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КІРІСПЕ 
Әкімшілік қүқы к Қазакстан құкығының аса маңызды салаларынын бірі болып табылады, бұл оның к үқық т ық реттейтін понінің маңыздылығымен: мемлекеттік баскару мемлекеттің атқару қызметінің аясынла гіайда болатын к о ғ а м д ы к к а т ы н а с т а р м е н б а й л а н ы с т ы . Ә к і м ш і л і к күкықтың нормалары экономика, окімшілік-саяси және олеуметтік-мәдениет тіршілік іс-эрекеті аяларында туын-дайтын қоғамдық қатынастардың үлкен тобын реттейді. Оку күралы тыңдаушыларға, студенттерге, мемлекеттік кызметшілерге әкімшілік-қүқықтық болмысты үйренуге комек корсетуге арналған. Бүған "Әкімшілік к ү к ы к " кур-сының негізінен барлық сүрақтары кірген. Бірак олар схе-малар бойынша, оңайлатылып каралған. Оку понін терең және ж а н - ж ақ т ы о қы п білу үшін қо с ы м ш а ғ ы л ы м и эдебиеттерді, ә к і м ш і л і к -қү к ы к т ы к заңнамаларды оку 

қажет. Үсынылып отырған оку қүралындағы дефиниция-лар (аныктаулар) мен схемалар әкімшілік күкыктың үғым-дык аппаратын баянды етуге, мемлекеттік баскару сала-сындағы бар олеуметтік-күкыктык күбылыстарды бейне-леп түсінуге мүмкіндік береді. Оку күралын оку сабактарының ортүрлі нысандары мен окытудың әртүрлі кезендерінде пайдалануга болады. "Әкімшілік қү к ы к " курсын окыған кезде алған білімді жүйеге келтіру қүралы ретінде ол емтиханға дайындалу кезінде ерекше комек корсетеді. 

* 
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І-БӨЛІМ Әкімшілік қүкық курсына кіріспе 
1 -тақырып. Мемлекеттік баскару әкімшілік-күкык.тық ретгеудің объектісі ретінде 
/. / . Басқару окімшиік-қуқықпгық реттеудің объектісі ретіиде 

1.2. Әлеуметтік басқарудың элементтері 
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1.3. Басқару циклі 

1.4. Әлеуметтік басқарудың фупкциялары 

* 



1.5. Мемлекеттік басқарудың белгілері 
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1.6. Мемлекеттік басқарудың принциптері 

1.7. Мемлекеттік билік 
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1.8. Атқаруіиы билік 
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2-такырып. Әкімшілік күкык қүқықтың саласы ретінде жэне гылым ретінде 
2.1. Әкімшмк қуқық саласы 

15 



2.3. Әкімшілік қуқықтың (қүқық саласыныц) одісі 

16 



2.3. Әкімшілік қуқықтың (қүқық саласыныц) одісі 
Әкімшілік қуқықтың одісі - жолдардың, тосілдердщ жиыіггыгы, солар аркылы басқару катынастары реттелінеді 

— ӘкімшЫік одістердің түрлері 

— 

Императивтік (кесімді, биліктік) - күкыктык нүскамалардан бүлтаруды болғьізбайтын ыкпал ету тосілі 

— — 
Диспозитивтік (автономиялы) - ыкпал ету субъектілеріне өзара қатынастарын заңмен белгіленген шеңберде ретгеуге мүмкііиік беретін ыкпал ету тосілі — — 

Көтермелеу - мінез-қүлыктың белгілі бір түрі үшін көтермелеуге уоде беру жолымен белсенді мінез-күлыкты ынталандыратын ыкпал ету тосілі 

— — 

Үсьіныс жасау - баскару субъектілеріне колданылып жүрген заң түрғысынан мінез-қүлыктың сн пайдалы түрін үсынатын ыкпал ету тосші 

2-794 
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2.3. Әкімшілік қуқықтың (қүқық саласыныц) одісі 
Әкімшідік қуқықтың жуйесі - озара байланысты окімшілік-күкыктык институттар мен нормалардыц жиынтығы — 
Әктшшк қүқықтық институт - баскару катынастарының сапалык жағынан біркелкі тобын реттейтін біршама бөлектснгсн окімшілік-қүкыктык нормалардың жиынтығы 

Әкімшілік қүқықтың институттары 
Әкімшілік қүкықтың принциптерінің 

Азаматтардың әкімшілік-қүкықтық мортебесінің 
Мемлекеттік кызметтің 

Аткарушы билік органдары мен баскарудың өзге де субъектілері мортебесінің 
Әкімшілік күкыктык нысандар мен одістердіц 

Мемлекеттік баскаруда заңдылыкты қамтамасыз етудің 
^Әкімшілік жауаптылықтьщ 

Әкімшілік іс жүргізудің 
Салааралык баскарудын 1 Экономика аясындагы басқарудың 

1 
— Әкімшілік - саяси аядағы баскарудың 

Әлеуметтік-модениет аясындағы баскарудың 
18 
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2.5. Әкімшілік қщықтың қайиар көздері 
Әкімшілік қүқықтың заңдық қайнар көздері - бүл окімшілік-күкыктык нормалар коріпісінін сырткы накты нысандары 

ӘкімшЫік қуқьіқтың заңдык, қайнар коздерінің турлері 
Нормативтік қуқықтық акт - күкык шығарушы күзыретті субъектілер қабылдаған жоне окімшілік күкыктын нормалары қаралған заңдык акт 

Әкімшілік шарт - нормативтік мазмүны бар окімшілік күкыктың нормалары қаралган кукык шығарушы субъектілердін арасындағы екі немссе көгі жакты келісімі 
Әкімшілік прецедент - пакты зандык іс бойынша шешім. ол келешекте пайда болатын барлык үксас істер үшін міндетті болады 
Қүқықтық одет-гурып - тарихи калыптаскан жоне дағдыға айналған мемлекеттін санкция бсргсн мінез-күлык ережесі 

Әкімшілік - қүқықтық доктрина - окімшілік-күкыктык моселелер жөніндегі гылыми ецбектер, солардын негізінде жаңа окімшілік-күкыктық нормалар жасалады жоне накты істер бойынша шешімдер кабьшданады 

* 
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3.6. схеманыц жалгасы 
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2.6. Әкімшілік қщық гылымы 
Әкімшілік қуқық гшымы - К.азакстаннын күқык ғьитымының күрамдас элементі, окімшілік күкык саласы жоне оның реггейтін поні туралы ғылыми козкарастар мен түсініктердің, білім мен тсориялык ережелердіц жүйесі 

Әкімшілік қүқық гшымының поні - мсмлекеттік баскарудын дамуы мен кызмет аткаруыиың ен жалпы заіщылығы 
Әкімшілік күкык гылымы пошнің элементгері Әкімшілік күкык гылымы пошнің элементгері 

Мемлекеттік баскарудын паііда болуыныи, дамуынып жоне кызмет аткаруъінын зандылығы Мемлекеттік баскарудын паііда болуыныи, дамуынып жоне кызмет аткаруъінын зандылығы 
Санаттар мсн үғымдар жүйесі Санаттар мсн үғымдар жүйесі 

Мемлекеттік баскарудын принциптері Мемлекеттік баскарудын принциптері 
Әкімшілік - күкықтык заңнамалар 

Әкімшілік күкык субъектиіерініц күкык колдану тожірибесі Әкімшілік күкык субъектиіерініц күкык колдану тожірибесі 
Әкімшілік күкыкты жетілдіру жоне дамыту туралы болжамдар мен үсыныстар Әкімшілік күкыкты жетілдіру жоне дамыту туралы болжамдар мен үсыныстар 

4 
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2.7. Әкімшіик қуқық гьілымының әдісі 
Әкімшілік қуқық гшымының одісі — бұл аспаптар, жолдар тосілдер жиынтығы, солар аркылы окімшілік-күкықтық болмыс зерттеледі 

Әкімшілік қуқық гшымы одістерінің турлері 
Жалпыгшымдық — барлық нормаларда пайдаланылады 

диалектика — болмыс қүбы-лыстарды, олардың дамуын жоне өздігінен козғалуын танып білу одісі 
талдау — объекітіні оны күрайтын элементтерге бөлу 

синтез — элементтерді бір түтасқа біріктіру 
нақтыдан абстрактілікке ауысу жоне абстракті-ліктен нактылыкка ауысу 

дедукция - танып білу одісі, ол жалпыдан жекеге, жалпы ережеден ерекшеге аларады 
индукция — жекеден, ерекше-ден жалпыға, заңдылыкқа өтуді танып білу одісі 

22 

Жеке гылымдық - жекелеген институттарда пайдаланьиады 
жуйелік — объектілерді жүйе ретінде қарау, оның жүйе ішіндегі де, тысқарыдағы да байланысын табу 

салыстырма — күбылыстар-дағы ерекшеліктерді, тен-денцияларды, оларды са-лыстыру аркылы табуга мүмкіндік беретін зерттеу одісі 
функциональдық - күбы-лыстың функцияларын бшу арқылы оның мон-мағынасын түсінуге мүмкіндік беретін зерттеу одісі 
қүқықтық эксперимент -баскару кызметіндегі заң-намалык косымшаларды олардың тиімділігін аныктау мақсатыңда шектелген көлемде мақүлдау 
қуқықтық болжау - нақты 
қүбылыстардың келешекте даму болашақтарын зерггеу 

формальды-заңдық — зерттеу одісі, бүл орайда қүкық "таза" түрінде зерттеледі 



2.8. Әкіміиілік-қуқықтық доктриианың функция.іары 

* 
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3-тақырын. Экімшілік-күкыктық реттеудін механизмі 
3.1. Әкшшілік-қщықтық реттеу механизмінің жалпы си-паттамасы 
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3.2. Әкімшілік қуқықтың принциптері 
Окімшілік қүқықтың принциптері - окімшілік күкықтың нсгізіііе жататын жоне ОІІЫЦ монін білдірстш негізгі идеялар, жетекші бастамалар 

Әкімшілік күкықтың приншіптерінің түрлері 
Қуқық шыгару мен қүқық қолдану қызметінің демокрсітиялы-лыгы - күкык шығаруда ол халық пен коғамдық бірлестіктердіц окімшілік күкык нормаларын жасауға тікелей (рефереіщум) жоне жанама түрде (олардын сайлаған билік орган дары аркылы) кеңінен қатысуынан көріпіс табады. Әкімшілік күкыкты жүзеге асыруда ол күкык колданушы органдардыц азаматтардың бакылауында болуының ашыктығының шамасынан, когамдык бакылаудың бар болуынан көрініс табады 

Мемлекет пен адамның озара жауаптылыгы - окімшілгк күкык нормаларын бүзған үшін тек адам ғана емес. сондан-ак мемлекет те оз органдары мен лауазымды адамдары аркылы міндеттерін бүзганы (дүрыс аткармағаны) үшін адам алдында зандык жауаптылык тартуы тиіс. 
Унитарлык, - республикалык билік оргаішарының, окімшілік -аумактык боліністер бнлік оргашарының күзыреттерін белгпеу 

Адамгершілік - когамдык катынастарды бағалаудын белгісі ретінде адам қүндылыктарының, оныц күкықтары мен бостандыктарынын басымдығын занды түрде тану 
Заңдылык - күкык шыгару жоне күкык колдапу кызметішц арнаііы субъектілеріне арналған завдык талаптарды долме-дол жоне қатал жүзеге асыру 

Азамсіттардың зац мен қүкық қолданушының сілдындагы теңдігі барлық азамагтар жынысына, носіліне, үлтына, тіліне, шыккан тегіне, мүліктік жоне кызметтік жағдайьша, түрғын орнына, дінге, сеніміне катыстылығына, коғамдык бірлестіктерге жататындығына, сондай-ак озге жағдаііларга карамастан зац мен күкык колдану кызметі субъектілерінін алдында тен болады 
Әділеттілік - субъектінің мінез-күлкы мен онын нотижесі үшін зандык салдарлар арасындагы сойкестік талабы 

Заннамаларда окімшілік к ү к ы к принциптерін бекіту тосілдері 
Мотінге долме-дол - заннын пакты бабында тікелей бекітитген принцип 

Магыналық - нормативтік актінін мазмүнын талдаудан шығатын принцип 
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3.3. Әкімшшк-қуқықтық нормалар 
Әкшішмк қүқықтың нормасы - мемлекеттік баскару аясындағы катынастарды. соіідай-ак мемлексттік кызмеггі жүзеге асыру прсщесінде паііда болатьш басқару сипаты бар катынастарды реттейтін Қазакстан күкығының нормасы 

Әкімшілік қуқық нормасының белгиері 
зандык нормалардың бір түрі 

мемлекеттік - бшііктік сипаты бар 
өкілетті субъектілер қабылдайды 

формалды белгіленгендігі 
күрылымдық күрылуы 
жалпы міндетгі болуы 

мешекеттік басқару аясындагы (атқарушы билік механизмінің кызмет атқару аясымдағы) катынастарды жоне өзге де аялардағы баскару сипаты бар катынастарды реттейді 
мемлекеттіц можбүрлсуімен камтамасыз етіледі 

Әкімшілік күйТ,ік нормасының күрылымы 
|— 1- ' Гипотеза - накты шарттарды корсететін норманың болігі. солар болғанда норма орекет ете бастайды 

Диспозиция — тиісті мінез-күлықтыц ережесі бар норманың болігі, окімшілік 
қүкық субъектілері соны колдануы керек 

1 Санкция - диспози-цияны бүзғанның нотижесіндс паііда болатын жағымсыз салдарларды корсететін норманың болігі 
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3.6. схеманыц жалгасы 
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3.3 схемамыц жалгасы 

3.4. Әкімшілік қүқық нормаларына ресми тусінік беру актігері 
Әкімшілік қуқық нормаларына ресми түсінік беру актыері -бүл қүзыретті мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың қабылдаган жоне окімшілік қүқык нормаларының түсінігі каралған қүқықтық актілер 

Өкімшілік қүқық нормаларына ресми түсінік беру актиерініц ерекшеліктері 
Жаңа нормалар белгілемейді, олардың мазмүнының күшін жоймайды жоне озгертпейді 

Завдык күші бар жоне түсінік берілген норманыц күші бар мерзім ішінде гана колданылады 
Түсінік берілетін норманың мазмүны мен оны іске асырудың тортібін айқындайды 

Мемлекеттік - биліктік сипаты бар, еііткені уокіддігі бар субьект шығарады 
— Қүқык ко.тданатып субъектілерге арналады 
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3.4 схеманың жалгасы 
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3.5. Әкімшіяік қуқық нормаларын қолдану актілері 
Әкімшілік қүқық нормаларын қолдану актілері — бүл арнайы уэкілдіктер берілген субъектілердін шығаратын, окімшілік 
қүқык. нормаларының негізінде накты заңдык істің шешімі болатын жеке-дара, мемлекеттік-биліктік нүсқамалар 
Әкімшілік күкык нормаларын колдану актілерінің белгілері 

Әдресат үшін міндетті болатын мемлекеттік-биліктік сипаты бар 
күзыретшің шеңберінде өкілетті субъектілер қабылдайды 
Заңға тоуелді сипаты бар, заңның негізінде жоне орындау үшін кабылданады 

Әкімшілік күқүк нормаларының талаптарын накты жағдайға орай жекелейді 
белгілі бір нысаны бар 

белгіленген процедураға сойкес шығарылады 
3.6. Әкімшілік-қщықтық қатынастар 

Әкімшілік-қуқықтық қатынастар - бүл окімшілік қүқық нормаларының негізінде пайда болатын баскару катынастары, олардың катысушыларының субъе*гивтік қүқыктары мен зандык міндеттері болады 
Әкімшілік-қуқықтық қатынастардың белгілері 

Қүкыктык катынастардың бір түрі 
окімшілік күкык нормалары негізінде пайда болады 

катысушылардың субъекгивтік күкыктары мен зандык міндеттері болады 
аткарушы билік қызметінің аясында пайда болады 

(мемлекеттік биліктік өкілеттіктер берілген) міндетті түрде субъектісі болуы 
субъективтік күкыктарды іске асыру мен заңдык міндеттерді орыіщау мемлекеттік можбүрлеу мүмкіндігімен камтамасыз етілген 
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3.6. схеманың жалгасы 
Әкіміиілік- қүқықтық қатынастардыц элементтері 

Субьектілер - катысушылар субъективтік қүқықтар мен заңдык міндеттерді иеленуші болып табылады 
Объектілер — неге байланысты катынас пайда болды, өзгертілді, токтатылды 

Заңдық айгақтар (фактілер) - қүқықтык қатынастардыц пайда болуына, озгертілуіне, тоқтатьшуына осер етстін нақты өмірлік жағдайлар 
Мазмүны - субъективтік қүкыктар мен зандық міндеттердің жиынтыгы 

оқига — субъектілердің еріктерімен байланысты емес (біршамалык жоне абсолюттік) 
орекет - қүқыктык 

қатынастар катысушыларының ец болмағаіща біреуінің еркімен байланысты 
жагымды — олардың бар болуы құқықтык 
қатынастардыц пайда болуына эсер етеді 
жагымсыз — олардыц жок болуы кукықтык катынастар пайда болуы үшін қажет 

Субъект еркімен байланысы бойынша 

Көрініс табу нысаны бойынша 

4 
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3.6. схеманыц жалгасы 
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II БӨЛІМ Әкімшілік қүқықтың субъектілері 
4-такырын. Азаматтар 
4.1. Азаматтардың әкшшілік-қуқықтық мәртебесі 

4.2. Азаматтардың окімшілік-қуқықтық мәртебесіпің принциптері 
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4.3. Азаматтық 
Азаматтык, - адамның адамгершілігін, негізгі күқыктары мен бостандықтарын қүрметтеуге негізделген олардың өзара байланысты қүкықтарының, міндеттері мен жауаптылығының жиынтығынан көрініс табатын адамның мемлекетпен түрақты күқыктык байланысы 

Азаматтык белгісі боііынша жеке түлгаларды жіктеу 
ҚР-ның азамаггары 

Екі азаматтығы бар адамдар (бипатридтар) 
(ҚР-нан баска) ТМД азаматтары 

Шет ел азаматтары 
Азаматтығы жок адамдар (апатридтар) 

4.4. Азаматтардың әкіміишк қуқық қабілеттілігі 
Азаматтардың окімшілік қүқықтық кабілеттыігі — азаматтардың окімшілік-қүқыктық қатынастарға түсуге мемлекеттің белгілеген жоне қорғайтын мүмкіндігі 

Азаматтардың окімшілік қуқықтық қабілеттііігінің көлемін анықтайтьін жаедайлар 
Жасы 

Денсаулық жағдайы 
Білімі болуы жоне т.б. 

4.5. Азаматтардың әкімшілік әрекет қабілеттілігі 
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4.6. Мемлекеттік басқарудагы азаматтардың негізгі қуқық-тары мен міндеттерінің түрлері 
Азаматтардың күкықтары 

мемлекегтік басқаруга катысуға хат жазысу, телефонмен сөйлссу жонс телеграф хабарларының күпиялы-гына мемлекеттік кызметке кіруге 

хат жазысу, телефонмен сөйлссу жонс телеграф хабарларының күпиялы-гына мемлекеттік кызметке кіруге мемлекеттік кызметке кіруге баскару органдары мен олардың лауазымды адамдарының орекетте-ріне шагым беруге мемлекетгік органдар мен олардың лауазымды адамдарына өтініш жасауға 

баскару органдары мен олардың лауазымды адамдарының орекетте-ріне шагым беруге мемлекетгік органдар мен олардың лауазымды адамдарына өтініш жасауға 
мемлекетгік органдар мен олардың лауазымды адамдарына өтініш жасауға заіідык бостандыктарын іске асыруға заіідык бостандыктарын іске асыруға еркін жүріп-түруға білім алуға түрғын үйге қол сүғылмайтындығына денсаулығын сактауға түрғын үйге қол сүғылмайтындығына денсаулығын сактауға 

тегі мен атын өзгертуге мемлекеттік органдарга олардың кызметін жақ-сарту туралы үсыныстар енгізуге, олардын кемістіктерін сынауға күқылы 
бірлесуге — 

мемлекеттік органдарга олардың кызметін жақ-сарту туралы үсыныстар енгізуге, олардын кемістіктерін сынауға күқылы 

мемлекеттік органдарга олардың кызметін жақ-сарту туралы үсыныстар енгізуге, олардын кемістіктерін сынауға күқылы 
Азаматтардың міндеттері 

Баскару аясында зандылык пен мемлекеттік тортіпті сактауға 
Арнайы тыйымдарды сақтауга (белгілі бір қызметтің түрлерімен айналысуға тыйым салу, мысалы арнайы білімсіз заңдык практикамен айналысуға) 

Біркатар орекетгерді жасауға баскару органдарынан рүксат (лицензия) алуга (мысалы, жолаушылар тасуды жүзеге асыруға) міндетті 
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4.7. Азаматтардыц әкімшілік-қүқықтық мәртебесінің заң-дық кепілдіктері 
Азаматтардың окімшііік-қүқықтық мортебесінің заңдык, кепілдіктері 

Мортебесін күкыктық бекіту (зандык нормаларда) 
Ьаскару органдары мен лауазымды адамдардың мортебені бүзғаны үшін жауаптылығы 
Азаматтардын күқықтары мен бостандыктарын бүзатын органдар мен лауазымды адамдардын орекеттеріне азаматтардын (окімшілік, сот арқылы) шағымдану қүқығы 

Мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардын өздерінін кызметтік міндеттерін атқарған кезде заңсыз іс-орекетгерімен келтірген зиянның орнын толтыру күқығы L Мемлекеттік органдардың бакылау-қадағалау кызметі L Прокурорлык кадағалау 
4.8. Азаматтардың отініштеріиің түрлері 

Азаматтардық өтініштерінің түрлері 
Үсыныс - қандайда бір мемлекеттік басқару аясында үйымдастырудыц немесе қызметтің реттелуінін жетілдірілмегендігіне назар аудару жоне оларды жоюдың жолын корсету 

Арыз - күкыкты немесе занды мүддені іске асыру жөніндегі немесе заңдылықты бүзу туралы хабарлама бар өтініш 
Шагым — мемлекеттік немесе озге ресми органдарға (лауазымды адамдарға) бүзьиіған күқык немесе заңды мүдде туралы отініш 
Үн қосу - мемлекетгің жүргізіп отырған саясатына азаматтардын оз көзкарасын білдіретін өтініші 

Сүрау еіиу - өздерін толғантатын моселелер жөнінде акпарат алуға деген азаматтардын мүктажын биідіретін өтініш 



4.9. ILIem ел азаматтарының және азаматтыгы жоқ адамдардың әктшілік-қщықтық мәртебесі 

* 
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7.4. схеманың жалгасы 
Шет ел азаматтарынық жоне азаматтыгы жоқ адамдардың окімшілік-қүқықтық мортебесінің ерекшеліктері 
мемлекеттік кызметші бола алмайды, ҚР азаматтығы керек болуға байланысты мемлекеттік билік органдарында лауазымға орналаса алмайды 
мемлекеттік қүпиямен байланысты қызметке жіберілмейді 

оскери міндет колданылмайды 
(белсенді де, босең де) сайлау қүкықтары жок 

референдумға қатысу қүкығы жоқ 
бірнеше қүкык бүзушылықтар үшін жауаптылыкка тек кана шет ел азаматтары мен азаматтығы жок адамдар тартылуы мүмкін 
кейбір окімшілік жазалар (окімшілік жолмен кетіру) тек кана шет ел азаматтарына жоне азаматтығы жок адамдарға қолданылады 
ҚР-ның аумағына рүқсаттары болганда келе алады (бүған визасыз тортіппен келу жоне кету туралы келісім жасалған ТМД елдерінің азаматтары жатпайды) 
арнайы қүжаттардың негізінде түрады жоне өзінің 

қызметін жүзеге асырады 
жүріп-түруга жоне түратын жерін тандап алуға шектеулер белгіленеді (шекаралык зона, арнайы корғалынатын аумақтар) 
шетеддіктер үшін ашык аумақ бойынша еркін баска жерге ауыса алады, егер бүл жөнінде ішкі істер органдарына хабарланған болса 

_ заңнамалармен белгіленген жағдайлар бар болғанда 
Қазакстаннан кетуге рүқсат етілмеуі мүмкін 
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5-так.ырып. Қоғамдық және діни бірлестіктер 
5.1. Қогамдық бірлестіктер 
Қогамдық бірлестік - коғамдық бірлестіктің жарғысында көрсетілген жалпы максаттарын іске асыру үшін мүдделерінің бірлігініц негізінде бірлескен азаматтардыц ынтасы бойынша күрылған ерікті, өзін өзі баскаратын, коммерциялық емес күрылым 

Қогамдық бірлестіктердің турлері 

Ұйымдык. - қүқықтық нысандарына байланысты 

Мүшелік шарты бойынша 
Мүшелерінің саны бойынша 

Ішкі қүрылымы бойынша 
Қызметініц аясы бойынша 

Ресмилену тосіліне байланысты 
Әлеуметтік мацызы бойынша 

кызметінщ аумағына байланысты 

қогамдық үиым когамдық қозғалыс 
қогамдық қор когамдык мекеме 

қогамдык оз еркімен қызмет істейтіннің органы 
қоғамдык бірлестіктердің одактары (ассоцианиялары) жазылған (қүжат) мүшелікпен күжатсыз (ерікті) мүшелікпен 

орта 
орталықтандырылған орталықтандырылмаған саяси экономикалық 

- с - с 
экологиялық модениет баскалар казакстандык аимақаралык аимақтық жергілікті мемлекеттік тіркеу алгандар мемлекеттік тіркеуі жоқтар прогресшілдер ~ кертартпалылар реакцияшылдар 
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5.2. Қогамдық бірлестіктердің үйымдық-қщықтық нысандары 
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5.3. Қогамдық бірлестіктердіц принциптері 

5.4. Қогамдық бірлестіктердің қщықтары мен міндеттері 

41 
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7.4. схеманың жалгасы 
Қогамдық бірлестіктердіқ міндеттері 

Қазақстанныц заннамаларын, оның кызметіне катысты халықаралық қүқықтың, көпшілік таныған принциптері мен нормаларын, сондай-ақ оның жарғысымен жоне күрылтай 
қүжаттарымен қаралған нормаларды сақтау 

Жыл сайын мүлікті пайдалану туралы есеп беруді жариялау немесе онымен танысуга кол жеткізуді камтамасыз ету 
Нақты түрған жерін, түрақты жүмыс істейтін басшы органы», атын жоне занды түлғалардың Бірыңғай мемлекеттік реестріне енгізілетін мағлүматтар көлемінде басшылар туралы моліметтерді корсетіп озінін кызметінің жалғасып жатқаны туралы коғамдык бірлестіктерді тіркейтін органга жыл сайын хабарлап отыру 
Қогамдық бірлестіктерді тіркейтін органның сүрауы бойынша басшы органдар мен лауазымды адамдардың шешімдерін, сондай-ак салық органдарына тапсырылатын моліметтер көлемінде өзінің кызметі туралы жылдық жоне токсандық есеп беруді тапсыру 

Қоғамдык бірлестіктерді тіркейтін уокілді органдарды өздерінін өткізетін шараларына катысуға рүқсатегу 
Қол жеткен жарғылык. максаттарымен жоне ҚР-ның заннамаларын сактаумен байланысты озінің қызметімен танысуға коғамдык бірлестіктерді тіркейтін органның окілдеріне комек корсету 

5.5. Ді/іи бірлестіктер 
Қазақстандагы діни бірлестіктер - жергілікті діни бірлестіктер (кауымдастықтар), діни басқармалар (орталықтар), діни оку орындары мен ғибадатханалар діни мүдделер мен қажеттерді бірлесіп қанағаттандыру мақсатында күрылған азаматтардың ерікті күрамалары болып табылады 

Діни бірлестіктің белгілері 
діни сенім бостандығы 

қүдайға қүлшылык жасау, діни жоралар мен росімдерге қатысу 
дінді оқып-үйрену жоне езініц шокірттерін торбиелеу 
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5.6. Діни бірлестіктердің нысандары 
Діни бірлестіктердің нысандары 

Жергіяікті діни бірлестіктер (қауымдастықтар) - діни мүдделер мен кажетгерді бірлесіп канағаттандыру максатында күрылған азаматтардын ерікті күрамалары 

Діни басқармалар (ортсиық-тар) - өздерінің тіркелген жарғыларына (ережелеріне) сәйкес өз жарғылары (ережелері) негізінде орекет ететін діни оку орындарын, ғибадатханалар мен өзге де діни бірлестіктерді қүруға хүқылы 
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6-такырып. Аткарушы билік органдары 
6.1. Аткарушы біиік органы ^ГА^Ч-

Аткарушы бшіік органы - бул тиісті қузырет берілген, белгілі бір аумак шеңберінде кызмет аткаратын жоне атқарушы - өкім етуші кызметті жүзеге асыратын, біршама дербес, күрылымдык жағынан жекеленген мемлскеттік аппараттың бөлігі 
Аткарушы билік органының белгілері 

аткарушы билік органдарынын бірыңғай жүйесінің күрамдас бөлігі 
мемлекеттік - биліктік өкілеттіктері болуы 

тиісті күзыреті болуы 
мемлекеттік биліктіц заңға тоуелді органы 

зандык актілер шығарады 
ішкі үйымдастырылуы, қүрылымы болуы 

белгілі бір аумақта кызмет атқарады 
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6.2. Атқарушы билік органдарының түрлері 
Атқарушы билік органдарының түрлері 

Унитарлык күрылым белгісі бойынша Әкімшыік-аумактык Унитарлык күрылым белгісі бойынша республикалық 
Қүрылу тортібі бойынша сайланатын 
Қүрылу тортібі бойынша күрылатын үкімет министрліктер агенттіктер комитеттер комиссиялар ведомстволар Үйымдык-күкыктық нысандары бойынша кадагалайтыіщар инспекциялар бас баскармалар басқармалар департаменттср окімияттар болімдер жоне т.б. жалпы салалык салааралық арнайы ішкі салалык алқалы жеке-дара басшылык аумактык аумакаралық бюджеттік бюджеттен тыскары (өзін-озі каржыландыру) 
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Қүзыретінің сипаты бойынша 



6.3. Атқарушы билік органдарының қызметі мен жуйесіпің принциптері 
Атқарушы билік органдары қызметін/ң негізгі принциптері 

ҚР Конституциясының, конституциялық зандар мен зандардың жоғарылығы 
Халық өкіметі 

Унитарлық 
Билікті бөлу 
Жауаптылық 
Жариялылық 

Адам мен азаматтың қүқықтары мен бостандыктарын 
қамтамасыз ету 
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6.4. Қазақстан Республикасыиың Үкіметі 
Үкімет - Қазақстан Республикасының аткарушы билігін жүзеге асырады, атқарушы органдардың жүйесін баскарады жоне олардың кызметіне басшылык жасайды 

Үкіметтің қурамы - Үкімет мушелері 

6.5. Республика министрлігі 
Министряік - тиісті мемлекеттік баскару саласына (аясына) басшылыкты, сондай-ак зандармен көзделген шекте -салааралык үйлестіруді жүзегс асыратын Республиканың орталык аткарушы органы болып табылады 

Министрліктер 
ҚР-ның Индустрия жоне сауда министрлігі 
ҚР-ның Энергетика жоне минералдык ресурстар министрлігі 

Қ Р - Н Ы І І Ауыл шаруашылығы министрлігі 
ҚР-ның Білім жоне ғылым министрлігі 
ҚР-ның Денсаулык сактау министрлігі 
ҚР-ның Еңбек жоне халыкты олеуметтік корғау министрлігі 

ҚР-ның Ішкі істер министрлігі 
ҚР-ның Көлік жоне коммуникация минис грлігі 

ҚР-нын Қорғаныс министрлігі 
ҚР-нын Қаржы министрлігі 

ҚР-ныц Модениет, акпарат жоне қоғамдык келісім министрлігі 
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7.4. схеманың жалгасы 
ҚР-ның Сыртқы істер министрлігі 

ҚР-ның Қоршаған ортаны коргау министрлігі 
ҚР-ның Әділет министрлігі 

141 " и ы ң Экономика жоне бюджеттік жоспарлау миішстрлігі 

6.6. Қазақстан Республикасының агенеттігі 
КР-ның агепттігі - Үкімсггің күрамына кірмейтін орталық атқарушы орган болып табылады. Агенттік тиісті мемлекеггік басқару саласына (аясына) басшылыкты, сондай-ақ заңдарда белгіленген шектерде салааршіық уйлестіруді жоне өзге де арнайы атқару жоне рүксат бсру міндеттерін жүзеге асырады 

ҚР-ның агенттіктері 
ҚР-ның Жер ресурстарын басқару жөніндегі агентгігі 

К.І -ның Көші-к,он жоне демография жөніндегі агенттігі 
ҚР-ның Қаржы полициясы агенттігі 

ҚР-ның Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі 
ҚР-ның Статистика жөніндегі агенттігі 

ҚР-ның Табиги монополияларды реттеу жоне босекелестікті корғау жоніндегі агентгігі 
ҚР-ның Туризм жоне спорт жоніндегі агенттігі 

К.Р-ның Мемлекеттік сатып алу жөніндегі агенттігі 
ҚР-ныц Кедендік бакылау агенттігі 

ҚР-ның Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігі 
К.Р-ның Мемлекеттік материалдық резервтер жоніндегі агенттігі 
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6.7. Республика Комитеті 
ҚР-ның Үлттык, қауіпсіздік Комитеті республика Президент! күратын, тарататын жоне кайта күратын жоне Республиканың орталык аткарушы органдарынын жүйесіне кірмейтін, Республика Президентіне тікелей багынатын жоне есеп беретін арнайы мемлекеттік орган 

6.7. / . Республика Комиссиялары 
— 

ҚР-сынын Президенті жанындағы адам күкығы жоніндегі Республикалық комиссия 
К,Р-сынын Президенті жанындағы Отбасы жоне оиелдер істері жоніндегі үлттык комиссия 

16.8 Орталық атқаруиіы оргаішың ведомствосы 
Республиканыц орталык аткарушы органынын комитеті ведомство болып табылады 
Ведомство - Республиканын орталык аткарушы органы күзыретінің шегінде арнайы аткару жоне бакылау -кадагалау міндетгерін, сондай-ак салааралык үйлестіруді немесе мемлекеттік баскарудын ішкі саласына (аясына) басшылык жасауды жүзеге асырады 

Ведомстволар түрлері 
Ауыл шаруашылығы министрлігінін Малдорігерлік кадагалау комитеті; Су ресурстары женіндегі комитеті; Орман, балык жоне ан шаруашылыгы комитеті 
Әділет министрлігінің Тіркеу комитеті. Нашакорлыкка жоне есірткі бизнесіне карсы күрес жөніндегі комитеті, Санаткерлік меншік күкыгы жөніндегі комитеті; Қылмыстык — аткару жүйесі комитеті 
Энергетика жоне минералдык ресурстар министрлігінін Атом энергетикасы жөніндегі комитеті; Геология жоне жер койнауын коргау комитеті; 

Индустрия жоне сауда министрлігінін Қүрылыс істері жоніндегі комитеті; Стандарттау, метрология жоне сертификаттау жөніндегі комитеті (Мемстандарт); Сауда комитеті; Шығын бизнссті колдау жоніндегі комитеті; Инвестициялар жөніндегі комитеті, 
Қорганыс онеркосібі комитеті 
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6.8. схеманың жалгасы Білім жоне ғылым министрлігінің Жоғары аггестациялық комитеті 
Денсаулық сактау министрлігінің Мемлекеттік санитарлык-эпидемиологиялык кадагалау комитеті; Фармация, фармацевтика жоне медицина өнеркосібі комитеті 

Еңбек жоне халықты олеуметтік қорғау министрлігінің Жинактаушы зейнетакы корының қызметін реттеу жөніндегі комитет! 
Ішкі істер министрлігінің Ішкі оскерлер комитеті 

Көлік жоне коммуникациялар министрлігінің Автомобиль жолдары жоне автомобиль көлігі комитеті; Азамаггык авиация комитеті; Байланыс жоне ақпараттандыру жөніндегі комитеті; Көлікті бакылау комитеті; Аэроғарыш комитеті 
Қаржы министрлігініц Қазынашылық комитеті; Қаржылық бакылау комитеті; Мемлекеттік меншік жоне жекешелендіру комитеті; Салык комитеті; Дорменсіз борышкерлер мен жүмыс жоніндегі комитеті 
Модениет, ақнарат жоне коғамдық келісім министрлігінің Модениет комитеті; Мүрағаттар мен күжаттаманы басқару жоніндегі комитеті 

Сыртқы істер министрлігінің Тоуелсіз мемлекеттер достастығы істері жоніндегі комитеті 9. Жергілікті атқарушы билік органдары 
Жергілікті атқарушы орган (әкімдік) - облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның (облыстык маңызы бар каланың) окімі баскаратын, өз күзыреті шегінде тиісті аумакта жергілікті мемлекеттік басқаруды жүзеге асыратын алқалы атқарушы орган 

Әкім - Қ Р - С Ы І І Ы Ң Президенті мен Үкіметінін жергілікті атқарушы органды (ол қүрылған жагдайда) басқаратын жоне өзіне сенш тапсырылған ҚР-сы орталык аткарушы органдарының барлык аумақтық бөлімшелерінің үйлесімді кызмет істеуін, тиісті бюджеттен каржыландырылатын атқарушы органдарга басшылыкты камтамасыз стетін, ҚР-ның заңдарына сойкес мемлекеггік баскару өкілеттігі берілген, тиісті аумактың олеуметтік-экономикалык дамуының жай-күйіне жауапты өкілі 



7 - т а к ы р ы п . Мемлекеттік кызметшілер. 7 1. Мемлекеттік қызмет. Мемлекеттік лауазым. Мешекеттік қызметшілердің лауазымдарын топтастыру. 
Мемлекеттік кызмет - мемлекеттік кызметшілердін мемлекеттік органдардағы мемлекеттік биліктін міндеттері мен функиияларын іске асыруға бағытталған лауазымдык өкілеттігін аткару жөніндегі міндеті 

~ Мемлекеттік лауазым - мемлекетгік органнын нормативтік күкыктык акгілермен белгіленген лауазымдык өкілеттік пен лауазымдык міндеттердің ауқымы жүктелген күрылымдык бөлігі 
Мемлекеттік қызметші - мемлекеттік органда зандарда белгіленген тортіппен республикалык немесе жергілікті бюджеттен не ҚР-сы Ұлттык Банкінің каржысынан акы төленетін кызметті аткаратын жоне мемлекеттін міндеттері мен функиияларын іске асыру максатында лауазымдык өкілеттікті жүзеге асыратын ҚР-нын азаматы. 

Мемлекеттік қызметшілерді топтастыру: 

Мемлекеттік окімшілік кызметші-мемлекеттік саяси кызметшілердін күрамына кірмейтін, мемлекеттік органда түрақты косіби негізде лауазым-дык өкілеттікті жүзеге асыратын мемлекеттік кызметші 

Мемлекеттік саяси кызметші -тағайындалуы (сайлануы), босатылуы жоне кызметі саяси-айкындаушы сипатта болатын жоне саяси максаттар мен міндеггерді іске асыру үшін жауап беретін мемлекеттік 
қызметші 

Мемлекеттік кызметшілер лауазымдарынын күрамына саяси жоне окімшілік лауазымдар кіреді 
Саяси лауазымдарға: 

— ҚР-нын Президенті тағайындайтын мемлекеттік саяси кызметшілер, олардын орынбасарлары 
— 

КР-сы Парламентінің палатсыары жоне Парламент палаталарының Төрагалары тагайындайшын жоне сайлайтын мемлекеттік саяси 
қызметшілер, олардың орынбасарлары 

Конституцияға сойкес Президент пен Үкімеггін өкілдері болып табылатын мемлекетгік саяси кызметшілер 
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7.4. схеманың жалгасы 
м е м п е ^ Г Р Г а і Ш Э Р МСН ВСДОМСТВОЛіірды баскаратын мешскеттж саяси кызметшілер (басшылар), олардьщ орынбасарлары аткаратын лауазымды адамдар жатады 

O K i S t V 0КШШШК сонаты - мемлекеттік котемі * Ы З М е т ш 1 Л е Р аткаратын, лауазывдық өкілеттіктін көлемі мен сипатын көрсететін окімшілік лауазымдар жиынтыгының саралаушылык сипаттамасы 
| Мемекеттік окімшілік қызметшілер санаттавы 

— А санатыньщ тобы 
В санатыньщ тобы 

С санатыньщ тобы 

Д санатыньщ тобы 

Е санатыньщ тобы 

КР -сы Президентінің окімшілігі 
Парламент палаталарыньщ аппараттары, Премьер-Министрдің Кеңсесі, Жоғарғы Соттын аппара-ты, ҚР-сы Конституциялык Кеңестің аппараты, ҚР-сы Президентінің Іс Баскармасы 

Президентке тікелей багынышты жоне есеп беретін органдар, Орталық атқарушы органдар, Үкімет күрамына кірмейтін Орталык аткарушы органдар, Орталық аткарушы органның ведомствосы, облыстық, аудандық аумақтық органдар 
Облыстардың, аудандардыц, кенттердің, ауылдардыц (селолар-дың) окімдерінің аппараттары. 
Облыстардың, аудандардың Мослихаттарыныц аппараттары, облыстардың, аудандардың сотта-рыньщ аппараттары 

Жергілікті атқарушы органдар 
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7.2. Мемлекеттік қызметтің принциптері 
Мемлекеттік цызметтің принциптері — мемлекетгік кызметтің негізіне жататын жоне оның монін білдіретін негізгі идеалар, басшылыкка алынатын бастамалар 

Зандылык. 
Қазақстандык патриотизм 

— 
Мемлекепік окіметтін заң шығару жоне сот тармактарына бөлінуіне карамастан мемлекеттік кызмет жүйесінін біртутастығы 
Азаматтар күкыктарының. бостандыктарыньщ жоне заиды мүдделерінің мемлекет мүдделері алдынлағы басымдығы 

Жалпы кол жетімділік, яғни Республика азаматтарының мемлекеттік кызметке қол жеткізуге жоне оз кабілеттері мен косіби даярлығына сойкес мемлекеттік кызмет бойынша жоғарылатылуға тен күкығы 
Азаматтардын мемлекеттік кызметке кіруінің еріктілігі 

Мемлекеттік кызметшілердін косібилігі мен жоғары біліктілігі 
Моні бірдей жүмыстарды орындағаны үшін ецбекке акыны тең төлеу 

Жоғары түрған мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар оз өкілеттігі шегінде кабылдаган шешімдерді орындаудыц багынысты мемлекеттік кызметшілер мсн томенгі мемлекеттік оргаиаардын кызметшілері үшін міндеттілігі 
Мемлекеттік кызметшілердіц бакылауда болуы жоне есептілігі 

Мемлекеттік қүпиялар немесе заңмен корғалатын өзге де күпия болып есептелетін кызметті коспағанда, коғамдык пікір мен жариялылыкты ескеру 
Мемлекеттік кызметшілердіц күкыктык жоне олеуметтік қорғалуы 

Мемлекеттік кызметшілерді кызметтік міндеттерін адал, ынталы аткарғаны, ерекше маңызды жоне күрделі тапсырмаларды орындағаны үшін котермелеу 
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7.4. схеманың жалгасы 
Мемлекеттік кызметшілердің кызметгік міндеттерін орындамағаны не тиісінше орындамаганы жоне өздерінің окыеттігін асыра пайдаланганы үшін жеке жауаптылығы 
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін артгыруды үздіксіз жүргізу 

Мемлекеттік кызметшілер лауазымдық міндеггерін атқарған кезде заңдардың талаптарын басшылыкка алады жоне саяси партиялардың. қогамдық бірлестіктер мен олардыц органдарының шешімдеріне байланысты болмайды 
7.3. Біліктиік тситптары 

Бшктшк талаптары - окімшілік мемлекеттік кызметгі аткаруга үміткер азаматтарға оның косіби даярлығының деңгейш, қүзыреттілігін жоне накты окімшілік қызметке сойкес келуін анықтау максатында койылатын талаптар 
Әкімшілік мемлекеттік лауазымдар санаттарына 

қойылатын үлгі біліктілік талаптар 
А санаттар тобына жаткызылған окімшілік мемлекеггік лауазымдар санаттарына койылатын үлгі біліктілік 
В санаттар тобына жаткызылған окімшілік мемлекетгік лауазымдар санаттарына койылатын үлгі біліктілік 
С санаттар тобына жаткызылған окімшілік мемлекеггік лауазымдар санаттарына қойылатын үлгі біліктілік 
Д санаттар тобына жатқызылган окімшілік мемлекеттік лауазымдар санаттарына койылатын үлгі біліктілік талаптар 
Е санаттар тобына жаткызылған окімшілік мемлекетгік лауазымдар санаттарына койылатын үлгі біліктілік талаптар 
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7 4. Мемлекеттік қызметшілердің окімшілік-қуқықтық мәртебесі 
Мемлекеттік қызметіиілердің окімшілік-к,уқықтық мортебесі — мемлекеттік кызметшілердін күкыктарының, міндеттерінің және шектеулерінің жиынтыгы 

Мемлекеттік кызметшілердің әкімшілік-қүкықтық мортебесініц белгілері 
Әдетте, олардың мемлекеттік қызмет атқарып отырған органдарынын қүзыретінің шегінде белгіленеді 
мемлекеггік билік органына жүктелген міндетгер мен функциялардан туындайды 

мемлекеттік қызметшілердің күкыктары мен міндеттері біртүтас болады 
окімшшік қүкықтык мортебені іске асыру заңнамалармен кепілдендіріледі 

мемлекеттік кызмет бойынша шектеулер мемлекеттік 
қызметтің тиімділігін арттыруға бағытталған 
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7.4. схеманың жалгасы 
ереуілдерді коса алғанда, мемлекеттік органдардыц калыпты жүмыс істеуіне жоне қызметтік міндеттерді орындауға ксдергі келтіретін орекеттерге қатысуға 

лауазымдык өкілеттігін орындауға байланысты азаматгар мен заңды тұлғалар корсететін кьгзметті жеке максатьша пайдалануға қүқығы жок 
Мемлекеттік қыіметшііердің қуқықтары 

Мемлекеттік қызметшінің: 
Республиканың азаматтарына ҚР-ның Конституциясымен жоне зандарымен кепілдік берілетін қүқыктар мен боставдықтарды пайдалануға 

өз окілеттігі шегінде моселелерді карауға жоне олар бойынша шешімдер кабылдауға катысуға, тиісті органдармен лауазымды адамдардың оларды орындауын талап етуге 
белгіленген тортіппен лауазымдык міндеттерді орындау үшін кажетті акпарат пен материалдар алуга 

лауазымдык міндеттерді аткару үшін белгіленген тортіппен меншік нысаңдарына карамастан, үйымдарда болуға 
басшыдан мемлекеттік қызметшінің аткаратын лауазымына сойкес кызметгік өкілеттік міндетгері мен колемін белгілсуді талап етуге 
жеке басының кадір-касиетіиіц күрметтелуіне, басшылар, озге де лауазымды адамдар жоне азаматтар тарапынан озіне оділ жоне курметпен козкарас жасалуына 
озі атқаратын лауазымга, жүмыс сапасына, тожірибесіне жоне "Мемлекеттік кызмет туралы" занда белгіленген езге де негіздерге карай ынталандырылуына жоне еңбегіне ақы толенуіне 

тиісті бюджет каражаты есебінен қайта даярлануга (кайта мамандануға) жоне біліктілігін арттыруға 
озінің мемлекеттік кызмет откеруіне катысты материалдармен кедергісіз танысуға, қажет болган жағдайларда жеке түсініктеме беруге 

біліктілігі мен кабілеті, езінің кызметтік міндетгерін адал орындауы ескеріле отырып, қызметі бойынша жоғарылауға 
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7.4. схеманың жалгасы 
— кызметшінің пікірінше негізсіз айып тағылган жагдайда 

қызметтік тексеру жүргізілуін талап етуге 
енбегінін корғалуына, денсаулығының сақталуына, қауіпсіз жоне жогары өнімді жұмыс істеуі үшін кажетті еңбек жагдайына 

олеуметтік жоне күкықтық қорғалуға 
мемлекеттік қызметтен өз калауы бойынша босауга 

— зейнетақымен жоне олеуметтік камсыздандырылуға 
жоғары түрған мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдарга мемлекеттік кызметті жетілдіру жөнінде үсыныстар енгізуге күкығы бар 

Мемлекеттік қызметшііердің негигі міндеттері 
Мемлекеттік қызметшііер: 

Республиканың Конституциясы мен зандарын сақтауға 
ҚР-ның Президенті бекіткен тортіпнен мемлекеттік 

қызметшінің антын беруге 
азаматтар мен занды түлғалар қүкык.тарынын, бостандықтары мен занды мүдделерініц сақталуын жоне коргалуын камтамасыз етуге, заңдарда белгіленген тортіп пен мерзімде азаматтардын өтініштерін карауға, олар бойынша кажетті шаралар колдануға 

өзіне берілген күкыктар шегіндс жоне қызмет міндеттеріне сойкес окілеттігін жүзеге асыруга 
мемлекетгік тортіп пен енбек тортібін сактауга 
өзіне занда белгіленген шектеулерді кабылдауға 

зандарда белгіленген қызметтік одеп нормаларын сактауга 
басшылардың бүйрықтары мен окімдерін, жогары түрган органдар мен лауазымды адамдардын оз окілеттігі шегінде шыгарган шешімдері мен нүскауларын орындауға 
мемлекеттік күпияларды жоне заңмен қоргалатын озге де 
қүпияны сақтауға, онын ішінде мемлекеттік қызметті тоқтатқаннан кейін де, заңмен белгіленген белгілі бір уакыт ішінде, ол жонінде қолхат бере отырып сақтауға 



7.4. схеманың жалгасы 
мемлекеттік міндеттерін атқару кезінде алған, азаматтардын жеке өмірін, ар-намысын жоне кадір-касиетін козгайтын моліметтерді күпия сақтауга жопе олардан, заңдарда көзделген жағдайларды коспағанда. мүндай акпарат беруді талап етуге 

мемлекеттік меншіктің сакталуын камтамасыз етуге 
мемлекеттік кызметшінің жеке мүдделері оның өкілеттігімен түйісетін немесе кайшы келетін жағдайларда, оларды тағайындауға күкыгы бар лауазымды адамды дереу хабардар етуге 

кызметтік міндеттерін тиімді аткару үшін озінің косіби деңгейі мен біліктілігін арттыруға міндетгі 
7.5. Мемлекеттік қызмет откеру 

Мемлекеттік қызмет өткеру - бұл мемлекеттік-кызметтік 
қатынастардыц пайда болуын, өзгертілуін жоне тоқтатылуын тудыратын өзара байлаНысты, озара біріне-бірі себепші зандық айғақтардың жүйесі 

Мешекеттік қызметті өткерудің элементтері 
Мемлекеттік қызметке кіру 

Мемлекеттік кызметшілерді аттестациялау 
Қызметті ауыстыру 

Қызмет аткару жеңілдіктері жоне оны ынталандыру 
Мемлекеттік қызметшілердің жауаптылығы 

Тоқтату 
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7.6. Мемлекеттік қызметке кіру 
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7.4. схеманың жалгасы 
Әкімшілік мемлекеттік лауазымға орналасу азаматтар міндетті арнайы тексеруден өткеннен кейін жүзеге ас ырылады 

Саяеи мемлекеттік кызметке кіру ушін койылатын косымша талаптарды ҚР-пыц Гірезиденті айкындайды. 
7.7. Мемлекеттік қызметке қабылдау 

Мешекеттік қызметке қабшдаудың тортібі 
Лауазымга тагайындау өкілетті мемлекеттік органның немесе лауазымды адамныц тиісті зандык акті шығару жолымен жүргізіледі 
Cawtay - мемлекеттік лауазымдар орнына түру кандидаттарды (екі не одан да кеп) үсынудан жоне сайлану актісінен түрады 

Конкурс - конку река катысу туралы арыз берген адамдар арасынан косіби сапалылығын бағалау аркылы окімшілік мемлекеттік лауазымға кабылдау тосілі жоне олардың ішінен ен білікті кызметкерлерді таңдап алу 
Контракт — азамат пен мемлекеттік орган арасында жазбаша шарт жасасу жолымен кызметке кірудің тосілі 

7.8. Әкімшілік мемлекеттік қызметшиерді аттестаттау жәие олирдың қызмет ауыстыруы 
Аттестация - окімшілік мемлекеттік кызметшілердің косіби даярлығы, күкыктық мэдениеті, азаматтармен жүмыс істеу кабшеті денгейін аныктау мақсатында жүргізіледі 

Қызмет ауыстыру 
жоғары түрған лауазымга (кызмет бойынша жоғарылау) 

манызы бірдей лауазымға (неғүрлым тиімді кызмет аткару максаты үшін) 
томенгі түрган лауазымга (денсаулык жагдайына байланысты; жеке отініші бойынша; кызметгік сойкессіздігіне байланысты; тортіптік жолымен) 
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7.9. Қышет атқару кезіндегі жеңілдіктер жәпе ыиталан-дыру 

Көтермелеу иіарапары - мемлекеттік кызметшілер лауазымдык мііщеттерін үлгілі орындағаны, мінсіз мемлекеттік қызметі, ерекше маңызды жоне күрделі тапсырмаларды орындаганы үшін жоне жүмыста басқа да жетістіктері үшін колданылатын моральдык, материалдык сипаты бар шаралар 
Котерме.іеу шарсиарының түр.іері: 
біржолгы ақшалай сыйақы беру 

алғыс жариялау 
бағалы сыйлықтармен марапаттау 

ҚР-ның зандарыпда көзделген өзге де көтермелеу иысандары 
ҚР-ның мемлекеттік наградаларымен марапаттау 
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7.10. Мемлекеттік қызметіиілердің жауаптылыгы 
Мемлекеттік кызметіиілердің жауаптылыгы - мемлекеттік кызметшінің күкык бүзушылык жасаған үшін жекелік, мүліктік жоне үйымдык, сипаты бар белгілі бір киындык кешу міңдеті 
Мемлекеттік қызметшыер жауаптьшыгының түрлері жоне оның пайда болуының нак,ты негіздері 

Тортіптік — тортіптік теріс кылық жасағаны үшін Қылмыстық-қылмыс жасағаны үшін Тортіптік — тортіптік теріс кылық жасағаны үшін Қылмыстық-қылмыс жасағаны үшін 
Әкімшілік-окімшілік күкык бүзушылык жасағаны үшін Материалдык-мүліктік зиян келтіргені үшін Әкімшілік-окімшілік күкык бүзушылык жасағаны үшін Материалдык-мүліктік зиян келтіргені үшін 

Тортіптік жазалар 
Мемлекеттік кызмет туралы Зан бойынша (28-6.) 

ескерту 
сөгіс 

қатаң сөгіс 
кызмстке сойкес еместігі туралы ескерту 

аткаратын қызметінен босату 
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7.11• Мемлекеттік қызметті тоқтату 
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8-тақырып. Кэсіпорындар және коммерциялык емес үйымдар 
8.1. Кәсіпорын 

8.2. Кәсіпорынның қуқық субъектілігі 
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8 3 Кәсіпорынды мемлекеттік тіркеу және тоқтату 
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8.4. Кәсіпорындардың тур.іері 
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8.5. Республикалық жәие коммуналдық мемлекеттік кэсіпорындар 
Мемлекеттік косіпорын - коммерциялык үйым. оған меншік иесі бекітіп берген мүлікке меншік қүкығы берілмеген 

Мемлекеттік косіпорынның белгілері 
коммерциялык үйымнын түрі 

— оған бекітіп берілген мүлікке меншік иесі күкығы берілмеген 
мүлік шаруашылык жүргізу күкығына немесе жедел баскару күкығына жатады 

өзінін міндеттері бойынша өзіне жататын барлык мүлкімен жауап береді 
мүлікке меншік иесінін міндеттері бойынша жауап бермейді 
мулік республикалык немесе коммуналдык меншікте болады 

мүлік салымдар (үлестері, жарналар) бойынша болуге жатпайды 
фирмалык атауы болады 

басшы косіпорынның органы болып табылады, оны меншік иесі немесе меншік иесінің уокілдік берген органы тағайындайды жоне соған есеп беруге міндетті 
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8.6. Коммерциялық емес уйымдар 
Коммерциялық емес үйым - кіріс тусіру негізгі максаты болып табылмайтын жоне алынған таза кірісті катысушылар арасында бөлмейтін заңды тулға 

Коммерция.іық емес үйымдардың уйымдық-қуқықтық нысандары 
Түтыну кооперативі 

К,огамдық жоне діни ұйымдар (бірлестіктер) 
Қор 

- 1 Мекеме 
Заішы түлғалардың қауымдастық (одак) нысанындағы бірлестігі 

Коммерциялық емес акционерлік қоғам 
Коммерциялық емес ұйымыныц өзге де үйымдық-құкыктық нысаны 
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8.7. Тутыпу кооперативі 
М үшелік негізде катысушыларынын материалдык жоне озге де кажеттіліктерін канағаттаішыру үшін өз мүшелерінін мүліктік (пайлык) жарналарын біріктіру жолымен жүзеге асырылатын азаматтардын ерікті бірлестігі түтыну кооперативі деп танылады 

Түтыну кооперативінін белгілері 
коммерциялык емес үйымның бір түрі 

мүшелік негіздегі азаматтар мен заңды түлғалардын ерікті бірлестігі 
бірлестіктің максаты-материалдык жоне өзге де кажеттіліктерді канағаттандыру 

мүліктік (пайлык) жарнамаларын біріктіру жолымен бірлесу 
кооперативтің мүшелері онын міндеттемелері бойынша кооператив мүшелерінің косымша төлемеген бөлігі шегінде жордем беру жөнінен ортак жауапты болады 

ерекше атауы болады 
8.8. Қор 

Азамагтар жоне (немесе) заңды түлғалар ерікті мүліктік жарналар негізінде күрған, олеуметтік, қайырымдылық , модени.білім беру жоне өзге де коғамдық пайдалы максаттарды көздейтін, мүшелігі жок коммерциялык емес үйым кор деп танылады 
Қордьщ белгілері 

коммерциялык емес үйымның бір түрі 
жазылып белгіленген мүшелікке негізделмеген 

азамаггар жоне (немесе) занды түлғалар қүрады 
күрылтайшылар берген мүлікке негізделеді, ол кордын меншігі болып табылады 
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8.8. схеманыц жалгасы олеуметтік. қайырымдылық, модени, білім беру жоне өзге де коғамдық пайдалы мақсаттарға кол жеткізу үшін қүрылады 
күрылтайшылар кордың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. ал кор олардыц міндеттемелері бойынша жауап бермейді 
жарғьшык максаггарына кол жеткізу үшін косіпкерлік кызметпен айналысуға қүкылы 1 Қорды тарату 

ынталы түлғалардын арызы бойынша тарату туралы шешімді тек кана сот кабылдайды 
Тарату негіздері 

егер оның максаттарын жүзеге асыру үшін мүлкі жеткіліксіз жоне кажетті мүлікті алу мүмкіндігі іске аспайтын болса 
-

егер максаттарга қол жеткізу мүмкін болмайтын болса, ал оның мақсаттарына кажетті өзгерістер жасау мүмкін болмайтын болса 
— жарғыда каралған максаттардан оның кызметінде ауытку болган жагдайда 

заңмен қаралган озге де жағдайларда 



8.9. Мекеме 
Қүрылтайшысы баскару, олеуметтік-модени немесе коммерциялык емес сипаттағы өзге де қызметтерді жүзеге асыру үшін күрған жоне каржыландыратын үйым мекеме деп танылады 

— Мекеменің белгілері 
— Коммерциялык емес үйымныц бір түрі 

Заңды түлғаның күкыгына иелігі бар 
кызметін меншік иесі (толыгынан немесе жарым-жартылай) каржылаішырады 

өзіне бекітілген мүлікке жедел баскару күкығын иелік етеді 
меншік иесі коммерциялык емес сипаттағы баскару, олеуметтік-модени немесе өзге де функцияларды жүзеге асыру үшін күрады 

міндеттемелері бойынша езінін билігіндегі акша каражаттарымен жауап береді 
мекеменің міндеттемелері бойынша мүлікке меншік иесі оның мүлкі жеткіліксіз болган жагдайда субсидиарлык жауапты болады 
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8.10. Заңды тулгалардың қауымдастық (одақ) иысанындагы бірлестігі 
Заңды тулгалардық бірлестіктері (қауымдастыгы немесе одагы) - оздерінің косіпкерлік қызметтерін үйлестіру, сондай-ақ ортак мүліктік жоне өзге де мүдделерді білдіру жоне корғау мақсатында озара шарт бойынша қүрылған коммерниялык емес үйымдар 
Заңды тулгалардың қауымдастыгыпың (одагының) белгілері 

коммерциялық емес запды түлға 
өздерінің косіпкерлік кызметтерін үйлестіру, ортак мүліктік жоне өзге де мүдделерді білдіру жоне корғау максатында коммерциялык үйымдар қүрады 

оздерінің мүшелерінің міпдеттемелері бойынша жауап бермейді 
оныц міндеттемелері бойынша мүшелері күрылтай 
қүжаттарыіща каралған тортіппен субсидиарлык жауапты болады 

оның катысушыларының шешімі бойынша косіпкерлік кызметпен айналыса алады 
озінін меншікті атауы болады 

8.10.' Коммерциялық емес уйымының өзге де уйымдық-
қуқықтық нысаны 

Нотариалдык палаталар, адвокаттар алқалары, сауда-өнеркосіп палаталары, аудиторлар палаталары, меншік потер иелері кооперативтері жопе баска да коммерциялық емес үйымдар өзге дс үйымдық-күқыктық нысапда 
қүрыла алады. 
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s 11. Кәсіпорындар мен коммерциялық емес уйымдардың экімшілік-қуқықтық мәртебесі 
Косіпорындар мен коммерциялык, емес уйымдардың жімшілік-күкықтық мортебесі - окімшілік күкыктар мен міндеттердің жиыіггығы, косіпорылдар мен коммерциялык емес үйымдар оларды белгілі бір іс-орекеттер жасаган кезде иеленеді жопе іске асырады 

Косіпорындар мен коммерциялык емес үйымдардың іс-орекеттері 
Меншік иесінің немесе онын окілетті органының шешімі бойынша күру 

Әділет мекемелерінде мсмлекеттік тіркеу 
Белгілі бір кызметгін түрімен айиалысу үшін аткарушы билік субъектілерінін окімшілік тортіппен беретін арнайы рүксатын (лицензиясын) алу 

Іс баскару органын күру 
Бухгалтерлік жоне статистикалык есептер жүргізу жоне тапсыру 

Косіпорындар мен коммерциялык, емес уііымдар қызметінің окімшілік-қуқықтық кепілдіктері 
Пайдалы емес деген сылтаумен тіркеуден бас тартуды болдырмау 

Коммерциялык жоне озге де тыйым салынбаған кызметке еріктиіік, зацдарда каралған жағдаііларды коспағанда, олардын кызметіне мемлекеттік билік органдарынын араласуына тыйым салу 
Мүлікті заңсыз алып коюдан корғау 

Рынокта жекелеген косіпорындардын монополиялык жағдайын жоне кара ниет босекелестікті болдырмау 
Коммерциялык күпияны сактау 
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ІІІ-БӨЛІМ Мемлекеттік баскару қызметінін нысандары мен әдістері 
9-тақырып. Мемлекетгік баскарулың нысанлары. Баскару-дың күқыктық актілері. 
9.1. Мелыекеттік басқарудың нысандары 

Мазмүны бойынша 

Максаттын бағдары бойынша 
Корініс табу тосілі бойынша 
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9.2. Қуқық шыгару 
Қүқык, шыгару — күкыктык нормалар жасау жөиіндегі арнайы өкілеттік берілген субъектілердің (органдардың, лауазымды адамдардың) кызметі 

Қүкық шығару кызметінін сатылары 
Нормативтік актінің жобасын жасау кажеттігі туралы органның шешімі 

Жобаның мотінін дайындау, аддын ала талкылау, түзету 
Қүкык шыгару органында жобаны талкылау 
Қабылданган нормативтік актіні жариялау 

9.3. Қуқық қолдану 
Қүқык, қолдану - мемлекеттік билік органдарынын аткарушылық қызметінің аясында қүқық колдану актілерін шығара отырып жекелеген нақты істерді шешу 

Қуқық қолдану қызметінің сатшары 
Істің накты мон-жайын аныктау 

Істі бағалау (істі зандық нормамен салыстыру) 
Тандап алынған норманы түсіндіру 

Істі моні бойынша шешу, жеке акт кабылдау 
Іс бойынша кабылданған шешімге шагым жасау немесе наразылык келтіру (факультатнвтік саты) 

Қабылданған шешімді орындау 
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9.4. Әкімшілік шарт 
Әкімшшк шарт - баскару катынастарының катысушылары үшін міндетті болып табылатын, окімшілік қүкықтар мен міндеггерді белгілеуге, өзгертуге немесе тоқтатуга океп соғатын окімшілік-кукыктык нормаларды белгілейтін келісім 

Г - Әкімшшк иіарттың белгілері 
қүкықтык шарттың бір түрі 

окімшілік-күкықтык нормаларды белгілейді 
қүкықтык негізі ҚР-ның Конституциясында жоне колданылып жүрген зандарда қаралған 
оныц қатысушыларының бірі - мемлекеттік орган (лауазымды адам) 

- шарттық нормалар үзақ мерзім қолдануға есептелген 
арнайы росімдерге сойкес жасалынады 

оның катысушыларының бірінің шарттык міндеттемелерді орындаудан бір жакты тортіппен бас тартуы рүксат етілмейді 
оның нормаларын сактамау заңдык салдарлардың пайда болуына өкеп соктырады 
максаты - оныц катысушыларынын ортақ мүдделерін іске асыру 
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9.4. схеманың жалгасы 
Әкімшілік шарттардың түрлері 

күзырет туралы (окілеттіктері мен карауына жататын моселелерді ажырату) 
мемлекетгік кажеттіліктерді камтамасыз ететін 

мемлекеттік меншік объектілерін баскару бойынша 
мемлекеттік кызметшілсрмен контрактілер (ецбек шарттары) 

каржылык жоне салыктык 

мемлекеттік жоне мемлекеттік емес үйымдар арасында 

Такырыбы бойынша 

Субъектісі бойынша 
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9.5. Басқару қызметінің қуқықтық емес иысандары 
Баскару қызметінің қуқықтық емес нысандары 

үйымдастыру іс-орекетгері материалдық-техникалык операциялар 
кеңестер өткізу қүжаттарды тіркеу 

тексерулер жүргізу қүжаттарды дайындау 
озык тожірибені тарату қүжаттарды кобейту 

болжамдар жасау ақпараттарды саралау 
озара байланысты іс-
қнмылды үйымдастыру анықтамалар жасау озара байланысты іс-
қнмылды үйымдастыру 
іс-орекеттерді үйлестіру есептер жасау 
бакылау жоне тексеру іс жүргізу жүмысын атқару жоне баскалар іс жүргізу жүмысын атқару жоне баскалар 

аткару 
объектілерді тексеру 

нүскау беру жоне баскалар 
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9.6. Басқарудың қуқықтық актілері 
Басқарудың қүқықтық актісі - бүл окілетті орган (лауазымды адам) тиісті белгіленген росіммен шығаратын мемлекеттік -биліктік сипаты бар, баскару катынастарын реттейтін немесс накты баскару ісін шешетін, кімге арналса, соныц мінез-күлкын жекелеп айкындайтын зацға тоуелді зандык акт 

Баскарудын күкықтык актісінің белгілері 
зандык актініц бір түрі 

заңға тоуелді сипаты бар 
күзыретті субъект шығарады 
зандык - биліктік нүскама 

белігілі бір күрылым 
белігілі бір росімдік тортіп 

белгілі бір зандык салдарлардын туындауына океп соктырады 
9.7. Басқарудың қуқықтық актмеріпің түрлері 

Басқарудың қүқықтық актілерінің турлері 
нормативтік 

Заңдык касиеттері бойынша жеке-дара Заңдык касиеттері бойынша жеке-дара 
нормативтік-жеке-дара 

мерзімсіз 
Әрекет ету мерзімі бойынша шүғыл Әрекет ету мерзімі бойынша шүғыл Әрекет ету мерзімі бойынша уакытша уакытша 

Қазакстан аумагы 
ҚР-ныц бірнеше аумактары (аумак аралык) Әрекет ететін аумағы бойынша ҚР-ның окімшілік-аумактық болігі Әрекет ететін аумағы бойынша ҚР-ның окімшілік-аумактық болігі 
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20.1. схеманың жалгасы 
муниципалдык. күрылым 

косіпорын, мекеме (локальдық) 
жалпылық 

Қүзыретініц сипаты бойынша салалық 
салааралык. 
жарлыктар 
каулылар 
екімдер 

бүйрықтар 
Аттары бойынша нүсі^аулар (указания) 

нүскаулықтар 
шешімдер 

тортіптер (правила) 
ережелер тағы баскалар 

Корініс нысаны бойынша сөз жүзінде (жазбаша, ауызша) Корініс нысаны бойынша конклюденттік 
Күрделілік дорежесі бойынша 

одеттегі (ескішілдікке негізделген) Күрделілік дорежесі бойынша Күрделілік дорежесі бойынша күрделі 
бірегей 

Қабылдау тортібіне алкалык байланысты жеке-даралык 
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9.8. Басқарудың қуқықтық актілеріне қойылатын талап-тар 
Басқарудың қүқықтық актілеріне қойылатын талаптар 

күзыретті субъект қабылдаган 
мон-магынасы бойынша заңға сойкес келеді 

занныц максатына сойкес келеді 
процесеуалдык талаптарға сойкес кабылданған 
Баскарудын күкыктық актілеріне койылатын талаптарды сактамаған жағдайда пайда болатын салдарлар 

Маңызсыз - заңсыз болған-дыктан зандык салдарлар туғыза да алмайды жоне туғызбайды да 
Даулы — міндетті түрде орындауға жатады, бірақ ынталы органдардың немесе адамдардыц дауласуы мүмкін 

Маңызсыз - заңсыз болған-дыктан зандык салдарлар туғыза да алмайды жоне туғызбайды да 
Даулы — міндетті түрде орындауға жатады, бірақ ынталы органдардың немесе адамдардыц дауласуы мүмкін 

Қүкыктык актіні мацызсыз деп тану 
заңда тікелеи көрсетілген 

оны шығарған субъектінің қузырсті өрескел бүзылған 
оны қабылдау үшін зандык негіздеме жоқ (арыз, үсыігу, тапсырма тағы басқалар 

ескіру мерзімі бүзылған 
күқыкка карсы орекет жасауды бүйырады т.с.с. 

Қүкыктык актілерді дауласудың тосілдері 
Наразылық келтіру Шағым арыз беру 
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10-такырып. Мемлекеттік баскарудыц әдістері 
10.1. Мемлекеттік басқарудың әдістері 

Мемлекеттік басқарудың одісі — басқару субъектісінің басқару объектісіне ыкпал ету тосілі, амалы, ол басқарудың алдына койылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін, баскарудың функцияларын іске асыру үшін пайдаланылады 
Мемлекеттік басқару одісініц белгілері 

мемлексттік кызметгің белгілі бір түрін максатты түрде танумен табиғи байланысты 
баскару кызметі субъектісінің объектіге баскару ыкпалын білдіреді 
басқару субъектісініц өз күкык өкілсттігін іске асырудың күралы (амалы) 

тиісті объектіге арналғаи 
алға койылган баскару максатына пакты жагдайларда кол жеткізудің колайлы тосілі 

бслгілі бір мерзімдік шецберлсрі (параметрлері) болады 
10.2. Мемлекеттік басқару одістерін топтастыру 
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10.3. Басқарудың экімшшк одістері 

10.4. Иландыру 
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10.4. схеманың жалгасы 

10.5. Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері 
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JO. 6. Басқарудың экономик&шқ әдістері 

«і 
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11-такырып. Әкімшілік мәжбүрлеу 
11.1. Әкімшілік можбүрлеу 

Әкімшілік можбүрлеу — арнайы өкілетті субъектінің коғамдық тортіп пен коғамдық кауіпсіздікті камтамасыз ету максатында белгіленген процессуалдық нысандарда колданатын, окімшілік қүкыктың нормаларына негізделген психикалык. физикалық , материалдык немесе үйымдастырушылык ықпал жасаудыц қүралы 
Әкімиіілік можбүрлеудің белгілері 

мемлекеттік можбүрлеудің бір түрі 
окімшілік күкықтын нормаларымен регламенттелген 

сырткы психикалық, физикалық , материалдық немесе үйымастырушылык ыкпал ету актісі 
ыкпал жасау тиісті шаралар аркылы жүзеге асырылады 

жағымсыз сипаттағы күкык шектеу 
арнайы уокілдік берілген субъект 

колданудың негіздемесі - қүкық бүзушылык немесе баскадай қүқык мазмүны бар ауыткулықтар (аномалиялар) жасау 
белгілі бір максаттарға кол жеткізу 

корғаушылык түрдегі күкықтык катынастардын шенберінде 
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11.2. Әкімшілік мәжбурлеу шараларын жіктеу 
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11.3. Әкіміиілік алдын алу шараларын жіктеу 
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11.4. Әкімшілік тоқтату шараларын жіктеу 
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11.5. Әкімшиік-проңессуалдық можбурлеу шараларын жіктеу 

11.6. Әкімшілік жаза.іарды жіктеу 
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/ / , 7. Әкімшілік мәжбурлеу іиараларын қолданудың тәртібі 

* 
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IV-БӨЛІМ Әкімшілік жауаптылық 
12-тақырып. Әкімшілік күкык бүзушылық 
12.1. Әкіміишк қуқық бузушыуіық 

12.2. Әкімшілік құқық бузушьиықтың қурамы 
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12.3. Әкімшілік қүқық бузушылықтың объектісі 

* 
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12.4. Әкіміиілік кщық бузуиіылықтың объективтік жагы 
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12.5. Әкімшілік қуқық бузушьиықтың субъектісі 
ӘкімшШк қуқық бүзуи/ылықтың субъектісі - окімшілік к ү к ы к бүзушылык жасаған түлга 

Әкімшілік қүқық бүзушшықтың субъектілерінің түрлері 
Дара - ок імшілік-күкықтык мэртебесі бар, окімшілік 
қүқық бүзушылык жасаған азаматгар жоне адамдардын өзге де санаттары 
Үжымдык ~ окімшілік к ү к ы к бүзушылык жасаған заіщы жоне озге де үжымдык қүрылымдар 

Дара субъектілер 

-
1 Азаматгар 

-
Арнаулы - арнаулы окімшілік-қүқықтық мәртебесі бар адамдар 
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12.6. Әкіміиілік қүқық бузушылықтың субъективтік жагы 
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13-так.ырыл. Әкімшілік жауаптылықтың үғымы және негіздемесі 
13.1• Әкімшілік жауаптылық 

7-794 97 



13.2. Әкімиіілік жауаптылықтың принциптері және негіздемелері 
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13.3. Әкімшілік жауаптылықтың болмауы және одан босату 
Әкімшілік жауаптылыкты болдырмайтын мон-жайлар 

Заңмен белгіленген жаска толмау 
Ақыл-естің кемдігі - қүқықка карсы орекет жасаған кезде акыл-есі кем жағдайда болған, яғни озінің іс-орекетінің (орекетсіздігінің) накты сипаты мен кауіптілігін түсіне алмаған немесе созылмалы психикалык сипатының, уакытша психикасы бүзылуының, акыл-ес кемдігінің немесе психиканын өзге де сырқатты жай-күйінін салдарынан акыл-есі кем жағдайда болған адам 

Кажетті қоргану — жеке басын, түрғын үйін, меншігін, жер учаскесін жоне корғанушының немесе өзге де адамдардың баска да күкыктарын, когамның немесе мемлекеттін занмен корғалатын мүдделеріне кол сүгушыға зиян келтіру аркылы күкыкка карсы кол сүгалудан корғау кезінде, егер бүл ретте кажетті коргану шегінен шығып кетуге жол берілмеген болса, жасалынған күкыкка карсы-орекет 
Аса қажеттшк - осы адамның немесе өзге де адамдардың өміріне, денсаулығына, күкыктары мен занды мүдделеріне. 
қоғамнын немесе мемлекеттің мүдделеріне тікелей катер төндіретін кауіпті жою үшін ӘҚБтК-пен корғалатын мүдделерге зиян келтіру, егер бүл кауіпті өзге күралдармен жою мүмкін болмаса жоне бүл орайда аса кажетгілік шегінен асуға жол берілмесе 

Қол сүгушылық жасаган адамды үстау — мүндай адамды үстау кезінде кажетті шараларды асыра колдануға жол берілмесе ӘҚБтК-те козделген орекеггі жасау 
Негізді тоуекел — коғамдык пайдалы максатка жету үшін негізді тоуекел жасалған кезде ӘК.БтК.-пен корғалатын мүдделерге зиян келтіру 

Күштеп немесе санага осер етіп можбүрлеу — егер можбүрлеу салдарынан адам оз іс-орекеттерін (орекетсіздігін) баскара алмаса, күштеп немесе санаға осер етіп можбүрлеу нотижесінде ӘҚБтК-те көзделген орекетті жасау 
Бүйрықты немесе өкімді орындау — өзі үшін міндетті бүйрыкты немесе окімді орындау үшін орекет еткен адамнын ӘҚБтК-те козделген орекетті жасауы 
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20.1. схеманың жалгасы 
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14-такырып. Әкімшілік жазалар. 
14.1. Әкімшілік жаза 

14.2. Әкімиішк жазалардың түрлері 
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14.3. Әкімшілік жазаларды қолданудың жалпы ережелері 
Әкімшілік күкық бүзушылық үшін жаза жасалынған қүқык, бүзушылық үшін ӘҚБтК-тің Ерекше бөлігінің бабында кезделген шекте осы Кодекстің ережелеріне дол сойкестікте колдаиылады 
Әкіміиілік жазалар тагайындаган кезде ескерілетін монжайлар 

Жасалынған қүкык. бүзушылықтың сипаты 
Қүкык бүзушының жеке басының ерекшеліктері 

Қүкық бүзушының кіносінің ауырлығы 
Қүкык бүзушының мүліктік жағдайы 

Жауаптылыкты жеңілдететін мон-жайлар 
Жауаптылыкты ауырлататын мон-жайлар 

14.4. Әкімшілік жауаптылықтан босату мерзімдері 
Әкімшілік жауаптшықтан босату мерзімдері 

к ү к ы к бүзушылык. жасалган күннен бастап екі ай өткеннен кейін 
коршаган ортаны корғау саласында күкық бүзушылық жасаған күннен бастап алты ай өткеннен кейін 

жеке түлға с алы к салу саласында күкык бүзушылық жасаған күннен бастап бір жыл өткеннен кейін, ал заңды түлға -үш жыл өткеннен кейін 
созылып кеткен күкық бүзушылық кезінде анықталган күннен бастап адам үшін екі ай өткеннен кейін 

окімшілік қүқык бүзушылык белгілері болған кезде адам кылмыстык іс қозғаудан бас тартылған не оны қыскарту туралы шешім кабылданған күннен бастап бір айдан кешіктірілмей окімшілік жауаптылықка тартылуы мүмкін. 
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14.5. Әкімшілік қүқық бузушылық ушін жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататыи мән-жайлар 
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18.3. схеманың жалгасы 
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V-БӨЛІМ Әкімшілік —процессуалдық қүкық 
15-тақырып. Әкімшілік іс жүргізу 
15.1. Әкімшілік іс жүргізу 

15.2. Әкімшшк іс жургізу принциптері 
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20.1. схеманың жалгасы 
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15.3. Әкімшілік іс жургізуге қатысушылар 

4 
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15.4. Әкіміиілік іс жүргізудің қурьиьшы 
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15.5. Әкімшілік іс жүргізудің сатылары 
Әкімшілік процестің сатысы — ерекше субъектілер тобыныц накты окімшілік-процессуалдык міндеттерді шешу үшін жасайтын окімшілік-процессуалдык іс-орекеттердің жиынтығы 

Әкімшілік процес сатыларының ерекшеліктері 
Әкімшілік - процессуалдык кукык нормаларымен регламенттелінген 

нақты міндеттерді шешуге бағытталған 
өзгеше күкыктық мортебесі бар катысушылардың ерекше тобын қамтиды 

аткару мерзімі белгіленген 
процессуалдык росімдеуді талап етеді 
Әкімшілік процестің жалпы сатылары 

жағдайды талдау 
істі карап, шешім кабылдау 

кабьиданган шешімді орындау 

4 
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16-такырып. Әкімшілік күкық бүзушылык туралы істер бой-ынша іс жүргізу (өндіріс) 
16.1. Әкімшілік қүқық бузушьиіық туралы істер бойынша іс жургізу 
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16.2. Әкімшілік қүқық бүзушылық туралы іс бойынша іс жүргізуді болдырмайтын мән-жайлар 
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16.3. Әкімшілік қуқық бузушылықтар туралы істер бойын-ша іс жургізуге қатысушылар 
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16.3.1. Әкіміиілік жауаптылыққа тартылатын адам 

16.3.2. Жәбірленуші 
Жобірленуші - күкық бүзушылыктан тон жарақатын алған, мүліктік немесе моральдык жағынан закым келтірілген жеке немесе занды түлга 

Жобірленушінің қуқықтары 
Істіц барлык материалдарымен танысуға, түсініктеме беруге, долелдемелер табыс етуге 

Отініш жоне карсылык молімдеуге 
Окіл үстауға 

Әкімшілік күкық бүзушылык туралы хатгамага жоне іс бойынша қаулыға шагымдануға, өзге де іс жүргізу 
қүкыктарын пайдалануға 

8-794 
Л 
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16.3.3. Заңды окілдер 
А.Жеке адамның заңды окілдері 

Жеке адамның заңды өкіідері - өзі жонінде окімшілік қүкық бүзушылық туралы іс жүргізіліп жатқан жеке адамның немесе комелетке толмаган не тон саулыгына немесе психикалық жай-күйіне байланысты өз қүқықтарын өз бетінше жүзеге асыру мүмкіндігінен айрылған жобірленушінің қүқы қтары мен занды мүдделерін қорғауды жүзеге асыратын субъектілер 

Б. Заңды тулганың заңды окілдері 
Заңды түлғаның занды окілдері - өзі жөнінде окімшілік қүкық бүзушылык. туралы іс жүргізіліп жатқан немесе жобірленуші болып табылатын зацды түлғаның күкықтары мен заңды мудделерін қоргауды жүзеге асыратын субъектілер 
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16.3.4. Қоргаушы 

Қоргаушының міндетті түрде қатысуы 
жауапка тартылушы адам бүл жөнінде өтініш жасаса 

жауапка тартылушы адам дене немесе психикалык кемістіктері салдарынан өзін корғау күкыгын өз бетінше жүзеге асыра алмайтын болса 
жауапка тартылушы адам іс жүргізіліп отырған тілді білмесе 

істін материалдарында жауапка тартылушы адамға медициналык сипатта можбүрлеу шаралары белгіленуі мүмкін деп пайымдайтын деректер болса 
Қоргаушының өкЫеттігі 

істің барлык материалдарымен танысуға 
істі қарауға катысуға 

долелдемелер табыс етуге, өтініш молімдеуге жоне карсылык білдіруте 
судьяның, органның (лауазымды адамнын) рүқсатымен істің каралу процесінде жауап берушіге сүрактар коюға 
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16.3.4. схеманьің жалгасы 
1С жүргізуді камтамасыз етуге колданылатын шаралар жоне іс бойынша каулы женінде шағымдануға 

өзіне заңмен берілген өзге де қүқықтарды пайдалануға 
В. Жәбірленушінің өкілі 

Әкімшілік күкык бүзушылык туралы істі жүргізу кезінде заң жүзінде қүқығы бар адвокатгар мен өзге де адамдар жобірленушінің занды мүдделерін білдіретін өкіл бола алады 
Жобірленуші окілдерінің Кодексте козделген шекте оздері окіл болып отырған жеке жоне зацды түлғалар жоніндегідей процессуалдық күкықтары бар 

16. 3.5. Куә 
Куо - окімшілік күкық бүзушылық туралы іс бойынша куо ретінде осы іс үшін манызы бар мон-жайлардан хабардар болуы мүмкін кез келген адам болуы мүмкін 

Куонің қүқықтары: 
озіне, жүбайына (зайыбына) немесе жақын туыстарына 

қарсы айғак беруден бас тартуға 
өз айғақтарьтның тиісті хаттамаға енгізілуінің дүрыстыгы жөнінде молімдеме жоне ескерту жасауға 

істі карау кезінде ана тілінде сейлеуге 
аудармашының көмегін тегін пайдалануга қүкылы 

Куонің міндеттері 
белгіленген уакытта шақырту бойынша келуге 

озіне іс бойынша белгілі мон-жайлардың борін шынайы түрде хабарлауга жоне койылған сүрақтарға жауап кайтаруга 
озі берген айгактардын тиісті хаггамаға енгізілуінің дүрыстығын озі кол койып куоландыруға міндетті 
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16.3.6. Куәгер 

4 
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16.3.7. Мам ail 
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16.3.8. Сарапшы 
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16.3.9. Аудармашы 
Аудармашы — білімі күқық бүзушылық туралы істі жургізу кезііше қажет болатын тілдерді білетін (мылкаудың немесе саңыраудың ыммен көрсететін белгілерін түсінетін), істің кортындысына мүдделі емес кез келген комелектке толған адам 
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16.3.10. Прокурор 

16.3.11. Жәбірленуші, куэ, сарапшы, маман, аудармашы немесе куэгер шыгындарын отеу 

4 
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16.4. Әкімшілік қуқық бузушылық туралы істер бойынша іс жургізу (ондіріс) сатылары 

16.5. Әкімшілік тергеу 
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16.5. схеманың жаягасы 
Әкімшіяік қүқық бүзушылық туралы іс бойынша долелдемелер — істі жүргізіп жаткан судья немесе орган (лаузымды адам) Кодексте белгіленген тортіппен окімшілік қүкык бұзушылық окиғасынын болғанын немесе болмағанын, окімшілік жауапқа тартылатын адамның кінолілігін аныктайтын кез келген нақты деректер, істін дүрыс шешілуі үшін моні бар өзге де монжайлар 

Бүл деректер (долелдемелер) мыналармен аныкталады 
жауапка тартылып жаткан адамнын түсініктемелерімен 

жобірленушінін, куонін айгактарымен 
сарапшының қортындыларымен 

заттай долелдемелермен 
өзге де қүжаттармен 

күкык бүзушылык туралы хаттамалармен 
Кодексте көзделген хаттамалармен 

заттай долелдемелермен 
Әкімшілік күқық бүзушылық туралы хаттаманың мазмүны 

Жасалған күні мен орны 
Хаттаманы жасаған адамнын лауазымы, аты-жөні 

Іс козгалған адам туралы моліметтер 
Күкык бүзушылыктың жасалган орны, уакыты жоне моні 

Кодекстін ерекше бөлімінің аталган күкык бүзушылык үшін окімшілік жауаптылык көзделген бабы 
Куолардын жоне жобірленушілердін аты-жоні, мекен-жайы 

Озіне катысты іс козғалған адамнын не занды түлғаның занды өкілінің түсініктемесі 
Метрологиялык тексерудің атауы. нөмірі, күні, техникалык 

қүралдың айғактары 
Істі шешу ушін кажетті өзге де моліметтер 
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20.5.1. схеманың жалгасы 
Ведомстволық қарастылыгы бойынша материалдарды 

қарауга жіберу 
күқык бүзушылык туралы істерді қарауга уокілетті судьяға, органға немесе лауазымды адамға (ӘҚБт-К-тің 32 тарауына сойкес) 
егерде қылмыстың белгілері болатын болса, онда алдын ала тергеу, тергеу мен прокуратура органына 

окімшілік қүқық бүзушылык жасаған адамды тортіптік жауаптылыққа тарту моселесін шешу үшін тиісті органға (ӘҚБт-К-тің 35-6.) 
16.6. Істі қарау 

Істі қараудың кезеңдері 
Қарауға дайындау 
Қарау (тыңдау) 
Қаулы шығару 

Судья, орган (лауазымды адам) істі қарауга озірлегенде мына моселелерді шешеді 
бүл істі карау озінің күзыретіне жататынын 

бүл істі судьяның, алкалы орган мүшесінің, лауазымды адамның карау мүмкіндігін болдырмайтын мон-жайлардын бар-жоғын 
Кодексте козделген окімшілік күкық бүзушылык туралы хаттама мен баска хаттамалардың дүрыс жасалғанын, істің өзге де материалдарының дүрыс рэсімделгенін 

1с жүргізуді болдырмайтын мон-жайлардын, адамды окімшілік жауапка тартпауға мүмкіндік беретін мон-жайлардың болуын 
Отініштердің жоне бас тартудын болуын L Кодекстіц 584-588 б-да аталған адамдарға іс каралатын орын мен уакыт туралы хабарланғанын аныктайды 
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16.6. схеманың жалеисы 
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16.6. схеманыц жалгасы 



20.5.2. схеманың жалгасы 

Кодексті» окімшілік қүқық бүзушылық үшін жауаптылық көзделетін бабы 

Қаулы шығарған судьяның, алкалы оргаііныц отырысында төрағалык еткен лауазымды адамныц колы 
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20.5.2. схеманың жалгасы 
Әкімшілік қуқық бузушшық туралы істі қарау нотижелері бойынша шешімдердің турлері 

Әкімшілік жаза қолдану туралы 
Іс жүргізуді қысқарту туралы 

Кодекстің 580-б-да кезделген іс жүргізуді болдырмайтын мон-жайлар болған 
Кодекстің 581-б-да көзделген окімшілік жауапка тартпауға мүмкіндік беретін мон-жайлар болган 

Кодекстің 35 б-на сойкес адамды тортіптік жауапка тарту туралы моселені шешу үшін іс материалдарын тиісті органдарға беретін жағдайларда 
Істі окімшілік күкык бүзушылык үшін өзге түрде немесе молшерде жаза колдануға қүқылы судьяның, органнын (лауазымды адамның) карауына беру туралы. Кодекстің 642-б-да козделген жағдайларда істі колік қүралы (кеме) есепте түрған жер бойынша 

қарауға беру туралы 
Айыппүл салу жөніндегі қаулыны можбүрлеп орындау туралы 

16.7. Заңды кушіне енбеген қаулыларды қайта қарау 
Әкімшілік қуқық бузушьілық туралы іс бойынша қаулыга шагым беру, наразылық келтіру қуқыгы 
Қаулыға Кодекстін 584-588-б-да аталған адамдар шағым бере алады, прокурор наразылык келтіре алады 

Аудандық жоне оған тецестірілген сот судьяларының жаза колдану туралы қаулысына жоғары түрған сотка шагым берілуі мүмкін 
Қүкык бүзушылық туралы іс бойынша орган (лауазымды адам) шыгарган каулыга жогары түрган органга (лауазымды адамга) немесе орган (лауазымды адам) түрған жер бойынша аудандык жоне оган тецестірілген сотка шагым беріліп, наразылык келтірілуі мүмкін 
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129.6. схеманыц жалгасы 
Әкімшілік қүқық бузушылық туралы іс бойынша қаулыга шагымды, наразылықты қарап, жогары турган соттың судьясы, жогары түрган орган (лауазымды адам) мына шешімдердің бірін: 

каулыны озгертпей, ал шагымды, наразылықты канағаттандырмай калдыру туралы 
— қаулыны өзгерту туралы 

каулының күшін жою жоне істі кыскарту туралы 
іс бойынша қаулының күшін жойып, жаца каулы шыгару туралы 

қаулының күшін жойып, істі ведостволык бағыныстылығы бойынша карауга жіберу туралы шешім қабылдайды 
Заңды күшіне енген қаулыларды жоне оларга іиагымдарды, наразььшқтарды қарау нотижелері жоніндегі үйгарымдарды қайта қарау 

Кодекстің 672-б-да аталған заңды күшіне енген каулыларды жоне үйғарымдарды облыстык жоне оларға теңсстірілген соттардың алкалары кайта карауға қүқылы 
Кодекстің 672-б-да аталған занды күшіне енген каулыларға жоне үйғарымдарға наразылык келтіру күкығы облыстардың прокурорларына жоне оларға теңестірілгеп прокурорлар мен олардыц орынбасарларына берілген 
Кодекстіц 672-б-да аталған заңды күшіне енген каульшарды жоне үйғарымдарды кайта карау туралы отініштер жасауға окімшілік жауапка тартылған адамнын, жобірленушінін, 
қоргаушылардың, аталган адамдардың занды өкілдері мен өкілдерінің қүкығы бар 

Әкімшілік қүкык бүзушылык туралы істер бойынша занды күшіне енген каулыларды ҚР-ның Жоғарғы Сотында кайта карау 
ҚР-сы Бас Прокурорынын наразылығы бойынша КР-сы Жоғаргы Сотының Алкасы занды күшіне енген окімшілік күкык бүзушылык туралы кез келген іс бойынша каулыныи, каулыға шагымды, наразылыкты қарау нотижелері жоніндеп үйгарымның (каулының) зандылығы мен негізділігін тексеруге жоне кабылданган шешімді қаііта карауға күкылы 



16.8. Ақтау. Әкімшілік қуқық бузушьиық туралы істі қарауга уәкілетті оргаішың (лауазымды адампыц) заңсыз әрекеттерімен келтіриген зияиды отеу 
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16.9. Артықшылықтары және әкімшшк жауаптылықтан 
қорганышы бар адамдардың істері бойынша іс жургізу ерекше.ііктері 
16.9.1. 

Артықшьиықтары бар жоне окімшілік жауапқа тартудың ерекше тортібі қолданшатын, алып келуге, com тортібімен 
қолданатын окімшілік жазаларына тартуга болмашпын мемяекеттік лауазымды адамдар: 
ҚР-сы Парламентінің депутатын Парламенттіц тиісті Палатасының келісімінсіз оз өкілеттігі мерзімі ішінде 

Президенттікке, Парламент депутаттығына кандидаттарды олардын тіркелген күнінен бастап, сайлау қортындылары жарияланғанға дейін Орталык сайлау комиссиясынын келісімінсіз 
ҚР-сы Конституциялык Кеңесінін Торағасын немесе мүшелерін Парламенттің келісімінсіз 

Судьяны Жоғарғы Сот Кеңесінің кортындысына негізделген келісімінсіз не Парламент Сенатынын келісімінсіз (камауға алуға да, түткындауға да) 
ҚР-ның Бас прокурорын Парламент Сенатының келсімінсіз 

16.9.2. Әкімшілік жауаптылықтан дишоматиялық 
қорганышы бар адамдар (ӘҚБтК-тің 692-6.). 

4 
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16. Ю.Әкімшілік жаза қолдану туралы қаулылардың орындалуы 
Каулыны орындаудың кезеңдері 

Каульіны орынбауга жолдау каулы оны орындайтын уокілеггі органга (лауазымды адамга) ол заңды күшіне енген күннен бастап бір тоулік ішіңде жіберіледі. Арнаулы құқықтан айыру жонс окімшілік қамауга алу туралы каулылар оларды орындайтын уокшегп органдарға олар шығарылганнан кейін дереу жіберітеді 
һ жузшде орындау - окімшілік жазаларды Кодексте белгшенген тортіппен уокілетті органдар орындайды (44-тарау); қуқық бүзушынын іс бойынша қаулымен белгіленген күкық шектеулеріне шынайы үшырауы 

Орындаудың аякталуы (окімшіяік қуқық бузушшық туралы істио шынаны орындалғаннан кейін немесе егер каулыны орындау мүмкін болмаган жагдайда, оны орындау тоқтатылады іс каулы шыгарган судьяга, органга (лауазымды адамга) кайтарылады 
ӘКІМШІЛІК жазалар қолдану туралы қаулыны орындау жонінде ІС жүргізудіц турлері 

1 ескерту жасау туралы 
1 айыппүл салу туралы 
[ затты өтемін толеп алып кою туралы 

торкілеу туралы " ~ | 
арнаулы қүкықтан (линензиядан) айыру туралы ] 

окімшілік камауга алу туралы 
мүліктік залалды өтеу жонінде 

жеке косшкердщ, занды түлганьщ кызметін токтата туру, не оган тыйым салу туралы 
ку рылысты можбүрлеп бузу туралы 

ҚР-нан окімшілік жолмен шыгарып жіберу туралы 1 
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16.10. схеманыц жалгасы 

16.11. Әкімшілік қщық бузушылық туралы істер бойынша іс жургізуді қамтамасыз ету шаралары 
Іс жургізуді қамтамасыз ететін шаралар - окімшілік күкык, бүзушылык туралы істер бойынша іс жүргізудің мақсаттарына кол жеткізу үшін қолданылатын окімшілік можбүрлеу шалараларының жиынтыгы 

Әкімшілік - процессуалдық қамтамасыз ету шараларының түрлері 
Әкімішілік күкык бүзушылык. туралы хаггама жасалатын жерге жеткізу 

Жеке адамды окімшілік түрде үстау 
Алып келу 

Жеке басын тексеріп шығу жоне көлік күралын, шағын келемді кемені жоне заттарды тексеріп шығу 
Қүжаттар мен заттарды алып кою 

Көлік қүралын немесе шағын көлемді кемені жүргізуден шеттету жоне оның алкогольмен, есірткімен, уыткүмарлықпен масаю күйін куоландыру 
Көлік күралын немесе шағын көлемді кемені үстау 14! 4 



20.4. схеманың жалгасы 
Г Заңды түлгага қатысты қолданылатын шаралар 

Занды тұлғага тиесілі үй-жайларды, аумақтарды, сондағы тауарларды, көлік қүралдарын жоне өзге де мүлікті, сондай-ак тиісті күжаттарды карап шығу 
Занды түлғаға тиесілі күжаттарды алып қою 

Занды түлғаға тиесілі тауарларға, колік қүралдарына жоне өзге де мүлікке тыйым салу 
Ькімшілік - процессуалдық қамтамасыз ету uiapajiapbm 

қолданудың мақсаттары 
Ьаска ықпал ету шаралары біткен кезде окімшілік қүкык бүзушылықты токтату 

Қүқық бүзушының жеке басын анықтау 
Әкшшілік күкық бүзушылық туралы хаттаманың жасалуы міндетгі болып. оны сол болған жерінде жасау мүмкін болмаса хаттама жасау 

1 Істі дср кезінде жоне дүрыс караулы камтамасыз ету 
Әкімшшік қүкық бүзушылык туралы іс бойынша қаулының орындалуын камтамасыз ету 

Ч Әкімшілік үстау мерзімдері Ч үш сағаттан үзак болмауы керек (жалпы мерзім) 
24 сағат шпнде прокурорға жазбаша хабарланып 48 сағатка дейін 

Коменданттык сагат аяқталғанға дейін, ал колдарында күжаттары жоктарды - 48 сағаттан аспайтын уакытка дейін 
Әкімшілік қамауга алынатын күкық бүзушылык туралы іс козғалған адам іс қаралғанға дейін, бірак 48 сағагтан аспайтын уакытка 
КР-сы Мемлекеттік шекарасынын режимін, кеден режимін немесе ҚР-ның кеден шекарасы аркылы оту бекетіндегі режимді бүзған кезде, сондай-ақ ҚР-ның континенттік кайраңындагы күқық бүзушылык жасаған үшін хаггама жасау үшін, жеке басын анықтау жоне күкык бүзушылықтың мон-жайын білу үшін 
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20.5.2. схеманың жалгасы 
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VI -БӨЛІМ Басқарудың аялары мен салаларын әкімшілік-күқықтық реттеудің негіздері 
17-тақырып. Салааралық баскарудың әкімшілік-күкыктық негіздері. Шаруашылык кызметгі баскару 
17.1. Салааралық басқарудың аялары мен органдары 

Г Салаарсишқ басқарудың аялары 
Мемлекеттік статистика жоне есеп 

_ Мемлекеттік стандарттау жоне метрология _ •j Қаржы жоне кредит 
Болжау 

Матсриалдык-техникалық камтамасыз ету (жабдыктау) 
Ғылым жоне технология 

Енбек жоне олеуметтік даму 
Қауіпсіздік жоне баскалар 

Салааралык, басқару органдарының жуйесі 
ҚР-ның Қаржы министрлігі н ҚР-ның Еңбек жоне халыкты олеуметтік қорғау министрлігі j н ҚР-нын Экономика жоне бюджеттік жоспарлау министрлігі 

ҚР-нын Қоршаған ортаны корғау министрлігі 
ҚР-ның Мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі агенттігі 

К,Р-ның Табиғи монополияларды реттеу жоне босекелестікті қорғау жөніндегі агенттігі 
ҚР-ның Статистика жөніндегі агенттігі 
ҚР-ның Қаржы полициясы агенттігі 
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20.1. схеманың жалгасы 

17.2 Қаржы мен кредитті басқару 
17.2.1. Қаржыны басқару органдарының жуйесі 
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17.2.2. Кредит уйымдары 
Кредит уйымдарыньіц түрлері 

ҚР-нын Үлттык банкі 
Қазакстан Халы к банкі 
Қазақстаниын Даму банкі 
Коммерциялық банкілер 

Лицензия негізінде жскелеген банкілік операцияларды жүзеге асыратын кредит үйымдары 
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17.2.3. ҚР-сы Каржы министрлігінің (Қаржыминнің) функциялары 
Қаржыминнің функциялары 

Республикалык салыктардан, алымдардан жоне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерден жергілікті бюджетке бөліп берудің нормативтерінің жобаларын озірлеу 
Косіпкерлік жоне өзге де шаруашылык кызметті каржы жоне салык бойынша ынталандыру жөнінде шаралар жасау 

Республикалык бюджетгің орындалуын камтамасыз ету 
Республикалык бюджетгің жоне өз күзіреті шегінде жергілікті бюджеггердің орындалуына жоне республикалык бюджеттен бөлінетін қаржыларды косіпорындардың. мекемелер мен үйымдар-дың максаггы пайдалануына бакылау жасау 

Бюджеттен аткарылатын шығындар сметаларын жасаудыц, караудын, бекітудің жоне орындаудың жалпы ережелерін белгілейді 
Мемлекеттік меншікті пайдаланудын. мемлекеттік меншікгі баскарудын тиімділігін арпырудың мониторинг жүйесін жасап, дамыту 

Бухгалтерлік есепті. сондай-ак республикалык жоне жергілікті бюджеттердің орындалуы туралы есеп беруді жүргізу мен жүзеге асырудың тортібін озірлеу тағы баскалар 
17.2.4. ҚР-ның Қаржы полициясы оргаидарының жуйесі жопе міндеттері 
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18.4.2. схеманыц жалгасы 

17.3. Мемлекеттік стандартизациялау оргапдары 
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16.10. схеманыц жалгасы 

17.4. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету органдарының жуйесі 

14! 
4 



17.5. Шаруашылық қызметі салаларының жуйесі 

17.6. Онеркәсіпті баскару 
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17.7. Агроонеркәсіп кешеніп басқару 

17.8. Қоріиаган ортаны қоргау органдарының жуйесі 

л 
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17.9. Қурылысты басқару органдарынын жуйесі 
ҚР-ның Үкіметі 

Қ Р - І І Ы Ң Индустрия жоне сауда министрлігі 
Қүрылыс істері жөніндегі комитеті 

Министрліктер мен ведомстволар (ІІМ, Колік жоне Коммуникациялар министрлігі, Қорғаныс министрлігі жоне баска) 
Қүрылыс істері жөніндегі Комитеттіц аумактык баскармалары 

Жергілікті окімдіктердіи күрылыс істері жөніндегі баскармалары, департаменттері (бөлімдері) 
Трестер, күрылыс-монтаж баскарма-лары, күрылыс баскармалары жоне баска күрылыс үйымдары 

17.10. Колікті және Коммуникацияларды баскару органдарының жуйесі 
ҚР-ныц Үкіметі 

ҚР-ның Колік жоне коммуникациялар министрлігі 
-

Министрліктін Авомобиль жолдары жоне автомобиль көлігі комитеті; Азаматтык авиация комитеті; Байланыс жоне акпараттандыру жоніндегі комитеті; Колікті бакылау комитеті 
Ведомстволық байланысты баскару органдары (ИМ, 

Қорғаныс Минінің, Үлттык Қауіпсіздік комитетінің т.б. 
17.11. Сауданы баскару органдарынын жуйесі 
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18-такырып. Әкімшілік-саяси аядағы баскарудын әкімішілік-
қүкықтық негіздері 

18.1. Әкімиіілік - саяси аядагы салалар жуйесі 
Әкімшіяік-саяси аяның саяалары 

Қорганыс 
Қауіпсіздік 

Әділет 
Сыртқы істер 

Ішкі істер 
18.2. Қорганысты басқару 
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IS. 2. схеманыц жалгасы 
ҚР-ның Қарулы Күіитері - Қазакстан корғанысының негізін күратын мемлекеггік оскери үйым 

ҚР-сы Қарулы Күштеріпің түрлсрі 
Қүрлыктағы эскерлер 

Әуе қорганысы оскерлері 
Әскери-оуе күштері мен оскери-теңіз күштерінің бөлімдері 

Қорғанысты қамтамасыз ету мақсаттарыіща тартьшатын ведомстволық оскери күрылымдар 
ҚР-нын шекара оскерлері 
ҚР-ның ішкі оскерлері 

ҚР-ныц Республикалық үланы 
18.3. Үлттық қауіпсіздікті басқару 
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18.3. схеманың жалгасы 
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20.4. схеманың жалгасы 
ҚР-сы Үлттық қауіпсіздігі органдары қызметінің негізгі багыттары 

Қарсы барлау - ҚР-ның кауіпсіздігіне зиян келтіруге бағытталған шет мемлекеттердің арнаулы кызметгері мен 
ұйымдарының, сондай-ақ жеке адамдардың барлау жоне өзге де кызметін табу, алдын алу, жолын кесу 
Қылмыспен күресу - тыңшылықты, террорлык кызметгі, үйымдаскан кылмысты, сыбайлас жемкорлықты, кару-жарак пен есірткі құралдарын заңсыз айналымға шыгаруды, контрабандыларды жоне өзге де кылмыстарды табу, алдын алу, жолын кесу мен ашу жөніндегі жедел-іздестіру шаралары 

Барлау - Қазакстанның қауіпсіздігіне кауіп-катерлер туралы акпараттар алу максатьшдағы ҚР-нын оскери барлау органдарымен езара комектесе орекет жасау қызметі 
_ ҚР-ның Мемлекеттік шекарасы - Республика аумағынын шегін - қүрғақ, су, жер койнауы жоне оуе кеністігі шегін айкындайтын сызык жоне осы сызык бойынша өтетін беткі кабат 

КР-ның мемлекеттік шекарасын қоргау жөніндегі окімшілік-қүқықтық режимдер (тортіптер) 
Шекара режимі - оны үстау тортібі; шекарадан өту; жүктерді, тауарлар мен малдарды өткізу; түрлі жүмыстар. косіпшілік жоне озге кызмет жүргізу, белгіленген тортіпті бүзумен байланысты кактығыстарды шет мемлекеттермен шешу 

Шекаралык, - Қазакстанның шекаралык аймағының, ішкі суларынын режимі 
Шекара арқылы өткізу пункттеріндегі режим - осы пункттерде адамдар мен көлік қүралдарының болу жоне жүріп-түру, сондай-ак адамдарды, көлік күралдарын, жүкті жоне өзге мүлікті шекара аркылы өкізуге байланысты баска да кызметті регламенттейтін тортіп (шекара оскерлері мен кеден мекемелерінің бақылау - өткізу пункттерінің кызметіне жағдайлар жасау мүддесі үшін белгіленеді) 
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18.4. Әділетті басқару 
18.4.1. Әділетті басқару органдарының жуйесі 

18.4.2. дділет органдарының міндеттері 
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18.4.2. схеманыц жалгасы 

18.5. Сыртқы істерді басқару 
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18.5. схеманыц жалгасы 

18.6. Ішкі істерді басқару 

* 
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152.6. схеманыц жалгасы 
ҚР Ішкі істер министрлігініц негізгі міндеттері 

Ішкі істер органдарыныц қоғамдық тортіп пеи когамдық 
қауіпсіздікті қорғау, кылмыстар мен окімшілік күкық бүзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, қылмыстарды ашу мен тергеу, кылмыскерлерді іздестіру, терроршылдық актілерінің жолын кссуге катысу, тагы басқалар жөнінде тиімді жүмые істеуін уйымдастыру 

Республикадағы оперативтік жағдайды талдау жоне болжаіл заңдылық пен қүкық тортібін нығайту жөніпде шешімдер озірлеу 
Қылмысқа карсы күрестің нысандары мен одістерін жетілдіру 
Ішкі істер органдарының қүрылымын жетілдіру, оны оңтайландыру, ішкі істер органдарының кызмсттері мен бөлімшелерініц арасында жоне озге де қүқық қорғау органдарымен. министрліктермен жоне ведомстволармен озара іс-кимылын жаксарту жонінде шаралар озірлеу 

Ішкі істер органдарының кызметін материалдық-техникалык. каржылық, сондай-ақ ақпараттық камтамасыз ету 
Министрлікке ҚР-ның заішарына сойкес жүктелінген өзге де мііщеттер 

Полицинны уйымдастыру 
Криминальдык полиция 

жедел іздестіру 
тергеу 

гылыми-техникалык. жоне ІІМ-гіне тікелей багынатын өзге де бөлімшелер 
Әкімшілік полиция 

учаскелік инспекторлар кызметі 
комелетке толмағаидар ісі жөніндегі учаскелік инспекторлар қызметі 



18.6. схеманың жалгасы 
сақшылық кызмет 

лицензиялык жоне рүқсат ету жүйесі 
табиғат қоргау жоне мал дорігерлік полиция 

толкүжаттык кызмет 
жол полиниясы болімшелері 

ішкі істер органдарынын арнаулы мекемелері 
озге де бөлімшелер 

оскери-тергеу органдары 
оскери-тергеу департамент 

оскери-тергеу баскармалары 
тергеу, жедел -іздестіру, жедел техникалық жоне озге де бөлімшелерден түратын гарнизон бойынша бөлімдер 

Ішкі ісминінің оскери полиниясы 

Л 
153 



19-такырып. Әлеуметтік-мәдениет аясындагы баскарудын әкімшілік-күкыктык негіздері 
19.1. Әлеуметтік-мәдениет аясындагы салалар жуйесі 

19.2. Білімді басқару 
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19.2. схеманың жалгасы 
Білім беру мекемелерішн үйымдык-күкыктык нысандары 

-

Мемлекеттік (білім беру мекемелері мен косіпорындары) 
- —Мемлекеттік емес (жеке меншік. ҚР-ның аумағында тіркелген 

қоғамдык жоне діни бірлестіктерпнң білім беру үйымдары 
-

халыкаралык болуы мүмкін 

* 
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19.2. схема ның жалгасы 
Білім жөніндегі мешекеттік саясатты іске асырудың окімшілік-қуқықтық нысандары 

Мемлекеттік білім беру стандарттарын жасау 
Білім беру мекемелеріи лицензиялау 

Білім беру мекемелерін аттестациялау 
Білім беру мекемелерін аккредитациялау 

19.3. Ғылымды басқару 
Ғылымды баскару органдарының жүйесі 

ҚР-ның Үкіметі 
ҚР-ныц Білім жоне гылым министрлігі 

— Білім жоне ғылым министрлігінің Жоғары аттестациялык комитеті 
ҚР-ның Ұлттык ғылым академиясы 

— Ы.Алтынсарин атындагы Казак білім академиясы 
Қазакстанның министрліктері мен ведомстволары 

Салалык ғылым академиялары 
Ғылыми-зерттеу мекемелері 
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19.4. Денсаулық сақтауды басқару 
А з а м а т т а р д ы н денсаулығын қорғау, аурулардыц алдын алудын, медициналык көмек көрсетудің, когамдық гигиена мен санитариянын колайлы жағдайын сактаудың медициналык шараларын қолдану болып табылады 

* \ 
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20.4. схеманың жалгасы 
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19.5. Мәдениетті басқару 
Модениетті басқару — бүл модени даму жөнііідегі мемлекеттің саясатын іске асыру, мемлекеттік мэдени-торбие функциясын іс жүзіііде жүзеге асыру мақсатьшдагы қүзыретті мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардыц аткару -окім ету кызметі 

Модени қызметті оқып білу салаяары 
Тарих пен модениет ескерткіштсрін табу, зерттеу, корғау, калпына келтіру жоне паидалану 

Коркем одебиет, кинематография, сахналық, осемдік, музыкалык онер, архитектура мен дизайн, фото өнері, өнердің озге де түрлері мен жанрлары 
Коркем халыктык косіпшілік пен қолөнер, тіл, диалекті мен сойлеу ерекшеліктері, фольклордан (халык ауыз одебиеті), одет-ғүрып, ырым-жора. тарихи топоним сияктылардан корініс табатын халык модениеті, оз орекеттілік (оуескойлык) коркемөнерпаздық 

Мүражай ісі мен коллекциялау 
Кітап шыгару мен кітапхана ісі 

Мүрағат (архив) ісі 
Теледидар, радио жоне модени күндылыктарды жасау мен тарату жоніндегі аудиобейне күралдары 

— 

Эстетикалык торбиелеу, коркемдік білім, бүл саладагы педагогикалык кызмет, модениетті ғылыми зерттеу 

— 

Модениетті басқару органдарынын, жүйесі 

— 

КР-нын Үкімегі 
— 

ҚР-ның Модениет, акпарат, қоғамдык келісім министрлігі 
— Министрліктін комитеттері — 

Министрліктің жсргілікті жерлердегі департаменттері. баскармалары (бөлімдері) 
— 

Жергілікті өкілді жоне аткарушы билік оргаіщары 
159 
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19.6. Халыкты әлеуметтік корғау саласынлағы баскару 
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У І І - Б Ө Л І М Мемлекеттік басқарудағы зандылык пен тәртіп 
20-такырып. Мемлекеттік баскаруда зандылык пен тәптіпті камтамасыз ету. 
20.1. Мемлекеттік басқарудагы заңдылық 

Мешекеттік басқарудагы заңдылык, - бүл баскару катынастарының барлык субъектілерінің мемлекеттің аумағында колданылып жүрген нормативтік к ү к ы к т ы к актілерді дол, катал жоне мүлтіксіз сактауы мен орындауы 
Заңдылықтың принциптері - негіз болатын идеялар, басшылыкка алынатын бастамалар, олар зандылыктын негізіне жатады жоне онын монін білдіреді 

Заңның жогаршыгы - зандарды барлыгының, олар кімге арналса дол жоне бүлжытнай сактау жоне орындау талабы; нормативтік к ү к ы к т ы к актілердің иерархиясын сактау талабы 
Заң алдындагы теңдік - заң алдында борі бірдеи жоне зандык нормалар талабын сактауға борі бірдей міндетті, ал бүзған жағдайда бірдей жауапты болады 

Заңдьіяықтың бірлігі - заңдар мен заңға тоуелді актілсрді біркелкі түсінуді белгілеу; бүкіл мемлекет үшін белгіленген бірыңғай нормативтік актілерді сактау; зандылыкын нормативтік негізінін бірлігі 
Заңдшықтың жалпыга бірдейлігі жоне тоқтатшмаитындыгы зандылыктын талаптары барлык органдардын, лауазымды адамдардын, коғамдык бірлестіктердің, азаматгардың кызметіне таратылады; субъектілердін ешкайсысы да зандылық аясынан тыскары калуы мүмкін емес 

I I - 7 9 4 
* 
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20.1. схеманың жалгасы 
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20.1. схеманьің жалгасы 
Заңдылықтың кепілдіктері 

Жалпы шарттар 
саяси 

экономикалык 
олеуметтік 

идеологиялык 
күкыктык 

Арнайы қүралдар 
зандык 

зандык регламентациялауды керек ететін баскару катынастарын күкыктык актілермен нормативтік бекіту 
колданылып жүрген зандарды жетілдіру 

күкык бүзушылыктың алдын алу 
күкык бүзушылыкты табу 

күкык бүзушылыкты токтату (жолын кесу) 
корғау жоне күкыкты калпына келтіру шаралары 

зандык жауаптылык 
процессуалдық кепілдіктер - бекітілген зандык росімдер 

Үйымдастыру 
зандьшыктың жағдайына бақылау жасау 

заңдылықтын жағдайына кадағалау жасау 
кадрмен камтамасыз ету тағы баскалар 

* 
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20.2. Мемлекеттік тәртіп 
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20 3. Мешекеттік басқаруда заңдылық пен тәртіпті 
қамтамасыз ету тәсидері 

20.4. Мемлекеттік бақылау 
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20.4. схеманың жалгасы 

20.4.1. ҚР-сы Президентінщ бақыяауы 
К.Р-сы Президентінің бақылауы 

Тікелей 
Жанамалык. (тиісті күрылымдар аркылы) 

ҚР-сы Президентінің окімшілігі 
Бас бакылау инспекциясы 

Мемлекеттік-күкықтык бөлім 
Адам күкыктары жөнівдегі уокіл 
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20.4.2. Өкіяді билік органдарының бакылауы 
Окілді (зап шығарушы) билік органдарыныц оакылауы 

ҚР-сы Парламенті Можілісінің 
ҚР-сы Парламснті Сенатының 

г-- - іЛликалық бюджсттің аткарылуын бакылау жөніндегі с .»п к о м и т е н т . 
Жсргілікті өкілді органдардын (Мослихаттардың) 

Есеп комитетінің міндеттері 
Рсспубликалык бюджеттің көлемі, күрылымы жоне максатты арналымы бойынша кіріс жоне шыгыс баптарының уакытылы аткарылуына бакылау үйымдастыру мен жүзеге асыру 

Мемлекеттік каржылар шығыстарынын тиімділігі мен пайдалылығын аныктау 
Республикалык бюджет жобасының кіріс жоне шығыс баптарының негізділігін бағалау 
Республикалык бюджеттіц көрссткіштерінен ауыткуды талдау мен оларды жою жоне бюджеттік процесті түтастай жетілдіру жөнінде үсыныстар озірлеу 

Республикалык бюджет каржыларынын козғалысыныц Ұлттык банкіде жоне өзге де қаржы-песие мекемелерінде зандылығы мен уакытылыгына бакылау жасау 
ҚР-ның Президентіне, Парламентіне Республикалык бюджеттіц аткаруылуынын барысы туралы үнемі үсыным-хабар беріп түру 
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20.4.3. Атқарушы билік органдарынын, бақылауы 
Атқарушы билік органдары бақылауының түрлері 

Жа,іпы - аткарушы билік органдары бакылау кызметінің түрі, ол бакылауга алынған объекті кызметініц барлық жақтарын тексеруді болжайды 
Салааралык, (ведомство үстілік) - аткарушы билік органдарынын баскарудын бірнеше салаларына катысты кешенді міндеттерді біркелкі шсшуді камтамасыз ету максатында жүзеге асыратын бакылау кызметінің түрі 

Салалық (ішкі ведомстволық) — салалык органдардын олардың ведомствосына қарасты объектілер (бағынысындагы объектілер) жонінде жүзеге асыратын бакылау кызметі 
Жалпы бақылауды жүзеге асыратын аткарушы билік органдары 

ҚР-нын Үкіметі 
Әкімдіктер,окімдер 

Салааралык, (ведомство үстілік) бақылау жүргізетін Республикалык, атқарушы билік органдары 
ҚР-ның Қоршаған ортаны қоргау министрлігі 

ҚР-нын Енбек жоне халыкты олеуметтік корғау министрлігі 
ҚР-нын Экономика жоне бюджеттік жоспарлау министрлігі 

ҚР-ның Қаржы министрлігі 
ҚР-нын Ішкі істер министрлігі 

ҚР-ныц Табиги монополияларды реттеу жоне босекелестікті корғау жоніндегі агенттігі 
ҚР-нын Мемлекеттік материалдык резервтер жоніндегі агенттігі 

— ҚР-нын Қаржы полиниясы агенттігі 
ҚР-нын Жер ресурстарын баскару жөніндегі агентпгі 

ҚР-нын Статистика жөніндегі агенттігі 
Тагы баска органдар (министрліктер, агентгіктер, комитеттер) 

168 



->0 5 Қадагалау атқарушы билік аясында заңдылықты қам-тамасыз ету төсілі ретінде 
Қадагалау заңдшықты қамтсімасыз ету тосіяі ретінде -арнайы мемлекеттік органдардың өздеріне бағынышты емес органдар мен түлгалардын зандылыкты бүзушылықты табу максатында түракты, ордайым жүргізетін байкауы 

20.5.1. Әкіміиілік кадагалау 
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20.5.1. схеманың жалгасы 
Әкімшілік қадагалау жургізетін субъектілер 

К,Р-ның қадағалау жүргізетін арнайы органдары 
Кадағалау уокілеттіктері берілген ҚР-ның өзге аткарушы билік органдары 

ҚР-ның аткарушы билік органдарының қүрамына кіретін Мемлекеттік инспекциялар 

Мемлекеттік тау-кен кадагалау 
Мемлекетгік ядролық жоне радиациялык қауіпсіздік жөніндегі кадсіійлч^ 
ҚР-ның министрліктері 
ҚР-ның агентгіктері 

К,Р-сы министрліктерінін (жанындағы) комитеттері 
ведомство үстілік уокілеттік берілгендер (Жол козғалысы кауіпсіздігініц Мемлекеттік полиниясы; мемлекеттік орт кадағалауы т.б.) 

ведомстволық сипаты бар уокілеттіктер бсрілгендер 

Әкімшілік кадагалау жүргізетін органдардың өкілеттіктері 
Әкімшілік алдын алу шараларын колдану жоніндегі 

Әкімшілік токтату (жолын кесу) шараларын қолдану ЖОІІІНДСГІ 
Окімшілік жазалар колдану женіндегі 

линензиялар мен рүхсаттар беру жөніндегі 
есепке түру жоне тіркеу жоніндегі 

қүқық шығару жөніндеп 
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20.5.2. Прокурорлық қадагалау 
Мемлекеттік баскару аясындагы прокурорлық кадағалау -

ҚР-сы Прокуратурасы оргаішарының (лауазымды адамдарының) К,Р-сы министрліктері мен ведомстволарының, жергілікті өкілді жоне аткарушы билік органдарынын, жергілікті өзін-өзі баскару органдарынын, оскери баскару органдарынын. бакылау органдарынын, олардын лауазымды адамдарынын ҚР-сы Конституииясы мен зандарын орындауыня. сондай-ақ олардын шыгаратын актілерінін зандарға сойкестігіне кадагалау жасау жөніндегі кызметі 
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20.5.2. схеманың жалгасы 
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Кб. Мемлекеттік басқарудагы com бақьиауы 
КР-ның соттары 

- К.Р-ның Жоғарғы соты 
" Облыстык жоне оларға тенестірілген соттар (Астана. Алматы калалык соттары), мамандандырылған сот - ҚР-сы оскерлерінін Әскери соты жоне баскалары 

Аудандык жоне оларга теңестірілгел соттар (калалык. ауданаралык), мамандандырылған сот - гарнизонныц оскери соты жоне баскалар 
Мамандандырылған ауданаралык экономикалык жоне окімшілік соттар 

Басқарудагы com бақшауы 
азаматтардын күкыктары мен бостандыктарын бүзатын органдар мен лауазымды адамдардың іс-орекеттері мен шешімдеріне шагымдарды Караганда 
окімшілік к ү к ы к бүзушылык туралы істерді Караганда (жүргізілген тергеудін сапасы) 

окімшілік к ү к ы к бүзушылык туралы істер жошндегі каулыга шагымдарды караган кезде 
азаматтык-күкықтык катынастардан туындайтын істерді караган кезде 

кылмыстык істерді караган кезде жүргізіледі 
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20.7. Мемлекеттік басқарудагы шагым арыз 
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