда, сОт ерлі-зайыптыларды татуластыруға шара- 
лар қолдануға және ерлі-зайыптыларға татуласу үшін үш ай кө- 
лемінде мерзім тағайындай отырып, істі қарауды кейінге қал- 
дыруға қуқылы.

Егер ерлі-зайыптыларды татуластыру жөніндегі шаралар 
нәтижесіз болып шықса және ерлі-зайыптылар (олардың біреуі) 
некені бұзуды талап етсе, неке бұзылады.

20-бап. Өзге де негіздер бойынша некені сот
тәртібімен бұзу

1. Кәмелетке толмаған ортақ бапалары бар ерлі-зайыпты- 
лардың, сондай-ақ осы Заңның 18-бабының 3) тармақшасында 
аталған ерлі-зайыптылардың некені бұзуға өзара келісімі бол- 
ған жағдайда сот некені айырылысу себептерін анықтамай-ақ 
бұзады I

2. Некені сот тәртібімен бұзу ерлі-зайыптылар некені бұзу 
туралы арыз берген күннен бастап кемінде бір ай еткең соң 
жүргізіледі.

3. Ерекше жағдайларда сот осы баптың 2-тармағында 
аталғанынан кемірек мерзім белгілеуі мүмкін.

21-бап. Некені бұзу туралы шешім шығару кезінде
сот шешетін мәселелер

1. Некені сот тәртібімен бұзу кезінде ерлі-зайыптылар сот- 
тың қарауына кәмелетке толмаған балалар ездерінің қайсысы- 
мен тұратындығы туралы, балаларды және (немесе) еңбекке 
жарамсыз мұқтаж жұбайын асырауга қаражат төлеу тәртібі ту- 
ралы, бұл қаражаттың мөлшері туралы не ерлі-зайыптылардың 
ортақ мүлкін белу туралы келісім ұсына алады.

2. Егер ерлі-зайыптылардың арасында осы баптың 1-тар- 
мағында аталған мәселелер бойынша келісім болмаса, сон- 
дай-ақ ол келісім балалардың нем есе ерлі-зайыптылардың бі- 
реуінің мүдделерін бұзатындығы анықталса, сот:

1) неке бұзылғаннан кейін көмелетке толмаған балалар 
ата-анасының қайсысымен тұратындығын айқындауға;

2) балаларды асырауға алимент ата-аналардың қайсысы- 
нан және қандай мелш ерде ендіріліп алынатынын белгілеуге;

3) ерлі-зайыптылардың (олардың біреуінің) талап етуі бой- 
ынша олардың бірлескен ортақ меншігіндегі мүлікті бөлуді жүр-
гізуге;
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4) екінші жұбайдан асырауға қаражат алуға құқығы бар 
жұбайдың талап етуі бойынша осы асырау қаражатының мөл- 
шерін айқындауға міндетті.

3. Егер мүлікті бөлу үшінші бір адамдардың мүдделерін 
қозғайтын болса, сот мүлікті жеке іс жүргізіліп бөлу туралы 
талапты жеке істе қозгауға құқылы.

22-бап. Некенің ол бұзылған жағдайда тоқтатылу кезі
1. Азаматтық хал актілерін жазу органдарында бұзылатын 

неке азаматтық хал актілерін жазу кітабында некенің бұзылған- 
дығы мемлекеттік тіркелген күннен бастап, ал неке сотта 
бұзылған жағдайда — соттың шешімі заңды күшіне енген күн- 
нен бастап тоқтатылады. ■

2. Сот некені бұзу туралы соттың шешімі заңды күшіне ен- 
ген күннен бастап үш күн ішінде сот шешімінің көшірмесін ше- 
шім шығарылған жердегі, сондай-ақ неке қию мемлекеттік тір- 
келген жердегі азаматтық хал актілерін жазу органына жолда- 
уға міндетті. : *. |

Ерлі-зайыптылардың азаматтық хал актілерін жазу орга- 
нында некенің бұзылғаны туралы куәлік алғанға дейін жаңадан 
некеге тұруға құқығы жоқ. }.

23-бап. Некені тоқтатудың салдары
Некенің тоқтатылуымен ерлі-зайыптылардың, осы Заңда көз- 

делген жағдайларды қоспағанда, некелік қатынастарынан туын- 
дайтын жеке және мүліктік құқықтары мен міндеттері тоқтаты-
ЛӘДЫ. Щ

5-тарау.
НЕКЕНІҢ ЖАРАМСЫЗДЫҒЫ

24-бап. Некені жарамсыз деп тану
1. Осы Заңның 9—11-баптарында белгіленген шарттар бұ- 

зылған кезде, сондай-ақ жалған жасалған жағдайда неке жа-
рамсыз деп танылады. 1

2. Мәжбүрлеп қиылған неке жарамсыз деп танылуы мүмкін.
3. Егер некеге тұрушы адамдардың біреуі екіншісінен құ-

рылған отбасы мүшелеріне, жеке басының және қоғамның
қауіпсіздігіне нақты қатер төндіретін ауруы бар екенін жасырса,
соңғысы сотқа некені жарамсыз деп тану туралы талаппен 
жүгінуге құқылы.

4. Некені жарамсыз деп тануды сот жүргізеді.
5. Сот некені жарамсыз деп тану туралы соттың шешімі 

заңды күшіне енген күннен бастап үш күн ішінде соттың осы ше- 
шімімен некеге тұру мемлекеттік тіркелген жердегі азаматтық 
хал актілерін жазу органына көшірме жіберуге міндетті.
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6. Некенің жарамсыздығы оның қиылған күнінен бастап та- 
нылады.

25-бап. Некені жарамсыз деп тануды талап етуге
құқығы бар адамдар

1. Некені жарамсыз деп тану туралы талап қоюға:
1) егер неке жасына толмаған адаммен неке қиылса (осы 

Заңның 10-бабы), кәмелетке толмаған жүбайы, оның ата-анасы 
(оларды ауыстыратын адамдар), қорғаншы және қамқоршы 
орган нем есе прокурор құқылы. Кәмелетке толмаған жұбай он
сегіз жасқа толғаннан кейін некені жарамсыз деп тануды талап 
етуге тек оның өзі ғана құқылы;

2) егер некеге тұруға ерлі-зайыптылардың бірінің ерікті ке- 
лісімі болмаған жағдайда: мәжбүр ету, алдау, қателесу немесе  
өзінің жайкүйінің салдарынан некеге тұруды мемлекеттік тіркеу 
кезінде өзінің әрекеттерінің маңызын түсінбей және өзін-өзі 
билей алмауы себепті неке қиылған болса, некеге тұру арқылы 
құқығы бұзылған жұбай, сондай-ақ прокурор;

3) некені қиюға кедергі келтіретін мән-жайлардың бар еке- 
нін білмеген жұбай, әрекетке қабілетсіз деп танылған жұбайдың 
қорғаншысы, оның алдындағы бұзылмаған неке бойынша жү- 
байы, осы Заңның 11-бабының талаптарын бұза отырыгі қиыл- 
ған неке арқылы құқықтары бұзылған басқа да адамдар, сон- 
дай-ақ қорғаншы және қамқоршы орган мен прокурор;

4) жалған некеге тұру жағдайында прокурор, сондай-ақ 
некенің жалғандығы туралы білмеген жұбайы;

5) осы Заңның 24-бабының 3-тармағында аталған мән- 
жайлар болған кезде құқығы бүзылған жұбай құқылы.

2. Неке жасына толмаған адаммен, сондай-ақ сот әрекет- 
ке қабілетсіз деп таныған адаммен қиылған некені жарамсыз 
деп тану туралы істі қарау кезінде іске қатысуға қорғаншы және 
қамқоршы орган тартылады.

26-бап. Некенің жарамсыздығын болғызбайтын
мән-жайлар

1. Егер некені жарамсыз деп тану туралы іс қаралатын сәт- 
ке заңға орай оның қиылуына кедергі жасаған мән-жайлар 
жойылса, некені жарамсыз деп тануға болмайды.

2. Егер кәмелетке толмаған жұбайдың мүдделері талап ет- 
се, сондай-ақ оның некені жарамсыз деп тануға келісімі бол- 
маған жағдайда сот неке жасына толмаған адаммен қиылған 
некені жарамсыз деп тану туралы талап-арыздан бас тарта
алады.

3. Егер мұндай некені тіркеткен адамдар істі сот қарағанға 
дейін іс жүзінде отбасын құрса, сот некені жалған деп тани ал-
майды.
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4. Ерлі-зайыптылардың арасында заңмвн тыйым салынған 
туыстық дәрежесі болған не некені тіркеу кезінде ерлі-зайып- 
тылардың біреуі басқа бузылмаған некеде түрған (осы Заңның
11-бабы) жағдайларды қоспағанда, некені ол бұзылғаннан кейін
жарамсыз деп тануға болмайды. Ш

27-бап. Некені жарамсыз деп танудың салдары
1. Сот жарамсыз деп таныған неке, осы баптың 4 және 5- 

тармақтарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, ерлі-зай- 
ыптылардың осы Заңда көзделген құқықтары мен міндеттерін
туғызбайды. 'Г- д-і

2. Некесі жарамсыз деп танылған адамдар бірлесіп сатып 
алған мұліктің құқықтық режимі Қазақстан Республикасы Аза- 
маттық кодексінің үлестік меншік туралы ережелерімен ретте- 
леді. Ерлі-зайыптылар жасасқан неке шарты (осы Заңның 38—
40-баптары) жарамсыз деп танылады. Ц

3. Некені жарамсыз деп тану мұндай некеде туған нем есе  
неке жарамсыз деп танылған күннен бастап екі жүз жетпіс күн 
ішінде туған балалардың құқығына нұқсан келтірмейді (осы 
Заңның 46-бабының 2-тармағы). ‘

4. Некені жарамсыз деп тану туралы шешім шығарған 
кезде сот некені жарамсыз деп тану үшін негізге алынған мән- 
жайлардан некеге тұру кезінде бейхабар болған жұбайдың 
(адал ниетті жұбай) екінші жұбайдан осы Заңның 134, 135- 
баптарына сәйкес асырауға қаражат алу құқығын тануға құ- 
қылы, ал некені жарамсыз деп таныған кезге дейін бірлесіп 
сатып алынған мүлікті бөлуге қатысты осы Заңның 32, 36, 37- 
баптарында белгіленген ережелерді қолдануға, сондай-ақ неке 
шартын толық нем есе ішінара жарамды деп тануға құқылы. 1

Адап ниетті жұбай азаматтық заңдарда көзделген ере- ) 
желер бойынша өзіне келтірілген материалдық және мора- 
льдық зиянды өтеуді талап етуге құқылы. 1

5. Адал ниетті жұбай некені жарамсыз деп таныған кезде * 
өзі неке қиюды мемлекеттік тіркеу кезінде таңдаған тегін сақтай :
қалуға құқылы. _ 4 Щ

6-тарау. I
ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫЛАРДЫҢ ЖЕКЕ ҚУҚЫҚТАРЫ

МЕН МІНДЕТТЕРІ I

28-бап. Ерлі зайыптылардың құқықтары мен
міндеттерінің туындауы

Ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттері азаматтық 
хал актілерін жазу органдарында некеге тұру мемлекеттік тір- 
келген күннен бастап туындайды. 1
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20-бап. Ерлі-заиыптылардың отбасындағы твңдігі
1. Ерлі-зайыптылар тең қүқықтарды пайдаланады және тең 

міндеттер атқарады.
2. Ерлі-зайыптылардың әрқайсысы қызмет, кәсіп түрін, 

тұрғылықты жерді таңдауда ерікті.
3. Ана, әке болу, балапарды тәрбиелеу, оларға білім беру 

мәселелері мен ртбасы өмірінің басқа да мәселелерін ерлі- 
зайыптылар бірлесіп шешеді.

4. Ерлі-зайыптылар отбасындағы өз қатынастарын өзара 
сыйластық жөне өзара көмек неғізінде қүруға, отбасының игілігі 
мен нығаюына жәрдемдесуге, өз балаларының денсаулығына,
өсіп-жетілуіне және олардың әл-ауқаты жағдайына қамқорлық 
жасауға міндетті.

30-бап. Ерлі-зайыптылардың тек таңдау қүқығы
1. Некеге түру кезінде ерлі-зайыптылар өз тілектері бойын- 

ша ортақ тек ретінде өздерінің біреуінің тегін таңдап алады не 
ерлі-зайыптылардың әрқайсысы өзінің некеге түрғанға дейінгі 
тегін сақтап қалады, не өз тегіне екінші жүбайдың тегін қосады.

Егер ерлі-зайыптылардың біреуінің некеге түрғанға дейінгі 
тегі қосарлас болса, тектерді қосуға жол берілмейді.

2. Ерлі-зайыптылардың біреуінің тегін өзгертуі екінші 
жүбайдың тегін өзгертуіне әкеп соқпайды.

3. Неке бүзылған жағдайда ерлі-зайыптылар ортақ текті 
сақтауға нем есе өздерінің некеге түрғанға дейінгі тегін қалпына 
келтіруге қүқылы.

7-тарау.
ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫЛАРДЫҢ МҮЛІКТІК  

ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

1. Ерлі-зайыптылар мүлкінің заңды режимі

31-бап. Ерлі-зайыптылар мүлкінің заңды режимі
ұғымы

1. Егер неке шартында езгеше белгіленбесе, ерлі-зайып- 
тылардың бірлескен ортақ меншігінің режимі олардың мүлкінің 
заңды режимі болып табылады.

2. Ерлі-зайыптылардың шаруа (фермерлік) қожалығы мү- 
шелерінің бірлескен меншігі болып табылатын мүлікті иелену, 
пайдалану және оған билік ету қүқығы Қазақстан Республикасы 
Азаматтық кодексінің (Жалпы бөлім) 224 және 225-баптарымен
белгіленеді.

32-бап. Ерлі-зайыптылардың бірлескен ортақ меншігі
1. Ерлі-зайыптылар некеде түрған кезде жинаған мүлік

олардың бірлескен ортақ меншігі болып табылады.
63



2. Ерлі-зайыптылардың некеде тұрған кезде жинаған мүл- 
кіне (ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкіне) ерлі-зайыптылардың 
әрқайсысының еңбек қызметінен, кәсіпкерлік қызметтен және 
санаткерлік қызмет нәтижелерінен тапқан табыстары, ерлі-зай- 
ыптылардың ортақ мүлкінен және ерлі-зайыптылардың әрқай- 
сысының бөлек мүлкінен түскен кірістер, олар алған зейнета- 
қылар, жәрдемақылар, сондай-ақ арнаулы нысаналы мақсаты 
жоқ өзге де ақшалай төлемдер (материалдық көмек сомалары, 
мертігу не денсаулығының өзге де зақымдануы салдарынан 
еңбек қабілетін жоғалтуына және басқаларына байланысты за- 
лалды өтеуге төленген сомалар) жатады. Сондай-ақ ерлі-зай- 
ыптылардың ортақ кірістерінің есебінен сатып алынған жылжы* 
малы және жылжымайтын мүліктер, бағалы қағаздар, жарна- 
лар, салымдар, несие мекемелеріне немесе өзге д е  коммер- 
циялық үйымдарға салынған капиталдағы үлестер және ерлі- 
зайыптылар некеде түрған кезеңде тапқан басқа да кез келген 
мүлік ол ерлі-зайыптылардың қайсысының атына сатып алынға- 
нына не ақша қаражаттарын ерлі-зайыптылардың қайсысы сал- 
ғанына қарамастан, ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкі болып 
табылады.

3. Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлікке қүқығы некеде түрған 
кезеңде үй шаруашылығын жүргізуді, балаларды бағып-күтуді 
жүзеге асырған нем есе басқа да дәлелді себептермен жеке 
кірісі болмаған жүбайға да тиесілі.

33-бап. Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін иелену,
пайдалану және оған билік ету

1. Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін иелену, пайдалану 
және оған билік ету ерлі-зайыптылардың өзара келісімі бойын- 
ша жүзеге асырылады. 3

2. Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкіне билік ету жөнінде 
ерлі-зайыптылардың бірі мәмілелер жасасқан кезде екінші жү- 
байының келісімі керек болады. з

Ерлі зайыптылардың біреуі ерлі-зайыптылардың ортақ мүл- 
кіне билік ету жөнінде жасасқан мәмілесін сот басқа жүбайдың 
келісімі болмауын дәлел етіп, тек оның талап етуімен ғана және 
басқа тараптың мәміле жөнінде білгендігі нем есе осы мәмілені 
жасасуға басқа жүбайдың күні бүрын білуі тиіс екендігі дәлел- 
денген жағдайларда ғана жарамсыз деп тануы мүмкін.

3. Ерлі-зайыптылардың біреуі жылжымайтын мүлікке билік 
ету жөнінде мәміле мен нотариаттық куәландыруды және (не- 
месе) заңда белгіленген тәртіппен тіркеуді талап ететін мәміле
жасауы үшін басқа жүбайдың нотариат куәландырған келісімін 
алуы қажет.

Аталған мәміле жасауға нотариат куәландырған келісімі 
алынбаған жүбай осы мәміленің жасалғандығы туралы өзі біл-
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ген нем есе білуге тиіс болған күннен бастап бір жыл ішінде 
мәмілені сот тәртібімен жарамсыз деп тануды талап етуге қү- 
қылы.

34-бап . Ерлі-зайыптылардың әрқайсысының меншігі
1. Мыналар ерлі-зайыптылардың әрқайсысының меншігі 

болып табылады: \
1) некеге түрғанга дейін ерлі-зайыптылардың әрқайсысына 

тиесілі болған мүлік;
2) ерлі-зайыптылардың некеде түрған кезеңінде сыйлыққа, 

мүрагерлік тәртібімен нем есе өзге де мәміле жасау бойынша 
тегін алған мүлкі;

3) қымбат заттар мен басқа да сән-салтанат заттарын қос- 
| пағанда, некеде түрған кезеңде ерлі-зайыптылардың ортақ қа- 
I ражаты есебінен сатып алынса да, жеке пайдалану заттары (ки-

ім-кешек, аяқкиім және басқалар).
2. Некенің іс жүзінде тоқтатылуына байланысты бөлек түр- 

ған кезде ерлі-зайыптылардың әрқайсысы тапқан мүлікті сот 
олардың әрқайсысының меншігі деп тануы мүмкін.

35-бап . Ерлі-зайыптылардың әрқайсысының мүлкін
олардың бірлескен ортақ мүлкі деп тану

Егер некеде түрған кезеңде ерлі-зайыптылардың ортақ
мүлкі нем есе басқа жүбайдың мүлкі не ерлі-зайыптылардың
кез келгенінің еңбегі есебінен осы мүліктің қүнын едәуір артты-
ратын салыным жүргізілгені (күрделі жөндеу, қайта жаңғырту,
қайта жабдықтау және с.с.) анықталса, ерлі-зайыптылардың әр-
қайсысының мүлкі олардың бірлескен ортақ меншігі болып та- 
нылуы мүмкін.

36-баПш Ерлі-зайыптылардың ортақ мулкін бөлу
1. Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу ерлі-зайып- 

тылардың кез келгенінің талап ету бойынша неке кезеңінде де, 
ол бүзылғаннан кейін де, сондай-ақ ерлі-зайыптылардың ортақ 
мүлкіндегі ерлі-зайыптылардың біреуінің үлесінен өндіріп алу 
үшін ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу туралы кредит бе- 
рушінің талабын мәлімдеуі жағдайында да жүргізілуі мүмкін.

2. Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкі ерлі-зайыптылар ара- 
сында олардың келісімі бойынша бөлінуі мүмкін. Ерлі-зайып- 
тылардың қалауы бойынша олардың ортақ мүлікті бөлу туралы 
келісімі нотариат арқылы куәландырылуы мүмкін.

3. Дау туған жағдайда ерлі-зайыптылардың оргақ мүлкін 
бөлу, сондай-ақ ерлі-зайыптылардың сол мүліктегі үлестерін 
анықтау сот тәртібімен жүргізіледі.

Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу кезінде сот ерлі- 
зайыптылардың талап етуі бойынша ерлі-зайыптылардың әр-
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қайсысына қандай м үлік берілуге тию екендіпн анықтаиды. 
Егер ерлі-зайыптыпардың біреуіне қүны оған тиесілі үлестен 
асатын м үлік берілсе, басқа жүбайға тиісінш е ақшалай немесе
езге де өтемақы берілуі мүмкін, Д

4. Кәмелетке толмаған балалардың ғана қажеттерін қана-
гзттзндыру үшін сатып алынған заттар (киім-кешек, аяқ киім,
мектеп және спорт жабдықтары, музыкалық аспаптар, балалар
кітапханасы жөне басқалары) бөлінуге жатпайды және бала
бірге түратын жүбайға өтемақысыз беріледі. _11

Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкінің есебінен ерлі-зайып-
тылар өздерінің кәмелетке толмаған ортақ балаларының атына 
салған салымдары сол балаларға тиесілі болып есептеледі жә* 
не ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлген кезде есепке
алынбайды. ;

5 Ерлі-зайыптылардың неке кеэеңіндегі ортақ мүлкін бөл-
ген жағдайда ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкінің бөлінбеген 
бөліп. сондай-ақ ерлі-зайыптылардың одан кейінп неке кеэе- 
ңінде тапқан мүлкі олардың бірлескен ортақ меншігін қүрайды.

6 Некесі бүзылған ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу 
туралы ерлі-зайылтылар талабына талап-арыз мерзімі өтуінің 
үш жылдық мерзімі қолданылады. І

37-бап. Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу
кезінде үлестерді анықтау

1. Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу және осы мүлік- 
тегі үлестерін айқындау кезінде, егер олардың арасындағы 
шартта өзгеше көзделмесе, ерлі-зайыптылардың эрқайсысы- 
ның үлесі тең деп танылады. Щ

2. Сот кәмелетке толмаган балаләрдың мүдделерін непзге 
ала отырып және (немесе) ерлі-зайыптылардың біреуінің мүд- 
делерін негізге ала отырып, егер жүбайлардың бірі дәлелсіз 
себептермен табыс таппаса нем есе ерлі-зайыптылардың ортақ 
мүлкін огбасының мүдделеріне залал келтіріп жүмсәса, ерлі- 
зайыптылардың ортақ мүлкіндегі үлестерінің теңдігі негізін 
ескермеуге қүқылы. .

3. Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу кезінде ерлі-зай- 
ыптылардың ортақ борыштары олардың арасында өздеріне бе- 
рілген үлеске қарай бөлінеді. 1

2. Ерлі-зайыптылар мүлкінің шарттық режимі

38-бап. Неке шарты
Некеге түрушы адамдардың келісімі нем есе ерлі-зайыпты- 

лардың некедегі және (нем есе) ол бузылған жағдайдағы мүлік- 
тік құқықтары мен міндеттерін айқындайтын келісім неке шарты 
деп танылады. Я



39-бап. Неке шартын жасасу
1. Неке шарты некеге түруды мемлекеттік тіркеуге дейін 

де, неке кезеңіндегі кез келген уақытта да жасалуы мүмкін.
Некеге түруды мемлекеттік тіркеуге дейін жасалған неке 

шарты некеге түру мемлекеттік тіркелген күннен басгап күшіне
енеді.

2. Неке шарты жазбаша түрде жасалады және оны нота- 
риат куөландыруға Тиіс.

40-бап. Неке шартының мазмуны
1. Ерлі-зайыптылар неке шартымен заңда белгіленген бір-

лескен ортақ меншік режимін (осы Заңның 32-бабы) өзгертуге,
ерлі-зайыптылардың барлық мүлкіне, оның жекелеген түрлері-
не немесе ерлі-зайыптылардың әрқайсысының мүлкіне бірлес-
кен, үлестік нем есе бөлектелген меншік режимін белгілеуге 
қүқылы.

Неке шарты ерлі-зайыптылардың қолда бар мүлкі жөнінде 
де, болашақтағы мүлкі жөнінде д е  жасалуы мүмкін.

Неке шартында ерлі-зайыптылар өзара күтіп-бағу жөніндегі 
өз қүқықтары мен міндеттерін, бір-бірінің кірістеріне қатысу 
әдістерін, олардың әрқайсысының отбасылық шығындар жасау 
тәртібін айқындауға; неке бүзылған жағдайда ерлі-зайыпты- 
лардың әрқайсысына берілетін мүлікті белгілеуге, сондай-ақ 
неке шартына ерлі-зайыптылардың мүліктік қатынастарына қа- 
тысты өзге д е  кез келген ережелерді енгізуге қүқылы.

2. Неке шартында көзделген қүқықтар мен міндеттер бел- 
гілі бір мерзімдермен шектелуі не белгілі бір жағдайлардың 
туындауына нем есе туындамауына қарай қойылуы мүмкін.

3. Неке шарты ерлі-зайыптылардың қүқық қабілетін нем есе  
өрекет қабілеттілігін, олардың ез қүқықтарын қорғау үшін сотқа 
жүгіну қүқығын шектей алмайды; ерлі зайыптылар арасындағы 
мүліктік ем ес  жеке қатынастарды, ерлі-зайыптылардың бала- 
ларға қатьюты құқықтары мен міндеттерін реттей алмайды; ең- 
бекке қабілетсіз мұқтаж жұбайдың асырау қаражатын алуға құ- 
қығын шектейтін жағдайды көздей алмайды; ерлі-зайыпты- 
лардың біреуін өте қолайсыз жағдайға қалдыратын нем есе не- 
ке-отбасы заңдарының негізгі бастауларына қайшы келетін бас- 
қа да жағдайларды қамти алмайды.

41-бап. Неке шартын өзгерту және бұзу
1. Неке шарты ерлі-зайыптылардың келісім бойынша кез 

келген уақытта өзгертілуі нем есе бүзылуы мүмкін. Неке шартын 
өзгерту туралы нем есе бұзу туралы келісім неке шартының өзі 
сияқты нысанда жасалады.

Неке шартын орындаудан біржақты бас тартуға жол бе- 
рілмейді. ’
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2. Ерлі-зайыптылардың біреуінің талап етуі бойынша неке 
шарты Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде неке 
шартын өзгерту және бұзу үшін белгіленген негіздер мен тәртіп 
бойынша соттың шешімімен өзгертілуі нем есе бұзылуы мүмкін.

3. Неке шартында, неке тоқтатылғаннан кейінгі кезеңге ар- 
налып көзделген міндеттерді қоспағанда, неке шартының қол- 
данылуы неке тоқтатылған кезден бастап тоқтатылады (осы
Заңның 22-бабы). Щ

42-бап. Неке шартын жарамсыз деп тану
1. Неке шартын сот Қазақстан Республикасының Азамат- 

тық кодексінде мәмілелердің жарамсыздығы үшін көзделген 
негіздер бойынша толық нем есе ішінара жарамсыз деп тануы
мүмкін. . „

2. Егер шарттың талаптары ерлі-зайыптылардың бірін өте
қолайсыз жағдайда қалдыратын болса, олардың бірінің талап 
етуі бойынша да сот неке шартын толық нем есе ішінара жа- 
рамсыз деп тануы мүмкін. Осы Заңның 40-бабы 3-тармағының 
талаптарын бұзатын неке шартының талаптары жарамсыз деп
танылады.

3. Ерлі-зайыптылардың міндеттемелер бойынша жауап- 
кершілігі

43-бап. Ерлі-зайыптылардың мүлкінен өндіріп алу
Ц Ерлі-зайыптылардың біреуінің міндеттемелері бойынша 

өндіріп алу тек сол жұбайының мүлкіне ғана жасалуы мүмкін. 
Бұл мүлік жеткіліксіз болған жағдайда кредит беруші өзіне 
өндіріп алу үшін ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу кезінде 
борышкер жұбайға тиесілі болатын борышкер жұбайдың үлесін 
бөліп беруді талап етуге құқылы.

2. Өндіріп алу ерлі-зайыптылардың ортақ міндеттемелері 
бойынша, сондай-ақ сот ерлі-зайыптылардың біреуінің міндет- 
темелері бойынша алынғандардың бәрі отбасының қажеттеріне 
пайдаланғандығын анықтаса, ерлі-зайыптылардың біреуінің мін- 
деттемелері бойынша да ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкінен 
жасалады. Бұл мүлік жеткіліксіз болған жағдайда ерлі-зайып- 
тылар аталған міндеттемелер бойынша өздерінің әрқайсы- 
сының мүлкімен бірлесе отырып жауапты болады.

Егер соттың үкімімен ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкі 
ерлі-зайыптылардың біреуі қылмыстық жолмен алған қаражат 
есебінен сатып алынғаны нем есе көбейтілгені анықталса, 
өндіріп алу тиісінше ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкінен 
немесе оның бір бөлігінен жасалуы мүмкін.

3. Ерлі-зайыптылардың кәмелетке толмаған балалары 
келтірген зиян үшін жауапкершілігі азаматтық заңдармен бел- 
гіленеді. Ерлі-зайыптылардың кәмелетке толмаған балалары
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келтіргеч зиянды өтеуі кезінде олардың мүлкінен ендіріп алу 
осы баптың 2-тармағына сәйкес жасалады.

44-бап. Неке шартын жасасу, езгерту және бұзу
кезіндегі кредит берушілердің құқықтарына 
кепілдік

Борышкер жүбайдың кредит берушісі (кредит берушілері) 
айтарлықтай өзгерген мән-жайларға байланысты Қазақстан 
Республикасы Азаматтық кодексінің (Жалпы бөлім) 4 0 1 -4 0 4 -  
баптарында белгіленген тәртіппен ерлі-зайыптылар арасында 
жасалған неке шартының талаптарын өзгертуді немесе оны 
бұзуды талап етуге қүқылы.

3-БӨЛІМ . ОТБАСЫ

8-тарау.
БАЛАЛАРДЫҢТУУ ТЕГІН БЕЛГІЛЕУ

45-бап. Ата-аналардың және балалардың құқықтары
мен міндеттері туындауының негіздері

Ата-аналардың және балалардың құқықтары мен міндет- 
тері балапардың заңмен белгіленген тәртіппен куәландырылған 
тегіне негізделеді.

46-бап. Баланың туу тегін белгілеу
1. Баланың анасы жағынан тегін (анасы болуын) ананың 

медициналық м екем еде бала туғанын растайтын құжаттар 
негізінде, ал бапа медициналық мекемеден тыс жерде туған 
жағдайда — медициналық құжаттардың, куәлардың көрсету- 
лерінің нем есе өзге д е  айғақтардың негізінде азаматтық хал 
актілерін жазу органы белгілейді.

2. Бір-бірімен некеде тұратын адамдармен туған баланың 
туу тегі ата-анасының неке туралы жазбасымен куәландыры- 
лады.

Бала неке бұзылған, оны жарамсыз деп таныған кезден 
бастап нем есе бала анасының жұбайы қайтыс болған кезден 
бастап екі жүз жетпіс күн ішінде туған жағдайда, егер өзгеше 
дәлелденбесе, анасының бүрынғы жұбайы баланың әкесі болып 
танылады.

3. Егер баланың анасы баланың өкесі өзінің жұбайы (бұ- 
рынғы жұбайы) ем ес  деп мәлімдесе, баланың әкесі осы баптың
4-тармағында нем есе осы Заңның 47-бабында көзделген ере- 
желер бойынша белгіленеді.

4. Баланың анасымен некеде тұрмайтын адамның әке бо- 
луы баланың өкесі мен анасының азаматтық хал актілерін жазу 
органына бірлесіп арыз беруі жолымен; анасы қайтыс болған,
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ол әрекетке қабілетсіз деп танылған, анасының түратын жерін 
анықтау мүмкін болмаған жағдайларды нем есе ол ата-ана 
қүқығынан айырылған жағдайда — қорғаншы және қамқоршы 
органның келісімімен бала өкесінің арызы бойынша, мүндай 
келісім болмаған жағдайда — сот шешімімен белгіленеді.

Әке болуды анықтау туралы бірлесіп арыз беру бала 
туғаннан кейін мүмкін ем ес немесе қиын деп үйғаруға негіз 
беретін мән-жайлар болған кезде болашақ баланың бір-бірімен 
некеде түрмайтын ата-анасы анасы жүкті болған кезде аза- 
маттық хал актілерін жазу органына сондай арыз беруге қүқы- 
лы. Баланың ата-анасы туралы жазба бала туғаннан кейін
жасалады.

Егер анасының күйеуі ем ес еркектің әке екендігі анық бо- 
лып шықса, анасы босанғанға дейінгі және босанғаннан кейінгі 
кезеңдердің ішінде өзін асырау жөніндегі шығындарға одан 
тиісті ақша қаражатын сот тәртібімен талап етуге қүқылы. Ақша 
қаражатының мөлшерін тараптардың материалдық, отбасылық 
және назар аударуға түрарлық басқа да мүдделерін негізге ала 
отырып, ақша қаражатын төлеу кезінде қолданылып жүрген 
есептік көрсеткіштің еселенген арақатынасымен сот белгілейді.

5. Он сегіз жасқа (кәмелетке) толған адам жөнінде әке бо- 
луды белгілеуге оның келісімімен ғана, ал егер ол әрекетке қа- 
білетсіз деп танылсан болса — оның қорғаншысының нем есе  
қорғаншы және қамқоршы органның келісімімен ғана жол бе-
ріледі. -аЦ

47-бап. Әкелікті сот тәртібімен белгілеу
Бір-бірімен некеде түрмайтын ата-аналардан бала туған

жағдайда және ата-ананың бірлескен арызы нем есе бала әке- 
сінің арыз болмаған кезде (осы Заңның 46-бабының 4-тармағы) 
баланың нақты адамнан туу тегі (әке болуды) ата-аналарының 
біреуінің, бала қорғаншысының (қамқоршысының) арызы бой- 
ынша нем есе баланы асырап отырған адамның арызы бой- 
ынша, сондай-ақ баланың кәмелетке толғаннан кейінгі өз ары- 
зы бойынша сот тәртібімен белгіленеді. Бүл жағдайда сот баланың 
нақты адамнан туу тегін анық растайтын айғақтарды ескереді.

48-бап. Соттың әке болуды тану фактісін белгілеуі
Өзін баланың әкесімін деп таныған, бірақ баланың ана-

сымен некеде түрмаған адам қайтыс болған жағдайда оның 
әке екенін тану фактісі азаматтық іс жүргізу заңдарында белгі- 
ленген ережелер бойынша сот тәртібімен белгіленуі мүмкін.

49-бап. Баланың ата-анасын туу туралы жазбалар
кітабына жазу

1. Бір-бірімен некеде түратын әке мен ана туу туралы жаз- 
балар кітабына олардың кез келгенінің арызы бойынша бала- 
ның ата-анасы болып жазылады.
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2ИЕгер ата-ана бір-бірімен некеде тұрмаса, баланың ана-
сы турөлы жазба-анасының арыз бойынша, ал баланың әкесі
туралы жазба баланың әкесі мен анасының бірлескен арызы
бойынша нем есе бала әкесінің арызы бойынша (осы Заңның
46-бабының 4-тармағы) жүргізіледі немесе әкесі соттың шеші- 
міне сәйкес жазылады.

3. Бала некеде тұрмайтын анадан туған ретте, ата-ананың 
бірлескен арызы болмаған жағдайда нем есе әке болуды анық- 
тау туралы сот шешімі болмаған жағдайда туу туралы жазбалар 
кітабында бала әкесінің тегі анасының тегі бойынша, бала әке- 
сінің аты-жөні — бала анасының керсетуі бойынша жазылады.

4. Некеде тұратын және бойға бала бітірудің жасанды әді- 
сін немесе эмбрион имплантациясын қолдануға жазбаша турде 
өз келісімін берген адамдар осы әдістерді қолдану нәтижесінде 
өздерінде бала туған жағдайда туу турапы жазбалар кітабына 
оның ата-анасы болып жазылады.

Суррогат ана мен бойға бала бітірудің жасанды әдістері 
мәселелерін құқықтық реттеу Қазақстан Республикасының заң- 
дарымен белгіленеді.

50-бап. Әке (ана) болуды даулау
1. Осы Заңның 49-бабының 1 және 2-тармақтарына сәйкес 

жұргізілген туу туралы жазбалар кітабына ата-ананы жазу ба- 
ланың әкесі нем есе анасы ретінде жазылған адамның, іс жузін- 
де баланың әкесі нем есе анасы болып табылатын адамның, ба- 
ла кәмелетке толғаннан кейін оның өзінің, бала қорғаншысының 
(қамқоршысының), сот әрекетке қабілетсіз деп таныған ата-ана 
қорғаншысының талап етуі бойынша тек сот тәртібімен ғана 
даулануы мүмкін.

2. Осы Заңның 49-бабының 2-тармағының негізінде бала- 
ның әкесі болып жазылған адамның әке болуына дау туғызу 
туралы талабы, егер жазу кезінде бұл адамға оның іс жүзінде 
баланың әкесі ем ес  екендігі айқын болса, қанағаттандырыл- 
майды.

3. Заңда белгіленген тәртіппен бойға бала бітірудің жасан- 
ды әдісін нем есе эмбрион имплантациясын қолдануға жазбаша 
түрде келісім берген жұбайдың әке болуды даулау кезінде осы 
мән-жайларға сілтеме жасауға құқығы жоқ.

Басқа әйелге эмбрион имплантациясына келісім берген 
ерлі-зайыптылардың, сондай-ақ суррогат ананың (осы Заңның
49-бабы 4-тармағының екінші бөлігі) туу туралы жазбалар кіта- 
бына ата-аналар жазылғаннан кейін ана және өке болуды дау- 
лау кезінде осы мән-жайларға сілтеме жасауға құқығы жоқ.

51-бап. Бір-бірімен некеде түрмайтын адамдардан
туған балалардың құқықтары мен міндеттері

Осы Заңның 46—48-баптарында көзделген тәртіппен әке 
екені белгіленген жағдайда балалардың ата-аналары мен олар-
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дың туыстарына қатысты бір-бірімен некеде туратын адам- 
дардан туған балапардағы сияқты қуқықтары мен міндеттері
болады.

9-тарау.
БАЛАНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

52-бап. Баланың отбасында емір сүру және
тәрбиелену құқығы

1 Он сегіз жасқа (кәмелетке) толмаған адам бала деп та-
нылады.

2. Әрбір баланың мүмкін болғанынша отбасында өмір сү- 
руге және тәрбиеленуге қүқығы, өзінің ата-анасын білуге қүқы- 
ғы, олардың қамқорлығына қүқығы, өзінің мүдделеріне қайшы 
келетін жағдайларды қоспағанда, олармен бірге түруға қүқығы
бар.

Баланың өз ата-анасы тәрбиеленуіне, оның мүдделерін қам- 
тамасыз етуіне, жан-жақты өсіп-жетілуіне, оның адамдық қадір-
қасиетінің қүрметтелуіне қүқығы бар. I

Ата-анасы болмаған жағдайда, оларды ата-ана қүқығынан 
айырған жағдайда және ата-ана қамқорлығынан айырылудың 
басқа да жағдайларында баланың отбасында тәрбиелену құқы- 
ғын осы Заңның 13-тарауында белгіленген тәртіппен қорғаншы 
және қамқоршы орган қамтамасыз етеді. |

53-бап. Баланың ата-анасымен және басқа да
туыстарымен қарым-қатынас жасау құқығы

1. Баланың ата-анасының екеуімен де, аталарымен, әже- 
лерімен, аға-інілерімен, апа-сіңлілерімен (қарындастарымен) 
және басқа да туыстарымен қарым-қатынас жасауға құқығы 
бар. Ата-анасы некесінің бұзылуы, оның жарамсыз деп танылуы 
немесе ата-анасының бөлек тұруы баланың қүқығына әсер  
етпеуге тиіс.

Ата-анасы бөлек тұрған жағдайда баланың олардың әр- І 
қайсысымен қарым-қатынас жасауға құқығы бар. Ата-анасы § 
әртүрлі мемлекеттерде тұрған жағдайда да баланың өз ата- 
анасымен қарым-қатынас жасауға құқығы бар.

2. Қысыл-таяң жағдайға (ұсталу, тұтқындалу, қамауға алы- 
ну, емдеу мекемесінде болу және т.с.с) ұшыраған баланың 
заңда белгіленген тәртіппен өзінің ата-анасымен және басқа да  
туыстарымен қарым-қатынас жасауға құқығы бар.

54-бап. Баланың өз пікірін білдіру құқығы
Бала отбасында өз мүддесін қозғайтын кез келген м әсе- 

лені шешу кезінде өзінің пікірін білдіруге, сондай-ақ кез келген 
сот немесе әкімшілік іс қарау барысында тыңдалуға құқылы. Он
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жасқа ,голған бала пікірі, өгөр бұл пікір оның мүддөлөрінө қай- 
шы көлмөйтін болса, өскөрілугө міндөтті. Осы Заңда (56, 70, 
84, 86, 88, 97, 98, 122-баптар) көздөлгөн жағдайларда қорған- 
шы жәнө қамқоршы органдар нөмөсө сот он жасқа толған ба- 
ланың көлісімімөн ғана шөшім қабылдай алады.

55-бап. Балаһың ат алуға, әкесінің атын және тегін
алуға құқығы

1. Баланың ат алуға, әкөсінің атын жәнө төгін алуға құқығы
бар.

2. Балаға ат ата-анасының (нөмөсө олардың орнындағы 
адамдардың) көлісімі бойынша қойылады, аты-жөні әкөсінің 
аты бойынша нө ұлттық дәстүрлөр өскөрілө отырып бөрілөді.

Әкөсі атын өзгөрткөн жағдайда оның кәмелөткө толмаған 
балаларының әкөсінің аты-жөні өзгерөді, ал кәмөлөткө толған 
балалардың әкөсінің аты-жөні бүл туралы ездөрі арыз бөргөн 
жағдайда өзгертіледі.

3. Баланың тегі ата-анасының тегімен айқындалады. Ата- 
анасының тегі әртүрлі болған жағдайда балаға ата-анасының 
келісімі бойынша әкесінің нем есе анасының тегі беріледі.

Ата-анасының тілегі бойынша балалардың тегі ұлттық дәс- 
түрлер ескеріле отырып, әкесінің нем есе атасының атынан шы- 
ғарылуы мүмкін.

4. Баланың атына және (немесе) тегінө қатысты ата-ана- 
ның арасында туындаған келіспөушілік сот тәртібімен шешілөді.

5. Егөр әкөсі белгіленбесө, баланың аты анасының көрсетуі 
бойынша қойылады, әкесінің аты-жені баланың әкесі ретіндө 
жазылған адамның аты бойынша (осы Заңның 49-бабының 3- 
тармағы), төгі — анасының төгі бойынша бөрілөді.

6. Егер ата-анасының екеуі де  белгісіз болса, баланың те- 
гін, атын, аты-жөнін қорғаншы және қамқоршы орган қояды.

56-бап. Баланың аты мен тегін езгерту
1. Ата-анасының екеуі де  тегін езгөрткөн жағдайда кәмө- 

летке толмаған балалардың тегі өзгереді.
Бала он алты жасқа толғанға дейін ата-анасының бірлескен 

етініші бойынша азаматтық хал актілерін жазу органы баланың 
мүдделерін негізге ала отырып, баланың атын, сондай-ақ оған 
берілген текті басқа ата-ананың тегіне езгертугө рүқсат беруге
қүқылы.

2. Неке тоқтатылған немесе неке жарамсыз деп танылған 
жағдайда балалар ездеріне туған кезде берілген текгерін сақ- 
тап қалады.

3. Егер ата-анасы белек түрса жөне бала бірге түратын ата- 
анасының біреуі оған езінің тегін бергісі көлсө, азаматтық хал ак- 
тілерін жазу органы бүл мәселені баланың мүдделеріне қарай
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және ата-ананың екіншісінің пікірін ескере отырып шешеді. Ата- 
ананың түратын жерін анықтау мүмкін болмаған, ол ата-ана құ- 
қығынан айырылған, әрекетке қабілетсіз деп танылған жағдай- 
да, сондай-ақ ата-ана баланы асырап-бағу мен тәрбиелеуден 
дәлелді себептерсіз жалтарған ретте оның пікірін ескеру мін-
детті емес.

4. Егер бала бір-бірімен некеде тұрмайтын адамдардан ту- 
ған болса және әкесі заңды тәртіппен бөлгіленбесе, азаматтық 
хал актілерін жазу органы, баланың мүдделерін негізге ала оты- 
рып, оның тегін анасының осындай өтініш жасаған кездегі со- 
ның тегіне өзгертуге рұқсат етуге құқылы. Щ

5. Он жасқа толған баланың атын және (нем есе) тегін оның 
келісімімен ғана өзгертуге болады. йЯ

57-бап. Баланың үлты -Я
1. Баланың ұлты оның ата-анасының ұлтымен айқындалады.
2. Егер ата-анасының ұлты әртүрлі болса, ол баланың қа- 

лауы бойынша оған жеке басының куәлігі нем есе паспорт бе- 
рілген кезде әкесінің нем есе шешесінің ұлтымен айқындалады.

3. Одан әрі баланың ұлты оның өтініші бойынша басқа ата- 
анасының ұлтына өзгертілуі мүмкін. '%

58-бап. Баланың мүліктік құқықтары
1. Баланың осы Заңның 5-бөлімінде белгіленген тәртіппен 

және мөлшерде өзінің ата-анасынан және отбасының басқа да 
мүшелерінен асырау қаражатын алуға құқығы бар.

2. Балаға алименттер, зейнетақылар, жәрдемақылар ретін- 
де тиесілі сомалар ата-анасының (олардың орнындағы адам- 
дардың) билік етуіне келіп түседі және оны олар баланы асы- 
рап-бағуға, оған білім беруге және оны тәрбиелеуге жұмсайды.

3. Баланың өзі сыйға нем есе мұрагерлік тәртібімен алған 
кірістерді, мүлікті, сондай-ақ баланың қаражатына сатып алын- 
ған басқа да кез келген мүлікті меншіктенуге құқығы бар.

Өз еңбегінен кіріс алған бала, егер ол ата-анасымен бірге 
тұрса, отбасын асырау жөніндегі шығыстарға қатысуға құқылы.

Баланың өзіне меншік құқығымен тиесілі мүлікке билік ету 
құқығы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (Жалпы 
бөлім) 22 және 23-баптарымен белгіленеді.

Ата-ананың бала мүлкін басқару жөніндегі құқықтарын жү-
зеге асыруы кезінде оларға осы Заңның 114-бабында белгілен- 
ген ереже қолданылады. ^

4. Баланың ата-ана мүлкіне меншік құқығы болмайды, ата- 
ананың баланың мүлкіне меншік қүқығы болмайды. Бірге түра- 
тын балалар мен ата-аналар бір-бірінің мүлкін өзара келісім
бойынша иеленіп, пайдалана алады.
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5 Ата-аналар мен балалардың ортақ меншік қүқығы пайда 
болған жағдайда олардың ортақ мүлікті иөлөну, пайдалану жә- 
не оған билік ету қүқығы азаматтық заңдарда белгіленеді.

59-бап. Баланың қорғалу қүқығы
1. Баланың ез қүқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға 

қүқығы бар.
Баланың қүқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды ата- 

анасы (олардың орнындағы адамдар), ал осы заңда кезделген 
жағдайларда қорғаншы және қамқоршы орган, прокурор және 
сот жүзеге асырады.

Кәмелетке толғанға дейін заңға сәйкес әрекетке толық қа- 
білетті деп танылған кәмелетке толмаған адамның ез қүқық- 
тары мен міндеттерін, оның ішінде қорғалу қүқығын өз бетінше 
жүзеге асыруға қүқығы бар.

2. Баланың ата-анасының (олардың орнындағы адамдар- 
дың) тарапынан жасалған қиянаттан қорғалуға қүқығы бар.

Баланың қүқықтары мен заңды мүдделері бүзылған кезде, 
оның ішінде ата-анасының (олардың біреуінің немесе олардың 
орнындағы адамдардың) баланы асырап-бағу, тәрбиелеу, оған 
білім беру жөніндегі міндеттерін орындамауы кезінде нем есе  
тиісті дәреж еде орындамауы кезінде не ата-ана (қорғаншы, 
қамқоршы) қүқығын теріс пайдалану кезінде бала қорғаншы жә- 
не қамқоршы органға, ал он төрт жасқа толғанда — сотқа өзінің 
қүқықтарын қорғау үшін өз бетінше өтініш жасауға қүқылы.

3. Баланың өміріне нем есе денсаулығына қауіп тенгендігі 
туралы, оның қүқықтары мен заңды мүдделерінің бүзылғандығы 
туралы белгілі болған үйымдардың лауазымды адамдары мен 
өзге де азаматтар ол женінде баланың іс жүзінде түратын жері 
бойынша қорғаншы және қамқоршы органға хабарлауға міндет- 
ті. Мүндай мәліметтерді алған жағдайда қорғаншы және қам- 
қоршы орган баланың қүқықтары мен заңды мүдделерін қорғау 
жөнінде қажетті шаралар қолдануға міндетті.

10-тарау.
АТА-АНАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

60-бап. Ата-аналардың қүқықтары мен міндеттерінің
теңдігі

1. Ата-аналардың өз балаларына қатысты қүқықтары тең 
және міндеттері (ата-ана қүқықтары) тең болады.

2. Осы тарауда көзделген ата-ана қүқықтары балалары он 
сегіз жасқа (кәмелетке) толғанда, сондай-ақ кәмелетке тол- 
маған балалар некеге түрған кезде тоқтатылады.

61-бап. Кәмелетке толмаған ата-аналардың құқықтары
1. Кәмелетке толмаған ата-аналардың баласымен бірге тү-

руға және оны тәрбиелеуге қатысуға қүқығы бар.
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2. Некеге түрмаған, кәмелетке толмаған ата-аналар олар і 
бапа туған жағдайда және олардың ана және (немесе) әке 1 
болуы анықталған жағдайда өздері он алты жасқа толғанда ата- 
ана қуқығын өз бетінше жүзеге асыруға құқылы. Кәмелетке 
толмаған ата-аналар он алты жасқа толғанға дейін қорғаншы 
және қамқоршы орган балаға қорғаншы тағайындайды, ол ба- 
ланың кәмелетке толмаған ата-аналарымен бірге оны тәрбие- 
леуді жүзеге асырады. Баланың қорғаншысы мен кәмелетке 
толмаған ата-ананың арасында туындаған келіспеушілікті қор- , 
ғаншы және қамқоршы орган шешеді.

3. Кәмелетке толмаған ата-аналардың жалпы негіздерде 
өздерінің әке және ана болуын мойындауға және оған дау ай- 
туға құқығы бар, сондай-ақ олардың он төрт жасқа толғаннан ; 
кейін сот тәртібімен өз балаларына қатысты әке болуын анық- 
тауды талап етуге құқығы бар. Ш  \

62-бап. Ата-аналардың балаларды тәрбиелеу және
оларға білім беру жөніндегі қүқықтары  
мен міндеттері

1. Ата-аналар өз балаларының денсаулығына қамқорлық 
жасауға міндетті.

2. Ата-аналардың өз балаларын тәрбиелеуге қүқығы бар 
және оған міндетті. Ш рВ |

Ата-аналардың басқа да барлық адамдарға қарағанда өз 
балаларын тәрбиелеуге басым қүқығы бар.

Бапа тәрбиелеуші ата-аналар өздерінің қабілеттері мен 
қаржылық мүмкіндіктерінің шегінде, оның дене, психикалық, 
адамгершілік және рухани жағынан дамуына қажетті өмір сүру 
жағдайларын қамтамасыз ету үшін негізгі жауапкершілікте бо- 
лады.

3. Ата-аналар балалардың орта білім алуын қамтамасыз 
етуге міндетті. .

Ата-аналардың балалардың пікірін ескере отырып, орта бі- 
лім алғанға дейін білім беру мекемесі мен балаларды оқыту 
нысанын таңдауға қүқығы бар. ! ■

4. Балалардың тәрбиесі мен білім апуына қатысты барлық 
мәселелерді балалардың мүдделерін негізге алып және бала- 
лардың пікірін ескере отырып, өзара келісімі бойынша ата-ана- 
лар шешеді. Ата-аналардың арасында келіспеушілік болған 
жағдайда олар (олардың біреуі) бүл келіспеушіліктерді шешу 
үшін қорғаншы және қамқоршы органға нем есе сотқа жүгінуге 
құқылы. - ’і |

63-бап. Балалардың құқықтары мен мүдделерін
қорғау женіндегі ата-аналардың құқықтары  
мен міндеттері Ц

1. Ата-аналар өз балаларының заңды өкілі болып табылады 
және кез келген жеке және заңды түлғаларға қатысты, оның
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ішіндө ооттарда арнаулы өкілөттіксіз олардың қүқықтары мөн 
мүдделерін қорғайды.

2. Егер қорғаншы және қамқоршы орган ата-аналар мен 
балалар мүдделерінің арасында қайшылық барын анықтаса, 
ата-аналардың өз балаларының мүдделерін білдіруге құқығы 
жоқ. Ата-аналар мен балалардың арасында келіспеушілік бол- 
ған жағдайда қорға^шы және қамқоршы орган балалардың құ- 
қықтары мен мүддөлерін қорғау үшін екіл тағайындауға мін- 
детті.

64-бап. Ата-ана қүқықтарын балалардың мүдделерін
кездей отырып жүзеге асыру

Ата-ана құқықтарын балалардың мүдделеріне қарама-қай- 
шы жүзеге асыруға болмайды. Балалардың мүдделерін қамта- 
масыз ету олардың ата-аналары қамқорлығының негізгі мәні 
болуға тиіс.

Ата-ана қүқықтарын жүзеге асыру кезінде ата-аналар бала- 
лардың дене және психикалық денсаулығына, олардың адам- 
гершілік жағынан дамуына зиян келтіруге қүқығы жоқ. Бала- 
ларды тәрбиелеу әдістерінде адамның қадір-қасиетін кемсіте- 
тін немқүрайлылық, қатыгездік, дөрекілік, балаларды қорлау 
немесе қанау болмауға тиіс.

Ата-ана құқықтарын балапардың қүқықтары мен мүдделе- 
ріне нұқсан келтіре отырып жүзеге асыратын ата-аналар заңда 
белгіленген тәртіппен жауап береді.

65-бап. Баласынан белек тұратын ата-ананың
ата-ана құқықтарын жүзеге асыруы

1. Баласынан бөлек түратын ата-ананың баласымен қарым- 
қатынас жасауға, оны тәрбиелеуге және баланың білім апуы 
мәселелерін шешуге қатысуға қүқығы бар.

Бала бірге түратын ата-ана, егер мүндай қарым-қатынас 
жасау бапаның дене және психикалық денсаулығына, оның 
адамгершілік дамуына зиян келтірмесе, баланың екінші ата- 
анасымен қарым-қатынас жасауына кедергі болмауға тиіс.

2. Ата-аналары бөлек түрып жатқан жағдайда балалардың 
түратын жері ата-аналарының келісімімен белгіленеді.

Келісім болмаған жағдайда ата-аналардың арасындағы 
дауды балалардың мүдделерін негізге алып және балалардың 
пікірін ескере отырып сот шешеді. Бүл орайда сот баланың ата- 
аналардың әрқайсысына, аға-інілері мен апа-сіңлілеріне (қа- 
рындастарына) үйірлігін, баланың жасын, ата-аналардың адам- 
гершілік және өзге д е  жеке қасиеттерін, ата-аналардың әрқай- 
сысы мен баланың арасында орын алған қатынастарды, олар- 
дың дамыту және тәрбиелеу үшін балаға жағдай жасау мүмкін- 
дігін (ата-аналар қызметінің түрі, жүмыс режимі, материалдық 
және отбасылық жағдайы және т.с.с) ескереді.
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3. Ата-аналар баладан бөлвк тұратын ата-ананың ата-ана 
құқығын жүзеге асыру тәртібі туралы жазбаша түрде келісім
жасасуға құқылы. ^

Егер ата-аналар келісімге келе алмаса, ата-аналардың
(олардың біреуінің) талап етуі бойынша дауды қорғаншы және
қамқоршы органның қатысуымен сот шешеді.

4. Соттың шешімі орындалмаған жағдайда кінәлі ата-анаға 
заңдарда көзделген шаралар қолданылады.

Сот шешімі қасақана орындалмаған жағдайда баладан бө- 
лек тұратын ата-ананың талап етуі бойынша сот баланың мүд- 
делерін негізге алып және баланың пікірін ескере отырып, ба- 
ланы соған беру туралы шешім шығара алады.

5. Баласынан бөлек тұратын ата-ананың өз баласы туралы 
тәрбие, ем деу мекемелері мен басқа да мекемелерден ақпа-
рат алуға құқығы бар. ^

Ақпарат беруден ата-ана тарапынан баланың өмірі мен
денсаулығына қатер болған жағдайларда ғана бас тартылуы 
мүмкін. Ақпарат беруден бас тартуға сот тәртібімен дау айты- 
луы мүмкін. >уЯ

66-бап. Ата-аналардың басқа адамдардан балаларын
талап етуге құқығы

1. Ата-аналар заң нем есе сот шешімі негізінсіз баланы өз 
қолында ұстап отырған кез келген адамнан оны қайтаруды та- 
лап етуге құқылы. Дау туындаған жағдайда ата-аналар өз құ- 
қықтарын қорғау үшін сотқа шағымдануға құқылы.

Бұл тараптарды қарау кезінде сот баланы ата-анасына бе- 
ру баланың мүдделеріне сай келмейді деген қорытындыға кел- 
се, баланың пікірін ескере отырып, ата-анасының талап-арызын 
қанағаттандырудан бас тартуға құқылы.

2. Егер сот ата-анасының да, бала қолындағы адамның да 
оның дұрыс тәрбие алуы мен дамуын қамтамасыз етуге жағ- 
дайы жоқ екендігін анықтаса, сот баланы қорғаншы және қам- 
қоршы органның қамқорлығына береді. <

11 -тарау.
АТА-АНА ҚҰҚЫҚТАРЫНАН АЙЫРУ ЖӘНЕ

ОЛАРДЫ ШЕКТЕУ

67-бап. Ата-ана қуқықтарынан айыру
1. Егер ата-аналар (олардың біреуі):
1) ата-ана міндеттерін орындаудан, оның ішінде алимент 

төлеуден қасақана жалтаратын болса;
2) өз баласын перзентханадан (бөлімшесінен) не өзге де  

балаларды тәрбиелеу, ем деу немесе басқа да мекемелерден
алудан дәлелді себептерсіз бас тартса;

78



3) өздерінің ата-ана қуқықтарын пайдаланып қиянат жа- 
саса; N

4) балаларға қатыгездік көрсетсе, оның ішінде олардың де- 
несіне нем есе психикасына зорлық-зомбылық жасаса, олардың 
жыныстық пәктігіне қастандық жасаса;

5) заңдарда белгіленген тәртіппен маскүнемдікпен, наіна-
қорлықпен және уытқұмарлықпен ауырады деп танылған болса, 
олар ата-ана қүқығ ь̂інан айырылуы мумкін.

2. Өз балаларының не жұбайының өміріне немесе денсау- 
лығына қарсы қасақана қылмыс жасаған жағдайда ата-аналар 
(олардың біреуі) ата-ана құқығынан айырылуы мүмкін.

68-бап. Ата-ана құқығынан айыру тәртібі
1. Ата-ана құқығынан айыру сот төртібімен жүргізіледі.
Ата-ана құқығынан айыру турапы істер ата-аналардың бі-

реуінің (олардың орнындағы адамдардың), кәмелетке толмаған 
бапалардың құқықтарын қорғау жөніндегі міндеттер жүктелген 
органдардың нем есе ұйымдардың (қорғаншы және қамқоршы 
органдардың, кәмелетке толмағандардың істері женіндегі ко- 
миссияның жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балаларға арналған мекемелердің және басқаларының) 
арызы бойынша, сондай-ақ прокурордың талабы бойынша қа- 
рапады.

2. Ата-ана құқығынан айыру туралы істер прокурор мен 
қорғаншы және қамқоршы органның қатысуымен қаралады.

3. Ата-ана құқығынан айыру туралы істі қарау кезінде сот 
ата-ана құқығынан айырылған ата-аналардан (олардың біре- 
уінен) алимент өндіріп алу туралы мәселені шешеді.

4. Егер сот ата-ана құқығынан айыру туралы істі қарау ке- 
зінде ата-аналардың (олардың біреуінің) іс-әрекетінен қыл- 
мыстық жазаланатын әрекетті байқаса, мұны жеке қаулымен 
прокурор назарына жеткізуге міндетті.

5. Сот ата-ана құқығынан айыру туралы соттың шешімі заң- 
ды күшіне енген күннен бастап үш күннің ішінде бұл шешімнің 
көшірмесін баланың тууын мемлекеттік тіркеу орны бойынша 
азаматтық хал актілерін жазу органы мен қорғаншы және қам- 
қоршы органға жолдауға міндетті.

69-бап. Ата-ана құқықтарынан айырудың салдары
1. Ата-ана құқықтарынан айыру балалармен туыстық факті- 

сіне негізделген барлық құқықтардан, оның ішінде одан асы- 
рауға қаражат алу (осы Заңның 131 бабы), сондай-ақ балалары 
бар азаматтар үшін белгіленген жеңілдіктер мен мемлекеттік 
жәрдемақылар алу қүқықтарынан айырылуға әкеп соғады.

2. Ата-ана құқығынан айыру ата-аналарды өз баласын асы- 
рау міндетінен босатпайды, ол баланы асырап алу арқылы тоқ-
татылады.
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3. Бала мен ата-ана қ у к ы қ т а р ы н а н  айырылған ата-ананың
одан әрі бірге түруы туралы мөселе сот тәртібімен шешіледі.

4. Ата-анасы (олардың біреуі) ата-ана қүқықтарынан айы- 
рылған бала ата-анасымен жөне басқа да туыстарымен туыс- 
тық фактісіне, оның ішінде мүра алу қүқығына негізделғен түр- 
ғын үй-жайға меншік қүқығын немесе түрғын үй-жайды пайда- 
лану қүқығын, сондай-ақ мүліктік қүқықтарын сақтап қалады.

5. Баланы басқа ата-анаға беру мүмкін болмаған кезде не- 
м есе ата-анасының екеуі д е  ата-ана қуқықтарынан айырылған 
жағдайда бала қорғаншы және қамқоршы органның қамқор-
лығына беріледі. . • ^

6. Ата-ана қүқықтарынан айырылған ата-аналарының (олар-
дың біреуінің) өтініші бойынша қорғаншы және қамқоршы орган, 
егер бұл балаға зиянды ықпап етпесе, баламен жолығуға рұқ-
сат ете алады. „

7. Ата-анасы (олардың біреуі) ата-ана құқықтарынан айы- 
рылған жағдайда баланы асырап алуға ата-ананы (олардың бі- 
реуін) ата-ана құқықтарынан айыру туралы сот шешім шығарған 
күннен бастап кемінде алты ай өткенде жол беріледі.

70-бап. Ата-ана құқықтарын қалпына келтіру
1. Егер ата-аналар (олардың біреуі), мінез-құлқын, тұрмыс 

салтын және баланы тәрбиелеуге көзқарасын өзгертсе, олар- 
дың ата-ана құқықтары қалпына келтірілуі мүмкін.

2. Ата-ана құқықтарын қалпына келтіру ата-ана құқықта- 
рынан айырылған ата-ананың арызы бойынша сот тәртібімен 
жүзеге асырылады. Ата-ана құқықтарын қалпына келтіру туралы 
істер қорғаншы және қамқоршы органдардың, сондай-ақ проку- 
рордың қатысуымен қаралады.

3. Егер ата-ана құқықтарын қалпына келтіру баланың мүд- 
делеріне қайшы келсе, сот баланың пікірін ескере отырып, ата- 
ана құқықтарын қалпына келтіру туралы ата-ананың (олардың 
біреуінің) талап-арызын қанағаттандырудан бас тартуға құқылы.

Он жасқа толған бала жөніндегі ата-ана құқықтарын қалпы- 
на келтіру баланың келісімімен ғана жасалуы мүмкін.

Егер бала асырап алынған болса және баланы асырап алу- 
дың күші жойылмаса (осы Заңның 96-бабы), ата-ана құқықта- 
рын қалпына келтіруге жол берілмейді.

71-бап. Ата-ана қүқықтарын шектеу
1. Сот баланың мүддесін ескере отырып, баланы ата-ана-

дан (олардың біреуінен) оларды ата-ана құқықтарынан айыр-
май алу жолымен ата-ана құқықтарын шектеу туралы шешім 
шығара алады.

2. Егер баланың ата-аналармен (олардың біреуімен) қапуы:
1) ата-аналарға (олардың біреуіне) байланысты ем ес  мән-

жайлар (психикасының бұзылуы нем есе өзге д е  созылмалы ау-
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ру, еүыр мән-жайлардың және с.с. салдары) бойынша бала
үшін қауіпті болса;

2)\рлардың мінез-құлқының салдары бала ушін қауіпті бол- 
са, алайда ата-аналарды (олардың біреуін) ата-ана құқықта- 
рынан айыру үшін жеткілікті негіздер анықталмаған болса, ата- 
ана құқықтарын шектеуге жол беріледі. Егер ата-аналар (олар- 
ДЫҢ біреуі) өз мінез-құлқын өзгертпесе, қорғаншы және қам- 
қоршы орган ата-ана құқықтарын шектеу туралы сот шешімі 
шыққаннан кейін аяты ай өткен соң оларды ата-ана құқықта- 
рынан айыру туралы талап қоюға міндетті. Баланың мүдделе- 
ріне сәйкес қорғаншы және қамқоршы орган осы мерзім аяқ- 
талғанға дейін ата-аналарды (олардың біреуін) ата-ана құқық- 
тарынан айыру туралы талап қоюға құқылы.

3. Ата-ана құқықтарын шектеу туралы талапты баланың жа- 
қын туысқандары, кәмелетке толмаған балалардың құқықтарын 
қорғау міндеті заңмен жүктелген органдар мен мекемелер  
(осы Заңның 68-бабының 1-тармағы), мектепке дейінгі меке- 
мелер, жалпы білім беретін және басқа да мекемелер, сондай- 
ақ прокурор қоя алады.

4. Ата-ана құқықтарын шектеу туралы істер прокурор мен 
қорғаншы және қамқоршы органның қатысуымен қаралады.

5. Ата-ана құқықтарын шектеу туралы істер қаралған кезде 
сот ата-аналардан (олардың біреуінен) балаға алимент өндіріп 
алу турапы мәселені шешуге құқылы.

72-бап. Ата-ана құқықтарын шектеудің салдары
1. Ата-ана құқықтарын сот шектеген ата-аталар баланы же- 

ке өзі тәрбиелеу құқығынан айырылады, ал 71-баптың 2-тарма- 
ғының 2) тармақшасында көзделген жағдайларда, сондай-ақ 
бапалары бар азаматтар үшін белгіленген жеңілдіктер мен 
мемлекеттік жәрдемақылар алу құқығыңан да айрылады.

2. Ата-ана құқықтарын шектеу ата-аналарды баланы асы- 
рау жөніндегі міндеттерден босатпайды.

3. Өзіне қатысты ата-аналарының (олардың біреуінің) ата- 
ана құқықтары шектелген бала тұрғын үй-жайға меншік құқығын 
немесе тұрғын үй-жайды пайдапану құқығын сақтап қалады, 
сондай-ақ ата-аналары және басқа да туысқандарымен туыс- 
тық фактісіне негізделген мүліктік құқығын, соның ішінде мұра 
алу құқығын сақтап қалады.

4. Ата-анасының екеуінің д е  ата-ана құқықтары шектелген 
жағдайда бала қорғаншы және қамқоршы органның қамқор- 
шылығына беріледі.

5. Ата-ана құқықтарын сот шектеген ата-аналарға, егер 
олар балаға зиянды өсерін тигізбесе, баламен қатысуга рұқсат 
етілуі мүмкін. Ата-анапардың баламен қатысуына қорғаншы 
немесе қамқоршы органның не қорғаншысының (қамқоршы-
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сының), баланың патронат тәрбиелеушілерінің нем есе бала ту- 
ратын мекеме әкімшілігінің келісімімен жол берілөді. Я

73-бап. Ата-ана құқықтарын шектеудің күшін жою
1. Егер ата-аналардың (олардың біреуінің) ата-ана қу- 

қықтары шектелген негіздер жойылса, сот ата-аналардың 
(олардың біреуінің) талап-арызы бойынша баланы ата-анасына 
(олардың біреуіне) қайтарып беру туралы және осы Заңның 72- 
бабында көзделген шектеулердің күшін жою туралы шешім
шығара алады. • '1

2. Егер ата-анасына (олардың біреуіне) баланы қайтарып
беру оның мүдделеріне қайшы келетін болса, сот баланың пі- 
кірін ескере отырып, талапты қанағаттандырудан бас тартуға 
қүқылы. ТІ

74-бапт Баланың өміріне немесе оның денсаулығына
тікелей қатер төнген жағдайда баланы 
айырып алу

1. Баланың өміріне нем есе оның денсаулығыма тікелей 
қатер төнген жағдайда қорғаншы және қамқоршы орган бала- 
ны ата-аналардан (олардың біреуінен) нем есе оны қамқор- 
шылыққа алған басқа да адамдардан дереу айырып алуға 
қүқылы. ,п:

Баланы дереу айырып алуды жергілікті атқарушы органның 
тиісті актісі негізінде қорғаншы және қамқоршы орган жүргізеді.

2. Баланы айырып алу кезінде қорғаншы және қамқоршы 
орган прокурорға дереу хабарлауға, баланы уақытша орналас- 
тыруды қамтамасыз етуге және баланы айырып алу туралы 
жергілікті атқарушы органның актісі шыққаннан кейін жеті күн 
ішінде сотқа ата-аналарды ата-ана қүқықтарынан айыру нем есе  
олардың ата-ана қүқықтарын шектеу туралы талап қоюға мін- 
детті. - ’ - - .1

75-бап. Баланы айырып алуга байланысты істер
бойынша сот шешімдерін орындау

1. Баланы ата-анасынан айырып алуға және . оны басқа 
адамға (адамдарға) беруғе байланысты шешімді мәжбүрлеп 
орындау қорғаншы және қамқоршы органның және баланы 
алатын адамның (адамдардың) міндетті түрде қатысуымен, ал 
қажет болған жағдайларда ішкі істер органдары өкілінің қаты-
суымен, жүргізілуге тиіс. 3

2. Баланы беру турапы сот шешімін оның мүдделеріне нүқ- 
сан келтірмей орындау мүмкін болмаған жағдайда бала соттың 
үйғарымымен тәрбие, ем деу мекемесіне нем есе басқа меке- 
меге уақытша орналастырылуы мүмкін.
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4  1 2 -тарау.
\  БАЛА АСЫРАП АЛУ

76-бап. Бала ретінде асырап алуға жол берілетін
балалар

1. Көмелетке толмаған балаларға қатысты және солардың
мүдделеріне сәйкес қана ұл асырап алуға немесе қыз асырап 
алуға жол беріледц

2. Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын 
бұл бапаларды Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты 
тұратын Қазақстан Республикасының азаматтарына тәрбие- 
леуғе беру мұмкін болмаған жағдайларда ғана шетелдіктерге 
асырап алуға, не балалардың туыстарына осы туыстарының 
азаматтығы мен тұрғылықты жеріне қарамастан асырап алуға 
берілуі мүмкін.

Балалар Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жер- 
лерде тұрақты тұратын Қазақстан Республикасының азамат- 
тарына, балалардың туысы ем ес шетелдіктерге аталған бала- 
лар осы Заңның 101-бабының 3-тармағына сәйкес орталық- 
тандырылған есепке қойылған куннен үш ай өткеннен соң асы- 
рап алуға берілуі мүмкін.

3. Бала асырап алғысы келетін шетелдіктер баланы жеке 
өзі таңдап алуға, онымен кемінде екі апта бойы тікелей жақын 
араласуға, қорғаншы және қамқоршы органға баланы асырап 
алғысы келетіні туралы жазбаша арыз, сондай-ақ мемлекеттік 
лицензиялар негізінде осындай қызметті жүзеге асыратын 
агенттіктер беретін ықтимал ата-аналардың қаржы жағынан әл- 
ауқаты, отбасы жағдайы, денсаулық жағдайы, жеке басының 
адамгершілік қасиеттері туралы анықтама беруге міндетті.

77-бап. Баланы асырап алу тәртібі
1. Баланы асырап алуды бала асырап алуға тілек білдірген 

адамдардың (адамның) арызы бойынша сот жұргізеді. Бала 
асырап алу туралы істерді сот азаматтық іс жүргізу заңдарында 
көзделген ережелер бойынша ерекше іс жүргізу тәртібімен 
жүргізеді.

Бапаларды асырап алу туралы істерді сот қорғаншы және 
қамқоршы органдардың қатысуымен қарайды.

2. Бала асырап алушының және асырап алынған баланың 
құқықтары мен міндеттері (осы заңның 89-бабы) баланы асы- 
рап алу туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап
туындайды.

Сот баланы асырап алу туралы соттың шешімі заңды кү- 
шіне енген күннен бастап үш күн ішінде осы шешімнің көшір- 
месін шешім шығарған орны бойынша азаматтық хал актілерін 
жазатын орган мен қорғаншы және қамқоршы органға жіберуге 
міндетті.
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Бала асырап алу азаматтық хал актілерінің мемлекеттік 
тіркеуі үшін белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелуге тиіс.

78-бап. Асырап алынуға тиісті балаларды және бала
асырап алуға тілек білдірген адамдарды  
есепке алу

1. Асырап алынуға тиісті балаларды есепке алу осы Заң- 
ның 101-бабының 3-тармағында белгіленген тәртіппен жүзеге
асырылады.

2. Бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке 
алу жергілікті атқарушы органдар белгілеген тәртіппен жүзеге
асырылады. ' Ч

Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын ба-
лапарды асырап алуға тілек білдірген шетелдіктерді есепке алу
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі белгі-
лейтін тәртіппен жүргізіледі.

79-бап. Бірнеше бала асырап алу
1. Бір адамның ағапы-інілі және апалы-сіңпілі (қарындасты) 

болып табылатын нем есе өзара туыстық қатынасы жоқ бірнеше 
баланы асырап алуына болады.

Өзара туыстық қатынасы жоқ асырап алынған балалардың 
арасында ағалы-інілі және апалы-сіңлілі (қарындасты) сияқты 
құқықтар мен міндеттер пайда болады.

2. Асырап алу балалардың мүдделеріне сай келетін жағ- 
дайларды қоспағанда, ағалы-інілер мен апапы-сіңлілерді (қа- 
рындастарын) әртүрлі адамдардың асырап алуына жол беріл- 
мейді. , У

80-бап. Бала асырап алуға құқығы бар адамдар
1. Бала асырап алуға бала асырап алушы адамның отба- 

сында баланың қалыпты дамуы, тәрбиеленуі және білім алуы 
үшін жағдайлар болған кезде рұқсат етіледі.

2. Мыналарды:
1) сот әрекетке қабілетсіз нем есе әрекет қабілеттілігі шек- 

теулі деп таныған адамдарды;
2) сот біреуін әрекетке қабілетсіз нем есе әрекет қабілет- 

тілігі шектеулі деп таныған ерлі-зайыптыларды;
3) сот арқылы ата-ана қүқықтарынан айырылған нем есе сот 

ата-ана құқықтарын шектеген адамдарды;
4) өзіне заңмен жүктелген міндеттерді тиісінше орындама- 

ғаны үшін қорғаншылық (қамқоршылық) міндеттерден шетте-
тілген адамдарды;

5) егер өз кінәлары бойынша сот шешімімен бала асырап 
алудың күші жойылса, бұрынғы бала асырап алушы адамдарды;
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денсаулық жағдайы бойынша ата-ана қуқықтарын жүзеге 
асыра ^лмайтын адамдарды қоспағанда, қай жыныстан болса 
да кәмелетке толған адамдар бала асырап алушылар бола ала- 
ды. Баланы асырап алуға, оны қорғаншылығына (қамқоршы-
лығына) алуға, патронатқа алуға болмайтын адамның бойын- 
дағы ауруларының тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі
белгілейді.

3. Бір-бірімен .некеде түрмайтын адамдардың белгілі бір 
баланы бірлесіп асырап алуына болмайды.

8 1 -бап. Бала асырап алушы мен асырап алынушы
баланың арасындағы жас айырмасы

1. Некеде түрмайтын асырап алушы мен асырап алынушы 
баланың жас айырмасы кем дегенде он алты жас болуы тиіс.
Сот дәлелді деп таныған себептер бойынша жас айырмасы 
қысқартылуы мүмкін.

2. Өгей әкесі (өгей шешесі) бала асырап алғанда, осы бап- 
тың 1 -тармағында белгіленген жас айырмасы талап етілмейді.

82-бап. Бала асырап алуға ата-аналардың,
қорғаншылар мен қамқоршылардың келісімі

1. Баланы асырап алу үшін оның ата-аналарының келісімі 
қажет. Жасы он алтыға жетпеген, кәмелетке толмаған ата- 
аналардың баласын асырап алғанда, сондай-ақ олардың ата- 
аналарының нем есе қорғаншыларының (қамқоршыларының), 
патронат тәрбиешілерінің келісімі, ал ата-аналары немесе қор- 
ғаншылары (қамқоршылары) болмаған жағдайда — қорғаншы 
және қамқоршы органның келісімі қажет.

2. Бала асырап алуға ата-аналардың келісімі нотариат куә- 
ландырған нем есе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған бала 
түратын мекеменің басшысы растаған не бала асырап алу жүр- 
гізілген орындағы нем есе ата-ананың түрғылықты жеріндегі 
қорғаншы және қамқоршы орган бекіткен арызда керсетілуге 
тиіс, сондай-ақ бала асырап алу ісін жүргізу кезінде сотта тіке- 
лей білдірілуі мүмкін.

Бала асырап алу туралы сот шешімі шығарылғанға дейін 
ата-аналар бала асырап алуға өздері берген келісімінің күшін 
жоюға қүқылы.

3. Ата-аналар нақты адамдарға не нақты адамды көрсет- 
пей-ақ баланы асырап алуына келісім беруі мүмкін. Қорғаншы 
және қамқоршы органдар сотқа баланы асырап алудың бала 
мүдделеріне сай келетіні туралы қорытынды береді. Мүндай 
қорытынды баланы оның өгей өкесі (өгей шешесі) асырап алған 
кезде талап етілмейді.

4. Қорғаншылықта (қамқоршылықта) түрған балаларды 
асырап алу үшін олардың қорғаншыларының (қамқоршылары- 
ның) жазбаша түрдегі келісімі қажет.
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5 . Патронат туралы шарт бойынша тәрбиелөніп жатқан ба- 
лаларды асырап алу үшін патронат тәрбиешілерінің жазбаша
түрдегі келісімі қажет.

6. Ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған және тәрбие,
емдеу мекемелері мен басқа да мекемелөрдегі балапарды асы- 
рап алу үшін осы мөкемелер басшыларының жазбаша түрдегі ке-
лісімі қажет. .

7. Сот баланың мүдделерін кездей отырып, оны асырап
алу туралы осы баптың 1 , 4—€-тармақтарында аталған адам- 
дардың келісімінсіз шешім шығаруға қүқылы.

83-бап. Баланы ата-аналарының келісімінсіз асырап апу
Егер ата-аналарын: . Д
1 ) сот белгісіз нем есе өлген, хабар-ошарсыз көткен деп

таныса; 17
2) сот өрөкетке қабілетсіз деп таныса; ,*|
3) сот ата-ана қүқықтарынан айырса (осы Заңның 69-ба- 

бының 7-тармағындағы талаптар сақталған жағдайда);
4) бапамен бірге түрмайтын және сот дөлелсіз деп таныған 

себептер бойынша алты айдан астам уақыг бойы оны төрби- 
елеу мен асыраудан жаптарып жүрсе, олардың баланы асырап 
алуға келісімі тапап етілмейді. I

34-бап. Асырап алуға баланың келісімі
1. Он жасқа толған баланы асырап алу үшін оның келісімі 

қажет. ’
Баланың асырап алынуға келісімін сот белгілейді.
2. Егер бала асырап апу туралы арыз берілгенге дейін бала 

асырап алушының үйінде түрып, оны езінің ата-анасы деп есеп- 
тейтін болса, асырап алуға баланың келісімі бар деп үйғарылады.

85-бап. Бала асырап алуға ерлі-зайыптылардың )
біреуінің келісімі ™

1. Егер баланы ерлі-зайыптылардың екеуі бірдей асырап 
алмаса, баланы ерлі-зайыптылардың біреуі асырап алған кезде 
бала асырап алуға ерлі-зайыптылардың екіншісінің жазбаша ке- 
лісімі талап етіледі. Ц

2. Егер ерлі-зайыптылар отбасылық қатынастарды іс жү- 
зінде тоқтатып, бір жылдан астам уақыт бөлек түрып жатса жә- 
не екінші жүбайының түрғылықты жері белгісіз болса, бала асы- 
рап алу үшін екінші жүбайдың келісімі талап етілмейді.

86-бап. Асырап алынған баланың аты, әкесінің аты
және тегі ’

1. Асырап алынған баланың өз аты, өкесінің аты және тегі 
сақталады. і . 1 :-1
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2. Бапа асырап апушының өтініші бойынша, егер бұл ба- 
ланың мүдделеріне қайшы келмейтін болса, асырап алынған 
балаға бала асырап алушының тегі, сондай-ақ ол ұсынған ат 
беріледі. Асырап алынған баланың әкесінің аты болып, егер 
бала асырап алущы еркек болса, асырап алушының аты, ал 
егер асырап алушы әйел болса, асырап алынған баланың әкесі 
ретінде сол әйел ұсынған адамның аты танылады. Егер бала 
асырап алушы ерлі-зайыптылардың тектері әртүрлі болса, бала 
асырап алушы ерлі-зайыптылардың келісімдері бойынша, асы- 
рап алынған балаға олардың біреуінің тегі беріледі.

3. Баланы некеде тұрмайтын адам асырап алған жағдайда, 
оның өтініші бойынша туу туралы кітапқа асырап алынған бала 
шешесінің (әкесінің) тегі, аты мен әкесінің аты осы адамның 
(бала асырап алушының) көрсетуі бойынша жазылады.

4. Бала асырап алудың құпиялылығы талап еткен жағдай- 
ларды қоспағанда, он жасқа жеткен асырап апынған баланың 
тегі, аты мен әкесінің аты тек сол бапаның келісімімен ғана өз- 
гертілуі мүмкін.

5. Асырап алынған баланың тегі, аты және әкесінің аты өз- 
гертілгені туралы оны асырап алу туралы сот шешімінде көр-
сетіледі.

87-бап. Асырап алынған баланың туған күні мен
туған жерінің өзгертілуі

1. Бала асырап алудың құпиялылығын қамтамасыз ету 
үшін бала асырап апушының өтініші бойынша асырап алынған 
баланың туған күні, бірақ алты айдан аспайтын мерзімге, сон- 
дай-ақ оның туған жері өзгертілуі мүмкін.

Асырап алынған баланың туған күнін өзгертуге үш жасқа 
дейінгі бала асырап апынған кезде ғана жол беріледі.

2. Асырап апынған баланың туған күнінің және (немесе) ту- 
ған жерінің өзгертілуі жөнінде бала асырап алу туралы сот ше- 
шімінде көрсетіледі.

88-бап. Бала асырап алғандарды асырауға алынған
баланың ата-анасы ретінде жазу

1. Бала асырап алушылардың өтініші бойынша сот туу 
туралы жазбалар кітабына бала асырап алушыларды өздері 
асырап алған баланың ата-анасы ретінде жазу туралы шешім
қабылдай алады.

2. Осы Заңның 84-бабының 2-тармағында көзделген жағ-
дайларды қоспағанда, он жасқа толған асырап алынған балаға 
қатысты мұндай жазба жасау үшін оның келісімі қажет.

3. Мұндай жазба жүргізу қажеттілігі жөнінде баланы асырап
алу туралы сот шешімінде көрсетіледі.
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89-бап. Бала асырап алудың құ қы қты қ  салдары
1. Асырап алынған балапар және олардың урпақтары бала 

асырап алушылар мен олардың туыстарына қатысы бойынша 
ал бала асырап апушылар және олардың туыстары асырап 
апынған бапалар мен олардың урпақтарына қатысы бойынша 
жеке мүліктік емес және мүліктік құқықтар мен міндеттер жа 
ғынан тегі бір туыстарға теңестіріледі.

2. Асырап алынған балалар өздерінің ата-аналарына (өз- 
дерінің туыстарына) қатысы бойынша жеке мүліктік емес және 
мүліктік құқықтарынан айрылады және олар жөніндегі міндет- 
терден босатылады.

3. Баланы бір адам асырап алған жағдайда, егер бала 
асырап алушы еркек болса, шешесінің тілегі бойынша, егер ба- 
ла асырап алушы әйел болса, әкесінің тілегі бойынша жеке мү- 
ліктік емес және муліктік құқықтар мен міндеттердің сақталуы 
м үмкін. -

4. Асьірап алынған баланың меншігіндегі мүліктің сақталуы 
үшін бала асырап алушы жауапты болады. Бапа асырап алудан 
бас тартқан жағдайда бұл мүлікті қайтару жөніндегі міндет те 
бапа асырап алушыға жүктеледі.

5. Асырап алынған бапаның ата-анасының біреуімен неме- 
се қайтыс болған ата-анасының туыстарымен қарым-қатынас-
тары сақтапуы жөнінде баланы асырап алу туралы сот шешімін- 
де көрсетіледі.

6. Осы баптың 1 жене 2-тармақтарында кезделген бала 
асырап алудың, осы баланың туу туралы акт жазбасындағы ба- 
ла асырап алушылардың ата-анасы ретінде жазылуына қара- 
мастан, құқықтық салдары пайда болады.

90-бап. Асырап алынған баланың зейнетақы  мен
жәрдемақы  алу құқы ғы ны ң  сақталуы

Асырап алынар кезінде ата-анасының қайтыс болуына бай- 
ланысты өзіне тиесілі зейнетақы мен жөрдемақы алуға құқығы
бар бала бұл құқықты асырап алынған жағдайда да сақтап қа- 
лады.

91-бап. Бала асырап алудың қупиялы лы ғы
1 Бала асырап алудың құпиялылығы заңмен қорғалады.
Бала асырап алу туралы шешім шығарған судьялар немесе

оала асырап алуды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асьірғай лау- 
азымды адамдар, сондай-ақ бала асырап алу туралы өзгедей
турде хабардар болған адамдар бала асырап алудың құпиялы- 
лығын сақтауға міндетті. З Я

2 Осы баптың 1-тармағында аталған, бала асырап алудың 
құпиялылығын оны асырап апушылардың еркіне қарамай жария

н ЭДамдар заңда белгіленген тәртіппен жауапқа тартылады.

88



92-бап. Бала асырап алуды жарамсыз деп тану
1. Бала асырап алу:
1) асырап алу туралы шешім жалған қүжаттар негізінде қа- 

был данған;
2) заң бойынша міндетті болса да (осы Заңның 82-бабы), 

бала асырап алу ата-аналардың келісімінсіз жасалған;
3) некеде түрған адам жүбайының келісімінсіз бала асырап 

алған;
4) осы Заңның 80-бабының 2-тармағында көзделген ере- 

желер бүзылған жағдайларда жарамсыз деп танылады.
2. Бала асырап алуды жарамсыз деп тану сот тәртібімен 

жүргізіледі.
3. Бала асырап алуды жарамсыз деп тану туралы істі сот 

қорғаншы және қамқоршы органның қатысуымен қарайды.

93-бап. Бала асырап алуды жарамсыз деп тану
туралы талап етуге қуқы ғы  бар адамдар

Бала асырап алуды жарамсыз деп тану туралы талапты 
асырап алынушының ата-аналары, асырап алушының жүбайы, 
бала асырап алуға байланысты қүқықтары бүзылған адамдар, 
прокурор, қорғаншы және қамқоршы орган қоюға қүқылы.

94-бап. Бала асырап алуды жарамсы з деп танудың
салдары

1. Бапа асырап алу туралы со.т шешімі шыққан кезден 
бастап бала асырап алу жарамсыз деп танылады.

2. Бала асырап алу жарамсыз деп танылған жағдайда, 
асырап алынған баланың және асырап апушылардың (бала 
асырап алушылар туыстарының) өзара қүқықтары мен міндет- 
тері тоқтатылады және егер мүны баланың мүдделері қажет 
етсе, баланың және оның ата-анасының (оның туыстарының) 
өзара қүқықтары мен міндеттері қаппына келтіріледі.

3. Ата-ананың талап етуі бойынша бапаға бүрынғы аты, 
әкесінің аты және тегі беріледі.

4. Сот бала асырап алуды жарамсыз деп тану туралы сот- 
тың шешімі заңды күшіне енген күннен бастап үш күн ішінде 
осы шешімнің үзіндісін бала асырап алуды мемлекеттік тіркеу 
орны бойынша азаматтық хал актілерін жазатын орган мен 
қорғаншы және қамқоршы органдарға жіберуге міндетті.

95-бап. Бала асырап алудың күш ін жою ға негіздер
1. Бала асырап алушылар өздеріне жүктелген міндеттерін 

орындаудан жалтарған, ата-ана қүқықтарын теріс дайдаланған, 
асырап алынған балаға қатал қараған, соның ішінде оған күш 
қолданып немесе психикалық зорлық-зомбылық етіп, жыныс- 
тық пәктігіне қастық жасаған, маскүнемдікпен, нашақорлықпен
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немесе уытқұмарлықпен ауырады деп танылған жағдайларда, 
баланы асырап алудың күші жойылуы мүмкін.

2. Сот баланың мүдделерін негізге алып және баланың пі- 
кірін ескере отырып, басқа да негіздер бойынша баланы асы- 
рап алудың күшін жоюға құқылы. 1

96-бап. Бала асырап алудың күш ін ж ою
1. Бала асырап алудың күшін жою сот тәртібімен жүргізі-

леді. ' Ш ІИ
2. Бала асырап алудың күшін жою туралы іс қорғаншы және

қамқоршы органның, сондай-ақ прокурордың қатысуымен қара- 
лады. " ,, ;

3. Бала асырап алудың күшін жою туралы сот шешімі заңды 
күшіне енген күннен бастап бала асырап апу тоқтатылады.

Сот бала асырап апудың күшін жою туралы сот шешімі 
заңды күшіне енген күннен бастап үш күн ішінде осы шешімнің 
үзіндісін бала асырап алуды мемлекеттік тіркеу орны бойынша 
азаматтық хал актілерін жазатын орган мен қорғаншы және 
қамқоршы органдарға жіберуге міндетті. :

97-бап. Бала асырап алудың күш ін жою ды  талап
етуге құқы ғы  бар адамдар

Бала асырап алудың кушін жоюды талап етуге оның ата-
аналарының, бала асырап алушылардың, он төрт жасқа толған
асырап алынған баланың, қорғаншы немесе қамқоршы орган-
ның, сондай-ақ баланың мүдделеріне сай прокурордың қүқығы 
бар. ,,

98-бап. Бала асырап алудың күш ін жою ды ң салдары
1. Сот бала асырап алудың күшін жойған кезде, асырап 

алынған бапаның және баланы асырап алғандардың, бапа асы-
рап алушылар туыстарының өзара құқықтары мен міндеттері 
тоқтатылады және егер баланың мүдделері талап етсе, бапа 
мен оның ата-анасының (оның туыстарының) өзара құқықтары 
мен міндеттері қалпына келтіріледі.

2. Бала асырап алудың күші жойылған кезде бала сот
шешімі бойынша ата-анасына беріледі. Ата-аналары болмаған
кезде, сондай-ақ баланы ата-анасына беру оның мүдделеріне
қаишы келсе, бала қорғаншы және қамқоршы органның қам- 
қоршылығына беріледі.

3. Сот бапаның асырап алынуына байланысты оған беріл-
ген аты, әкесінің аты және тегі сақталу-сақталмау мәселесін де 
шешеді.

Он жасқа толған баланың атын, әкесінің атын немесе тегін 
тек оның келісімімен ғана өзгерту мүмкін болады.

90



4> С°т баланың мүдделерін негізге ала отырып осы Зан- 
ның 125 және 127-баптарында белһленген мөлшерде бүрынгы 
бала асырап алушыны баланы асырауга қаражат І Щ  Ш  
міндеттеуге құқылы.

99-бап. Асырап алынған бала кәмелетке толғаннан
кейін бала асырап алудың күш ін жою ға 
жол бермеу

Егер бала асырап алудың күшін жою туралы талап қойыл- 
ған кезде асырап алынған бала кәмелетке толса, баланы асы- 
Рап алудың күшін жоюға жол берілмейді, бүған мүндай күшін 
жоюға бала асырап алушы мен асырап алынған баланың өзапа 
келісімі, сондай-ақ асырап алынған баланың ата-анасының, егер 
олары тірі болса, сот ата-ана қүқықтарынан айырмаған немесе
әрекетке қабілетсіз деп танымаған болса, олардың да келісімі 
оолған жағдайлар қосылмайды.

4-БӨЛІМ. ҚОРҒАНШЫЛЫҚ ЖӘНЕ Қ А М Қ О Р Ш Ы Л Ы Қ

13-тарау.
АТА-АНАЛАРЫНЫҢ ҚАМҚОРЛЫҒЫНСЫЗ ҚАЛҒАН 

БАЛАЛАРДЫ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ОРНАЛАСТЫРУ

100-бап. Ата-аналарының қам қорлы ғы нсы з қалған
балалардың қуқы қтары  мен мудделерін 
қорғау

1. Ата-анасының қайтыс болуы, олардың ата-ана қүқықта- 
рынан айырылуы, олардың ата-ана қүқықтарының шектелуі, ата- 
анасының әрекетке қабілетсіз деп танылуы, ата-анасының сыр- 
қаттылығы, ата-аналарының үзақ уақыт болмауы, ата-аналар-

немесе олардың-құқықтары мен 
мүдделерін қорғаудан жалтаруы, соның ішінде ата-аналардың 
тәрбиелеу, емдеу және басқа да осыған үқсас мекемелерден 
ез балаларын алудан бас тартуы, сондай-ақ ата-аналардың 
қамқорлығы болмаған өзге де жағдайларда, балалардың қү- 
қықтары мен мүдделерін қорғау қорғаншы және.қамқоршы ор-
андарға жүктеледі.

2. Қорғаншы және қамқоршы органдар ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балаларды анықтайды, осындай бала- 
лардың есебін алуды жүргізеді және ата-анасының қамқор- 
лығынсыз қалудың нақты мән-жайларын негізге ала отырып, 
балаларды орналастырудың нысандарын таңдайды (осы Заң- 
ньің 102-бабы), сондай-ақ оларды асырау тәрбиелеу және 
білім беру жағдайларына одан әрі бақылау жасауды жүзеге
асырады.



Қорғаншы жөне қамқоршы органдардан басқа, ата-ана- 
сының қамқорлығынсыз қалған балаларды орналастыру жөнін- 
дегі заңды және жеке тұлғалардың қызметіне жол берілмейді.

101 -бап. Ата-аналарының қам қорлы ғы нсы з қалған
балаларды анықтау және есепке алу

1. Осы Заңның 100-бабының 1-тармағында аталған бала- 
лар туралы мәліметтер бар мекемелердің (мектепке дейінгі бі- 
лім беру, жалпы білім беру, емдеу және басқа да мекемелер- 
дің) лауазымды адамдары жәнө өзгө дө азамзттар олар туралы 
қорғаншы және қамқоршы органдарға балалардың нақты тұрған
жерін хабарлауға міндетті.

Қорғаншы және қамқоршы орган осындай мәліметтер ал- 
ған күннен бастап үш күн ішінде баланың тұрмыс жағдайына 
зерттеу жүргізуге және ата-аналарының немесе оның туыстары- 
ның қамқорлығы жоқ екендігі фактісі анықталған кезде баланы 
орналастыру туралы мәселе шешілгенге дейін оның қүқықтары 
мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

2. Ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар түра- 
тын тәрбие, емдеу және басқа да мекемелердің басшылары, 
баланы отбасы тәрбиесіне беру мүмкін екендігі белгілі болған 
күннен бастап жеті күн мерзім ішінде бүл туралы осы меке- 
менің тұрған жері бойынша қорғаншы және қамқоршы органға 
хабарлауға міндетті.

3. Қорғаншы және қамқоршы орган осы баптың 1 және 2- 
тармақтарында аталған мәліметтер түскен күннен бастап бір ай 
ішінде баланы орналастыруды қамтамасыз етеді (осы Заңның 
102-бабы) және баланы отбасына тәрбиелеуге беру мүмкіндігі 
болмаған кезде орталықтандырылған есепке алу үшін және 
кейіннен баланы Қазақстан Республикасының аумағында түрақ- 
ты тұратын Қазақстан Республикасы азаматының отбасына тәр- 
биелеуге орналастыруға жәрдем көрсету үшін осындай бала ту- 
ралы мәліметті тиісті әкімшілік-аумақтық беліністің білім беру 
басқармасының органына жібереді.

Балаларды орталықтандырылған есепке алуды ұйымдас- 
тыру тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.

4. Осы баптың 2 және 3-тармақтарында кезделген м індет- 
терді орындамағаны үшін, сондай-ақ бала туралы көпе-кернеу 
жгілған мәліметтер бергені үшін лауазымды адамдар заңда 
белгіленген тәртіппен жауапқа тартылады.

102-бап. Ата-аналарының қам қорлы ғы нсы з қалған
балаларды орналастыру

1. Ата-анапарының қамқорлығынсыз қалған балалар асы- 
рап алынып, отбасына тәрбиеленуге, қорғаншылыққа (қамқор-
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шылыққа) немесе патронат шарты бойынша, ал мүндай мүм- 
кіндік болмаған кезде, жетім балаларға немесе ата-аналары- 
ның қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған барлық үлгі- 
дегі (тәрбие, емдеу және басқа да) мекемелерге берілуге тиіс.

Баланың мүддесіне сай оны орналастыру кезінде оның эт- 
никапық шығу тегі,\белгілі бір дінге және мәдениетке жататын- 
дығы, ана тілі, тәрбие мен білім берудегі сабақтастықты қамта- 
масыз ету мүмкіндігі ескерілуі мүмкін.

2. Ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды, 
осы баптың 1 -тармағында аталған отбасына немесе мекемеге 
тәрбиелеуге орналастырылғанға дейін балаларға қорғаншылық 
(қамқоршылық) міндеттерін атқару қорғаншы және қамқоршы 
органдарға уақытша жүктеледі.

14-тарау.
ҚОРҒАНШЫЛЫҚТЫ ЖӘНЕ ҚАМҚОРШ Ы ЛЫ ҚТЫ

БЕЛГІЛЕУ ТӘРТІБІ

103-бап. Қорғанш ы лы қ және қам қорш ы лы қ
белгіленетін адамдар

1. Қорғаншылық және қамқоршылық ата-анасының қамқор- 
лығынсыз қалған (осы Заңның 101-бабының 1-тармағы) бала- 
ларға, оларды асырау, тәрбиелеу және білім беру мақсатында, 
сондай-ақ олардың мүліктік және мүліктік емес қүқықтары мен 
мүдделерін қорғау үшін белгіленеді.

2. Қорғаншылық және қамқоршылық әрекетке қабілетсіз 
немесе әрекетке қабілеті шектеулі кәмелетке толған адамдар- 
дың мүліктік және жеке мүліктік емес қүқықтары мен мүдде- 
лерін қорғау үшін де белгіленеді.

104-бап. Қорғанш ы лы қ
1. Қорғаншылық он төрт жасқа толмаған балаларға, сон- 

дай-ақ психикалық аурудың салдарынан немесе ақыл-есінің 
кемдігінен сот әрекетке қабілетсіз деп таныған адамдарға бел- 
гіленеді.

2. Қорғаншылық қайтыс болған немесе соттың шешімімен 
өлді немесе хабарошарсыз кеткен деп танылған кәмелетке 
толмаған адамның, әрекетке қабілетсіз немесе әрекетке қабі- 
леті шектеулі кәмелетке толған адамның мүлкіне тағайындалады.

Егер қорғаншылық және қамқоршылық белгіленген адам- 
ның басқа жерде мүлкі болса, онда осы мүлікті басқару үшін 
қорғаншы және қамқоршы органдар мүліктің түрған жерінде 
қорғаншы тағайындай апады.
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105-бап. Қам қорш ы лы қ ^
1. Қамқоршылық он төрттен он сегіз жасқа дейінгі кәме- 

летке толмағандарға, сондай-ақ спиртті іш імдіктерге немесе 
есірткі заттарға салынуы салдарынан сот әрекет қабілеттілігі 
шектеулі деп таныған адамдарға белгіленеді.

2. Денсаулығының жай-күйіне байланысты өзінің қүқық- 
тарын өз бетінше жүзеге асыра алмайтын және міндеттерді орын- 
дай апмайтын кәмелетке толған әрекет қабілеттілігі адамдардың 
арызы бойынша оларға қамқоршылық белгіленуі мүмкін.

106-бап. Қорғанш ы және қам қорш ы  органдар
1. Жергілікті атқарушы органдар қорғаншы және қамқоршы 

органдар болып табылады. л -Ц
2. Аудандық және қалалық атқарушы органдар өздерінің 

қорғаншылық және қамқоршылық жөніндегі міндеттерін халық- 
қа білім беруге, оны әлеуметтік қорғауға және оның денса- 
улығын сақтауға уәкілеттік берілген органдары арқылы жүзеге 
асырады, ал поселкелік, селолық, ауылдық атқарушы органдар 
бүл қызметтерді дербес жүзеге асырады.

3. Қорғаншы және қамқоршы органдар баланың және оны 
тәрбиелеуге үміткер адамның (адамдардың) түрмыс жағдайла- 
рына зерттеу жүргізуге және зерттеу актісін сотқа табыс етуге
МІНДеТТІ. ' .1*-^

4. Қорғаншы және қамқоршы органдар өздерінің міндетте- 
рін осы органдар туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі 
бекітетін ереже негізінде жүзеге асырады.

107-бап. Қорғанш ы лы қты  және қам қорш ы лы қты
белгілеу

1. Қорғаншы және қамқоршы органдар қорғаншылық пен 
қамқоршылықты қажет ететін адамның түрғылықты жері бойын- 
ша қорғаншылық пен қамқоршылық белгілейді. Жекелеген жағ- 
дайларда қорғаншылық пен қамқоршылық қорғаншының (қам- 
қоршының) түрғылықты жері бойынша белгіленуі мүмкін.

2. Адамды әрекетке қабілетсіз немесе оның әрекет қабі- 
леттілігі шектеулі деп тану туралы шешім заңды күшіне енген 
кезден бастап үш күн ішінде сот бүл туралы оған қорғаншылық 
және қамқоршылық белгілеу үшін сол адамның түрғылықты же-
Рі бойынша қорғаншы және қамқоршы органға хабарлауға мін- 
детті.

3. Адамға қорғаншылықты және қамқоршылықты белгілеу 
қажетгігі туралы тиісті органдарға белгілі болған кезден бастап 
бір ай ішінде қорғаншылық және қамқоршылық белгіленеді.

4. Қорғаншы немесе қамқоршы тағайындауға мүдделі адам- 
Дар сот тәртібімен шағымдануы мүмкін.
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108-бап. Қорғанш ы лар мен қамқорш ылар
1. Мыналарды:
1) сот әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеттілігі шек- 

теулі деп таныған адамдарды;
2) сот бойынша ата-ана құқықтарынан айырылған немесе 

ата-ана құқықтарын сот шектеген адамдарды;
3) өзіне заңмен жүктелген міндеттерді тиісінше орында-

мағаны үшін қорғаншылық (қамқоршылық) міндеттерден шет- 
тетілген адамдарды;

4) егер сот олардың кінәсінен бала асырап алудың күшін 
жойған болса, бұрын бала асырап алушыларды;

5) денсаулығының жай-күйіне байланысты (осы Заңның 80- 
бабы 2-тармағының 6) тармақшасы) баланы тәрбиелеу жөнін- 
дегі міндеттерін жүзеге асыра алмайтын адамдарды қоспаған- 
да, екі жыныстың да кәмелетке толған адамдары қорғаншылар 
(қамқоршылар) бола алады.

2. Қорғаншы немесе қамқоршы тек оның келісімімен ғана 
тағайындапуы мүмкін.

Егер бүл қорғаншылыққа алынушының мүдделеріне қайшы 
келмесе, қорғаншыны немесе қамқоршыны тағайындауда жү- 
байының, ата-анасының, туыстарының немесе қорғаншылыққа 
алынушыға жақын басқа да адамдардың басым құқығы болады.

Егер қамқорлыққа алынушылардың мүдделерінің арасында 
қайшылық болмаса, бір қорғаншыны немесе қамқоршыны бір- 
неше адамға тағайындауға жол беріледі.

3. Әрекетке қабілетті және ата-ана қүқықтарынан айырыл- 
маған, бірақ балаларының тәрбиесін жүзеге асыра алмайтын 
ата-анапардың кәмелетке толмаған балаларына қорғаншы жә- 
не қамқоршы тағайындалатын кезде, қорғаншылар және қам- 
қоршылар ата-аналардың тілегі ескеріле отырып тағайындалады.

Бапаға қорғаншы (қамқоршы) тағайындау кезінде қорған- 
шының (қамқоршының) адамгершілік және өзге де жеке қа- 
сиеттері, оның қорғаншылық (қамқоршылық) міндеттерді орын- 
дау қабілеті, қорғаншы (қамқоршы) мен баланың арасындағы 
қатынастар, қорғаншы (қамқоршы) отбасы мүшелерінің балаға 
деген көзқарасы, сондай-ақ, егер бүл мүмкін болса, баланың 
өз тілегі ескеріледі. Егер кәмелетке толмаған бапаға қорғаншы 
немесе қамқоршы етіп тағайындалатын адам некеде түрса, 
оның жұбайының келісімі талап етіледі.

4. Қорғаншылықты немесе қамқоршылықты қажет ететін 
және тиісті тәрбие, емдеу мекемелерінде, хапықты әлеуметтік 
қорғау мекемелерінде тұрып жатқан адамдардың қорғаншы- 
лары мен қамқоршылары осы мекемелердің әкімшілігі болып 
табылады.

Қорғаншының (қамқоршының) осындай мекемелерге ба- 
ланы уақытша орналастыруы қорғаншының (қамқоршының) осы
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балаға қатысты қорғаншылық (қамқоршылық) қүқықтары мен
міндеттерін тоқтатпайды.

5. Қорғаншылар мен қамқоршылар өз қамқорындағылар-
дың қүқықтары мен мүдделерін қорғауды кез келген адамдарға 
қатысты, соның ішінде сотта арнайы өкілеттіксіз қорғай алады.

15-тарау.
ҚОРҒАНШЫЛАРДЫҢ (ҚАМҚОРШ ЫЛАРДЫҢ)

ЖӘНЕ ҚАМ ҚОРЛЫ ҚҚА 
АЛЫНҒАНДАРДЫҢ ҚҰҚЫ ҚТЫ Қ ЖАҒДАЙЫ

109-бап. Қорғанш ы лы ққа (қам қорш ы лы ққа ) алынған
адамдардың қүқы қтары

1. Қорғаншылыққа (қамқоршылыққа) алынған адамдардың:
1) өздерінің адамдық қадір-қасиеттерінің қүрметтелуіне;
2) қорғаншы (қамқоршы) тарапынан қамқорлық көруге;
3) осы Заңның 112-бабының 4-тармағында көзделген жағ- 

дайларды қоспағанда, онымен бірге тұруға;
4) өздеріне тиесілі алименттерін, зейнетақыларын, жәрде- 

мақыларын және басқа да әлеуметтік төлемдерді алуға;
5) тұрғын үйге меншік құқығын немесе тұрғын үйді пайда- 

лану құқығын сақтаүға;
6) қорғаншы (қамқоршы) тарапынан қиянат етушіліктен қор- 

ғануға қүқығы бар.
2. Қорғаншылыққа (қамқоршылыққа) алынған балалар осы 

баптың 1 -тармағында келтірілген құқықтардан басқа:
1) қорғаншының (қамқоршының) отбасында тәрбиелену;
2) оларды асырап-бағу, тәрбиелеу, білім беру және жан- 

жақты дамытуы үшін жағдайлардың қамтамасыз етілу;
3) тұрғын үй-жайы болмаған жағдайда тұрғын үй заңда- 

рына сәйкес оны алу құқықтарына да;
4) осы заңның 52—54, 59-баптарында көзделген құқықтар- 

ға ие болады. '-4%'

110-бап. Ата-аналарының қам қорлы ғы нсы з қалған,
тәрбие және емдеу м екем елеріндегі 
балалардың құқы қтары

1. Ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған, тәрбие, емдеу 
және басқа да мекемелеріндегі балалардың:

1) асырап-бағылуға, тәрбиеленуге, білім алуға, жан-жақты 
дамуға, өздерінің адамгершілік қадір-қасиеттерінің құрметте- 
луіне, өз мүдделерінің қамтамасыз етілуіне;

2) өздеріне тиесілі алименттерді, зейнетақыларды, жәрде- 
мақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді алуға;

3) тұрғын үй-жайға меншік қүқығын немесе тұрғын үй-жай- 
ды пайдалану құқығын сақтауға, ал тұрғын үй-жайы болмаған
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жағдаида тұрғын үи-заңдарына сәикес түрғын үй-жай алу қүқы- 
ғына иө болуға;

4) аталған мекемелерде түруы аяқталған соң еңбек туралы 
заңдарда көзделген жүмысқа орналасу кезіндегі жеңілдіктерге 
ие болуға қүқығы бар.

2. Қорғаншы және қамқоршы органдар осы баптың 1-тар- 
мағында аталған мекемелерде түрып жатқан балаларды асы- 
рау, тәрбиелеу, оларға білім беру жағдайларын бақылауды жү- 
зеге асырады.

3. Осы мекемелер түлектерінің қүқықтарын қорғау қорған- 
шы және қамқоршы органдарға жүктеледі.

4. Ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған және осы бап- 
тың 1-тармағында аталған мекемелерде түратын балалар осы 
Заңның 52—54, 59-баптарында көзделген қүқықтарға да ие 
бола ды.

111-бап. Қорганш ылардың (қамқорш ылардың) өз
міндеттерін атқаруы

1. Қорғаншылар заң жүзінде қамқоршылыққа алынғандар- 
дың өкілдері болып табылады және барлық қажетті мәмілелерді 
олардың атынан және олардың мүдделерін көздеп жасайды.

2. Қамқоршылар өздерінің қамқоршылығындағы адамдар- 
дың өз бетінше жасауға қүқығы жоқ мәмілелерді жасауға келі- 
сім береді, қамқоршылығындағылардың ез қүқықтарын жүзеге 
асыруына және міндеттерін атқаруына жәрдем керсетеді, сон- 
дай-ақ оларды үшінші бір түлғалардың тарапынан ықтимал қия- 
нат-тардан қорғайды.

3. Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, қорғаншы- 
лық және қамқоршылық жөніндегі міндеттер тегін атқарылады.

Қорғаншы (қамқоршы) қамқоршылығына алынғандарды өз 
есебінен асырап бағуға міндетті емес. Қамқоршылыққа алы- 
нушыны асырап-бағу қамқоршылыққа алынушының алатын жа- 
лақысы, апименті, зейнетақысы және басқа да әлеуметтік тө- 
лемдері есебінен, сондай-ақ оған тиесілі мүліктер есебінен жү-
зеге асырылады.

Қамқоршылыққа алынушыны асырап-бағуға жеткілікті қара-
жат болмаған кезде, қорғаншы және қамқоршы органдар оны 
асырап-бағуға жәрдемақы тағайындайды.

4. Қорғаншылар мен қамқоршылар өздерінің қамқорлығы- 
на алынғандарды асырап-бағуға, оларды бағып-күту мен емде- 
уді қамтамасыз етуге, олардың қүқықтары мен мүдделерін қор- 
ғауға қамқорлық жасауға міндетті. Аталған міндеттер сот әре- 
кет қабілеттілігі шектеулі деп таныған кәмелетке толған адам- 
дардың қамқоршылығына жүктелмейді.

5. Спиртті іш імдіктерге чемесе есірткі заттарға салынуы
салдарынан әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шек- 
теулі деп танылған адам жөніндегі негіздер жойылса, қорғаншы
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немөсб қамқоршы қамқорлыққа алынушыны әрекетке қабілетті 
деп тану туралы және одан қорғаншылық пен қамқоршылықты 
алып тастау туралы сотқа өтініш беруге міндетті.

112-бап. Баланың қорғанш ы сы ны ң
(қам қорш ы сы ны ң) құқы қтары  мен
м індеттері

1. Баланың қорғаншысы (қамқоршысы) қорғаншылығын- 
дағы (қамқоршылығындағы) баланы тәрбиелеуге, оның денса- 
улығына, дене, психикапық, адамгершілік және рухани дамуына 
қамқорлық жасауға қуқылы және міндетті.

Қорғаншы (қамқоршы) баланың пікірі мен қорғаншы жөне 
қамқоршы органның ұсыныстарын ескере отырып, сондай-ақ 
осы Заңның 64-бабында көзделген талаптар сақталған жағдай- 
да қорғаншылығындағы (қамқоршылығындағы) баланы тәрбие-
леудің әдістерін дербес белгілеуге құқылы.

Қорғаншы (қамқоршы) баланың пікірін ескере отырып, ол 
орта білім алғанға дейін балаға білім беру мекемесі мен оқы- 
тудың нысанын таңдауға құқылы және баланың орта білім алу-
ын қамтамасыз етуге міндетті. . щ

2. Қорғаншы (қамқоршы) қамқоршылығындағы (Қорғаншы- 
лығындағы) бапаны өздерінде заңды негіздерсіз ұстап отырған 
кез келген адамнан, соның ішінде баланың жақын туыстарынан 
қайтарып беруді сот арқылы тапап етуге құқылы.

3. Баланың өз ата-аналарымен және басқа жақын туыста- 
рымен қарым-қатынас жасауына, мұндай қарым-қатынас бала- 
ның мүдделеріне сай келмеген жағдайларды қоспағанда, бөгет 
болуға қорғаншының (қамқоршының) құқығы жоқ. • |

4. Қамқорлыққа алынушылар, балалар немесе емдеу ме- 
кемелерінде тәрбиеленуде немесе емделуде болған жағдай- 
ларды қоспағанда, кәмелетке толмағандардың қорғаңшылары 
мен қамқоршылары өздері қамқорлыққа алғандармен бірге тү- 
руға міндетті. Қамқоршының он алты жасқа толған қамқоршы- 
лыққа алынушыдан бөлек тұруына, бұл қамқоршылыққа алыну- 
шының тәрбиесіне және оның құқықтары мен мүдделерін қор- 
ғауға қолайсыздық туғызбайтын жағдайда, қорғаншы және қам- 
қоршы органның рұқсатымен жол беріледі.

Қорғаншылар мен қамқоршылар тұрғылықты жерінің өзге- 
руі туралы қорғаншы және қамқоршы органдарға хабарлап оты- 
руға міндетті. "З я

5. Қорғаншы кемінде жылына бір рет қорғаншы Және қам- 
қоршы органға қамқоршылыққа алынушының денсаулық жағ- 
дайы туралы және оны тәрбиелеу жөніндегі, сондай-ақ оның 
мүлкін басқару жөніндегі жүмыс туралы есеп беріп отыруға
міндетті. 7~ ' " ' -V
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113-бап. Әрекетке қабілетті азаматтарды
қам қорш ы лы ққа  алу

1. Денсаулық жағдайы бойынша өз құқығын жүзеге асы- 
рып, қорғай алмайтын және міндеттерін орындай алмайтын кә- 
мелетке толған әрекетке қабілетті адамның етініші бойынша 
оған қамқоршылык белгіленуі мүмкін.

2. Кәмелетке толған әрекетке қабілетті адамның қамқор- 
шысын қорғаншы және қамқоршы орган сол адамның келісімі 
бойынша ғана тағайындауы мүмкін.

3. Кәмелетке толған әрекетке қабілетті қамқоршылыққа 
алынушыға тиесілі мүлікке билік етуді қамқоршылыққа алыну- 
шымен жасапған тапсыру шарты немесе мүлікті сенімді бас- 
қару негізінде қамқоршы жүзеге асырады.

Қамқоршылыққа алынушыны асырап-бағуға және оның тұр- 
мыстық қажеттерін қанағаттандыруға бағытталған тұрмыстық 
және өзге де мәмілелерді жасауды қамқорлыққа алынушының 
келісімімен қамқоршы жүзеге асырады.

4. Кәмелетке толған әрекетке қабілетті адамды қамқор- 
лыққа алу осы адамның талабы бойынша тоқтатылуы мүмкін.

Қамқоршылыққа алынған адамның қамқоршысы осы Заң- 
ның 115-бабында көзделген жағдайларда өзіне жүктелген мін- 
деттерді орындаудан босатылады.

114-бап. Қам қорш ы лы ққа  алынушының мүлкіне
бил ік ету

1. Қамқоршылыққа алынушы адамның кірістерін, соның 
ішінде оның мүлкін басқарудан түсетін кірістерін, қамқоршы- 
лыққа алынушының өзі дербес билік етуге құқығы бар кірістерін 
қоспағанда, тек қана қамқоршылыққа алынушының мүдделе- 
ріне сай және қорғаншы мен қамқоршы органның алдын ала 
рұқсатымен қорғаншы немесе қамқоршы жұмсайды.

Қорғаншы және қамқоршы органның алдын ала берген 
рұқсатынсыз, қамқоршылыққа алынушының оның кірісі ретіндегі 
тиесілі сомасы есебінен қорғаншы мен қамқоршы қамқоршы- 
лыққа алынушыны асырау үшін қажетті азын-аулақ шығыстар 
жасауға құқылы.

2. Қорғаншы және қамқоршы органның алдын ала берген 
рұқсатынсыз қорғаншының иеліктен алу жөніндегі мәмілелер 
жасауға, ал қамқоршының мәміле жасауға келісім беруге, со- 
ның ішінде қамқоршылыққа алынушының мүлкін айырбастауға 
немесе сыйға тартуға немесе оның атынан кепіл болу шартын 
жасасуға, оны жалға (жалдауға), тегін пайдалануға немесе ке- 
пілге беруге, қамқорлыққа алынушының заң бойынша және 
өсиет бойынша мұрагерлікпен тиесілі құқықтарынан бас тарт- 
қызуға әкеп соғатын мәмілелер жасауға, оның мүлкін бөлуге 
немесе одан үлес бөлуге, сондай-ақ қамқоршылыққа алыну- 
шының мүлкін азайтуға әкеп соғатын басқа да кез келген мәмі-

99



лөлөр жасауға қүқығы жоқ. Аталған мәмілөлөр нәтижөсінде 
қорғаншы алған қаражаттың қалай жүмсалуға тиіс өкөнін қор- 
ғаншы жәнө қамқоршы орган бөлгілөйді. | | 9

Қамқоршылыққа алынушының мүлкін басқару тәртібі Қа- 
зақстан Рөспубликасының заңдарымен белгіленөді.

3. Мүлікті қамқоршылығына алушыға сый ретінде немесе 
тегін түрдө пайдалануға бөруді қоспағанда, қорғаншының (қам- 
қоршының), олардың жүбайлары мөн жақын туыстарының қам- 
қоршылыққа апынушымөн мәмілөлөр жасауға, сондай-ақ мәмі- 
лөлер жасау кезінде немесе қамқоршылыққа апынушы мен 
қорғаншы немесе қамқоршының жүбайы және олардың жақын 
туыстары арасында жүргізілген сот ісінде қамқоршылыққа алы- 
нушының атынан екілдік білдіруге қүқығы жоқ. . '

Қорғаншы (қамқоршы) болып тағайындалмастан бүрын ту- 
ындаған қамқоршылыққа алынушының қорғаншысына (қамқор- 
шысына), оның жүбайына немесе туыстарына қарыздары қор- 
ғаншы жәнө қамқоршы органның рүқсатымөн телөнөді.

115-бап. Қорғанш ы лар мен қам қорш ы ларды
олардың оз м індеттерін атқарудан босату 
және ш еттету . ЩШ

1. Қорғаншы және қамқоршы орган кәмелетке толмаған 
қамқоршылыққа алынушы ез ата-анасына қайтып оралған не- 
месе ол асырап алушыға қайтарылған жағдайларда, қорғаншы- 
ны немесе қамқоршыны ез міндеттерін атқарудан босатады.

Қамқоршылыққа алынушыны тәрбие, емдеу мекемесіне, 
халықты әлеуметтік қорғау мекемесіне немесе басқа да меке- 
меге орналастыру кезінде, егер бүл қамқоршылыққа алынушы- 
ның мүдделеріне қайшы келмесө, қорғаншы жёне қамқоршы 
орган бүрын тағайындалған қорғаншыны немесе қамқоршыны 
олардың ез міндеттерін атқарудан босатады.

2. Дәлелді себептер болған кезде (сырқаттану, мүліктік 
жағдайдың езгеруі, қамқорлыққа алынушымен езара түсініс- 
пеушілік және т.с.с) қорғаншы немесе қамқоршы оның өтініші 
бойынша ез міндеттерін атқарудан босатылуы мүмкін.

3. Қорғаншы немесе қамқоршы езінің тиісті міндеттерін
тиісінше атқармаған жағдайда, соның ішінде өзінің қорғаншы-
лығын немесе қамқоршылығын жеке басының пайдасы мақса-
тында пайдаланған кезде немесе қамқоршылыққа алынушыны
қадагалаусыз және қажетті кемексіз қалдырған жағдайда, қор-
ғаншы және қамқоршы орган қорғаншыны немесе қамқоршыны
осы міндеттерді атқарудан шеттеуі жөне кінәлі адамды заңмен
белгіленген жауапқа тарту үшін қажетті шаралар қолдануы 
мүмкін. ~ || |И

116-бап. Қорғаншылықты және қамқорш ылықты  тоқтату
1 Қамқоршылыққа алынушыны әрекетке қабілетті деп тану

немесе қорғаншының, қамқоршының немесе қорғаншы жөне
і оо "тж



қамқоршы органның арызы бойынша оның әрекет қабілеттілігі 
шектеулілігінің күшін жою туралы сот шешім шығарған жағдай-
ларда кәмелетке толған адамдарға қорғаншылық және қамқор- 
шылық тоқтатылады.

2. Жасөспірім қамқоршылыққа алынушы он төрт жасқа 
жеткен соң оған қорғаншылық тоқтатылады, ал қорғаншылық 
міндетін жүзеге асыратын адам бүл туралы қосымша шешімсіз 
кәмелетке толмаған баланың қамқоршысы болады.

3. Кәмелетке толмаған балаға қамқоршылық он сегіз жас-
қа жеткен кезде арнайы рүқсатсыз, сондай-ақ ол некеге отыр-
ған кезде және кәмелетке толғанға дейін ол әрекетке толық
қабілетті болған басқа да жағдайларда қамқоршылық тоқтаты- 
лады.

117-бап. Қорғанш ы ларды ң және қамқорш ылардың
әрекеттеріне ш ағым жасау

Қорғаншылардың және қамқоршылардың. әрекетіне кез 
келген адам қамқоршылыққа алынушының мүдделеріне сай 
қорғаншы және қамқоршы органға не оның түрғылықты жері 
бойынша сотқа шағым жасай алады.

118-баПш Қорғанш ы  және қамқорш ы  органдардың
ш еш імдеріне ш ағым жасау

Қорғаншы және қамқоршы органдардың барлық мәселе- 
лер жөніндегі шешімдеріне мүдделі адамдар сот тәртібімен 
шағым жасай алады.

• 4в

16-тарау.
П АТРО Н АТ

119-бап. ГІатронат
1. Қорғаншылық және қамқоршылық нысанындағы патро- 

нат ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, соның ішінде тәр- 
биелеу, емдеу немесе осы тәрізді басқа да мекемелердегі кә- 
мелетке толмаған балаларға белгіленеді.

2. Баланы тәрбиелеуге алуға тілек білдіруші адам (патро- 
нат тәрбиеші) мен қорғаншы және қамқоршы орган арасында 
жасалған баланы (балаларды) тәрбиелеуге беру туралы шарт 
патронаттың туындау негізі болып табылады.

3. Патронат туралы Ережені Қазақстан Республикасының
Үкіметі бекітеді.

120-бап. Баланы тәрбиелеуге беру туралы шарт
1. Баланы тәрбиелеуге беру туралы шарт баланы асырап- 

бағу, тәрбиелеу және білім беру жағдайларын, патронат тәр- 
биешінің қүқықтары мен міндеттерін, патронат тәрбиешіге қа-



тысты қорғаншы және қамқоршы органдардың міндеттерін, сон- 
дай-ақ мұндай шарттың тоқтатылу негіздері мен салдарларын 
көздеуі тиіс.

Бала патронат тәрбиешіге аталған шартпен белгіленген мер- 
зімге тәрбиелеуге беріледі. |

2. Патронат тәрбиешілердің еңбегіне ақы төлеу және тәр- 
биелеуге алынған балалар санына қарай берілетін жеңілдіктер 
Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленеді.

3. Баланы тәрбиелеуге беру туралы шарт:
1) дәлелді себептері (сырқаттану, отбасылық немесе мате- 

риалдық жағдайдың өзгеруі, баламен өзара түсіністіктің бол- 
мауы, балалар арасындағы жанжалдар және басқалар) болған 
кезде патронат тәрбиешілердің бастамасы бойынша;

2) баланы асырап-бағу, тәрбиелеу және білім беруде қо- 
лайсыз жағдайлар туған кезде қорғаншы және қамқоршы ор- 
ганның бастамасы бойынша; ' |

3) бала ата-анасына қайтарып берілген немесе бала асы- 
рап алынған жағдайларда мерзімінен бүрын бұзылуы мүмкін.

121-бап. Патронат тәрбиеш ілер
1. Патронат тәрбиешілер тәрбиеге алынған балаға (бала- 

ларға) қатысты қорғаншылар мен қамқоршылар сияқтьг қүқық- 
тар мен міндеттерге ие болады. Оларға осы заңның 108-ба- 
бында көзделген тапаптар қойылады.

2. Патронат тәрбиешілерді іріктеп алуды қорғаншы және 
қамқоршы органдар жүзеге асырады.

122-бап. Патронат белгіленетін бала (балалар)
1. Шарт бойынша оны патронат тәрбиешілерге беру үшін 

бапаны (балаларды) алдын ала таңдауды қорғаншы жйне қам- 
қоршы органмен келісім бойынша баланы (балаларды) отбасы- 
на қабылдауға тілек білдірген адамдар жүзеге асырады.

Ағалы-інілерді, апалы-сіңлілерді (қарындастарын) ажырату-
ға жол берілмейді, бұған олардың мүдделеріне сай келетін 
жағдайлар қосылмайды.

2. Баланы (балаларды) патронат тәрбиешілерге беру оның 
пікірі ескеріле отырып жүзеге асырылады. Он жасқа толған ба- 
ла (балалар) оның келісімімен ғана берілуі мүмкін.

3. Патронат тәрбиешілерге берілген бала (балалар) өзіне 
тиесілі алименттерге, зейнетақыға, жәрдемақыға және басқа 
да әлеуметтік төлемдерге құқығын, сондай-ақ тұрғын үй-жайға 
менилк құқығын немесе тұрғын үй-жайды пайдалану құқығын 
сақтайды. Тұрғын үй-жайы болмаған кезде, түрғын үй заңдары- 
на сәйкес оған тұрғын үй-жай берілуіне құқығы бар.

Патронат тәрбиешілерге берілген бала (балалар) осы Заң- 
ның 52 54, 59-баптарында көзделген құқықтарға да ие болады.



123-бап. Патронат тәрбиөш ілөргө бөрілгөн баланы
(балаларды) асырап-бағу

1. Әрбір баланы асырап-бағуға Қазақстан Республикасы-
ның Үкіметі белгілеген тәртіппен және мелшерде ай сайын ақ- 
шапай қаражат теленеді.

2. Қорғаншы және қамқоршы орган патронат тәрбиешілер- 
ге қажетті көмек көрсетуге, баланың (балалардың) әмірі мен 
тәрбиесіне қалыпты жағдай туғызуға жәрдемдесуге міндетті, 
сондай-ақ патронат тәрбиешілерге жүктелген баланы (балалар- 
ды) асырап-бағу, тәрбиелеу және оған білім беру міндеттерін 
орындауға бақылауды жүзеге асыруға қүқылы.

5-БӨЛІМ . ОТБАСЫ МҮШЕЛЕРІНІҢ АЛИМЕНТПК
ҚАТЫНАСТАРЫ

17-тарау.
АТА-АНАЛАРМЕН БАЛАЛАРДЫҢ АЛИМЕНТТІК

МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ
|  ~

124-бап. Ата-аналардың кәмелетке толмаған
балаларды асырап-бағу жөніндегі м індеттері

1. Ата-аналар өздерінің кәмелетке толмаған. балаларын 
асырап-бағуға міндетті. Кәмелетке толмаған балаларды асы- 
раудың тәртібі мен нысанын ата-аналар дербес айқындайды.

Ата-аналар осы Заңның 20-тарауына сәйкес өздерінің кә- 
мелетке толмаған балаларын асырап-бағу туралы кеііісім  (али- 
мент телеу туралы келісім) жасауға құқылы.

2. Егер ата-аналар ездерінің кәмелетке толмаған бала- 
ларын асырап-бағуына алмаса, кәмелетке толмағаң балаларды 
асырап-бағуға арналған қаражат (алимент) ата-аналардан сот 
тәртібімен ендіріп алынады.

3. Ата-аналардың алимеңт төлеу:туралы келісімі болма- 
ғанда, кәмелетке толмаған балалар асырап-бағуға алынба- 
ғанда және сотқа талап-арыз берілмегенде қорғаншы және 
қамқоршы орган кәмелетке толмаған балаларға олардың ата- 
анасынан (олардың біреуінен) алимент ендіріп алу туралы 
талап қоюға құқылы.

125-бап. Кәмелетке толмаған балаларды асырап-
бағуға сот тәртібімен өндіріп алынатын 
алименттің мөлш ері

1. Алимент төлеу туралы келісім болмаған жағдайда сот 
кәмелетке толмаған балаларға олардың ата-аналарынан али- 
ментті ай сайын мынадай мелшерде: бір балаға — ата-анасы 
табысының және (немесе) езге де кірісінің — төрттвн бірін; екі 
балаға — үштен бірін; үш және одан да көп балаға — тең жар- 
тысын өндіріп алады.
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2. Бұл үлестердің мөлшерін сот тараптардың материалдық 
немесе отбасылық жағдайларын және назар аударарлық өзге 
де мән-жайларды ескере отырып кемітуі немесе көбейтуі мүм-
КІН. -

126-бап. Кәмелетке толмаған балаларға алимент
ұсталатын табыстьщ  және (немесе) өзге де 
к ір іст ің  түрлері

Ата-аналардың ұлттық және (немесе) шетел валютасымен 
алатын және осы заңның 125-бабына сәйкес кәмелетке толма- 
ған балаларға алимент үсталып қалатын табысының және (не- 
месе) өзге де кірісінің түрлерін Қазақстан Республикасының 
Үкіметі белгілейді.

127-бап. Кәмелетке толмаған балаларға тұрақты
ақш а сомасы  түрінде алимент ендіріп алу

1. Ата-аналардың кәмелетке толмаған балаларына али- 
мент төлеу туралы келісімі болмаған жағдайда және ата-ана- 
ның табысына және (немесе) өзге де кірісіне үлестік қатынаста 
апимент өндіріп алу мүмкін болмаған, қиындық тудырған неме- 
се тараптардың бірінің мүдделерін айтарлықтай бұзатын жағ-
дайларда, сот тұрақты ақша сомасында' немесе сонымен-бірге
үлесте/осы Заңның 25-бабына сәйкес/және тұрақты ақша со-
масында ай сайын өндіріп алынатын алимент мөлшерін белгі- 
леуге құқылы. '

Мұндай жағдайларға үнемі алынбайтын, өзгермелі табысы 
және (немесе) өзге де кірістері бар ата-аналардан не табысын 
және (немесе) өзге де кірістерін толығымен немесе ішінара 
заттай алатын ата-анадан алимент өндіріп алу жатады.

2. Түрақты ақша сомасының мөлшерін сот баланың бүрын-
ғы қамтамасыз етілу деңгейін мүмкіндігінше барынша сақтауды
негізге алып, тараптардың материалдық және отбасылық жағ-
дайлары мен басқа да назар аударарлық мән-жайларды еске- 
ре отырып белгілейді.

3. Егер ата-аналардың әрқайсысының қолында балалар қа-
латын болса, алимент мөлшерін аз қамтамасыз етілген ата-
ананың біреуінен екіншісінің пайдасына осы баптың 2-тармағы-
на сәйкес ай сайын өндіріп алынатын және сот белгілейтін тү- 
рақты ақша сомасы белгіленеді.

128-бап. Ата-анасының қам қорлы ғы нсы з қалған
балаларға алиментті өндір іп алу 
және пайдалану

1. Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға аши- 
мент осы Заңның 125—127-баптарына сәйкес өндіріп алынады 
және балалардың қорғаншысына (қамқоршысына) немесе олар- 
дың патронат тәрбиешісіне төленеді.
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2.\Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жәнё тәрбиелеу, 
емдеу Мекемелері мен өзге де мекемелердегі балаларға ата- 
аналарынан өндіріп алынатын алимент сол мекемелердің шо- 
тына аударылады, онда әр балаға бөлек есептеледі.

Аталған мекемелер бул соманы банкілерге салуға құқылы. 
Келіп түскен алимент сомасының айнсіпысынан түскен кірістің 
елу проценті аталған мекемелердегі балаларды асырап-бағуға 
пайдаланылады. Бала мұндай мекемеден кеткен кезде оған 
төленген алимент сомасы және оның айналасынан түскен кі- 
рістің елу проценті уәкілетті банкте баланың атына ашылған 
шотқа аударыл а д ы.

ф

129-бап. Еңбекке жарамсы з кәмелетке толған
балалардың алимент алуға құқы ғы

1. Ата-анапар өздерінің көмекке мұқтаж, еңбекке жарам- 
сыз кәмелетке толған балеіларын асырап-бағуға міндетті.

2. Алимент төлеу турапы ке^ісім болмаған жағдайда ең- 
бекке жарамсыз кәмелетке толған балаларға алимент төлеу 
мөлшерін сот алимент төленетін кезде қолданылып жүрген ай- 
лық есептік көрсеткішке еселенген қатынасында, тараптардың 
материалдық және отбасылық жағдайлары мен назар аударар- 
лық басқа да мүдделерін негізге ала отырып белгілейді.

130-бап. Ата-аналардың балаларды асырап-бағуға
арналған қосы мш а ш ығындарға қатысуы

1. Алимент төлеу туралы келісім болмағанда жәнё ерекше 
мән-жайлар болғанда (кәмелетке толмаған балалардың неме- 
се еңбекке жарамсыз кәмелетке толған көмекке мұқтаж бала- 
лардың ауыр науқастануы, мертігуі, оларға бөгде адамның ба- 
ғып-күтуіне ақы төлеу қажеттігі және басқа да мән-жайлар) сот 
осы мән-жайлар туғызған қосымша шығындарды көтеруге әрбір
ата-ананы қатысуға тарту мүмкін.

2. Ата-аналардың қосымша шығындарды көтеруге қатыс- 
тырылу төртібі мен бұл шығындардың мөлшерін сот ата-аналар 
мен балалардың материалдық және отбасылық жағдайлары 
мен тараптардың назар аударарлық басқа да мүдделерін негіз- 
ге ала отырып ай сайын төленуге тиісті алимент төленетін кез- 
дегі айлық есептік көрсеткішке еселенген қатынасында бел-
гілейді.

3. Сот ата-ансіпарды нақты шеккен қосымша шығындарды 
өтеуге де, балаларды асырап-бағуға болашақта жасалуға тиіс 
қосымша шығыстарды өтеуге де қатысуға міндеттеуғе құқылы.

131-бап. Кәмелетке толған балалардың ата-аналарын
асы рап-бағу женіндегі м індеттері

1. Еңбекке жарамды кәмелетке толған балалар ездерінің 
еңбекке жарамсыз көмекке мұқтаж ата-аналарын асырап-бағу- 
ға және оларға қамқорлық жасауға міндетті.
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2. Алимент төлеу туралы келісім болмаған жағдайда ең- 
бекке жарамсыз көмекке мұқтаж ата-аналарға алимент олар- 
дың еңбекке жарамды кәмелетке толған балаларынан сот тәр-
тібімен өндіріп алынады. . гщЖ

3. Әрбір баладан өндіріп алынатын алимент мөлшерін сот
ата-аналары мен балаларының материалдық жөне отбасылық 
жағдайлары мен тараптардың назар аударарлық басқа да мүд- 
делерін негізге ала отырып, алимент төлеу кезіндегі айлық 
есептік көрсеткішке еселенген қатынастарында белгілейді.

4. Алимент мөлшерін айқындау кезінде сот, балаларының 
бәріне, олардың біреуіне немесе олардың бірнешеуіне талап 
қойылғанына қарамастан, осы ата-ананың еңбекке жарамды, 
кәмелетке толған балаларының бәрін ескеруге құқылы. ^

5. Егер сот ата-аналардың ата-ана міндеттерін орындаудан 
жалтарғанын анықтаса, балаларының өздерінің еңбекке жарам- 
сыз, көмекке мұқтаж ата-аналарын асырап-бағу жөніндегі мін-
деттерінен босатылуы мүмкін. . £

Балалары ата-ана құқықтарынан айырылған ата-аналарына
алимент төлеуден босатылады. Щ

Шшл

132-бап. Кәмелетке толған балалардың
ата-аналарына жасалған қосымш а 
ш ы ғы ндарға қаты суы  * |

1. Кәмелетке толған балалар ата-аналарына қамқорлық 
жасамағанда және ерекше мән-жайлар болғанда (ата-анасы 
ауыр науқастану, мертігу, оны бөгде адамның бағып-күткені 
үшін ақы төлеу, оны халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің интер1 
нат үйіне орналастыру қажет болғанда және т.с.с) көмелетке 
толған балаларын сот осы мән-жайлар туғызған қосымша шы- 
ғындарды көтеруге қатыстыруы мүмкін.

2. Кәмелетке толған балалардың әрқайсысының қосымша 
шығындарды көтеру тәртібі мен осы шығындардың мөлшерін 
сот осы Заңның 131-бабының 3, 4, 5-тармақтарының ережелері 
сақтапған жағдайда ата-аналар мен балаларының материап- 
дық жөне отбасы жағдайлары мен тараптардың назар аударар- 
лық басқа да мүдделерін ескере отырып белгілейді.

3. Қосымша шығындарды көтеру тәртібі мен бүл шығын-
дардың мөлшері тараптардың келісуімен белгіленуі мүмкін.

0

18-тарау.
ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫЛАРДЫҢ ЖӘНЕ БҰРЫНҒЫ 

ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫЛАРДЫҢ АЛИМЕНТТІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

133-бап. Ерлі-зайы пты ларды ң б ір-б ір ін  асы рап-бағу
женіндегі м індеттері

1. Ерлі-зайыптылар бір-бірін материалдық жағынан қолдау- 
ға міндетті. Н
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2\ Мұндай қолдаудан бас тартқан және ерлі-зайыптылар- 
дың арасында алимент төлеу туралы келісім болмаған жағ- 
дайда алимент төлеуге қажетті қаражаты бар жүбайдан:

1) еңбекке жарамсыз мұқтаж жұбайының;
2) жүкті кезінде және ортақ баласы туған күннен бастап үш 

жыл бойы әйелінің;
3) ортақ мүгедек баланы бағып отырған мұқтаж жұбайы- 

ның бала он сегіз жасқа толғанға дейін;
4) ортақ мүгедек баланы 16 жасқа толғанға дейін багып- 

күтіп отырған, сондай-ақ 16 жасқа толғаннан соң ортақ мүгедек 
балаға I—II топтағы мүгедектік белгіленген жағдайда мұқтаж 
жұбайының алимент төлеуді сот тәртібімен талап етуге құқығы 
бар;

134-бап. Бұрынғы жұбайдың неке бұзылғаннан кейін
алимент алуға құқы ғы

1. Алимент төлеуге қажетті қаражаты бар бұрынғы жұбайы- 
нан алимент төлеуді сот тәртібімен талап етуге:

1) жүкті кезінде және ортақ баласы туған күннен бастап үш 
жыл бойы бұрынғы әйелінің;

2) ортақ мүгедек баланы 16 жасқа толғанға дейін бағып-кү- 
тіп отырған, сондай-ақ 16 жасқа толған соң ортақ мүгедек ба- 
лаға I—-II топтағы мүгедектік белгіленген жағдайда кемекке 
мұқтаж бүрынғы жүбайының;

3) неке бүзылғанға дейін еңбекке жарамсыз болып қалған ең- 
бекке жарамсыз көмекке мүқтаж бүрынғы жұбайының құқығы бар.

2. Алименттің мөлшері мен оны неке бұзылғаннан кейін 
бұрынғы жүбайына берудің төртібі бүрынғы ерлі-зайыптылар- 
дың арасындағы келісім бойынша белгіленуі мүмкін.

Ш

135-бап. Ерлі-зайыптылардан және бұрынғы •
ерлі-зайыптылардан сот тәртібімен ендіріп 
алынатын алименттің мөлшері

Ерлі-зайыптылардың (бұрынғы ерлі-зайыптылардың) ара- 
сында алимент төлеу туралы келісім болмаған жағдайда жү- 
байдан (бүрынғы жұбайдан) сот тәртібімен өндіріп алынатын 
алименттің мөлшерін ерлі-зайыптылардың (бұрынғы ерлі-зай- 
ыптылардың) материалдық жөне отбасы жағдайын, тараптар- 
дың бақа да назар аударарлық мүдделерін негізге ала отырып, 
апимент төлеу кезіндегі қолданылып жүрген есептік көрсет- 
кішке еселенген қатынаста сот белгілейді.

136-бап. Жұбайды екінш і жұбайды асырап-бағу
жөніндегі м індеттен босату немесе бұл 
м індеттің  м ерзім ін  шектеу

1. Сот жүбайдың еңбекке жарамсыз, көмекке мүқтаж екін- 
ші жүбайды асырап-бағу міндетінен босатуы немесе некеде түр-
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ған кезеңде де, неке бұзылғаннан кейін де бұл міндетті белгілі 
бір мерзімге мынадай жағдайларда:

1) спирт ішімдіктеріне, есірткі заттарына, психотропты зат- 
тарға салынып кетуі салдарынан немесе қасақана қылмыс жа- 
сауы салдарынан көмекке мұқтаж жұбайы еңбекке жарамсыз
болып қалған; Ю  <Ш

2) ерлі-зайыптылар некеде ұзақ тұрмаған; |
3) алимент төлеуді талап ететін жұбайдың отбасында өзін 

лайықты ұстамаған жағдайларда шектеуі м ум кін ..
2. Бұрынғы жұбайын асырап-бағу жөніндегі міндет мына- 

дай жағдайларда: . Д
1) көмек алуға құқығы бар жұбай жаңа некеге тұрғанда;
2) осы Заңның 134-бабына көзделген мәй-жайлар жойыл- 

ғанда сот шешімімен тоқтатылады.

19-тарау.
ОТБАСЫНЫҢ БАСҚА МҮШЕЛЕРІНІҢ АЛИМЕНТТІК

МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

137-бап. Ағалары мен апаларының өздерін ің
кәмелетке толмаған және еңбекке жарамсыз, 
кәм елетке толған ін ілер і мен сіңлілерін 
(қарындастарын) асырау жөніндегі‘міндеттері

Кәмелетке толмаған кемекке мүқтаж інілері мен сіцліле- 
рінің (қарындастарының) ез ата-аналарынан қаражат алуға мүм- 
кіндігі болмаған жағдайда өздерінің алимент төлеуге қажетті 
қаражаты бар еңбекке жарамды, кәмелетке толған ағалары 
мен апаларынан сот тәртібімен алимент алуға қүқығы бар. 
Еңбекке жарамсыз, көмекке мүқтаж кәмелетке толған -ағалары 
мен апаларына да, егер олар өздерінің еңбекке жарамды, кә- 
мелетке толған балаларынан, жүбайларынан (бүрынғы жүбай- 
ларынан) немесе ата-анасынан кемек ала алмаса, осындай қү- 
қық беріледі. /Ч Я

138-бап. Немерелерін асы рап-бағу жөніндегі атасы
мен әжесін ің  м індеттері

Өздерінің ата-аналарынан кемек алуы мүмкін болмаған 
жағдайда, кәмелетке толмаған, көмекке мүқтаж немерелердің 
ездерінің алимент төлеуге қажетті қаражаты бар әжесі мен 
атасынан сот тәртібімен алимент алуға қүқығы бар.- Өздерінің 
жүбайларынан (бүрынғы жүбайларынан) немесе ата-анасынан 
кемек ала алмаса, еңбекке жарамсыз, кемекке мүқтаж кәме- 
летке толған немерелерге де осындай қүқық беріледі.

139-бап. Немерелердің атасын және әжесін
асырап-бағу м індеті

Өздерінің кәмелетке толған еңбекке жарамды балалары- 
нан немесе жүбайынан (бүрынғы жубайынан) қажетті қаражат
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ала алмаған жағдаида, еңбекке жарамсыз, көмекке мұқтаж
атапар мен әжелер өздерінің алимент төлеуге қажетті қаража-
ты бар кәмелетке толған немерелерінен сот тәртібімен али- 
мент талап етуге құқылы.

140-бап. Тәрбиеленуш ілердің өздерін нақты
тәрбиелеуш ілерді асырап-бағу м індеті

1. Кәмелетке толмаған балаларға нақты тәрбие беруді, 
асырап-бағуды жұзеге асырушы, еңбекке жарамсыз, көмекке 
мұқтаж адамдар, егер олар өздерінің кәмелетке толған, еңбек- 
ке жарамды балаларынан немесе жұбайларынан (бұрынғы жұ- 
байларынан) көмек ала алмаса, олар өздерінің кәмелетке тол- 
ған, еңбекке жарамды тәрбиеленушілерінен көмек беруді сот 
тәртібімен тапап етуге құқылы.

2. Егер тәрбиелеушілер тәрбиеленушілерді бес жылдан аз 
уақыт асырап-бағып, тәрбиелесе, сондай-ақ өздерінің тәрбие- 
ленушілерінен тиісті түрде асырап-бақпаған және тәрбиеле- 
меген болса, сот тәрбиеленушілерді нақты тәрбиеленушілерін 
асырап бағу жөніндегі міндеттен босатуға қүқылы.

3. Осы баптың 1 -тармағында көзделген міндеттер қорған- 
шылықта (қамқоршылықта), патронатта болған адамдарға жүк- 
телмейді.

141-бап. Өгей үлдар мен егей қыздардың егей әкесін
жене егей шешесін асырап-бағу женіндегі 
м індеттері

1. Өгей ұлдар мен өгей қыздарын тәрбиелеп, асырап-бақ- 
қан, еңбекке жарамсыз, көмекке мұқтаж өгей әке мен өгей ше- 
шенің, егер өздерінің кәмелетке толған еңбекке жарамды бала- 
ларынан немесе жүбайларынан (бүрынғы жүбайларынан) көмек 
апа алмаса, осыған қажетті қаражаты бар еңбекке жарамды, 
кәмелетке толған өгей үлдарынан немесе өгей қыздарынан 
асырап бағуды сот тәртібімен талап етуге қүқылы..

2. Егер өгей әке мен өгей шеше өгей балалары мен егей 
қыздарын бес жылдан аз уақыт тәрбиелеп, асырап-бақса, сон- 
дай-ақ олар өздерінің тәрбиелеу және асырау міндеттерін тиісті 
түрде атқармаса, сот өгей үлдар мен өгей қыздарды егей әкесі 
мен өгей шешесін асырап-бағу міндеттерінен босатуға құқылы.

142-бап. Отбасының басқа мүшелерінен с о т .
тәртіб імен ендіріп алынатын алименттің 
мелшері

1. Осы Заңның 139—141-баптарында аталған адамдарға али- 
менттің мөлшері мен оны төлеу тәртібі тараптардың келісімімен 
белгіленуі мүмкін.

2. Тараптардың келісімі болмаған жағдайда сот тәртібімен 
әндіріп алынатын алименттің мөлшерін сот ербір жеке жағ-
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дайда алимент төлеуші мен алушының материалдық және 
отбасы жағдайы мен тараптардың назар аударарлық басқа да 
мүдделерін ескере отырып, алимент төлеген кезде қолданы- 
лып жүрген есептік көрсеткішке еселенген қатынаста белгі-
лейді.

3. Егер отбасының алимент талап етуші мүшесін бір мез- 
гілде бірнеше адам асырап-бағуға міндетті болса, сот олардың 
материалдық және отбасы жағдайына қарай әрқайсысының 
алимент төлеу міндеттерін орындауға қатысу мөлшерін белгі- 
лейді. Алимент мөлшерін белгілеу кезінде сот, алимент төле- 
уге міндетті барлық адамдардың бәріне, олардың біреуіне не- 
месе олардың бірнешеуіне талап қойылғанына қарамастан, сол 
адамдардың бәрін ескеруге қүқылы.

ш

20-тарау.
АЛИМЕНТ ТӨЛЕУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ

143-бап. Алимент телеу туралы кел іс ім  жасау
Алимент төлеу (алименттің мөлшері, оны телеуді шартта-

рымен тәртібі) туралы келісім апиментті төлеуге міндетті адам 
мен оны алушы адам арасында, ал алиментті төлеуге міндетті 
адам және (немесе) алимент алушы әрекетке қабілетсіз болған 
жағдайда осы адамдардың заңды өкілдері арасында жасалады.

144-бап. Алимент төлеу туралы кел іс ім ін ің  нысаны
1. Алимент төлеу туралы келісім жазбаша түрде жасалады 

және оны нотариат куәландыруға тиіс.
Алимент төлеу туралы келісімнің заңда белгіленген ныса- 

нының сақталмауы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодек- 
сінің (Жалпы бөлім) 157-бабында көзделген салдарларға әкеп 
соғады. '

2. Апимент телеу туралы нотариат куәландырған келісім 
атқару парағының күшіне ие болады.

Ш

145-бап. Алимент телеу туралы кел іс ім д і жасасу,
атқару, өзгерту, бузу және ж арам сы з деп 
тану тәртіб і

1. Апимент төлеу тәртібі туралы келісімді жасасуға. атқару- 
ға, бүзуға және жарамсыз деп тануға Қазақстан Республикасы 
Азаматтық кодексінің (Жалпы бөлім) азаматтық-қүқықтық мәмі- 
лелерді жасасуды, атқаруды, бүзуды және жарамсыз деп тану- 
ды реттейтін нормалары қолданылады.

2. Алимент төлеу туралы келісім екі жақтың өзара келісімі 
бойынша кез келген уақытта өзгертілуі немесе бүзылуы мүмкін. 
Алимент төлеу туралы келісімді езгерту немесе бүзу длимент 
төлеу туралы келісімнің өзі сияқты нысанда жасалуға тиіс.
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3\А лим ент төлеу туралы келісімді орындаудан біржақты 
бас тартуға немесе оның шарттарын біржақты өзгертуге жол
берілмейді.

4. Тараптардың материалдық немесе отбасы жағдайлары 
елеулі өзгеріске ұшыраған жағдайда және алимент төлеу ту- 
ралы келісімді өзгерту немесе бұзу жөніндегі келісімге қол 
жетпеген кезде м /дделі тарап осы келісімді өзгерту туралы 
немесе бұзу туралы сотқа талап беруге құқылы. Алимент телеу 
туралы келісімді өзгерту немесе бұзу туралы мәселені шешкен 
кезде сот тараптардың назар аударарлық кез келген муддесін 
ескеруге құқылы.

146-бап. Алимент алушының мүдделерін бүзатын
алимент төлеу туралы .келісімді жарамсыз 
деп тану -

Егер алимент төлеу туралы келісімде көзделген кәмелетке 
толмаған баланы немесе кәмелетке толған әрекетке қабілетсіз 
отбасы мүшесін асырап-бағу шарттары олардъің мүдделерін 
айтарлықтай бұзатын болса, атап айтқанда, осы Заңның 147- 
бабы 2-тармағының талаптары сақталмаған жағдайда кәмелет- 
ке толмаған баланың немесе кәмелетке толған әрекетке қа- 
білетсіз отбасы мүшесінің заңды өкілінің, сондай-ақ қорғаншы 
және қамқоршы органның немесе прокурордың талап'етуі бой- 
ынша сот тәртібімен мұндай келісім жарамсыз деп танылуы 
мүмкін.

147-бап. Алимент төлеу туралы кел іс ім  бойынша
төленетін алименттің мөлшері

1. Алимент төлеу туралы келісім бойынша теленетін али- 
менттің мөлшерін тараптар сол келісімде белгілейді.

2. Кәмелетке толмаған балаларға алимент телеу жөніндегі 
келісім бойынша белгіленетін алименттің мелшёрі олардың сот 
тәртібімен алимент өндіріп апған жағдайда алатын алименттің 
мелшерінен темен болмауы керек (осы Заңның 125-бабы).

148-бап. Алимент төлеу туралы кел іс ім  бойынша
алимент телеудің әдістері мен тәртібі

1. Алимент төлеу туралы келісім бойынша апимент төлеу- 
дің өдістері мен тәртібі сол келісіммен белгіленеді. '

2. Алименттің алимент телеуге міндетті адам табысына 
және (немесе) өзге де кірісіне үлес есебімен; дүркін-дүркін тө- 
леніп тұратын тұрақты ақша сомасымен; бір жолғы теленетін 
тұрақты ақша сомасымен; мүлік беру жолымен, сондай-ақ келі- 
сімде қол жеткеніне қарай өзге де әдістермен теленуі мүмкін.

Алимент төлеу туралы келісімде алимент төлеудің түрлі 
өдістерін үштастыру көзделуі мүмкін.
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21-тарау.
АЛИМЕНТТІ СОТ ТӘРТІБІМЕН ТӨЛЕТТІРУ

ЖӘНЕ ӨНДІРІП АЛУ ТӘРТІБІ

149-бап. Алиментті сот ш еш ім імен өндір іп алу
Осы Заңның 124—142-баптарында аталған отбасы мүше- 

лері алимент төлеу туралы келісім болмаған жағдайда алимёнт 
өндіріп апу турапы талаппен сотқа жугінуге құқылы.

150-бап. Алимент алу үш ін арыз беру м ерзім дер і
1. Алимент алуға құқығы бар адам, алимент алу құқығы 

туындаған кезден бастап өткен мерзімге қарамастан, егер бұ- 
рын апимент төлеу туралы келісім бойынша алимент төлен- 
беген болса, сотқа алимент өндіріп алу туралы арыз беруге құ- 
қылы.

2. Алимент сотқа өтініш жасалған кезден бастап беріледі.
Егер сотқа арыз беруден бұрын асырап-бағуға қаражат алу

шаралары қолданылғанын, бірақ алиментті төлеуге міндетті 
адамның оны төлеуден жалтаруы салдарынан алимент апынба- 
ғанын сот анықтаса, сотқа өтініш жасалған кезден бастап үш 
жыл мерзім шегінде өткен кезеңге алимент өндіріп алынуы
мүмкін. ' " "  Ш ’ V

151-бап. Ұйым әкім ш іл ігін ің  алиментті устап қалу
м індеті

Алимент төлеуге міндетті адамның жұмыс орңы бойынша 
ұйымның әкімшілігі нотариат куәландырған алимент төлеу ту- 
ралы келісімнің негізінде немесе атқару парағының негізінде 
алимент төлеуге міндетті адамның жалақысынан және өзге де 
кірісінен алимент алушы адам үшін ай сайын алимент ұстап 
қалуға және оны алимент төлеуге міндетті адамның есебінен 
алимент төлеуге міндетті адамға жалақының және өзге де 
кірістің төленген күнінен бастап үш күн мерзімнен кеш ікіірмей 
төлеуге немесе аударуға міндетті. .а

152-бап. Алимент төлеу туралы кел іс ім  негізінде
алиментті ұстап қалу

Нотариат куәландырған алимент төлеу туралы келісімнің 
негізінде алимент осындай келісімнің және атқару қүжаттары- 
ның негізінде үсталып қалатын жалпы сома алимеңт төлеуге 
міндетті адам жалақысының және өзге де кірісінің елу процен- 
тінен асқан жағдайда да үсталып қалуы мүмкін.

153-бап. Алимент төлеуге м індетті адамның ж ұм ы с
орнын ауыстырғаны  туралы хабарлау 
м індеті

1. Сот шешімі немесе нотариат куәландырған алимент тө- 
леу туралы келісім негізінде алиментті үстап қалушы үйымның
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әюмшшігі алиментті өндіріп алу жөніндегі шешім орындалатын 
жердегі сот орындаушысына және алимент алушы адамға али- 
ментті төлеуге міндетті адамның жүмыстан босағаны туралы, 
сондай-ақ, өзіне белгілі болса, оның жаңа жүмыс орнын немесе 
түратын жерін үш күн мерзім ішінде хабарлауға міндетті.

2. Алимент төлеуге міндетті адам сот орындаушысы бел- 
гілеген мерзімде соңғысына және алимент алушы адамға, жү- 
мыс орнының немесе түратын жерінің өзгергені туралы, ал кә- 
мелетке толмаған балаларға алимент төлеген жағдайда қо- 
сымша табысының немесе өзге де кірісінің болуы туралы ха- 
барлауға тиіс.

3. Осы баптың 1 және 2-тармақтарында аталған деректерді 
дәлелсіз себептермен хабарламаған жағдайда бүған кінәлі лау- 
азымды адамдар және өзге де азаматтар әкімшілік жауапқа 
тартылады.

154-бап. Алимент төлеуге м індетті адамның мүлкінен
өндір іп алу

1. Алимент төлеу туралы келісіммен немесе сот шешімі- 
мен белгіленген мөлшерде алимент, сондай-ақ алимент бой- 
ынша берешек алимент телеуге міндетті адамның табысынан 
және өзге де кірісінен өндіріп алынады, табысы және өзгеде 
кірісі жеткіліксіз болған жағдайда алимент сол алимент төлеуге 
міндетті адамның банктердегі шотындағы немесе банктік емес 
қаржы мекемелеріндегі ақша қаражатынан ұсталады. Бүл қа- 
ражат жеткіліксіз болған жағдайда ол алимент телеуге міндетті 
адамның заң бойынша өндіріп алуға болатын кез келген мүл-
кінен өндіріліп алынады.

2. Алимент төлеуге міндетті адамның шотындағы ақша қа-
ражатынан және оның өзге де мүлкінен алимент өндіріп алу 
заңдарда белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

155-бап. Алимент бойынша берешекті белгілеу
1. Алимент төлеу жөніндегі келісім негізінде немесе атқару 

парағының негізінде өткен кезең үшін алимент ендіріп алу 
атқару парағы немесе нотариат куәландырған алимент телеу 
туралы келісім табыс етілгеннен бүрынғы үш жыл мерзім
шегінде жүргізіледі.

2. Атқару парағы негізінде немесе нотариат куәландырган
келісім негізінде алимент үстау алиментті төлеуге міндетті 
адамның іздестірілуіне байланысты жүргізілмеген жағдайда, 
осы баптың 1-тармағында белгіленген мерзімге қарамастан 
және асырап-бағуға алимент телеу белгіленген адамның 
кәмелетке толғанына қарамастан, алимент бүкіл кезең үшін
өндіріп алынады.
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3. Берешек мелшерін сот шешімінде немесе алимент тө- 
леу туралы келісімде белгіленген алимент мөлшерін негізге 
ала отырып, сот орындаушысы анықтайды.

4. Осы Заңның 125-бабына сәйкес кәмелетке толмаған 
бапаларға төленетін алимент бойынша берешектің мелшері 
алимент телеуғе міндетті адамның алимент ендіріп алынбаған 
кезеңдегі табысы мен өзге де кірісі негізге алына отырып анық- 
талады. Егер алимент телеуге міндетті адам осы кезеңде жұ- 
мыс істемеген болса немесе оның табысы мен өзге де кірісін 
куәландыратын құжат тапсырылмаса, алимент бойынша бере- 
шек сол берешекті ендіріп алу кезіндегі Қазақстан Рес-публи- 
касындағы орташа жалақы мөлшері негізге алына отырып 
анықталады. Егер берешекті бұлайша анықтау тараптардың 
бірінің мүддесіне елеулі түрде нүқсан келтірсе, онда мүддесіне 
нұқсан келтірілген тарап сотқа жүгінуге қүқылы, ол тараптардың 
материалдық және отбасы жағдайын, басқа да назар аударар- 
лық мән-жайларды ескере отырып, берешекті тұрақты ақша со-
масында анықтауы мүмкін.

5. Сот орындаушысының апимент бойынша берешекті 
анықтауымен келіспеген жағдайда кез келген тарап заңдарда
көзделген тәртіппен сот орындаушысының әрекетіне шағым- 
дана алады. ' ■ мЩ

6. Алимент төлеуден жалтарып жүрген ата-ананы іздестіру 
кезеңінде төленген, балаға заңдарда белгіленген ай сайынғы 
жәрдемақы сомалары сол ата-аналардан төленген сомалардың 
он процентін бюджет кірісіне есептеу арқылы өндіріп алынады.

156-бап. Алимент бойынша берешекті телеуден босату
1. Алимент бойынша берешекті төлеуден ■ босату немесе

тараптардың келісімі бойынша алимент төлеген кезде осы
берешек, кәмелетке толмаған балаларға алимент төлейтін
жағдайларды қоспағанда, тараптардың өзара келісуі бойынша 
азайтылуы мүмкін. 1

2. Алимент төлеуге міндетті адамның талап-арызы бойын-
ша сот, егер алимент оның сырқаттануына байланысты немесе
басқа да дәлелді себептер бойынша төленбегенін, оның -мате-
риалдық және отбасы жағдайы алимент бойынша пайда болған
берешекті өтеуге мүмкіндік бермейтінін анықтаса, оны алимент
бойынша берешекті төлеуден толық немесе ішінара босатуға 
құқы л ы.

157-бап. Алиментті уақты лы  төлем еген і үш ін
ж ауапкерш іл ік

1. Апимент төлеу туралы келісім бойынша алимент төлеуге 
міндетті адамның кінәсінен берешек пайда болған жағдайда 
кінәлі адам сол келісімде көзделген тәртіппен жауапты болады.
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а. Сот шөшімі бойынша алимент төлеуге міндетті адамның 
кінәсійен берешек пайда болған жағдайда кінәлі адам алимент 
алушыға кешіктірген әр күні үшін төленбеген алимент сомасының 
оннан бір проценті мөлшерінде түрақсыздық айыбын төлейді.

Алимент алушы апимент төлеуге міндетті, алименттің уақ- 
тылы төленбегеніне кінәлі адамнан алименттік міндеттемелер- 
ді орындауды кешіктіруден келтірілген бүкіл залалының түрақ- 
сыздық айыбымен жабылмаған бөлігін де өндіріп апуға қүқылы.

158-бап. Алиментті есептеуге және кері ендіріп
алуға жол берілмеуі

1. Алиментті басқа қарсы талаптармен есептеуге болмайды.
2. Төленген апимент сомасын:
1) алимент алушының жалған мәліметтер хабарлауына 

байланысты немесе оның қолдан жасалған қүжаттар беруіне 
байланысты алимент өндіріп апу туралы сот шешімінің күші 
жойылган;

2) алимент алушы тарапынан алдау, қорқыту немесе күш 
көрсетіп ықпал жасау салдарынан алиментті төлеу жөніндегі 
келісім жарамсыз деп танылған;

3) сот шешімінің, алимент төлеу туралы келісімнің немесе 
атқару парағының қолдан жасалу фактісі негізінде алимент 
төленгені сот үкім імен анықталған жағдайларды қоспағанда, 
кері талап етуге болмайды.

3. Егер осы баптың 2-тармағында келтірілген әрекеттерді 
кәмелетке толмаған баланың немесе кәмелетке толған әре- 
кетке қабілетсіз алимент алушының екілі жасаған болса, али- 
мент кері өндіріліп алынбайды, ап төленген алимёнттің сомасы 
алимент төлеуге міндетті адамның талабы бойынша кінәлі өкіл- 
ден өндіріп алынады.

159-бап. Алиментті индекстеу
Сот шешімі бойынша түрақты ақша сомасымен өндіріп 

алынатын алименттің индекстелуін алиментті үстайтын орын 
бойынша үйымның әкімшілігі заңда белгіленген айлық есептік 
көрсеткіштің өсуіне бара-бар жүргізеді.

160-бап. Апимент телеуге м індетті адам шет
м ем лекетке турақты  тұруға кеткен 
жағдайда алимент телеу

1. Апимент төлеуге міндетті адам шет мемлекетке тұрақты 
тұруға кеткен жағдайда ол заң бойынша қаражат беруге мін- 
детті отбасы мүшелерімен осы Заңның 143, 144, 147 және 148- 
баптарына сөйкес алимент төлеу туралы келісім жасасуға
құқылы.

2. Келісімге қол жетпеген жағдайда мүдделі адам апи- 
менттің мөлшерін тұрақты ақша сомасында белгілеу туралы не-



месе алиментті бір жолғы төлеу туралы не алимент есебіне 
белгілі бір мулікті беру туралы немесе алиментті езге бір 
жолмен телеу туралы талап етіп сотқа жүгінуге құқылы.

161-бап. Соттың бұрын белгіленген алимент
мөлш ерін езгерту және алимент төлеуден
босату

1. Егер алимент телеу туралы келісім болмаған жағдайда
алимент мелшері сот тәртібімен белгіленгеннен кейін тарап- 
тардың бірінің материалдық немесе отбасылық жағдайы езгер- 
се, сот кез келген тараптың талап етуі бойынша белгіленген 
алймент мелшерін езгертуге немесе алимент телеуге міндетті 
адамды оны төлеуден босатуға құқылы. Алимент мелшері ез- 
гертілген немесө оны төлеуден босатылған жағдайда сот та- 
раптардың назар аударарлық мүддесін де ескеруге құқылы.

2. Егер кәмелетке толған әрекетке қабілетті адам али- 
ментті телеуге міндетті адамға қатысты қасақана қылмыс жа- 
сағаны немесе кәмелетке толған әрекетке қабілетті адам отба- 
сында лайықсыз мінөз-құлық керсеткен жағдайы анықталса, 
сот оған алимент ендіріп беруден бас тартуға құқылы.

162-бап. Алим енттік м індеттем елерді тоқтату
1. Алимент телеу туралы келісіммен белгіленген алимент- 

тік міндөттемелөр осы келісімнің күшінде болу мөрзім і біткөндө 
нөмөсө осы көлісімдө көзделген нөгіздер бойынша, сондай-ақ 
тараптардың бірі қайтыс болғанда тоқтатылады.

2. Сот тәртібімөн ендіріп алынатын алимөнтті телөу:
1) бала кәмелеткө толғаннан кейін немөсе кәмелетке тол- 

маған балалар кәмелетке толғанға дейін толық әрөкөткө қабі-
лөтін алған жағдайларда; |

2) асырап-бағу үшін алимөнт ендіріп алынған бала асырап
алынғанда; . '/^ ш

3) сот алимөнт алушының өңбөккө жарамдылығы қалпына
көлтірілгөн нөмесе кемөккө мұқтаждығы тоқтатылған дөп таны-
ғанда; Й

4) өңбөккө жарамсыз, бұрынғы жұбайының кемөгінө мұқ- 
таж болып көлгөн алимөнт алушы жаңа нөкөгө тұрғанда; \

5) алимөнт алушы адам немесе алимент телеуге міндетті 
адам қайтыс болғанда тоқтатылады.

6-БӨЛІМ . АЗАМАТТЫҚ ХАЛ АКТІЛЕРІ

22-тарау. |
ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

163-бап. А зам атты қ хал актілерін т іркеу
Туу, қайтыс болу, неке қию, некөні бұзу, бала асырап алу, 

әке (ана) болуды анықтау, атын, әкесінің атын және тегін ез-
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гертү. азаматгық хал актілерін жазатын мемлекеттік органдарда 
тіркелуге тиіс.

164-бал. Азаматты қ хал актілерін тіркеуді жүргізетін
органдар

Азаматтық хал актілөрін тіркеуді азаматтық хал актілерін 
жазатын бөлімдер, ал мұндай бөлімдер жоқ жерлерде жергі- 
лікті атқарушы оркандар жүргізеді.

165-бап. Азаматты қ хал актілерін тіркеу ережелері.
Акт кітаптары

1. Азаматтық хал актілері жазбаларын өзгерту, қалпына 
келтіру және күшін жою тәртібін белгілейтін ережелер, сондай- 
ақ азаматтық хал актілерін тіркеу кітаптарының нысанын және 
осы кітаптардағы жазбалар негізінде берілетін куәліктердің ны- 
санын, акт кітаптарын сақтаудың тәртібі мен мерзімін Қазақ- 
стан Республикасының Үкіметі белгілейді.

2. Азаматтық хал актілерін тіркеу ережелері, сондай-ақ не- 
кеге тұратын адамдардың денсаулық жағдайы мен отбасы жағ- 
дайы туралы бірін-бірі хабардар ету, олардың болашақ ерлі- 
зайыптылар және ата-аналар ретіндегі құқықтарь^ мен міндет- 
терін түсіндіру тәртібі осы Заңмен және Қазақстан Республи- 
касының Үкіметі бекітетін Азаматтық хал актілерін тіркеу тәртібі 
туралы нормативтік құқықтық актімен белгіленеді.

166-бап. М емлекеттік баж
1. Тууды тіркеу, әке болуды анықтау/бапа асырап алу, неке 

қию, некені бұзу, тегін, атын және әкесінің атын, ұлтын және 
жынысын өзгерту үшін, сондай-ақ туу, неке, некені бұзу, қайтыс 
болу турапы актілердің жазбаларын өзгертуге, толықтыруға, 
түзету мен қалпына келтіруге байланысты куәліктер және аза- 
маттық хап актілерін тіркеу туралы қайталап куәліктер беру үшін 
Қазақстан Республикасының Салық кодексінде белгіленген 
мөлшерде мемлекеттік баж алынады.

2. Қайтыс болуды тіркеу, сондай-ақ азаматтық хал актіле- 
рін тіркеу кезінде жіберілген қателерге байланысты куәліктер 
беру Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес мем- 
лекеттік баж алынбай жүргізіледі.

167-бап. Азаматты қ хал актілеріндегі жазбаларды
өзгерту, толы қты ру және түзету тәртібі

1. Жеткілікті негіздер болған жағдайда және мүдделі адам- 
дардың арасында дау тумаған жағдайда азаматтық хал актілері 
жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізуді 
азаматтық хал актілерін жазатын органдар жүргізеді. Мүдделі 
адамдардың арасында дау туған жағдайда азаматтық хал акті- 
леріндегі жазбаларға езгерістер енгізу, оларды түзету мәсе- 
лелері сот тәртібімен шешіледі.
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2. Азаматтық хал актілеріндегі жазбаларға. өзгерістер, то- 
лықтырулар мен түзетулер енгізу туралы арыздар.— арыз беру- 
шінің тұрақты туратын жері бойынша азаматтық хал актілерін 
жазатын органға, ал шетелде турақты туратын Қазақстан Рес- 
публикасы азаматтарының, сондай-ақ азаматтық хал актілерін 
Қазақстан Республикасының азаматтық хал актілерін жазатын 
органдарында тіркелген және шетелде турақты тұратын шетел- 
діктер мен азаматтығы жоқ адамдар Қазақстан Республика- 
сының шетелдердегі елшіліктеріне немесе консулдық мекеме-
леріне беріледі.

3. Азаматтық хал актілеріндегі жазбаларға өзгерістер, то-
лықтырулар мен түзетулер енгізуді жазба жазылған жер бой- 
ынша азаматтық хал актілерін жазатын орган жүргізеді: Азамат- 
тық хап актілерін жазуға өзгерістер, толықтырулар мен түзе- 
тулер енгізуден бас тартуға сот тәртібімен шағым жасалуы
мүмкін. ІР? й  •

168-бап. А зам атты қ хал актілер ін ің  жазбаларын
қалпына келтіру

1. Азаматтық хал актілерінің жоғалған жазбаларын қалпына 
келтіру туралы арыз сол арызды берушінің тұрақты тұратын 
жері бойынша азаматтық хал актілерін жазатын органға, ал 
шетелде тұрақты тұратын Қазақстан Республикасы азаматтары- 
ның, сондай-ақ азаматтық хал актілері Қазақстан Республика- 
сының азаматтық хал актілерін жазатын органдарында тіркел- 
ген жөне шетелде тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматты- 
ғы жоқ адамдардың арыздары Қазақстан Республикасының ше- 
телдегі елшіліктеріне немесе консулдық мекемелеріне беріледі.

2. Азаматтық хал актілері жазбаларын қалпына -келтіру ти- 
істі жазбаның бұрын болғанын растайтын құжаттар болған жағ- 
дайда немесе сот шешімінің негізінде жасалады.

3. Азаматтық хал актілері жазбасының жоғалғаны сол жо- 
ғалған жазба болған жер бойынша азаматтық хап актілері жаз- 
басының облыстық (қалалық) архиві растауға тиіс.

4. Азаматтық хал актілерін жазатын органдардың жоғалған 
жазбаны қалпына келтіруі мумкін болмаған жағдайда азамат- 
тық хал актілерін тіркеу фактісі Қазақстан Республикасының 
Азаматтық іс жүргізу кодексінде белгіленген ережелер бойын- 
ша сот тәртібімен анықталады. Лі1

5. Азаматтық хал актілерінің қалпына келтірілген жазбала- 
рын тіркеуді жоғалған жазба болған жердегі азаматтық хал акті- 
лерін жазатын орган жүргізеді.

169-бап. Азаматтық хал актілеріндегі жазбаларды жою
1. Азаматтық хал актілері жазбасының:
1) сот шешімінің негізінде;
2) мүдделі адамдардың арызы бойынша;
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5) жойылуға тиісті бастапқы, қалпына келтірілген немесе 
қайтаЛап жазылған жазбаны тапқан азаматтық хал актілерін 
жазатын органның бастамасымен жойылуы мүмкін.

2. Азаматтық хал актілері жазбаларын жою туралы арыз сол 
арыз берушінің түрақты түратын жері бойынша — сотқа немесе 
азаматтық хал актілерін жазатын органға, ал шетелде түрақты 
тұратын Қазақстан Республикасы азаматтарының, азаматтық 
хал актілері Қазақстан Республикасының азаматтық хал акті- 
лерін жазатын органдарында тіркелген және шетелде түрақты 
түратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың арыз- 
дары Қазақстан Республикасының шетелдердегі елшіліктеріне 
немесе консулдық мекемелеріне беріледі.

3. Азаматтық хал актілері жазбаларын жою жойылуға тиісті 
жазба болған жерде жүргізіледі.

170-бап. Азам атты қ хал актілерін жазу ережелерін
бұзғаны үш ін лауазымды адамдардың 
ж ауапкерш іл ігі

Лауазымды адамдар азаматтық хал актілерін тіркеуден не- 
гізсіз бас тартқаны үшін, халықтың табиғи қозғапысын есепке 
апу жөніндегі мәліметтерді белгіленген мерзімде тапсырмаға- 
ны немесе теріс мәліметтер тапсырғаны үшін, сондай-ақ бала 
асырап алу құпиясын жария еткені үшін (осы Заңның 91-бабы) 
заңда белгіленген тәртіппен жауап беруге тиіс.

171-бап. Азаматтардың некеге түруға кедергі келтіретін
мән-жайларды жасырғаны немесе 
азам атты қ хал актілерін жазатын органдарға 
жалған мәліметтер бергені үшін
ж ауапкерш іл ігі

Некеге тұруға кедергі келтіретін мән-жайларды жасырғаны 
немесе азаматтық хал актілерін жазатын органдарға жалған мә- 
ліметгер бергені үшін азаматтар заңдарға сәйкес жауап береді.

23-тарау.
ТУУДЫ ТІРКЕУ

172-бап. Тууды тіркеу тәртібі
1. Балалардың тууын тіркеуді азаматтық хал актілерін жа- 

затын органдар баланың туған жері бойынша немесе ата-ана- 
сының не олардың біреуінің түрғылықты жері бойынша жүр-
гізеді.

2. Туу туралы арызды ата-аналары немесе олардың оіреуі, 
ал ата-аналары қайтыс болған, науқастанған жағдайда немесе 
басқа да себептермен арыз беру мүмкін болмаған ретте мүд- 
делі адамдар немесе бала туған кезде шешесі жатқан емдеу 
мекемесінің екімшілігі жазбаша немесе ауызша түрде береді.
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Арызға емдеу мекемесінің анықтамасы, ал бала үйде туған 
жағдайда дәрігердің, басқа бір медицина қызметкерінің немесе 
олар болмаған жағдайда кемінде екі куәнің арызы қоса бері- 
леді. Азаматтық хал актілері жазылатын кітаптарға ата-ана- 
сын.ата-анасының атын, әкесінің атын, тегін, үлтын жазу осы 
Заңның 49, 50, 55-баптарының 1—3-тармақтарына сәйкес жүр- 
гізіледі.

3. Кәмелетке толмаған ата-аналардың баласын тіркеу (осы 
Заңның 61-бабы) жалпы тәртіппен жүзеге асырылады.

173-бап. Әкесі қайты с болганнан кейін немесе неке
бұзылганнан кейін не неке заңсы з деп 
танылғаннан кейін туған балалардың тууын 
тіркеу

Некеде тұрған кезде бойға біткен және әкесі қайтыс бол- 
ғаннан кейін немесе неке бұзылғаннан кейін не неке заңсыз 
деп танылғаннан кейін туған баланың тууын тіркеу, егер әкесі 
қайтыс болған немесе неке бұзылған не ол заңсыз деп таныл- 
ған күннен екі жүз жетпіс күннен аспаған болса, жалпы негізде 
жүргізіледі. , I  Ш

174-бап. Туу туралы арыз беру м ерзім дері
Туу туралы арыз азаматтық хал актілерін жазу органдарына 

бала туған күннен бастап екі айдан, ал бала длі туған жағдайда 
босанған кезден бастап бес тәуліктен кешіктірмей жасалуға тиіс.

175-бап. Тауып алынган баланың туылғанын тіркеу
тәртіб і

Тауып алынған баланың туылғаны, егер ол бұрын тіркелме- 
ген болса, оны тауып алған адамның, балалар мекемесі әкім- 
шілігінің немесе ішкі істер органдарының мәлімдемесі бойын-
ша тауып алынған күннен бастап үш тәуліктен кешіктірмей тір- 
келуге тиіс. Мәлімдемеге бала тауып алынған уақытты, орынды 
және мән-жайларды көрсетіп, ішкі істер органы немесе жергі- 
лікті атқарушы органдар жасаған хаттама қоса тіркеледі.

176-бап. Тууды салтанатты жағдайда тіркеу
Ата-аналардың тілегі бойынша азаматтық хал актілерін

жазу органы баланың тууын салтанатты жағдайда — азаматтық 
хал актілерін жазу органының үй-жайында, сондай-ақ азамат- 
тық хал актілерін жазатын органдар мен жаңатуған баланың 
ата-аналарының келісімімен өзге жерде тіркеуді Азаматтық хал 
актілерін тіркеу тәртібіне сәйкес қамтамасыз етеді.

177-бап. Туу туралы жазбалар кітабына енгіз ілетін
м әлім еттер

1. Баланың туу туралы жазбалар кітабына бапаның туған 
Уақыты, туған жері, жынысы, оған қойылған аты, тегі, әкесінің 
аты, сондай-ақ ата-аналарының аты, әкесінің аты, тегі олардьің
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түрацты түратын жөрі жәнө ата-анәның тілөгі бойынша олардың 
улты жазылі"цға тиіс.

Жазылпан жазбаға сөйквс тууы туралы куөлік берілвді.
2. Балаі өлі туған жағдайда туу туралы жазбалар кітабын- 

дағы ерекііій бағанада тиісті белгі жасалады.

\  24-тарау.
ӘКЕ БОЛУДЫ АНЫҚТАУДЫ ТІРКЕУ

178-бап. Әке болуды анықтауды тіркеу тәртібі
1. Әке 'Йолуды анықтауды тіркеу осы Заңның 46-бабының 

4-тармағыыіа кезделген жағдайларда ата-ананың біреуі түра- 
тын жер бойынша азаматтық хал актілерін жазу органдарында, 
ал осы Заңшың 47-бабында кезделген жағдайларда әке болуды 
анықтау түраяы сот шешімі шығарылған жердегі азаматтық хал 
актілерін жасву органдарында жүргізіледі.

2. Кәмеэтетке толған адамдар жөнінде әке болуды анық- 
тауды тіркеушге олардың келісімімен ғана жол беріледі.

179-бак,т. Әке болуды анықтау туралы куалік және
баланың тууы туралы жаңа куәлік беру

Әке богоуды анықтауды тіркеген кезде азаматтық хал акті- 
лерін жазу ■органдары әке болуды анықтау туралы актілерді тір- 
кеу кітабынэ бала, оның анасы мен әкесі туралы мәліметтерді 
жазады, әке болуды анықтау туралы куәлік және баланың тууы 
туралы жэһізі куәлік береді.

25-тарау.
НЕКЕНІ ТІРКЕУ

180-ба ип. Некені т іркеу туралы арыз
Некесіні тіркегісі келетін адамдар арыз берушінің біреуі тұ- 

ратын жерщвгі не өздерінің ата-аналары тұратын жердегі аза- 
маттық хал актілерін жазу органына арыз береді.

Шт

181-ба.т. Некеге түратын адамдардың арыздарын
қабылдау

1. Некепе түратын адамдар:
1) жеке басын куәландыратын қүжаттарды;
2) белгйпенген неке жасын кеміту қажет екенін растайтын, 

осы Заңның 10-бабында аталған қүжаттарды;
3) бүрышғы некелері туралы мәліметтерді;
4) балаідары туралы мәліметтерді керсетуге міндетті.
2. Некегте түратын адамдармен келісе отырып, некені тір- 

кеу мерзім і белгіленеді (осы Заңның 13-бабы).
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182-бап. Некені т іркеу тәртіб і
1. Некені тіркеу азаматтық хал актілерін жазу органдарын- 

да (бөлімдерінде), ал мұндай органдар жоқ жерлерде — жер- 
гілікті атқарушы органдарда жүргізіледі.

Жоғарыда аталған органдардың лауазымды адамы:
1) некеге тұру ниеті туралы берілген арыздарды жария етеді;
2) некелесушілерге болашақ жұбайлардың құқықтары мен 

міндеттерін түсіндіреді; 'Я
3) некеге тұруға келісетінін және жұбайлардың қалап апа- 

тын тектерін анықтайды.
2. Неке қиюға кедергі жоқ болған жағдайда азаматтық хал 

актілері жазылатын кітапқа неке туралы жазба жасалады, оған 
некеге түратындар қол қояды және оны азаматтық хал актілерін 
жазу органының лауазымды адамы қол қойып бекітеді.

фк*'

183-бап. Некені салтанатты жағдайда тіркеу
Некені тіркеу салтанатты жағдайда — азаматтық хап акті- 

лерін жазу органдарының некені салтанатты түрде тіркеуге ар- 
найы белгіленген үй-жайларында, сондай-ақ азаматтық хал ак- 
тілерін жазу органдары мен некеге отыратын адамдардың келі- 
суі бойынша өзге жерлерде де жүргізілуі мүмкін.

184-бап. Неке гуралы жазбаны тоқтата тұру
Неке туралы жазба жасалғанға дейін некені тіркеу үшін 

кедергілер бар екендігі туралы арыз түскен жағдайда лауазьім- 
ды адам жазбаны тоқтата түруға және арыз берушіден белгі- 
ленген мерзімде тиісінше деректі айғақтар беруді талап етуге 
міндетті. Бұл мерзім бір айдан аспауы керек.

185-бап. Ерлі-зайыптыларға неке туралы куәл ік беру
Некені тіркеу өткізілгеннен кейін ерлі-зайыптыларға неке

туралы куәлік беріледі.

26-тарау.
НЕКЕНІҢ БҰЗЫЛУЫН ТІРКЕУ

186-бап. Сот ш еш імі бойынша некенің бұзылуын тіркеу
Некенің тоқтатылуын соттың заңды күшіне енген шешімі

негізінде тіркеу (осы Заңның 22-бабы) сот шешімі шығарылған 
жердегі азаматтық хал актілерін жазу органында некенің бузыл- 
ғаны туралы заңды күшіне енген сот шешімінің көшірмесі және 
сот шешімі бойынша өндіріп алынуға тиісті соманың төленгені 
туралы түбіршектің негізінде жүргізіледі.

187-бап. Некенің бузылуын ерлі-зайыптылардың өзара
кел іс ім і бойынша тіркеу

1. Көмелетке толмаған балалары жоқ ерлі-зайыптылардың 
өзара келісімі бойынша некенің бүзылуын тіркеу (осы Заңның
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16-б^бының 1-тармағы) ерлі-зайыптылардың екеуі немесе бі-
рөуі ^раты и жердөгі аззматтық хал актілерін жазу органына
некені бұзу туралы ерлі-зайыптылардың бірлесіп берген арызы 
негізінде жүргізіледі.

2. Некенің бұзылуын ресімдеу жене некенің бұзылғаны ту- 
рапы куәлікті ерлі-зайыптыларға беру олар өтініш берген куннен 
бастап бір ай еткеннен кейін жүргізіледі.

188-бап. Хабар-ош арсыз кеткен, әрекетке қабілетсіз
немесе ұза қ  м ерзім ге  бас бостандығынан 
айыруға сотталған адаммен некенің 
бұзылуын тіркеу

1. Хабар-ошарсыз кеткен, әрекетке қабілетсіз немесе қыл- 
мыс жасағаны үшін кемінде үш жыл мерзімге бас бостанды- 
ғынан айыруға сотталған (осы Заңның 16-бабының 2-тармағы) 
адаммен некенің бұзылуын тіркеуді екінші жұбайдың арызы 
мен соттың заңды күшіне енген шешімінің немесе үкімінің ке- 
шірмесін не шешім яки үкімнен алынған- үзіндіні керсету негі-
зінде азаматтық хал актілерін жазу органы жүргізеді.

2. Азаматтық хал актілерін жазу органы арыз түскен күннен 
бастап бір апта мерзімде қамауда жатқан жубайға не әрекетке 
қабілетсіз жұбайдың қорғаншысына немесе хабар-ошарсыз кет- 
кен жұбайдың мүлкіне қорғаншыға хабарлама алынған күннен 
бастап он бес күн мерзім белгілей отырып хабарлауға міндетті, 
осы мерзім ішінде олар арыз бойынша ездерінің-арасында дау 
бар екені туралы хабарлауға құқылы.

189-бап. Некенің бұзылуы туралы куәлік беру
1. Некенің бұзылуын тіркеу жасалғаннан кейін тараптардың 

әрқайсысына олардың арызы бойынша некені бұзылғаны тура- 
лы куәлік беріледі.

2. Егер неке сот тәртібімен бұзылса, некенің бұзылуы тура- 
лы куәлікте некенің бұзылуы туралы сот шешімінің заңды күшіне 
енгізілетін күні керсетілуге тиіс.

27-тарау.
БАЛА АСЫРАП АЛУДЫ ТІРКЕУ

190-бап. Бала асырап алуды тіркеу негізі
Бала асырап алу соттың заңды күшіне енген бала асырап 

алу туралы шешімі негізінде бала асырап алу азаматтық хал 
актілерін жазу органдарында тіркеледі.

191-бап. Бала асырап алуды тіркеу орны
Бала асырап алуды тіркеу бала асырап апу туралы сот 

шешімі шығарылған жерде жүргізіледі.
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192-бап. Бала асырап алу туралы куәл ік және
баланың тууы туралы жаңа куәл ік беру

Азаматтық хал актілерін жазу органдары бала асырап алу 
туралы куәлік береді. Асырап алынған баланың тегін, атын және 
әкесінің атын өзгерткен жағдайда (осы Заңның 86-бабы), сон- 
дай-ақ туу туралы жазбалар кітаптарына бала асырап алушыны 
асырап алынған баланың ата-анасы ретінде жазғанда (осы 
Заңның 88-бабы) туу туралы жаңа куәлік беріледі.

193-бап. Бала асырап алу туралы жазбаны жою
1. Бала алу туралы жазба бала асырап алудың күшін жою 

туралы немесе бала асырап алуды жарамсыз деп тану туралы 
заңды күшіне енген сот шешімі негізінде жойылады.

2. Егер бала асырап алудың күші олардың өтініші бойынша 
жойылса, бала асырап алуды жою туралы өтінішті баланың ата- 
анасы, егер оның талап етуі бойынша бала асырап алудың 
күшін жою жасалса, қорғаншы немесе қамқоршы орган береді.

28-тарау.
АТЫН, ӘКЕСІНІҢ АТЫН ЖӘНЕ ТЕГІН ӨЗГЕРТУДІ ТІРКЕУ

Щ і

194-бап. Атын, әкес ін ің  атын және тегін
өзгертуд і т іркеу тәртібі

| І  Қазақстан Республикасы азаматтарының тегін, атын, 
өкесінің атын өзгертуіне олар он алты жасқа толғаннан кейін 
рүқсат беріледі. Тегін, атын, әкесінің атын езгертуді және оны 
тіркеуді арыз берушінің тұрғылықты жеріндегі азаматтық хал 
актілерін жазу органдары жүргізеді. Тегін, атын, әкесінің атын 
өзгертуден бас тарту жөнінде сотқа заңда белгіленген м ерзім - 
де шағым жасалуы мүмкін.

2. Тегін, атын, әкесінің атын өзгерту туралы өтініштерді 
қарау Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін тәртіппен 
жүргізіледі.

29-тарау.
ҚАЙТЫС БОЛУДЫ ТІРКЕУ

195-бап. Қайты с болуды тіркеу тәртіб і
1. Қайтыс болу жағдайы, сондай-ақ азаматты өлді деп жа- 

риялау туралы және өлу фактісін анықтау туралы сот шешімдері 
азаматтық хап актілерін жазу органдарында тіркеледі.

2. Қайтыс болуды тіркеу әлген адамның түрған жеріндегі 
немесе ол қайтыс болған жердегі азаматтық хал актілерін жазу 
органдарында жүргізіледі.

3. Адамды өлді деп жариялау туралы және өлу фактісін 
анықтау туралы сот шешімдерін тіркеу шешім шығарылған жер-
де жүргізіледі.
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196-бвЛі Қайтыс болуь. туралы мәлімдөмө беру мерзімі
Қ&йтыс болу туралы мәлімдеме жеті тәуліктен кешіктірмей,

ал адам зорлықпен өлтірілсе, өзін-өзі өлтірсе, жазатайым жағ-  
дайдан өлсе, сондай-ақ өлік табылған жағдайда өлген немесе 
өлік табылған кезден бес куннен кешіктірмей берілуге тиіс.

197-бап. Қайты с болу туралы мәлімдеме беретін
адамдар мен органдар

Қайтыс болу турапы мәлімдемөні өлген адаммен бірге түр- 
ған адамдар, ал ондай адамдар болмаған жағдайда кершілері, 
тұрғын үй-пайдалану үйымдарының қызметкерлері немесе адам 
қайтыс болған жердегі мекеменің әкімшілігі немесе елікті тапқан 
ішкі істер органы жазбаша немесе ауызша түрде жасайды.

198-бап. Қайты с болу туралы мәлімдеменің мазмұны
Қайтыс болу туралы мәлімдемеде мәлімдеуші елген адам

туралы мына мәліметтерді: өлген адамның аты, әкесінің аты, 
тегі, туған жылы, соңғы түрған жері және оның отбасылық жағ- 
дайы, қайтыс болған жылы, айы мен күні, қайтыс болу себебі, 
сондай-ақ қайтыс болу туралы мәлімдеме жасаған адамның 
аты, әкесінің аты, тегі және түрғылықты жері керсетіледі.

199-бап. Қайты с болу фактісін куәландыру
1. Қайтыс болу фактісі дәрігердің 'куәлігімен, ал оны беру 

мүмкін болмаған жағдайда екі куәнің айғағымен куәландыры- 
лады.

2. Өліктің табылғаны туралы мәлімдемеге тиісті мемлекет-
тік органдар жасаған хаттама қоса тіркеледі.

7-БӨЛІМ. НЕКЕ-ОТБАСЫ ЗАҢДАРЫ НОРМАЛАРЫНЫҢ
ШЕТЕЛДІКТЕР МЕН АЗАМАТТЫҒЫ ЖОҚ

АДАМДАРҒА ҚОЛДАНЫЛУЫ

200-бап. Қазақстан Республикасының аумағында
неке қию

1. Қазақстан Республикасының аумағында неке қиюдың 
нысаны мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен 
белгіленеді.

2. Қазақстан Республикасының аумағында неке қиюдың 
ережелері, егер халықаралық шартта езгеше кезделмесе, не- 
кеге түратын адамдардың әрқайсысының некеге түратын кезде 
қай мемлекеттің азаматы болса, сол мемлекеттің заңдарымен, 
осы Заңның 9—11-баптарының неке қиюға кедергі болатын мән- 
жайлар женіндегі талаптарын сақтай отырып белгіленеді.

3. Азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасының 
аумағында некесін қию ережелері сол адамның түрақты түра- 
тын жері бар мемлекеттің заңдарымен белгіленеді.
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201-бап. Қазақстан Республикасының ш етелдегі
елш іл іктер і мен консулды қ м екем елерінде
неке қию

1. Қазақстан Рвспубликасының аумағынан тыс жөрлөрдө 
тұратын Қазақстан Рөспубликасының азаматтары арасындағы 
нөкө Қазақстан Рөспубликасының шөтөлдөгі өлшіліктөріндө нө-
мөсө консулдық мекемөлеріндө қиылады.

2. Қазақстан Республикасының аумағында шет мемле- 
кеттердің елшіліктерінде немесе консулдық мекемелерінде 
шетелдіктер арасында қиылған некелер, егер бул адамдар не- 
келескен кезде Қазақстан Республикасындағы елшісін немесе 
консулын тағайындаған шет мемлекеттің азаматтары болып та- 
былса, екі жаққа бірдей болу шартымен Қазақстан Республи- 
касында заңды деп танылады.

202-бап. Қазақстан Республикасының аумағынан тыс
жерлерде қиы лған некені тану

1. Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде 
Қазақстан Республикасы азаматтарының арасында қиылған не- 
келер және Қазақстан Республикасының азаматтары мен ше- 
телдіктердің немесе азаматтығы жоқ адамдардың арасында 
қиылған некелер олар аумағында некө қиылған мөмлөкөттің 
заңын сақтай отырып жасалса, осы Заңның 11 -бабында кездел- 
ген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасында заң-
ды ден танылады.

2. Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде 
шетелдіктер арасында қиылған некөлөр, олар аумағында жа- 
салған мөмлөкөттің заңдарын сақтай отырып қиылса, Қазақ- 
стан Рөспубликасында заңды деп танылады.

203-бап. Қазақстан Республикасының аумағында
немесе Қазақстан Республикасының 
аумағынан ты с жерлерде қиылған некен ің  
заңсы зды ғы

Қазақстан Республикасының аумағында немесе Қазақстан 
Республикасының аумағынан тыс жерлерде жасалған некенің 
заңсыздығы осы Заңның 200, 202-баптарына сәйкес неке қию 
кезінде қолданылған заңдармен айқындалады.

204-бап. Некенің бұзылуы
1. Қазақстан Республикасының азаматтары мен шөтөлдік- 

тер немесе азаматтығы жоқ адамдар арасындағы некені, сон- 
дай-ақ Қазақстан Рөспубликасының аумағында шетелдіктер 
арасындағы некені бузу Қазақстан Республикасының заңдарына
сәйкес жургізілөді.

2. Қазақстан Рөспубликасының аумағынан тыс жөрлерде 
тұратын Қазақстан Республикасының азаматы Қазақстан Рес-



публикасынан тыс жерлерде түратын жүбайымен некені оның 
азам^ттығына қарамастан Қазақстан Республикасының сотын- 
да бүзуға қуқылы. Қазақстан Республикасының заңдарына сәй- 
кес некені азаматтық хал актілерін жазу органдарында бүзуға 
жол берілетін жағдайда неке Қазақстан Республикасының елші- 
ліктерінде немесе консулдық мекемелерінде бүзылуы мүмкін.

3. Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде Қазақстан 
РеспубликасыныЦ азаматтары мен шетелдіктер немесе- аза- 
маттығы жоқ адамдар арасындағы некені бүзу тиісті шет-мем- 
лекеттің заңдарын сақтай отырып жасалса, Қазақстан Респуб- 
ликасында заңды деп танылады.

4. Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде 
шетелдіктер арасындағы некені бүзу тиісті шет мемлекеттің 
заңдарын сақтай отырып жасалса, Қазақстан Республикасында 
заңды деп танылады.

205-бап. Еряі-зайыптылардың м үл іктік емес және
м үл ікт ік  жеке қүқы қтары  мен міндеттері

Ерлі-зайыптылардың мүліктік емес және мүліктік- жеке 
қүқықтары мен міндеттері аумағында екеуінің бірге түратын 
жері бар мемлекеттің заңдарымен, ал екеуінің бірге түратын 
жері болмаған жағдайда — аумағында екеуінің бірге түрған 
соңғы жері болған мемлекеттің заңдарымен белгіленеді, Бүрын 
бірге түрған жері болмаған ерлі-зайыптылардың мүліктік ёмес 
және мүліктік жеке қүқықтары мен міндеттері Қазақстан Рес~ 
публикасының аумағында Қазақстан Республикасының заңда- 
рымен белгіленеді.

206-бап. Әке (ана) болуды анықтау және даулау
1. Әке (ана) болуды анықтау және даулау бала туған кезде 

азаматы болған мемлекеттің заңдарымен айқындалады.
2. Әке (ана) болуды анықтаудың және даулау^ың тәртібі 

Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республика- 
сының заңдарымен белгіленеді. Егер Қазақстан Республикасы- 
ның заңдарында азаматтық хал актілерін жазу органдарында 
әке (ана) болуды анықтауға жол берілсе, баланың Қазақстан 
Республикасының аумағынан тыс жерлерде түратын тым бол- 
маса біреуі Қазақстан Республикасының азаматы болып табы- 
латын ата-анасы әке (ана) болуды анықтау туралы Қазақстан 
Республикасының елшіліктеріне немесе консулдық мекемеле-
ріне арыз беруге қүқылы.

207-бап. Ата-аналардың жөне балалардың
қүқы қтары  мен м індеттері

Ата-аналардың және балалардың. қүқықтары мен міндет- 
тері, соның ішінде ата-аналардың балаларын асырап-бағу жө-
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ніндегі міндеті аумағында олардың бірге тұратын жері бар 
мемлекеттің заңдарымен белгіленеді. Ата-анапар мен бала- 
лардың бірге тұратын жері болмаған жағдайда ата-аналардың 
және балалардың құқықтары мен міндеттері бала азаматы бо- 
лып табылатын мемлекеттің заңдарымен белгіленеді. Талап- 
кердің талап етуі бойынша алименттік міндеттемелерге және 
ата-ана мен балалардың арасындағы басқа да қатьінастарға 
аумағында бала тұрақты тұратын мемлекеттің заңдары қолда- 
нылуы мүмкін. 4"

208-бап. Кәмелетке толған балалардың және басқа
да отбасы мүш елерін ің  алим енттік
м індеттемелері

Кәмелетке толған балалардың ата-аналарының пайдасына 
алименттік міндеттемелері, сондай-ақ басқа да отбасы мүше- 
лерінің алименттік міндеттемелері аумағында олардың бірге 
тұратын жері бар мемлекеттің заңдарымен белгіленеді. Бірге 
тұратын жері болмаған жағдайда мұндай міндеттемелер али- 
мент алуға құқығы бар адам азаматы болып табьглатын мем- 
лекеттің заңдарымен белгіленеді.

209-бап. Бала асырап алу
1. Қазақстан Республикасының аумағында шетелдіктердің, 

азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасының аза- 
маты болып табылатын баланы асырап алуы, соңың ішінде бала 
асырап алудың күшін жою осы заңның 76—78, 82—84 және 96- 
баптарының талаптарын сақтай отырып Қазақстан Республика-
сының заңдарына сәйкес жүргізіледі.

2. Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Рес-
публикасының азаматтары шетелдік болып табылатын бапаны
асырап алған жағдайда баланың заңды өкілінің жән.е бала аза-
маты болып табылатын мемлекеттің құзыретті органының келі-
сімін, сондай-ақ егер аталған мемлекеттің заңдарына сәйкёс
тапап етілетін болса, асырап алуға баланың да келісімін алу 
қажет. - : л ;, : |

3. Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын
және Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тұратын бала-
ны асырап алуды бала асырап алушы азаматы болып табыла-
тын шет мемлекеттің құзыретті орган жүргізген ретте Қазақстан
Республикасының аумағынан тыс жерлерге кеткенге дейін ба-
ланың тұратын жеріндегі атқарушы органнан немесе оның ата-
анасынан (олардың біреуінен) бала асырап алуға алдын-ала
рүқсат алынған жағдайда Қазақстан Республикасында заңды 
деп танылады.

4. Егер бала асырап алудың нәтижесінде баланың Қазақ- 
стан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республи-
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касының халықаралық шарттарында белгіленген қүқықтары бү- 
зылсяу бала асырап алудың күші сот тәртібімен жойылуға тиіс.

5. Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын 
балаларды шетелдіктерге асырап алуға берудің тәртібін Қазақ-
стан Республикасының Үкіметі белгілейді.

6. Шетелдіктерге асырап алуға берілген балаларға ба- 
қылау жасауды Қазақстан Республикасының елшіліктері немесе 
консулдық мекемелері жүзеге асырады.

210-бап. Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде
тұратын Қазақстан Республикасы 
а з а м а т т а р ы н ы ң  азаматтық хал актілерін
тіркеу

1. Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде туратын қа- 
зақстан Республикасы азаматтарының азаматтық хал актілерін 
тіркеу Қазақстан Республикасының елшіліктерінде немесе кон-
сулдық мекемелерінде жүргізіледі.

2. Қазақстан Республикасының елшіліктерінде немесе кон-
сулдық мекемелерінде азаматтық хал актілерін тіркөу кезінде, 
егер мудделі адамдар Қазақстан Республикасының азамЗттары
йгіпг-я К ячякгтян  Республикасының заңдары қолданылады.

211-бап. А зам атты қ хал актілерінің жасалғанын
растайтын шет мемлекеттердің құжаттарын

Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде Қазақстан Рес- 
публикасының азаматтары, шетелдіктер және азаматтығы жоқ 
адамдар жөнінде тиісті мемлекеттердің заңдары боиынша аза- 
маттық хал актілерінің жасалғанын растайтын шет мемлекет- 
теодің құзыретті органдары берген құжаттар консулдық ресми- 
лендірілген жағдайда Қазақстан Республикасында жарамды
деп танылады.

мемлекеттердің
заңдарының
қ о л д а н ы л у ы

Басқа мемлекеттердің неке-отбасы за ^Р ы н ь іҢ ^н ^м ш іа ^
ры оларды қолдану Қазақстан 
қайшы келген жағдайда қолдан
гтян Республикасының заңдары

шарттар
Егер Қазақстан Республикасы
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рында белгіленгенінен өзгеше ережелер белгіленсе, халықа- 
ралық шарттың ережелері қолданылады.

17 желтоқсан 1998 ж. Қазақстан Республикасының
Президенті
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ТОО «Юридическая литвратура» осуществпяет свою
ность на рынкө Каэахстана болөе трех
товой продаже литературы казахстанских издательсге. Мы првдла^-
ем более 2000 наименований книг по юриспруденции,
галтерскому учету, истории, предлринимательству, психопогии, со-
циологии, информатике и другим гуманитарным

ТОО ш Ю р и д и ческа я  л и т е р а т у р а »  огазываегг успуги по комплеіо-
тованию библиотечных фондов, предоставляет гибкую
своим клиөнтам и предлагает транспортные услуги по доставке. Услу-
ги доставки 3% от суммы заказа.

Как сделать заказ:
Сформируйтө Ввш эакзз;
По ценаи прайс-листа подсчитайтө стоимость воиюдших е

**>» по факсу. (3272) 7Ы М 4 ит ло « п Л
Іам Іі(егаІигө@рип>а1.к2; __________ » ____
Пөрөвөдита на счвт 700  -Юридичесюю 
төжным поручением суыыу указанную в снете на оплату, вьһ
ставленную нами

выполняются эаказы
Срок выполнения заказа 3—4 дня;
Продажа производится по цөнам, действуюшум на дату посту-

Ваш заказ будет принят к исполнөнию со дня поступления оп~
латы на счет ТОО “Ю р и д и ч е с к а я  л и т е р а т у р а  ;
С каждым выполнөнным заказои Вы получите новый прайс-
лист. ’■] ̂
Мы рады взаимовылэдному сотрудничесгву с Вами.

Наш адрес:
480057 г. Алмаггы, ул. Муста((а Оэпгюрк, 9 

(бывш. Патрисы Лумумбы), 2-ой зтаж, оф. 3.
ТОО “Юридическая литература”

Тел/факс: (3272) 75-05-68.
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