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ҚР Конституциясының 27 бабына сəйкес мемлекетпен танылатын жəне қорғалатын маңызды
құндылықтырдың бірі болып табылады. Алайда соңғы жылдары объективтік түрде келесіні
мойындау қажет: кəмелетке толмағандарды адамгершіліктік, құқықтық жəне физикалық тəрбиелеу
жеткілікті көңіл бөлінбейді, оған кейде олардың тарапынан жасалатын əкімшілік əрекеттердің
санының өсуі куə болады. Кəмлетке толмағандардың əкімшілік жауапкершілігі, кəмелетке
толмағандар құқық бұзушылығымен күресу көптеген ғалымдардың, зерттеушілірдің зерттеу пəні
болып табылады. Бұл жұмыста
М.Нарикбаев, К.Бегалиев, Е.Қайыржанов, Д.Чукмаитов,
В.Кубрявцев, В.Эминов, В.Щепельков сияқты белді ғалымдардың еңбектері қолданылды. Бұл
жұмыста кəмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылық жағдайлары, ерекшеліктері
қарастырылып, олардың тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасасуға талпыныс бар. Кəмелетке
толмағандар құқық бұзушылығымен күресудің тиімді шараларын іздеу, анықтау мақсатында оның
тарихи аспектісіне көңіл бөлінеді[1].
Əкімшілік құқық бұзушылық ұғымы мен құрамына тоқтала кетейік. Қоғамдағы адамдардың
мінез-құлқы заңды жəне заңсыз (құқыққа қарсы) болуы мүмкін. Құқыққа қарсы мінез-құлық
азаматтық-құқықтық, тəртіптік қылықтарды, əкімшілік құқық бұзушылықтарды жəне қылмыстарды
жасауда көрінеді. Əкімшілік жауаптылықтың заңды негізі болып əкімшілік құқық бұзушылық
саналады. Жеке тұлғаның құқыққа қарсы, кінəлі (қасақана немесе абайсызда жасалған) іс-əрекеті
немесе əрекетсіздігі, заңды тұлғаның құқыққа қарсы іс-əрекеті не əрекетсіздігі əкімшілік құқық
бұзушылық деп танылады (ҚР ƏҚБТ кодексінің 28-бабы). Бұл норманы талдау барысында барлық
əкімшілік құқық бұзушылықтарға тəн, жалпы белгілерді анықтауға жəне осы белгілері арқылы заңсыз
мінез-құлықты, заңды мінез-құлықты, сонымен бірге басқа да құқық бұзушылыққа тəн (қылмыстар,
тəртіптік қылықтар жəне т.б.) ерекшеліктерді айыруға болады.
Бұл белгілердің қатарына мыналарды жатқызуға болады:
— теріс қоғамдық;
— құқыққа қарсылық;
— кінəлілік;
— жазаланатын əрекет.
Осы аталғандардың ішінен бастапқы сипаттамалық белгілер болып əрекет саналады. Бұл мінезқұлықтың ерікті актісі. Ол мінез-құлықтың екі аспектісін құрайды, олар: əрекет жəне əрекетсіздік.
Əрекет — бұл саналы түрде міндеттерді орындамау, заңды талаптарды жəне де тыйым
салуларды бұзу (мысалы, аң аулау тəртібін бұзу, жол полиция қызметкерінің талабы бойынша көлік
құралын тоқтатпау жəне т.б.).
Əрекетсіздік — бұл салғырттық танытып, тиісті міндеттерді орындамау (мысалы, өрт
қауіпсіздігі ережелерін орындамау жəне т.б.).
Өзінің əлеуметтік мағынасына қарай əрекет оң немесе адамдардың, қоғамның жəне мемлекеттің
мүдделеріне зиян келтіретін теріс қоғамдық əрекет болып бөлінеді. Қандай əрекет теріс екендігі
əкімшілік жауаптылық институттың шеңберінде заңмен анықталады. Сондықтан қандай да болмасын
теріс қоғамдық əрекет əкімшілік құқық бұзушылық белгілерінің мазмұнына қатысты болмайды.
Құқық нормасын бұзатын əрекетті жасау. Бұл нормалар тек əкімшілік құқық нормасына жатуы ғана
мүмкін емес, сонымен қатар басқа да құқық салаларына жатады. Бірақ бұл жағдайларда белгіленетін
нормалар əкімшілік жауаптылық шаралармен қорғалады. Кінəлілік əкімшілік құқық бұзушылықты
қасақана жасау немесе абайсыздықпен жасауды білдіреді. Кінə — əкімшілік құқық бұзушылықтың
құрамының аса маңызды бір бөлігі болып саналады. Кінəнің нысандары толығырақ ҚР ƏҚБтК 29-30баптарында қаралады. Əрекет үшін əкімшілік жауаптылық əкімшілік құқық бұзушылықтың
белгілеріне жатады.
Бір жағынан, əкімшілік құқық бұзушылық -əкімшілік жауаптылықтың негізі, ал екінші жағынан
мұндай жауаптылық — əкімшілік құқық бұзушылықтың заңдылық табиғатын анықтайтын белгі.
Заңда белгіленген жағдайларда əрекетті ə.қ.б. деп тану үшін, əрекет жəне оның заңға қарсы, қолайсыз
зардаптарды келтіруінің арасында себепті байланыс болуы қажет. Əкімшілік құқық бұзушылық
түсінігі (ҚР ƏҚБтК 28-бабы) барлық əкімшілік құқық бұзушылықтарға тəн жалпы əлеуметтікқұқықтық белгілерін қамтиды.
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Мысалы, ұсақ бұзақылық, теріс қоғамдық, заңға қарсы, кінəлі əрекет əкімшілік түрде
жазаланады. Бірақ, əкімшілік құқық бұзушылықтың əрбір түрі өзіне тəн əрекетін, зардаптарын жəне
құқық бұзушылық жасаған жеке тұлғаны сипаттайтын белгілеріне ие. Олардың жиынтығын
заңғылымында əкімшілік құқық бұзушылықтың құрамы деп атайды. Əкімшілік құқық бұзушылық
құрамында əкімшілік құқық бұзушылық түсінігінің жалпы белгілері нақтыланады. Қандай да
болмасын құқық бұзушылық белгілі бір қоғамдық қатынастарға қол сұғады (нысан), өз алдына,
белгілі бір жағдайдағы тұлға еркінің сыртқы көрінісі (объективтік жағы), белгілі бір адам жасайды
(субъект) жəне сол адамның істеген əрекетіне деген психикалық қатынасы көрінеді (субъективті
жағы). Осы төрт элемент əкімшілік құқық бұзушылық құрамын құрайды.
Сонымен, əрекетті нақты əкімшілік құқық бұзушылық деп анықтайтын əкімшілік құқықтық
заңмен белгіленген элементтер əкімшілік құқық бұзушылық құрамы деп аталады. Əкімшілік құқық
бұзушылықтың белгілерін оның заңдылық құрамынан айыра білу қажет. Əкімшілік құқық
бұзушылықтың құрамында мынадай элементтер бар:
Құқық бұзушылық нысаны (қандай да болмасын аядағы қоғамдық қатынастардың тұрақты
жетілуіне құқық бұзушының қол сұғуы);
Объективтік жағы (белгілеген ережелерді бұзуға байланысты нақты əрекет;
Құқық бұзушылықтың субъектісі — ақыл-есі дұрыс, 16 жасқа толған жеке тұлға.
Құқық бұзушылықтың субъективті жағы, құқық бұзушының жасаған əрекетке деген психикалық
қатыстылығы, яғни қасақаналық немесе абайсыздық нысанындағы кінə.
Əкімшілік құқық бұзушылық нысанының дəрежесіне қарай жалпы, текті, түрлі жəне нақты деп
бөлінеді. Құқық нормаларымен реттелінген жəне əкімшілік жауаптылық шараларымен қорғалатын
қоғамдық қатынастар жалпы нысан болып саналады. Оларға еңбек жəне халықтың денсаулығы,
меншіктің түрлері, қоғамдық тəртіп, басқарудың белгілеген тəртібі жəне т.б. жатады.
Текті нысан — жалпы нысанның жеке бөлігін құрайтын қоғамдық қатынастар тобы, бұған
мысалы, ҚР ƏҚБ Кодексінің 21-тарауында қамтылған, əкімшілік құқық заңының қорғауына алынған
қоғамдық қатынастар жатады. Түрлі нысан — бір текті құқық бұзушылыққа тəн қоғамдық қатынастар
(жол қозғалыс, төлқұжат ережелерін бұзу жəне т.б.). Нақты нысан — əкімшілік жауаптылықтың
шараларымен қорғалған нақты қоғамдық қатынастарға зиян келтіру. Мысалы, ƏҚБтК 330-бабының
нақты нысаны -«қоғамдық тəртіп». Əкімшілік құқық бұзушылықтың көп бөлігі бір ғана нақты
нысанға қол сұғады. Бірақ, екі немесе одан да көп нақты нысанға зардап келтіретін əкімшілік құқық
бұзушылықтар бар. Мысалы, ҚР ƏҚБтК 468-бабының 1-тармағында жүргізушінің жол қауіпсіздігі
ережелерін бұзу салдарынан көлік құралдарына зиян келтіруі үшін жауаптылық белгіленіп отыр. Бұл
құқық бұзушылық жол қозғалысының қауіпсіздігіне жəне де меншіктің қандай да болмасын түріне
зиян келтіреді.
Əкімшілік құқық бұзушылық құрамында екі немесе одан да көп нақты нысанын көрсетуіне
қарай негізгі, қосымша жəне факультативтік нақты нысандар бөлінеді. Негізгі нақты нысан —
қоғамдық қатынастардың қорғалуына шығарылған норма. Мысалы: ҚР ƏҚБтК 27-тарауында жол
қозғалысы қауіпсіздігі көрсетілген. Қосымша нысан деп негізгі нысанға қол сұғушылық жасаған
кезде зардап келтірілетін қоғамдық қатынас саналады[2]. Факультативтік нысан — əкімшілік құқық
бұзушылық жасау кезінде зардап келтірілуі мүмкін қоғамдық қатынас. Мысалы, ұсақ бұзақылықтың
нақты нысаны болып қоғамдық тəртіп саналады. Бірақ, бұндай ұсақ бұзақылықты жасау кезінде, яғни
қоғамдық орындарда былапыт сөйлеу, азаматтарды қорлап тиісу жеке адамның мəртебесіне нұқсан
келтіреді. Ал кейбір жағдайларда мұндай əрекеттерді жасау кезінде жеке адамның мəртебесіне
нұқсан келмейді. Құқық бұзушылықтың объективтік жағы — əкімшілік құқықпен тыйым салған
əрекет немесе əрекетсіздік.
Жоғарыда атап өткендей, əрекет немесе əрекетсіздік көптеген құқық салаларымен (азаматтық,
еңбек, қаржылық жəне т.б.) реттелетін нақты қоғамдық қатынастарға қол сұғуы мүмкін. Əкімшілік
құқық бұзушылықтың объективтік жағын заң шығарушы көптеген жағдайларда уақытына, орнына,
əдісіне, əрекеттің жасалу сипаттамасына, оның келтірген зиянды зардаптарына, бұрын құқыққа қарсы
əрекет жасауы, оның қайталануына қарай ажыратады. Əкімшілік құқық бұзушылықтың субъектісі
болып нақты əкімшілік құқық бұзушылық жасаған жеке тұлға саналады.
ҚР ƏҚБтК субъектілердің 8 тобын белгілейді:
ҚР азаматтары(31, 32-баптар).
Кəмелетке толмағандар (72-бап).
Лауазымды тұлғалар (34, 35-бап).
Заңды тұлғалар (36-бап).
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Артықшылықтары жəне əкімшілік жауаптылықтан қорғанышы бар адамдар (686,687, 688,689,
690-баптар).
Жеке кəсіпкерлер (34-бап, 3-тармағы).
Дипломатиялық қорғанышы бар адамдар (692-бап).
Шетелдіктер, шетелдік заңды тұлғалар жəне азаматтығы жоқ адамдар (37-бап).
Заң əкімшілік жауаптылыққа тартылатын лауазымды тұлғалардың мемлекеттік жəне
кəсіпқойлық қызметтерінің ерекшеліктеріне байланысты құқықтық режимін белгілейді.
Осыған байланысты олар 5 топқа бөлінеді:
Мемлекеттік əкімшілік жəне саяси қызметшілер;
Əскери қызметшілер мен жиында жүрген азаматтар, əскери міндетті адамдар.
Прокурорлар, ІІО-ның қатардағы жəне басшы құрамдағы тұлғалары, салық полициясы мен
кедендік органдар қызметі.
Тəртіптік жарғылар (темір жол, теңіз, өзен көлігі мен азаматтық авиацияның қызметі)
қолданатын адамдар.
Артықшылықтары жəне əкімшілік жауаптылықтан қорғанысы бар адамдар (парламент депутаты,
Президентке, Парламент депутаттығына үміткерлер, Конституциялық Кеңес мүшелері, судьяның, ҚР
Бас прокурорының жауаптылығы).
Əкімшілік құқық бұзушылықтың субъективті жағы -субъектінің заңға қайшы əрекеті немесе
əрекетсіздігінің жəне оның салдарына деген психикалық қатынасы. Ол қасақаналық жəне абайсыздық
нысан түрінде жасалынады.
Əкімшілік құқық бұзушылықты саралау деп жасалған əрекеттің нақты əкімшілік құқықтық
нормада белгіленген əкімшілік құқық бұзушылық құрамының белгілеріне сəйкестігін анықтауды
айтамыз.
Саралау — қандай да болса лауазымды тұлғаның, жасалған əрекеттердің заңдылық нормасында
көрсетілген құқық бұзушылық, құрамының сəйкестігін анықтауға бағытталған айқындау процесі. Ол
салыстырудың қорытындысы болып жасалған əрекетке құқықтық баға беру саналады. Əкімшілік
құқықтық саралау əкімшілік құқық бұзушылық туралы істер өндірісін жүргізудің сатыларында
болады, оларға:
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғау.
Істі қарау жəне əкімшілік іс бойынша қаулы шы 3. Іс бойынша қаулыға шағым беру жəне
наразылық білдіру.
Іс бойынша шешімді орындау.
Əкімшілік құқық бұзушылық істерін қозғау жəне əкімшілік тергеудің бастапқы сатысында бар
ақпараттар көлемі арқылы, тек қана əрекеттің құқыққа қарсы екендігі туралы қорытынды жасауға
болады. Саралаудың бастапқы міндеті осы жасаған əрекеттің қандай құқық бұзушылықтың түріне
жататындығын, оның ішінде:
— əкімшілік құқық бұзушылық;
— қылмыс;
— тəртіптік қылық;
— азаматтық-құқықтық қылық екендігін анықтаумен аяқталады.
Əкімшілік тергеу процесінде қаралып отырған əрекет əкімшілік құқық бұзушылық туралы
заңның қандай нормасына сəйкес келетіндігі туралы сұрақ шешіледі. Істі қозғау жəне əкімшілік
тергеу сатыларында əрекетті саралау бастапқы сипатқа ие болады, жасалған əрекетке қорытынды
баға беруді, əкімшілік тергеу кезінде құқық нормасын қолдануды шешеді.
Оны зерттеген орган (лауазымды тұлға):
Бастапқы саралаумен келіседі.
Немесе қаралып отырған əрекетті басқа түріне саралауға қорытынды жасайды, ол қаулыда
көрсетілуі тиіс. Яғни, іс өндірісін қысқарту немесе əкімшілік жаза салуды белгілейді. Жалпы ереже
бойынша əкімшілік құқық бұзушылық туралы қабылданған қаулыға шағымдану жəне наразылық
танытуға болады.
Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің (бұдан əрі – ҚР
ƏҚБтК) 72-бабына сəйкес əкімшілік құқық бұзушылық жасалған кезде 16 жасқа толған, бірақ 18
жасқа толмаған адамдар кəмелетке толмағандар деп танылады.
Əкімшілік құқық бұзушылық жасаған кəмелетке толмағандарға тəрбиелік ықпал етудің
мəжбүрлеу шаралары қолданылуы немесе əкімшілік жаза тағайындалуы мүмкін.
Əкімшілік құқық бұзушылық жасаған кəмелетке толмаған адамға айыппұл салынады. Заңда
қарастырылғандай кəмелетке толмаған адамға салынатын əкімшілік айыппұлдың мөлшері айлық
63

Ре
по
з

ит
о

ри
й

Ка
р

ГУ

есептік көрсеткіштің бестен бір бөлігінен кем болмауға жəне он айлық есептік көрсеткіштен аспауға
тиіс. Негізінен, айыппұл кəмелетке толмаған адамда бар мүліктің есебінен төленеді. Егер, кəмелетке
толмаған адамның айыппұл төлеуге жеткілікті мүлкі болмаған жағдайда, айыппұл ата-анасына
немесе олардың орнындағы адамдарға салынады.
Ал, арнаулы құқықтан айыру жазасы кəмелетке толмағандарға бір жылдан аспайтын мерзімге
қолданылады. Əкімшілік жазалардың басқа да түрлері (əкімшілік қамауға алуды қоспағанда), сондайақ осы Кодекстің 45 жəне 57-баптарында аталған əкімшілік-құқықтық ықпал ету шаралары əкімшілік
құқық бұзушылық жасауда кінəлі кəмелетке толмағандарға жалпы негіздерде қолданылады[3].
Кəмелетке толмаған адамға əкімшілік жаза қолданған кезде оның өмір сүру жəне тəрбиелену
жағдайлары, психикалық даму деңгейі, жеке басының өзге де ерекшеліктері, сондай-ақ оған жасы
үлкен адамдардың əсер етуі ескеріледі. Мəселен, əкімшілік құқық бұзушылықты бірінші рет жасаған
кəмелетке толмаған адамды сот, əкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарауға уəкілетті орган
(лауазымды адам) оған заңдарда көзделген тəрбиелік ықпал ету шараларын қолдана отырып,
əкімшілік жауаптылықтан немесе тағайындалған əкімшілік жазаны орындаудан босатуы мүмкін.
Кəмелетке толмаған балаға тəрбиелік ықпал етудің мынадай шаралары тағайындалуы мүмкін:
1) заңды түсіндіру;
2) ата-аналарының немесе олардың орнындағы адамдардың не мамандандырылған мемлекеттік
органның қадағалауына беру;
3) келтірілген зиянның есесін толтыру міндетін жүктеу;
4) бос уақытын шектеу жəне кəмелетке толмаған баланың мінез-құлқына ерекше талаптар
белгілеу.
Кəмелетке толмағандар жауапкершілігін анықтаған кезде жоғарғы шараларға төмендегідей
анықтама бере кетуді жөн санадық.
Оларға:
Біріншідензаңды түсіндіру дегеніміз – бұл кəмелетке толмаған адамға оның əрекетімен
келтірілген зиянды жəне ƏҚБтК-те көзделген құқық бұзушылықтарды қайталап жасаудың заңдық
салдарын түсіндіру болып табылады.
Екіншіден, қадағалауға беру — бұл ата-аналарға немесе олардың орнындағы адамдарға, не
мамандандырылған мемлекеттік органдарға кəмелетке толмаған адамға ықпал ету жəне оның мінезқұлқына бақылау жасау жөніндегі міндеттерді жүктеуден тұрады.
Үшіншіден,келтірілген зиянды жөнге келтіру міндеті – бұл негізінен кəмелетке толмаған
адамның мүліктік жағдайы мен тиісті еңбек дағдыларының болуы ескеріле отырып жүктеледі.
Төртіншіден, бос уақытын шектеу жəне кəмелетке толмаған адамның мінез-құлқына ерекше
талаптар белгілеу дегеніміз — бұл белгілі бір орындарға баруға, бос уақытын өткізудің белгілі бір
нысандарын, оның ішінде көлік құралдарын пайдалануға, тəуліктің белгілі бір уақытынан кейін
үйден тыс жерлерде болуға, кəмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияның
рұқсатынсыз басқа жерлерге кетуге тыйым салуды көздейтін шара түрі. Сонымен қатар, кəмелетке
толмаған адамға оқуды аяқтау не кəмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау жөніндегі
комиссияның көмегімен жұмысқа тұру талабы қойылуы мүмкін.
Бос уақытын шектеу жəне кəмелетке толмаған баланың мінез-құлқына ерекше талаптар белгілеу
шаралары үш айға дейінгі уақытқа белгіленеді. Егер де бос уақытын шектеу жəне кəмелетке толмаған
баланың мінез-құлқына ерекше талаптар белгілеу шаралары жүйелі түрде орындалмаған жағдайда,
мамандандырылған мемлекеттік орган бұл шараның күшін жойып, кəмелетке толмаған баланы
əкімшілік жауаптылыққа тарту мəселесін шешу үшін материалдарды сотқа ұсынады.
Негізінен, сотта кəмелетке толмаған жас басқа да жеңілдететін жəне ауырлататын мəнжайлармен бірге жеңілдететін мəн-жай ретінде ескеріледі.
Айта кететін бір жайт, кəмелетке толмаған балаға бір мезгілде тəрбиелік ықпал етудің бірнеше
шаралары тағайындалуы мүмкін.
ƏҚБтК-те қарастырылғандай өзіне əкімшілік құқық бұзушылық үшін əкімшілік жаза
қолданылған кəмелетке толмаған адам əкімшілік жаза қолдану туралы қаулының орындалуы
аяқталған күннен бастап алты айдың ішінде осындай жазаға ұшырады деп есептеледі.
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жөніндегі қаулығы шағым мен наразылықты қарайтын
орган (лауазымды тұлға) шығарылған қаулының заңдылығы мен негізділігін тексереді (663-бап, 2тармағы) жəне Кодекстің 664-бабында көрсетілген шешімдердің бірін қабылдайды[4].
Əкімшілік құқық бұзушылық саралау процесі жасалған əрекет белгілерінің нақты құқықтық
нормада көрсе тілген əкімшілік құқық бұзушылық құрамының белгілеріне сəйкестігін, олардың
ұқсастығын анықтау мақсатында жүргізіледі. ҚР əкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 2-бабы
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əкімшілік жауаптылықтың негізін бекітеді, яғни Кодекстің Ерекше бөлімінде көзделген құқық
бұзушылық құрамының барлық белгілері бар əрекет жасау əкімшілік жауаптылықтың негізі болып
табылады. Əрекеттің белгілерін табу дəлелдемелерді жинау мен бағалау арқылы жүзеге асырылады.
Олар саралау шеңберінен тыс жəне жасалған фактілі жағдайдың айтарлықтай көлемін құрайтын
белгілерді: жасалған құқық бұзушылықтың орны, уақыты, əдісі, құрамы жəне жағдайы жəне т.б.
қамтиды. Əкімшілік құқық бұзушылықты саралау кезінде көптеген белгілер арасынан қажетті түрде
маңыздысын таңдап алу керек. Оларға, біріншіден, қандай да болмасын əкімшілік құқық бұзушылық
түріне тəн жалпы белгілер, қоғамдық қауіптілік жəне құқыққа қарсылық жатады.
Жасаған əрекеттің қоғамдық қауіптілігі жəне құқыққа қарсылығы туралы қорытынды жасауда,
саралауды жүргізетін тұлға қолданыстағы күші бар заңдарды білуі, кəсіпқойлық тəжірибесі, оның
ішінде заң мен арды басшылыққа ала отырып, дəлелдемелерді өз жиынтығында жан-жақты толық
жəне объективті қарауға негізделген өзінің ішкі сезімі бойынша бағалайды. Жасалған əрекеттің
қоғамдық қауіптілігін жəне құқыққа қарсылығын анықтағаннан кейін, саралаудың екінші, айрықша,
күрделі сатысы басталады. Екінші сатының міндеті осы жасалған əрекетке қандай əкімшілік құқық
норма көзделгендігін анықтау болып саналады. Бұл жерде нақты қай əкімшілік құқық бұзушылық
түрінің белгілеріне жататындығын қажетті түрде анықтау жəне салыстыру керек.
Сонымен, əкімшілік құқық бұзушылықты саралау процесінің негізгі мазмұны жасалған əрекет
белгілерін əкімшілік құқық бұзушылықтың құрамының белгілерімен салыстыру болып табылады.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ
ҚАЛЫПТАСУЫ ЖƏНЕ ОЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЖОЛДАРЫ
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Адамның денсаулығы – бұл өмірдің басты құндылығы, ол адамның қажеттіліктерінің
иерархиясында ең жоғары сатыға ие. Денсаулық – адам бақытының маңызды компоненттерінің бірі
жəне табысты əлеуметтік-экономикалық дамудың алғышарттарының бірі. Азаматтың
конституциялық құқықтары мен бостандықтарының іске асыруының ерекшелігіне, Азаматтың
əрдайым құқықтары мен бостандықтарымен қолдану болып табылады.
Əр адам туғанна өлгенге дейін медициналық қарым-қатынастардың əлеуетті субьектісі болып
табылады. Медициналық қызметкерлердің қолында еліміздің ең қымбат қазынасы – бұл адам жəне
азаматтың өмірі мен денсаулығы жатыр. Адам жəне адамның өмірі мен құқықтары Қазақстан
Республикасының ең қымбат қазынасы. Медициналық тəжірибедегі барлық медициналық
процедуралар, диагностикалар жəне емдеудің нəтижесі əр қашанда оңды қорытындысын əкелмейді.
Медициналық қызметкерлердің мұндай қателерді жіберуі, ешқашан жауапсыз қалмауы керек. Себебі,
азаматтар көмекке жүгінген кезде алдарында қиындық туындаған жағдайда, олар конституциялық
заңнамаға, яғни құқықтары мен бостандықтары бар екенін ұмытпау қажет.
Медициналық сақтандыру. Сақтандыру сөзі ағылшын тілінде «insurance» - «сенім» деген сөзді,
ал иврит тілінде «қорғаныс» сөзді білдіреді, ал қазақ тілінде «сақтан,сақтану» деген сөздерді білдіреді
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