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1  бөлім.  Шетелдіктердің Қазақстан Республикасына 
келіп-кету тəртібі

Шетелдіктер Қазақстан Республикасына қандай құжаттармен  
келіп-кете алады?

Егер Қазақстан Республикасының тиiстi тараппен келiсiмiнде 
өзгеше тəртiп белгіленбесе немесе Қазақстан Республикасының (бұдан əрі 
-ҚР) Үкіметі өзгеше тəртіп белгілемесе, шетелдiктер жарамды шетелдік 
паспорттар немесе оны алмастыратын құжаттар бойынша Қазақстан 
Республикасының келу визалары болған кезде Қазақстан Республикасына 
келе алады (Шетелдiктердiң құқықтық жағдайы туралы ҚР 1995 жылғы 
Заңының 22 жəне 23 б.б.).

Шетел  азаматының Қазақстан Республикасында  тіркелуі
Егер ҚР тиісті тараппен жасасқан келісім немесе ҚР Үкіметі өзгеше 

тəртіп белгілімесе, ҚР Мемлекеттік шекарасын кесіп өткен күннен бастап  
күнтізбелік бес күннен астам ҚР уақытша болатын көшіп келушілерде 
уақытша тұруға (тіркеуге) рұқсаты болуы қажет (21.01.2012 ж. № 148 
Көшіп келушілердің ҚР келуінің жəне онда болуының, сондай-ақ олардың 
ҚР кетуінің қағидалары).

Көшіп келушілерді тіркеуді ҚР Ішкі істер министрлігінің  көші-қон 
полициясы органдары тегін іске асырады.



Шетелдік азаматты тіркеу үшін жеке немесе заңды тұлғалар, 
сондай-ақ тіркеуге өзі келген шетелдіктер 06.04.2015 ж.  №303 "Қазақстан 
Республикасында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 
адамдарды тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9 т.  
анықталған  құжаттар тізімін  (жеке басын куəландыратын құжат, көші-қон 
карточкасы, тіркеу туралы қолдаухат) ұсынады. 

Кейбір санаттағы шетелдіктерді (дипломатиялық жəне консулдық 
қызметкерлер, олардың отбасы мүшелері, халықаралық ұйымдар 
қызметкерлері, СІМ шақыруымен келген адамдар) тіркеуді Сыртқы істер 
министрлігі іске асырады.

Визасыз келу жəне онда тұру режимі жөнінде халықаралық келісім 
жасасқан елдерден ҚР-ға келуші адамдарды тіркеу визасыз болға рұқсат 
етілген  мерзімге жасалады.  Егер нақты мерзім көрсетілмесе, тіркеу 30 
тəуліктен аспайтын мерзімге, ал Еуразиялық экономикалық одақ 
мемлекеттерінің азаматтары үшін ҚР келген күннен  тоқсан тəулікке 
жасалады.

ҚР-да болу уақыты 5 күннен аспайтын мерзімде  
тіркелу қажет пе?

Егер шетелдіктің келу мерзімі 5 күннен аспайтын болса, тіркелу 
міндетті емес. 



Жекелеген шетел мемлекеттері азаматтарының Қазақстан 
Республикасына келуінің жəне тұруының, сондай-ақ олардың 

Қазақстан Республикасынан кетуінің тəртібі

Егер Қазақстан Ре спубликасында болу кезеңі  Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өткен кезден бастап 
күнтізбелік отыз күннен аспаса, келесі елдердің азаматтары Қазақстан 
Республикасына визаcыз келеді жəне Қазақстан Республикасынан визасыз 
кетеді:  

Аустралия Одағы, Америка Құрама Штаттары, Аустрия Республикасы, 
Бельгия Корольдігі, Болгария Республикасы, Біріккен Араб Əмірліктері, 
Германия Федеративтік Республикасы, Грек Республикасы, Дания Корольдігі, 
Жаңа Зеландия, Жапония, Израиль Мемлекеті, Ирландия Республикасы, 
Исландия Республикасы, Испания Корольдігі, Италия Республикасы, Канада, 
Кипр Республикасы, Корея Республикасы, Латвия Республикасы, Литва 
Республикасы, Люксембург Ұлы Герцогтігі, Мажарстан, Малайзия, Мальта 
Республикасы, Мексика Құрама Штаттары, Монако Князьдігі, Нидерланд 
Корольдігі, Норвегия Корольдігі, Польша Республикасы, Португалия 
Республикасы, Румыния, Сингапур Республикасы, Словак Республикасы, 
Словения Республикасы, Түркия Республикасы, Ұлыбритания мен Солтүстік 
Ирландия Құрама Корольдігі, Финляндия Республикасы, Француз 
Республикасы, Хорватия Республикасы, Чех Республикасы, Чили 
Республикасы, Швейцария Конфедерациясы, Швеция Корольдігі жəне 
Эстония Республикасы.



Қай санаттағы шетелдіктер тіркеуден босатылады?
Паспорттарды тіркеуден келесі шетелдіктер босатылады: 
- дипломатиялық немесе қызметтік паспорттары бар;
- Қазақстан Республикасына Қазақстан Республикасының «дипломатиялық», 
«қызметтік» жəне «инвесторлық» санаттағы визаларымен келген немесе 
Қазақстан Республикасының инвестициялар мəселелері жөніндегі уəкілетті 
органынан "инвестор" мəртебесін растаған кезде (визасыз болу режиміндегі 
елдер үшін);
- 16 жасқа толмаған көшіп келушілер босатылады (21.01.2012 ж. №148 Көшіп 
келушілердің Қазақстан Республикасына келуінің жəне онда болуының, 
сондай-ақ олардың Қазақстан Республикасынан кетуінің қағидаларының 10 т 
.).

Белгілі елді-мекенде тіркелген соң, шетелдiктер Қазақстан  
Республикасының  аумағында орын ауыстыра ала ма?

Белгілі тұрғылықты жерге тіркелген соң, шетелдiктер Қазақстан 
Республикасының  аумағында еркiн жүрiп-тұра алады (тіркеу мерзімінің 
ішінде), оның ішінде шетелдіктердің болуына рұқсат етілмейтін аумақтардан 
басқа аймақтар мен елді-мекендерде жүріп-тұра алады (Шетелдiктердiң 
құқықтық жағдайы туралы ҚР Заңының 16 б.).

Мұндай шектеулерді уəкілетті мемлекеттік органдары мемлекеттiк 
қауiпсiздiктi қамтамасыз ету, қоғамдық тəртiптi, халықтың денсаулығы мен 
адамгершiлiгiн сақтау, Қазақстан Республикасының азаматтары мен басқа да 
адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау үшiн қажет болғанда 
белгілейді.



Тұрғылықты жерінің өзгеруіне байланысты қайта тіркелу
қажет пе?

Азаматтың тұрақты немесе көбiнесе тұратын елдi-мекені оның 
тұрғылықты жерi деп танылады (ҚР Азаматтық кодексі 16-б. 1-т.). Көшіп 
келуші Қазақстан Республикасында уақытша тұратын жерін ауыстырған 
кезде қабылдаушы адам бұл туралы ішкі істер органдарына үш жұмыс күні 
ішінде хабарлайды. Тұрақты немесе уақытша тұратын жері өзгерген 
жағдайда, көшіп келушілер күнтізбелік бес күн ішінде жаңа тұратын жері 
бойынша ішкі істер органдарында қайта тіркеуден өтеді (21.01.2012 ж. 
№148 Көшіп келушілердің Қазақстан Республикасына келуінің жəне онда 
болуының, сондай-ақ олардың Қазақстан Республикасынан кетуі 
қағидаларының 10-т.).

Егер шетелдік көші-қон карточкасын жоғалтып немесе 
абайсызда бүлдіріп алса.

Көші-қон карточкаларын жоғалтқан немесе абайсызда бүлдіріп 
алған кезде шетелдіктер 3 жұмыс күні ішінде бұл туралы ішкі істер 
органдарына өтініш білдіреді, тексерістен кейін арыз иесіне көші-қон 
карточкаларының көшірмесі беріледі жəне тіркелгені туралы белгі 
қойылады. (27.05.2013 ж. №351 Көші-қон карточкасын беру қағидасының 
12-т.).



ҚР аумағы арқылы транзитпен жол жүру
Шетелдіктердің Қазақстан Республикасының аумағы арқылы 

транзитпен жол жүруіне, оларда үшінші елге кіру үшін жарамды құжаттар 
(визалар) болған жағдайда, бес тəуліктен аспайтын мерзімге рұқсат етіледі. 

Көші-қон  заңнамасын бұзғаны үшін қандай жауаптылық 
қарастырылады?

Қазақстан Республикасының халықтың көші-қоны саласындағы 
заңнамасын бұзғаны үшін шетелдікке ескерту, айыппұл салу, əкімшілік қамақ 
жəне  ҚР шегінен шығарып жіберу түрінде жауаптылық қарастырылады (ҚР 
"Əкімшілік құқық бұзушылық туралы" Кодексінің 517-бабы).

Егер шетелдік Қазақстан Республикасында болудың мерзімі мен 
тəртібін оларға байланысты емес дəлелді себептермен бұзса
Қазақстан Республикасының аумағында шетелдіктердің болу 

мерзімдері жəне тəртібі бұзылған жағдайда, егер кідіріс оларға байланысты 
емес дəлелді себептер (форс-мажорлық жағдайлар – табиғат апаттары, 
метереологиялық жағдайлар, науқастану, көліктің қалыпты жұмысының 
бұзылуы жəне басқалары) бойынша болса шетелдіктер көші-қон 
карточкаларына тиісті белгілерді қоя отырып, лауазымды адамдардың өкімі 
бойынша шекара арқылы өткізіледі. (27.05.2013 ж. №351 Көші-қон 
карточкасын беру қағидасын бекіту туралы 14-т.).



2 бөлім. Қазақстанда қолданылатын валюта

Қазақстан Республикасында тауарлар мен қызмет көрсетулер
үшін төлем  қалай жүргізіледі?

Қазақстан Республикасының аумағында тауарлар мен қызмет 
көрсетулер алу үшін төлемдер жүргізудің ақшалай бірлігі  теңге болып 
табылады.

Қазақстан Республикасында төлемдер жүргізудің амалдары  жөнінде
 Қазақстан Республикасының аумағында төлемдер қолма қол жəне 

қолма қол жасалмайтын есеп айырысу түрінде жүргізіледі.

Қазақстан Республикасында басқа валюталардың айналымы
ҚР аумағында шетел валютасын, сондай-ақ міндеттемелер бойынша 

есеп айырысуда шетел валютасында төлем құжаттарын қолдануға тек ерекше 
жағдайларда жол беріледі.  



Қазақстан Республикасының аумағына валютаны 
кіргізу жəне шығару

Бұл қарым-қатынастар 05.07.2010 ж. Кедендік одақтың кедендік 
шекарасы арқылы қолма қол ақшалай қаражаттар мен (немесе) ақша 
құралдарын жеке адамдардың өткізу тəртібі туралы келісіммен  реттеледі. 

Кедендік одақ (Əзербайжан, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей) 
мемлекеттерінің арасында ақшалай қаражаттарды кіргізу немесе шығару 
шектеусіз жəне кедендік мағлұмдаусыз іске асырылады. 

Ақшалай құражатты Кедендік одақтың кедендік  аумағының құрамдас 
бөлігі болып табылмайтын аумаққа кіргізу немесе шығаруда  он мың АҚШ 
долларынан асатын сома міндетті кедендік мағлұмдауға жатады.

Міндетті мағлұмдау рəсімін орындамағаны немесе жалған мəліметтер 
ұсынғаны үшін мағлұмдалмаған валюта құндылықтарының көлеміне сай 
əкімшілік (Əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодекстің 551-т.)  немесе 
құқықтық (ҚР Қылмыстық кодексінің 241-б.) жауаптылық қарастырылады.    



Қазақстан Республикасында шетел валютасын айырбастау:
 -  коммерциялық банктерде;
- айырбастау орындарында, яғни қолма қол шетел валютасын айырбастау 
операцияларын жүргізуге арнайы жабдықталған орындарда (13.06.2005 ж.№57 
"Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы" Заңның 1-б. 1-т.) іске 
асырылады. 

Заңсыз валюталық операциялар жүргізгені үшін ескерту жəне 
жүргізілген операциялардың 50% -ден  100%-ге дейін көлемде айыппұл 
түрінде əкімшілік жауаптылық қарастырылады.  

ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ!
 Валютаны анықталмаған орындарда айырбастауда сіз өзіңізге қауіп 

төндіресіз.    



3 бөлім.  Шетелдіктердің Қазақстан Республикасындағы
негізгі құқықтары, бостандықтары мен міндеттері

ҚР шетелдіктердің құқықтық жағдайы
Қазақстан Республикасындағы шетелдіктер барлық құқықтар мен 

бостандықтарға ие, сондай-ақ оларға Қазақстан Республикасының 
Конституциясында, заңдары мен халықаралық шарттарында белгiленген 
мiндеттердiң бəрi жүктеледi. 

Қазақстан Республикасындағы шетелдіктер тегiне, əлеуметтiк жəне 
мүлiктiк жағдайына, қай нəсiлге жəне ұлтқа жататындығына, жынысына, 
бiлiмiне, тiлiне, дiнге көзқарасына, шұғылданатын қызметi мен оның сипатына 
қарамастан заңның алдында бiрдей болады.             Шетелдiктердiң өздерiнiң 
құқықтары мен бостандықтарын пайдалануы  

Қазақстан Республикасының мүдделерiне, оның азаматтары мен басқа 
адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерiне нұқсан келтiрмеуге тиiс 
(«Шетелдіктердің құқықтық жағдайы туралы» Заңның 3-б.)

Шетелдіктердің құқықтарын қорғау
Қазақстан Республикасындағы шетелдiктер өздерiнiң мүлiктiк жəне 

жеке мүлiктiк емес құқықтарын қорғау үшiн сотқа жəне басқа мемлекеттiк 
органдарға өтiнiш жасауға құқылы.   

Шетелдiктер Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында 
көзделгеннен басқа жағдайларда, сотта Қазақстан Республикасының 
азаматтарымен бiрдей процессуалдық құқықтарды пайдаланады 
("Шетелдіктердің құқықтық жағдайы туралы" Заңның 3-б.).



Өтініш қалай беріледі?
Өтініш бермес бұрын сіздің қойған сұрақтарыңыз мемлекеттік 

органның немесе лауазымды тұлғаның  өкілеттігіне жататынына көз жеткізіп 
алыңыз. 

Егер сіз жеке тұлға ретінде өтініш білдірсеңіз тегіңізді, атыңызды, 
сондай-ақ əкеңіздің атын, жеке идентификациялық нөмірді (болған жағдайда), 
пошта мекенжайын еркі бойынша көрсетесіз.   Егер заңды тұлға атынан өтініш 
білдірілсеңіз, оның атауы, пошта мекенжайы, бизнес- идентификациялық 
нөмірі көрсетіледі. 

Өтінішке сіздің қолыңыз қойылу керек. Ал егер сіз заңды тұлғаның 
немесе жеке тұлғаның өкілі ретінде өтініш білдірсеңіз, қойылған қолға 
міндетті түрде тиісті сенімхат тіркелуі керек. 

Шағым берген кезде шағым берілетін мемлекеттік органның атауын 
немесе лауазымды тұлғалардың лауазымын, тегі мен аты-жөнін міндетті түрде 
көрсетіңіз.

Өтінішті қағаз түрінде, поштамен, халыққа қызмет көрсету 
орталықтары (ХҚКО) арқылы немесе тұрғылықты жері бойынша ХҚКО-дан 
электронды цифрлық қол алумен электронды түрде "Электрондық үкімет" 
порталы арқылы  беруге болады.  

Өтініш беруде мемлекеттік органның өтінішті қабылдағанын 
растайтын талон алуды ұмытпаңыз. Талонда күні мен уақыты, өтінішті 
қабылдаған адамның тегі, аты-жөні көрсетілуі тиіс.  



Өтінішті қарау нəтижесін үйден шықпай қалай білуге болады?
Бас прокуратураның Құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу 

комитетінің service.pravstat.kz. веб-сайтында "Мемлекеттік органдарға 
берілген өтінішті тексеру" бөліміне кіру қажет.

Өтініш қабылданған кезде берілетін талонда көрсетілген Өтініштің 
жеке нөмірін теріңіз.

Егер сізді полиция қызметкері  тоқтатып қалса:
- аты-жөнін сұрап, қызметтік куəлігін көрсетуді сұраңыз; 
- шабуыл ретінде қабылдануы мүмкін агрессиялы əрекеттер жасауға, дауыс 
көтеруге, ұрысуға болмайды; 
- қызметтік куəліктегі мəліметтерді жазып алыңыз.

Егер полиция қызметкері өзімен бірге баруды ұсынса, ұстаған уақытты   
белгілеп алыңыз.  Бұл үшін 102 (полиция) немесе 115 (прокуратура) қысқа 
нөмеріне хабарласыңыз.

Кезекшіге полиция қызметкерінің сізді ұстағанын, оның аты-жөнін, 
тегі мен лауазымын хабарлаңыз.

Аталған нөмірлерге шалынатын барлық қоңыраулар жазылады жəне 
ұсталған уақыттың нақты дəлелі болады.



Полиция қызметкері сіздің құжаттарыңызды келесі жағдайларда тексере 
алады: 

- сізде қылмыстық құқық бұзушылық жасаған деп күдіктенетін негіз болса; 
- адамның  іздеуде болса; 
- сізге қатысты əкімшілік немесе қылмыстық құқық бұзушылық туралы іс 
қозғалған болса.

Егер  Сізге қатысты əкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама 
жасалса

Əкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманы уəкілетті лауазымды 
тұлға жазбаша немесе электронды түрде  жасайды жəне бұл қатаң есептегі 
құжат болып табылады.  Оны ауыстыруға немесе қайта жасауға болмайды. 
Хаттаманы мұқият оқыңыз. Бұл көптеген түсініспеушіліктерден  сақтайды.   
Хаттаманы толтырудың нақты күнін жəне уақытын, сондай-ақ істің толық 
мазмұндалуын талап етіңіз. 

Сіз құқылысыз: 
- хаттамамен жəне басқа материалдармен танысуға; 
- түсініктеме беруге, хаттаманың мазмұны  жəне рəсімделу бойынша 
ескертулер жасауға; 
- дəлелдер ұсынуға, қолдаухаттар мен шеттетулер беруге; 
- қорғаушының заңгерлік көмегін пайдалануға. 
- істі қарауда ана тілінде немесе іс жүргізу тілін білмеген жағдайда ақысыз 
аудармашының қызметін қолдану арқылы меңгерген тіліңізде сөйлеуге; 



- іс бойынша іс жүргізуді қамтамасыз етуде қолданылатын шараларға (жеткізу, 
ұстау, тксеру жəне т.б.), іс бойынша хаттаманы жəне қаулыны құрастыру 
бойынша əрекеттерге шағымдануға;  
- істегі құжаттардың көшірмесін алуға.

Егер құрастырылған хаттамамен келіспесеңіз, лауазымды тұлғаның 
əрекеттеріне жоғары тұрған органға, аудандық немесе əкімшілік сотқа 
шағымдануға құқылысыз.

Шағым сіздің ана тіліңізде немесе меңгерген тіліңізде  сіздің 
құқығыңыз жəне заңды мүдделеріңіз бұзылған күннен 2 ай ішінде беріледі.

Шағым түскеннен бастап 10 күн ішінде қарастырылады. Егер сізге 
шағымды қанағаттандырудан бас тартса, қаулының көшірмесін алғаннан соң 
10 тəулік ішінде орган қаулысын сотқа, жоғары сотқа шағымдануға 
құқылысыз.



Қылмыс туралы  арыз қалай беріледі?
Бұл  үшін: 

- тікелей құқық қорғау органына (полицияға, прокуратураға, Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросына жəне Мемлекеттік кірістер 
комитетіне) барып, қабылданғаны жөнінде міндетті түрде талон берілуі тиіс 
белгіленген  үлгідегі арызды толтырыңыз;  
- ішкі істер органдарының арнайы нөмірі "102" полиция қызметкерін шақыру 
үшін жəне жасалған құқық бұзушылық туралы тиісті арызды беру үшін 
хабарласыңыз; 
- электронды цифрлық қолмен ҚР Бас прокуратурасының Құқықтық 
статистика жəне арнайы есепке алу порталы арқылы; 
- электронды цифрлық қолмен электронды үкімет порталы арқылы арыз 
беруге болады.  

Өтініштерді қабылдау жəне қарау тəртібі бұзылған жағдайда ҚР Бас 
прокуратурасына «115» нөмірі арқылы немесе бұзушылық жасаған  құқық 
қорғау органының жоғары тұрған басшылығына арыздана аласыз.



Қандай жағдайда сізді құқық қорғау органына жеткізеді?
Сізді Құқық қорғау органына егер сіз əкімшілік немесе қылмыстық 

құқық бұзушылық жасады немесе жасауңыз мүмкін деп күдіктенген кезде 
жеткізеді.

Егер сіз құқық бұзушылық жасамасаңыз, қылмыстық қудалау 
органынан заңсыз жеткізілген болсаңыз, заңсыз əрекеттерге шағымдану 
құқығын қолдана аласыз. 

Ешкімнің сізге дене немесе моралдық қысым көрсетуге, сізге немесе 
басқа адамдарды ұрып-соғып, қауіп төндіруге құқығы жоқ.  Бұл заңмен 
жазаланады. 

Жеке тексеруді жəне жеке тінтуді қашан жүргізе алады?
Əкімшілік құқық бұзушылық жасалған жағдайда полиция қызметкері 

куəгерлердің алдында сіздің жеке заттарыңызды тексеріп, жеке тінту жүргізе 
алады.

Жеке тексеру - адамның денесін жəне оның киімдерін құқық 
бұзушылықты анықтау жəне алдын алу, əкімшілік құқық бұзушылық жасаудың 
құралы немесе заты болып табылатын құжаттарды, заттар мен басқа 
құралдарды  табу жəне тартып алу үшін мəжбүрлі түрде жүргізілетін  тексеру.

Заттарды қарау - жеке адамның заттарын  конструктивтік тұтастықты 
бұзбай тексеру.

Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізуде тінту, жеке тінту екі 
куəгердің қатысуымен жүргізіледі.



Тінту іске маңызы бар заттар мен құжаттар табы жəне тартып алу, оның 
ішінде қамаққа лайық заттарды анықтау мақсатында іске асырылады. Сонымен 
қатар, тінту ізделетін тұлғаны немесе адам мəйітін табу үшін жүргізіледі.

Жеке тінту тексеріліп жатқан адамның денесінде, денесінің ішінде, 
оның киімінде жəне оның заттарындағы құралдар мен құжаттарды табу 
мақсатында жүргізіледі.  Жеке тінтуді тексерілуші адамның жынысындағы 
адам сол жыныстағы куəгерлер мен мамандардың қатысуымен жүргізеді.

Тінту, жеке тінту тергеу судьясының санкциясымен жүргізіледі. Тінту 
жүргізілгенге дейін сізді қаулымен таныстыру керек.

Тергеу судьясының санкциясысыз: 
- анықтауы ұзаққа созылуына байланысты іздеудегі адам жəне (немесе) тартып 
алуға жататын зат жоғалуы, бұзылуы немесе қылмыстық мақсатта қолданылуы 
немесе  ізденуші адам жасырынуы мүмкін болатын нақты қауіп төнген 
жағдайда;
- жеке тінту бөлмені іздеу кезінде қылмыстық іс үшін маңызды құжаттар мен 
құралдарды  жасырды деген күдік болса; 
- жеке тінту егер сізді уақытша ұстау изоляторына немесе тергеу изоляторына 
жеткізген жағдайда жүргізіледі.  



Қандай жағдайда сізді билік өкілдері ұстауы мүмкін?
Ұстау келесі жағдайларда іске асырылады: 

- егер сіз əкімшілік құқық бұзушылыққа жол берсеңіз; 
- егер сіз қылмыс үстінде немесе оны тікелей жасағаннан кейін ұсталсаңыз; 
- куəгерлер, оның ішінде жəбірленушілер сізді қылмыс жасаған адам ретінде 
көрсетсе немесе қылмыс жасау үстінде не тікелей қылмыс жасалғаннан кейін 
ұстаса; 
- егер сіздің киіміңізде, немесе өзіңізбен бірге, сонымен бірге сіздің 
тұрғылықты жеріңізде қылмыстың анық белгілері анықталса; 
- егер жедел ііздестіру жəне құпия тергеу əрекеттері материалдарында сізге 
қатысты сіздің қылмыс жасау немесе дайындау туралы нақты мəліметтер  
болса.
Адам қылмыстық құқық бұзушылық жасады деп күдіктенуге негіз болған 
жағдайда, егер ол жасырынуға тырысса немесе тұрғылықты орны болмаса не 
күдікті ретінде тұлғасы анықталмаса, не болмаса тұтқынға алу түрінде 
бұлтартпау шарасын қолдану туралы қолдаухаты сотқа жіберілген 
жағдайларда ғана  ұсталады.



Егер сізді қылмысқа күдікті ретінде ұстаса
Ұстаған кезде  Сізге қандай қылмыстық құқық бұзушылық үшін 

күдіктенетініңізді ауызша хабарлап, құқығыңыз түсіндіріледі.
 Есте сақтаңыз: 

- қорғаушыны шақыруға болады; 
- сіздің айтқан сөздеріңіз сотта өзіңізге қарсы қолдынылмас үшін
 сөйлемеген дұрыс.
- орган ұсталғаннан бастап 3 сағат ішінде ұстау хаттамасын толтыруы қажет.  
Соттың санкциясысыз ұстау 72 сағаттан аспауы тиіс. 

Сіз ұсталғаныңыз жөнінде жақын туысқандарыңызға хабарлауға, 
адвокат шақыруға құқылысыз немесе орган оның  тегін қатысуын қамтамасыз 
етуге міндетті. 
Сондай-ақ: 
- сізді жəне сіздің жақын туысқандарыңызды  қылмыстық қудалауға
-  итермелейтін куə беруден бас тартуға;
- куəларды өз қолымен жазуға, жауап алу хаттамасымен танысуға;
- жəне ескертулер жасауға құқылысыз.

Егер сіздің құқықтарыңыз бұзылған жағдайда, сіз қызметкерлердің 
əрекетіне (əрекетсіздігіне) прокуратураға немесе сотқа шағымдана аласыз.



Шетелдіктердің еңбек əрекеті
ҚР тұратын шетелдіктер еңбек қатынасында ҚР азаматтарымен бірдей 

құқыққа ие жəне жауаптылыққа тартылады.
Егер кейбір лауазымдарға тағайындау немесе қызметтің кейбір түрімен 

айналысу ҚР азаматтығына жатуымен байланысты болса, шетелдіктер ді бұл  
лауазымдарға тағайындау немесе еңбектің  түрімен айналыса алмайды. 

ҚР  аумағында шетелдіктердің еңбек ету  негізі қандай?
Шетелдіктер ҚР аумағында еңбек ете алады: 

- тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органының ұйым-
жұмыс берушісінің белгіленген квота аясында жұмысқа тартуға берілетін 
негізде (жұмыс беруші шетелдікті ҚР  жұмысқа тартады);
- халықты еңбекпен қамтамасыз ету мəселесі бойынша уəкілетті органның  
экономиканың қажетті салалары бойынша  дербес жұмысқа орналасу үшін 
біліктілік сəйкестігі жөнінде беретін анықтамалары негізінде (шетелдік өзі 
жұмысқа орналасады);
-  «Халықты жұмыспен қамту туралы» ҚР Заңының 32 б. 2-т.  қарастырылған 
жағдайларда еңбек етуге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат талап 
етілмейді, мысалы, ҚР аумағында халықаралық мамандандырылған көрме  
ұйымдастыру жəне өткізу мен байланысты жұмыс жəне т.б. (шетелдік өзі 
дербес  жұмысқа тұрады).



Жұмыс орны ауысқан  жағдайда шетелдік жұмыскердің міндеті
Жұмысқа тұруға  берілген рұқсат тың мерзімі ішінде жұмыс беруші 

ауысқан кезде шетелдік жұмыскер   уəкілеттік органды  жаңа еңбек келісімін 
жасағаннан 10 жұмыс күні ішінде хабарлауы тиіс. 

Қандай жағдайларда жұмысқа тұруға рұқсат берілмейді?
Шетелдіктерге жұмысқа тұруға рұқсат келесі жағдайларда беріледі: ҚР 

шетелдік жұмыскерлердің дербес жұмысқа тұруына қажетті кəсіптің немесе 
кəсіптер тізімінде  мамандықтың болмауы; бөлінген квотаның мөлшерінен 
асқан жағдайда; шетел жұмыскерінің білім деңгейінің (кəсіптік 
дайындығының) жəне практикалық жұмыс тəжірибесінің  жұмыскерлердің 
жұмыстары мен кəсіптерінің бірінғай тарифтік-біліктік  анықтамалығы мен 
басшылардың, мамандардың жəне басқа қызметшілердің  біліктілік 
анықтамалығы (өтілінің) жұмыскерлердің жəне жетекшілердің, мамандардың 
қызметшілер мамандығына  ұсынылатын біліктілік талаптарына сəйкес 
келмеуі. 



Қандай жағдайда рұқсат қағаз өз күшін жояды?
Шетел жұмыскеріне жұмысқа тұруға рұқсат келесі жағдайларда өз 

күшін жояды: берілген мерзімнің өтуі, рұқсатты қайта алу; шетел 
жұмыскерінің уəкілеттік органға рұқсатты өз еркімен қайтаруы;  шетелдіктің 
ҚР кететініне кепіл беретін құжаттарды ұсынбауы.  

Жұмысқа тұруға рұқсат қағазы ұзартылуы мүмкін
Шетелдік жұмыскерге жұмысқа тұруға рұқсат берудің мерзімін 

ұзартуға жалпы мерзімі 5 жылдан аспайтын  2 рет жүргізіледі.  



4-бөлім. Қазақстан Республикасында  шетелдіктің 
денсаулық сақтау құқығы

Шетелдіктердің медициналық көмек  алуға  құқығы
Қазақстан Республикасының аумағында жүрген шетелдіктер мен 

азаматтығы жоқ адамдар, егер Қазақстан Республикасының заңдарында жəне 
халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, денсаулық сақтау саласында 
азаматтар үшін белгіленген құқықтар мен бостандықтарды пайдаланады, 
сондай-ақ міндеттілікке ие болады.

 Қазақстан Республикасында уақытша жүрген шетелдiктерге Қазақстан 
Республикасының денсаулық сақтау органы белгiлеген тəртiппен дəрiгерлiк 
көмек көрсетiледi. (Шетелдiктердiң құқықтық жағдайы туралы ҚР Заңының 
7 -б.).

Шетелдіктерге арналған тегін медициналық қызметтің көлемі
ҚР аумағындағы шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар 01.04.2015 

ж. №194.ҚР Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің бұйрығымен 
бекітілген тізімге сəйкес қоршаған ортаға қауіп төндіретін қатты аурулар 
барысында тегін медициналық көмек  алуға құқығына ие.  

Мұндай ауруларға: дифтерия, қызылша, көкжөтел, скарлатина, шешек, 
эпидемиялық паротит, паратиф А, В, С, полиомиелит, тымаудың ерекше 
түрлері, менингит инфекциясы, холера,  түберкүлез, сібір жарасының өкпедегі 
түрі, оба, безгек ауруы, А, Е вирустық гепатиты  жəне малярия жатады. 



Шетелдіктерге көрсетілетін медициналық көмектің түрлері
Шетелдіктерге медициналық көмек көрсету Тəуелсіз мемлекеттер 

достастығына қатысушы мемлекеттердің азаматтарына медициналық көмек 
көрсету туралы келісімге  жəне Келісімсектерге медициналық көмек көрсету 
қағидаларына сəйкес  реттеледі: 
- жедел жəне шұғыл көмек көрсету; 
- жоспарлы медициналық көмек. 

Жедел жəне шұғыл медициналық көмек көрсету  – пациенттің өміріне 
немесе айналадағылардың денсаулығына қауіп төндіретін  дене немесе 
психологоиялық денсаулығының қатты бұзылуы жағдайында көрсетілетін 
медициналық қызметтер кешені.

Егер шетелдік ҚР аумағына уақытша  келсе немесе тұрақты тұратын 
болса, оның өмірі мен айналадағылардың денсаулығына қауіп төндіретін  
кенеттен қатты сырқаттану, жазатайым, улану, мертігу, босану жəне екіқабат 
кездегі шұғыл жағдайларда ол кедергісіз, тегін жəне толық көлемде жедел жəне 
шұғыл медициналық көмек қабылдауға құқылы. 

Медициналық көмектің бұл түрі медициналық сақтандыру полисінің 
болу-болмауына қарамастан кез келген профилактикалық емдеу 
мекемелерінде көрсетіледі. Науқастың өміріне жəне айналадағылардың 
денсаулығына төнген қауіп жойылған кезеңнен əрі қарай көрсетілетін 
медициналық көмек ақылы болады.  



Жоспарлы медициналық көмек  - пациенттің өміріне немесе 
айналасындағылардың денсаулығына тікелей қауіп төндірмейтін  дене немесе 
психикалық денсаулығығы бұзылған жағдайда ұсынылатын медициналық 
көмек көрсетудің кешені.

Жоспарлы медициналық көмек ҚР аумағында тұратын шетел 
азаматтарына ақылы негізде  жеке қаражаты есебінен, сондай-ақ қайырымдық 
қоры  жəне кəсіпорындары, ұйымдары есебінен келісім бағалары  немесе 
қолданыстағы прейскурант бойынша өзара есептесу арқылы іске асырылады.



5-бөлім. Қазақстан Республикасында  шетелдіктердің көлік 
құралдарын иелену жəне жүргізу құқықтары

Көлікті əкелуде декларациялау мəселесі
Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағында тіркелген жеке 

пайдалануға арналған көлік құралдарын қоспағанда, Кеден одағының кедендік 
аумағынан уақытша əкетілетін жəне мұндай аумаққа қайта əкелінетін, кез 
келген тəсілмен өткізілетін жеке пайдалануға арналған көлік құралдары 
міндетті кедендік декларациялауға жатады («ҚР Кеден ісі туралы» кодексінің 
467-б.).  Жеке пайдалануға арналған  құралдарды кедендік декларациялау 
жазбаша нысанда  жасалады («ҚР Кеден ісі туралы» кодексінің 467-468 б.б.).

Көлікті  уақытша əкелудің мерзімі
Шетелдік жеке тұлғалар Кедендік одақтың кедендік аумағына шетелде 

тіркеуде тұрған көлікті жеке пайдалану үшін  1 жылдан аспайтын мерзімге 
уақытша əкеле алады.



Уақытша əкелу мерзімін ұзарту
Шетелдік жеке тұлғаның дəлелді  өтініші бойынша жеке қолданыстағы 

көлік құралының уакықтша əкелу мерзімі көлік құралын уақытша əкелген 
күннен бастап 1 жылға созылуы мүмкін. 

Уақытша əкелу кезінде кедендік төлемдер төлене ме?
Жеке қолданыстағы көлік құралдарын уақытша əкелу кедендік 

төлемдер мен салықтардан босатылады.

Уақытша əкелінген көлікті басқа адамға беруге бола ма?
Жеке пайдалану үшін уақытша əкелінген көлік құралдарын Кедендік 

одақтың кедендік аумағында басқа адамға қолдану жəне (немесе) иелік ету 
құқығын беруге Кедендік одақтың кедендік заңнамасында белгіленген тəртіпте 
кедендік мағлұмдау жəне кедендік төлемдер мен салықтар жасалғаннан кейін 
жол беріледі. 

Уақытша əкелінген көлікті шығару
Жеке пайдалану үшін уақытша əкелінген көлік Кедендік одақтың 

кедендік аумағынан кез келген орган арқылы шығарыла алады. 



Көлік құралын еркін айналым режимінде əкелу
ҚР кедендік аумағына жеке қолданыстағы автокөлігін ҚР тыс жерде 

тұрақты орны бар шетелдіктер уақытша əкеле алады.

Тұрғылықты тұратын шетелдіктің көлігін тіркеудің  тəртібі
ҚР аумағында тұратын жəне шетелдік азаматтардың көлік 

құралдарын тіркеу жалпы негізде іске асырылады. Шетелдіктерге жататын 
көлік құралдарына сары фондағы арнайы нөмірлік белгілер беріледі.   

Шетелдіктердің ҚР тіркелген көліктерді сенімхат арқылы  жүргізуі
Қолданыстағы заңнамадаҚР т іркелген көлік  құралдарын 

шетелдіктердің басқаруға  а сенімхат беруге шектеулер  жоқ. Сондықтан 
шетелдік ҚР тіркеуде тұрған көлікті жүргізуге кедергісіз құқылы:  
-  өзінің  тұрақты  немесе уақытша тұру мəртебесіне; 
-  кџлік жүргізу куəлігінің қазақстандық немесе халықаралық үлгідегі болуына 
қарамастан.



6-бөлім. Қазақстан Республикасындағы қоғамдық тəртіп жəне 
адамдардың мінез-құлына қойылатын басты талаптар

Түнгі уақытта тыныштық сақтау туралы
Қазақстан Республикасында түнгі уақыт 23.00-ден 06.00 дейін.  Жеке 

тұлғалардың қалыпты демалысы мен тыныштығына кедергi келтiретiн, түнгi 
уақытта тыныштықты бұзу, оның iшiнде тұрғын үй-жайларда жəне олардың 
сыртында шұғыл қажеттiлiкпен байланысы жоқ шу шығаратын жұмыстарды 
жүргiзу айыппұл салуға əкеп соғады Қазақстан Республикасының Əкімшілік 
құқық бұзушылық кодексі 437-т.). 
 Темекі бұйымдарын қолдануға тыйым салынады:
 - білім беру ұйымдарында, оның ішінде кəмелетке толмағандардың 
демалыс орындарында; денсаулық сақтау орындарында;
 - қоғамдық тамақтану орындарында;
 - кинотеатрларды, театрларда, циркте, концерт, көрме залдарында,
 спорт ареналарында жəне көпшілік демалатын басқа да жабық 
құрылымдарда, оның ішінде түнгі клубтарда, дискотекаларда;  
 - мұражайларда, кітапханаларда, лекторияларда; 
 - кіреберістерде теңіз жіне өзең көліктерінде көрсетілмеген жерлерде;
 - əуе кемесінің бортында, жолаушыларды тасымалдау кезінде автобус,
 микроавтобус, троллейбус, такси жəне қалалық рельсті көлік салонында;
 - əуежай, теміржол, автокөлік жəне су вокзалдары ғимараттарында; 
 - мемлекеттік органдарда жəне ұйымдарда; 
 - жұмыс орны болып табылатын бөлмелерде; 
 - үй кіреберістерінде. 



Егер  қоғамдық тамақтану  орындарында  əуе  кеме с ін ің 
бортында,жолаушыларды тасымалдау кезінде автобус, микроавтобус, 
троллейбус, такси жəне қалалық рельсті көлік əуежай, теміржол, автокөлік 
жəне су вокзалдары ғимараттарында темекі шегуге арналған арнайы орындар 
болса, тыйым қарастырылмайды. 

Қоғамдық орындарда темекі бұйымдарына тыйымды бұзған 
жағдайда   ҚР  Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 441-б.  сəйкес 
əкімшілік жауаптылық қарастырылады.

Есірткі заттарының заңсыз айналымы
Есірткі, психотроптық заттар, олардық баламаларыныңзаңсыз 

айналымы, оның ішінде  оларды қоғамдық орындарда медициналық бағытта 
қолдану ҚР Қылмыстық кодекстің 296 жəне 297 баптарымен қарастырылған 
қылмыстық жауаптылыққа тартылады. 

Есірткіні өз еркімен тапсырған немесе есірткіні медициналық емес 
бағытта қолданумен байланысты медициналық көмекке медициналық 
мекемеге өз еркімен келген немесе  есірткі құралдарының заңсыз 
айналымымен байланысты қылмыстарды ашу мен жолын кесуге белсенді   
көмек көрсеткен адам осы бапқа сəкес қылмыстық жауаптылықтан 
босатылады. 



 Жергілікті атқарушы органның рұқсатымен алкоголь бөліп 
сатылатын  сауда жəне қоғамдық тамақтану орындардан басқа (кафе, барлар, 
мейрамханалар жəне т.б.) қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдіктерді ішуге 
тыйым салынады.  
 Адамның алкогольдік масаң күйінде қоғамдық орындарда болуы 
заңға қайшы деп есептеледі: 
 - адамның абыройына жəне қоғамдық ұстанымға қорлық көрсететін 
алкогольдік масаң жағдай (сөйлесу кезінде балағат сөздерді қолдану,  олпы-
солпы, салақ, киімсіз, жерде жатқан жəне т.б.).
 - қоғамдық орындарда кəмелетке толмағандардың (18 жасқа толмаған) 
алкогольдік маскаң күйінде жүруі.
 Мұндай фактілер анықталған жағдайда  құқық бұзушыға немесе 
заңды өкіліне ҚР  Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің К 440-б.  
сəйкес  шаралар қолданылады. Егер адам алкогольдік масаң күйінде таза, 
ұқыпты, өзін лайықты ұстап, ешкіммен дауласпаса – бұл құқық бұзушылық 
емес.  
Заңмен белгіленген жауаптылық келесі əрекеттерге жол берілгенде 
қолданылады:
- қоғамдық орындарда балағат сөйлеу; 
- жеке адамдарға тіл тигізу; 



- тұрғын үйлерді ластау; 

- жалпы қолданыстағы орындарды, парктерді, скверлерді, оның ішінде

- белгіленбеген жерлерде коммуналдық қалдықтармен ластау;

- қоғамдық тəртіпті жəне жеке адамдардың тыныштығын бұзатын;

- қоршаған ортаны сыйламайтын басқа да əрекеттер. 

Егер Сізге қоғамдық орындарда тиіссе
Қоғамдық орындарда заттарды өзгеше тəсілмен сатып алу, сату, 

айырбастау немесе иемдену мақсатында кəсіпкерлік субъектісі болып 
табылмайтын адам жасаған, сондай-ақ бал ашу, қайыршылық, сексуалдық 
сипатта қызметтер көрсету не өзге де қызметтер көрсетуді күштеп таңу 
мақсатында тиісу, яғни мазалап өтініш білдіру жеке тұлғаларға бес айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға əкеп соғады  (Қазақстан 
Республикасы Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 449 т.)



Өкілетті органдар мен жедел қызметтердің сенім телефондары
(анықтамалықтан басқа нөмірлердің барлығы тегін):

Өрт сөндіру
Полиция 
Жедел жəрдем
Темір жол анықтамалығы
Төтенше жағдайдың Құтқару қызметі
Деструктивті діни ағымдардан зардап шеккендерге көмек 
көрсету орталықтарының ассоциациясы
Прокуратураның сенім телефоны
Балалар мен жастардың сенім телефоны 
Қалалар кодтарынын анықтамасы 
Анықтамалық
Халыққа қызмет көрсету орталығы
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The order of entry and stay for citizens of certain foreign states in the Republic 
of Kazakhstan, as well as their departure from the Republic of Kazakhstan.

 
 Citizens of the following countries enter the Republic of Kazakhstan and 
leave the Republic of Kazakhstan without visas if the period of their stay in the 
Republic does not exceed 30 calendar days:
 Citizens of the Australian Union, the United States of America, the Austrian 
Republic, the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the United Arab 
Emirates, the Federal Republic of Germany, the Greek Republic, the Kingdom of 
Denmark, New Zealand, Japan, the State of Israel, the Republic of Ireland, the 
Republic of Iceland, the Kingdom of Spain, the Italian Republic, Canada , the 
Republic of Cyprus, the Republic of Korea, the Republic of Latvia, the Republic of 
Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, Hungary, Malaysia, the Republic of 
Malta, the United States of Mexico, the Principality of Monaco, the Kingdom of the 
Netherlands, the Kingdom of Norway, the Republic of Poland, the Portuguese 
Republic, Romania, the Republic of Singapore, the Slovak Republic, the Republic of 
Slovenia, the Republic of Turkey, the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, the Republic of Finland, the French Republic, the Republic of Croatia, The 
Czech Republic, the Republic of Chile, the Swiss Confederation, the Kingdom of 
Sweden and the Republic of Estonia.









Section 2. Currency used in Kazakhstan

How are payments for the purchase of goods and services made in the Republic 
of Kazakhstan?

 Monetary unit of the Republic of Kazakhstan, through which payments are 
made on its territory for the purchase of goods and services, is tenge.

The methods of making payments in the Republic of Kazakhstan
 Payments on the territory of the Republic of Kazakhstan are carried out in 
the form of cash and non-cash payments.

The circulation of other currencies in the Republic of Kazakhstan
 The use of foreign currency, as well as payment documents in foreign 
currency when making settlements on obligations on the territory of the Republic of 
Kazakhstan is allowed in exceptional cases.























In which cases authority representatives can detain you?
   Grounds for detention:
- if you committed administrative infraction;
- if you are caught during the commission of the crime or immediately after its 
commission;
- if eye-witnesses (witnesses), including the victims, directly point you out as the 
person committed the crime or detain you during the commission of the crime or 
immediately after its commission;
- when clear evidence of a crime will be found on you or your clothes, with you or in 
your house;
- when in the received in accordance with the law materials of operatively-search 
activity and (or) undercover investigative actions against you there is good evidence 
about the crime committed or planned by you.         
 If there are other grounds for suspecting a person in committing a criminal 
offence, he (she) may be detained only if this person tried to escape or when he (she) 
does not have a permanent residence or identity of the suspected is not established, 
or the application on sanctioning the preventive measure in the form of detention in 
custody is directed to the court.



If you are detained on the grounds of a suspicion of having committed a crime
 As soon as you are detained, the authorities must verbally clarify which 
criminal offence you are suspected of and detained for, and must explain your rights: 
- to request a lawyer;
- to remain silent, as what you say can be used against you in court.
 The relevant state organ is obliged to draw up a protocol of detention 
within three hours from your arrest. Detention cannot last more than 72 hours 
without the decision of a court. 
 You have the right to immediately report by telephone or other means at 
your place of residence or work about your detention and place of detention, call your 
lawyer, or to demand from the person conducting the pre-trial investigation to ensure 
the participation of a defense attorney free of charge.
You are also entitled to:
- refuse to testify, if testimony may result for yourself, your spouse (wife) or close 
relatives prosecution for committing a criminal offence or administrative violation
- a handwritten record of the testimony in the protocol of the interrogation.

If your rights were violated, you can appeal against the decisions and actions 
(inaction) of civil servant to the procurator or the court.













 Planned medical care is a set of medical services provided for illnesses 
related to the patient's physical or mental health that do not pose an immediate 
threat to his/her life or the health of others.
 Planned medical care is provided to foreign citizens on the territory of the 
Republic of Kazakhstan on a paid basis, either at the expense of personal funds or of 
insurance companies, as well as through charitable contributions and donations 
from enterprises and organizations, with mutual settlements at agreed prices or 
based on current price lists.

















Authorized help lines and emergency services numbers (all calls free of charge, 
except for “Reference-center”):
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