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Ішкі істер органдарының əкімшілік құқық бұзушылықтар
жасаудың себептері мен жағдайлары жөнінде ұсынулар енгізу

механизмі бойынша
ƏДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР

Əкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі іс бойынша
шешімдер қабылдау үдерісінде ішкі істер органдарының (полиция)
лауазымды адамдары, ҚР ƏҚБК-нің 826-бабының негізінде,
əкімшілік құқық бұзушылықтар жасаудың себептері мен жағдайлары
жөнінде ұсынулар енгізуге құқылы.

Ұсынуға мамандандырылған аудандық жəне оған теңестірілген
əкімшілік сотқа оны алған күннен бастап он тəулік ішінде шағым
берілуі мүмкін.

Осындай ұсынуларды енгізе алатын ІІО лауазымды адамдары
ҚР ƏҚБК-нің 804-бабында тізбектелген əкімшілік құқық бұзушылық
туралы істер бойынша шешім қабылдауға құқылы ІІО қызметкерлері
болып табылады. Ішкі істер органдарының атынан əкімшілік құқық
бұзушылық туралы істерді қарауға жəне əкімшілік жазалар
қолдануға:

1) ішкі істер органдарының бастықтары мен олардың
орынбасарлары;

2) ішкі істер органдарының қалалық, аудандық бөлімшелерінің
бастықтары;

3) ішкі істер органдары желілік бөлімшелерінің, желілік
пунктерінің бастықтары;

4) ішкі істер органдарының (полицияның) арнаулы атағы бар
қызметкерлері;

5) ішкі істер органдарының əкімшілік полициясы комитетінің
төрағасы, басқармаларының, бөлімдерінің, бөлімшелерінің
бастықтары мен олардың орынбасарлары;

6) ішкі істер органдарының табиғат қорғау полициясы
бөлімшелерінің бастықтары мен олардың орынбасарлары;

7) ішкі істер органдарының кəмелетке толмағандардың істері
жөніндегі бөлімшелерінің қызметкерлері;

8) ішкі істер органдары полициясының балық қорларына
қылмыстық қолсұғушылыққа қарсы күрес жөніндегі
мамандандырылған бөлімшелерінің бастықтары мен олардың
орынбасарлары;

9) ішкі істер органдарының көші-қон полициясы
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басқармаларының, бөлімдерінің, бөлімшелерінің бастықтары мен
олардың орынбасарлары құқылы.

Мұндай қызметті жүзеге асырудың құқықтық негізін Қазақстан
Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері құрайды.
Мəселен, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014
жылғы 1  қазандағы № 662  бұйрығымен бекітілген Қазақстан
Республикасы Ішкі істер министрлігінің Əкімшілік полиция комитеті
туралы ережесінің 28-тармағына сəйкес, əкімшілік полиция
бөлімшелері, өз құзыреті шегінде, əкімшілік құқық
бұзушылықтардың жасалуына ықпал еткен себептер мен
жағдайларды жою бойынша шаралар қолдану туралы ұсынулар
енгізеді, олардың орындалуын қамтамасыз етеді.

«Ішкі істер органдарының учаскелік полиция
инспекторларының қоғамдық тəртіпті сақтаудағы жəне қоғамдық
қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі рөлін арттыру туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 24 желтоқсандағы № 1598
қаулысының 12-тармағының негізінде «учаскелік полиция
инспекторы өзіне жүктелген міндеттер мен өзінің құзыреті шегінде:
заңды жəне жеке тұлғалар үшін міндетті əкімшілік құқық
бұзушылықтың алдын алуға, олардың жасалу жағдайлары мен
себептерін жоюға бағытталған нұсқаулар мен ұсыныстар жасауға
міндетті».

ІІО барлық лауазымды адамдары үшін құқықтық негіз
«Қазақстан Республикасының Ішкі істер органдары туралы»
Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 23 сəуірдегі № 199-V Заңы
болып табылады. Осы Заңның 6-бабының 2-тармағы «Ішкі істер
органдарының өз құзыреті шегінде: 6) жеке жəне заңды тұлғаларға
қылмыстық немесе əкімшілік құқық бұзушылықтар жасауға ықпал
еткен себептер мен жағдайларды жою туралы орындалуы міндетті
ұйғарымдар, ұсынымдар енгізуге» құқығы бар екендігін көздейді.

Яғни əкімшілік құқық бұзушылық жасаудың себептері мен
жағдайлары жөнінде ұсынулар енгізу кезінде, құжаттың мазмұнында,
ҚР ƏҚБК-нің 826-бабынан басқа, осындай құжатты жіберудің өзге де
құқықтық негіздері көрсетілуі мүмкін.

ІІО енгізетін «нұсқамалардың» «ұсынулардан» ерекшелігі,
нұсқамалар жеке жəне заңды тұлғаларға (құқық бұзушыларға)
қатысты жасалады, ал ұсынулар ешқашан құқық бұзушылықтардың
субъектілері болып табылмауы мүмкін жеке жəне заңды тұлғаларға
қатысты жасалады.



6

ҚР ƏҚБК-нің негізінде айыппұл салу (807, 893-896 б.б), құқық
бұзушының тиісті мінез-құлқы (461-б.), жол жүрісі қауіпсіздігін
сақтамау (605-б.) жəне тағы басқа қажеттіліктер туындаған
жағдайларда ІІО нұсқамалар енгізеді.

Жоғарыда атап өткеніміздей, «Қазақстан Республикасының Ішкі
істер органдары туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 23
сəуірдегі № 199-V Заңы сотқа дейінгі тергеуді жүзеге асыратын
адамдарға қылмыстық істер бойынша құқық бұзушылықтарды
жасаудың себептері мен жағдайлары туралы ұсыну енгізуге құқық
береді. Мəселен, 2014 жылғы 4 шілдедегі № 231 ҚР ҚПК 200-
бабының негізінде: «Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын
адам қылмыстық іс бойынша іс жүргізу кезінде қылмыстық құқық
бұзушылық жасауға ықпал еткен мəн-жайларды анықтай отырып,
тиісті мемлекеттік органдарға, ұйымдарға немесе онда басқарушылық
функцияларды орындайтын адамдарға осы мəн-жайларды немесе
басқа да заң бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қолдану туралы
ұсыну енгізуге құқылы. Ұсынулар қолданылған шаралар туралы
міндетті түрде хабардар етіле отырып бір ай мерзімде қаралуға тиіс».

Құқық бұзушылықтардың себептерін, оларды жасауға тікелей
ықпал еткен факторлар ретінде анықтауға болады. Құқық
бұзушылықтардың бірнеше себептері бар. Алғашқысы, əлеуметтік
себептер. Олар құқық бұзушылықтардың басты себептері болған
жəне болып қала бермек, өйткені олардың басым дені мемлекеттік
жəне қоғамдық құрылымның жетілмеуіне, əртүрлі əлеуметтік қарама-
қайшылықтарға байланысты. Атап айтқанда, осылар қазіргі кезде кең
таралған жəне аса қауіпті құқық бұзушылықтар болып табылатын, 14
жасқа енді толған тұлғалар арасындағы өзін оқумен, спортпен, күш
жетерлік ақылы еңбекпен жəне т.б. айналысуға арнау мүмкіндігінің
жоқтығынан не тым қиындығынан жасалатын қылмыстарды
(бұзақылық, денеге зақым келтіру, зорлау жəне т.б.) туындатады;
мысалы, ұрлықтар – ыңғайлы жұмыс таба алмау салдары; пара алу –
жұмыс істеушілердің көптеген санаттарының жалақысының төмендігі
себепті жəне т.б.

Екіншіден, себептер экономикаға байланысты болуы мүмкін.
Аталған себептер əлеуметтік себептерге тығыз байланысты жəне
меншік, өндіріс пен тұтыну, материалдық игіліктерді бөлу
қатынастары саласына негізделеді. Бұл құқық бұзушылықтардың
субъектілері: мемлекеттік кəсіпорындарды заңсыз жекешелендіру
(олардың құнын төмендету); ұйымдардың салықтан табыстарды
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жасыруы (халықтың төлем қабілеттілігінің төмендігінің салдары);
орындарын алып қою немесе меншікті жəне т.б.  «қайта бөлу»
мақсатында кəсіпорындардың басшыларын өлтіру.

Үшіншіден, заң нормаларының жетілмеуі, яғни азаматтар мен
заңды тұлғалардың, оларды өзінің қалауынша, яғни өз бетінше
түсіндіруіне мүмкіндік беруі де себеп болуы мүмкін.  Құқық
бұзушылықтар – кейде саналы түрде – жəне əртүрлі құқықтық актілер
арасындағы қайшылықтар себепті, қолданылуы заң күші жоғары
басқа актілермен белгіленген актілердің болмауынан жасалады.

Құқық бұзушылықтарды жасаудың психологиялық себептері.
Жекелеген адамдар, өздерінің жеке қасиеттері бойынша – мінез-
құлқының агрессияшылдығымен, өзімшілдігімен, материалдық
сұратуларды негізсіз көтеруімен, немқұрайдылық, яғни, əртүрлі
құқық бұзушылықтарды жəне тіптен құқықтық нигилизмді, құқықты
мүлдем теріске шығаруға бейімдігімен ерекшеленеді. Құқықтық
нигилист мазмұнына қарамастан, кез келген заңға бағынғысы келмей,
одан сытылып шығуға тырысып бағады. Құқықтық нигилизмде
əдеттен шықпаушылық, мешеулік, азаматтардың заңды білмеуі;
мансапқорлық, шенеуніктердің біліксіздігі жəне басқа да көптеген
адами бейбастақтықтар көрініс табады.  Құқықтық нигилизм –  бұл
əрқашан құқықты менсінбеу, өзін жоғары қойып, қабылдамау, оны
адами құндылықтар межесінде екінші қатардағы бір нəрсе ретінде
бағалау.

Құқық бұзушылық жағдайларының себептерден ерекшелігі –
бұл құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін жəне жеңілдететін
факторлар. Бəлкім, басты жағдай ретінде құқық бұзушыларды
мемлекет тарапынан жазаламауды не оларға тым жеңіл жаза
тағайындауды атауға болатын шығар. Нəтижесінде құқық бұзушылар,
сондай-ақ құқық бұзушылық жасауға ниеттеніп жүргендер, оны
жауаптылыққа тартылудан қорықпай жасайды. Құқық
бұзушылықтардың басқа да жағдайларының ішінен бұқаралық
ақпарат құралдарында зорлық-зомбылық пен қатыгездіктің
насихатталуын, қаруға қол жетімділікті, маскүнемдік пен
нашақорлықты, отансүйгіштік сезімнің төмендеуін жəне т.б. атауға
болады.

Құқық бұзушылықтың себептері мен жағдайлары құқық
бұзушылық жасалатын нақты өмірлік жағдайды анықтайды. Мысалы,
ұрлық жасаудың алдында субъект белгі беру құралының барлығын
немесе жоқтығын, көшелердегі патрульдеуді, полицияның кадрлық
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құрамы мен техникалық жабдықталуын, жасырынып қалу, сондай-ақ
ұрланған затты өткізу мүмкіндігін, жазаның қаншалықты қатаңдығын
жəне т.б. бағалайды.

ІІО ҚР ƏҚБК 685-бабының бірінші бөлігінде көрсетілген баптар
бойынша əкімшілік жазалар тағайындау жөнінде шешім қабылдай
алатын құқық бұзушылықтар бойынша ғана əкімшілік құқық
бұзушылық жасаудың себептері мен жағдайлары жөнінде ұсыну
енгізе алады.

Ішкі істер органдары осы Кодекстің 146, 147, 156, 190 (бірінші
бөлігінде), 192, 196, 197, 198, 204, 230 (екінші бөлігінде) (көлік
құралдарының иелері жəне автомобиль көлігімен жəне қалалық
рельстік көлікпен тасымалдаушылар жасаған құқық бұзушылықтар
бөлігінде), 334, 359, 364, 382 (бірінші бөлігінде), 383 (бірінші жəне
екінші бөліктерінде), 386, 395 (бірінші бөлігінде), 396 (бірінші
бөлігінде), 408, 420, 421, 423 (бірінші бөлігінде), 432, 433 (бірінші
бөлігінде), 437, 438 (бірінші жəне екінші бөліктерінде), 440 (бірінші,
екінші жəне үшінші бөліктерінде), 441, 443  (бірінші бөлігінде), 444
(екінші бөлігінде), 447, 449 (бірінші бөлігінде), 458, 464 (бірінші
бөлігінде), 469 (бірінші бөлігінде), 470 (бірінші бөлігінде), 484, 485
(бірінші бөлігінде), 486, 487, 489 (бірінші, тоғызыншы, оныншы жəне
он бірінші бөліктерінде), 492, 493, 494, 495 (бірінші бөлігінде), 496
(бірінші жəне үшінші бөліктерінде), 505, 510, 512 (бірінші бөлігінде),
513 (бірінші бөлігінде), 514 (бірінші бөлігінде), 515, 517 (бірінші
жəне үшінші бөліктерінде), 518, 519 (бірінші, үшінші, бесінші жəне
алтыншы бөліктерінде), 559 (бірінші, екінші, төртінші жəне бесінші
бөліктерінде), 560, 562, 564 (төртінші бөлігінде), 566, 572 (екінші
бөлігінде), 574, 590 (бірінші, екінші, үшінші, бесінші, алтыншы,
жетінші, сегізінші, тоғызыншы жəне оныншы бөліктерінде), 591, 592,
593 (бірінші жəне сегізінші бөліктерінде), 594, 595, 596 (бірінші,
екінші жəне төртінші бөліктерінде), 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603
(үшінші бөлігінде), 604 (бірінші бөлігінде), 605 (бірінші, екінші,
бесінші, алтыншы жəне жетінші бөліктерінде), 606 (бірінші
бөлігінде), 607 (бірінші бөлігінде), 609, 611 (бірінші бөлігінде), 612,
613 (он екінші жəне он үшінші бөліктерінде),  614, 615 (бірінші,
екінші жəне үшінші бөліктерінде), 617, 619, 620, 621 (бірінші, екінші,
төртінші бөліктерінде), 622, 625 (автомобиль көлігіндегі
бұзушылықтарды қоспағанда), 626, 630, 631, 632, 635-баптарында
көзделген əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарайды.

Ұсынулардың мазмұны мынадай міндетті элементтерден
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тұрады:
1) заңды тұлғаның лауазымды адамының немесе өкілінің тегі,

аты-жөні мекенжайын көрсетумен;
2) құқық бұзушылықтың қысқаша мəн-жайы;
3) құқық бұзушылықты жасауға ықпал еткен мəн-жайлар;
4) құқық бұзушылықты жасауға ықпал еткен себептер мен

жағдайларды жою үшін қажетті қорытындылар мен ұсынылатын
шаралар;

5) ұйымдық жəне алдын алу іс-шараларын жүргізу үшін
ұсынылатын мерзімдер;

6) ұсынуды орындау нəтижесін жіберу үшін қажет лауазымды
адамның тегі, аты-жөні жəне мекенжайы;

7) заңды тұлғаның лауазымды адамын немесе өкілін əкімшілік
құқық бұзушылық жасаудың себептері мен жағдайлары жөніндегі
ұсынуды орындамағаны үшін заң алдындағы жауаптылық туралы
ескерту.

ҚР ƏҚБК-нің 826-бабының 2-бөлігі «Ұйымдардың басшылары
жəне басқа да лауазымды адамдар жекеше қаулы мен ұсынуды алған
күннен бастап бір ай ішінде қарауға жəне қолданған шаралар туралы
жекеше қаулы шығарған судьяға немесе ұсыну енгізген органға
(лауазымды адамға) хабарлауға міндетті» екенін айқындайды.

Егер құқық бұзушы субъект орынсыз себептермен учаскелік
полиция инспекторының ұсынуын ескермесе, онда олардың
лауазымды адамдарына қатысты ІІО ҚР ƏҚБК-нің 804-бабының
негізінде ҚР ƏҚБК-нің 479-бабы бойынша «Құқық бұзушылық
жасауға ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою жөнінде
қолданылған шаралар туралы хабарламау» əкімшілік құқық
бұзушылықтар туралы іс жүргізу қозғауы қажет.

ҚР ƏҚБК-нің 684-бабының негізінде ҚР ƏҚБК-нің 479-бабы
бойынша шешімді мамандандырылған аудандық жəне оларға
теңестірілген əкімшілік соттардың судьялары қабылдайды.

Көрсетілген бап бойынша əкімшілік материалға келесі құжаттар
кіреді:

1) құжаттардың тізімдемесі;
2) ҚР ƏҚБК-нің 479-бабының əкімшілік құқық бұзушылықтар

туралы хаттамасы (1-қосымша);
3) Əкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізуді

қозғаған ІІО қызметкерінің ІІО кезекші бөлімінде тіркелген баянаты
(2-қосымша);
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4) ҚР ƏҚБК-нің 826-бабы тəртібінде əкімшілік құқық
бұзушылықтар жасауға ықпал еткен себептер мен жағдайлар туралы
ұсынудың көшірмесі (3-қосымша);

5) əкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс
жүргізудің тілі туралы қаулы (4-қосымша);

6) құқық бұзушының нұсқаманы орындамауының мəн-жайлары
мен себептерін айқындаған түсінігі;

7) істі немесе жасалған жекелеген процестік іс-əрекеттерді
қараудың уақыты мен орны туралы хабардар ету (хабарлама)
(5-қосымша);

8) құқық бұзушының кінəсін дəлелдейтін өзге де құжаттар.
Осыған ұқсас материал ІІО тергеушісі немесе анықтаушысының

қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал еткен себептер мен
жағдайларды жою үшін, ҚР ҚІЖК-нің 200-бабының тəртібінде
енгізілген ұсынуына лауазымды адамның немесе заңды тұлғаның
басшылығы хабарламаған жағдайда да толтырылады.

Осылайша, мынадай сатылар түзілуі керек: құқық бұзушылық
жасауға ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою үшін ұсыну
жіберу –  жауап алмау –  ҚР ƏҚБК-нің 479-бабы бойынша əкімшілік
материал.
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1-қосымша
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы

№ ____ хаттама

20__ж. «___»_______________сағ.___ мин._______________________________
(жасалған орны)

Мен, ___________________________________________________________
(хаттаманы жасаған адамның лауазымы, бөлінісі, атағы, Т.А.Ə.)

____________________________________________________________________
ҚР ƏҚБК 803-бабын басшылыққа алып, осы хаттаманы жасадым, азамат
(азаматша)
Тегі ________________________________________________________________
Аты ________________________________________________________________
Əкесінің аты __________________________________________________,
__________________________________________ мекенжайы бойынша тұратын
____________________________________________________________________

(туған күні мен орны)
тел. ________________________________________________________________,
______________________________________________________ жұмыс істейтін,
тел ___________________,
Жалақысының мөлшері _______________________________________________
Отбасы жағдайы _____________________, асырауында ____________________
Əкімшілік жазаларға тартылған ба ______________________________________
____________________________________________________________________
Жеке басын куəландыратын құжат ______________________________________
____________________________________________________________ берілген,
ЖСН _______________________________________________________________
Телефонның, факстың, ұялы байланыстың абоненттік нөмірі жəне (немесе)
электрондық мекенжайы (егер олар болса) _______________________________
Заңды тұлғаның атауы, орналасқан жері, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
нөмірі жəне күні, сəйкестендіру нөмірі жəне банк деректемелері (заңды
тұлғалар үшін) _______________________________________________________
____________________________________________________________________

Құқық бұзушылықтың қысқаша мəн-жайы _______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Сонымен, аз. __________________________________________ ҚР ƏҚБК
_______ бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықты жасады.

Бұл құқық бұзушылықты төмендегі куəгерлер растайды:
1.______________________________ тұрғылықты жері _____________________
2.______________________________ тұрғылықты жері _____________________
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Əкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізу
___________________ тілінде жүзеге асырылатын болады.

Азамат ___________________________________ оның ҚР əкімшілік құқық
бұзушылық туралы кодексінің 744-бабында көзделген құқықтары мен
міндеттері түсіндірілді.

Заң көмегіне жəне аудармашыға мұқтаж емеспін (мұқтажбын)
____________________________________________________________________

Кəмелетке толмаған тұлғаның қорғаушысына немесе заңды өкіліне ҚР
ƏҚБК 746-748 б. көзделген, соттылық бойынша істі мамандандырылған
əкімшілік сотқа, ал тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында
мамандандырылған əкімшілік сот болмаған кезде – аудандық сотқа (қалалық)
беру туралы өтінішхатпен жүгіну құқықтары түсіндірілді.

Құқық бұзушының түсінігі
(жеке парақта)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Істі шешуге қажетті өзге де мəліметтер _____________________________
___________________________________________________________________

Хаттамаға __________________ парақтағы материалдар қоса ұсынылады
Куəгерлер: 1._______________ Т.А.Ə.

(қолы)
                    2._______________ Т.А.Ə.
                                     (қолы)
Құқық бұзушы ______________ Т.А.Ə.

(қолы)

Қостанай қ. ІІБ учаскелік инспекторы
________________________________________________________________
20___ ж. ________________
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2-қосымша

Қостанай қаласы
ІІБ бастығы
полиция полковнигі
А.М. Жүнісовке

Баянат

2015 жылғы 25 қаңтарда «Қостанайқұрылысқызметі» ЖШС басшысының
атына, оларға қарайтын əкімшілік ғимаратта жөндеу жүргізу кезінде «Достық»
шағынауданы елді мекенінің жасыл екпелерін бүлдіру түрінде көрініс тапқан,
ҚР ƏҚБК-нің 505-бабы бойынша əкімшілік құқық бұзушылықтар жасауға
ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою жөнінде ұсыну жіберілгенін
баяндаймын.

Бір ай мерзімнің аяқталуы бойынша, біздің атымызға
«Қостанайқұрылысқызметі» ЖШС басшылығынан ешқандай хабарлама келіп
түскен жоқ. Мен ұсынған шаралардың орындалуы туралы мəліметтер келген
жоқ.

Осылайша, «Қостанайқұрылысқызметі» ЖШС іс-əрекеттерінде ҚР ƏҚБК-
нің 479-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар құрамы бар.

«Оңтүстік» УПП учаскелік полиция
инспекторы  полиция аға лейтенанты      А. Нұртаев
2015 ж. 27.10
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3-қосымша

Əкімшілік құқық бұзушылық жасауға ықпал еткен
себептер мен жағдайларды жою жөнінде

ҰСЫНУ

20___ж. «___» _________________ _______________ қ.

Мен, ________________________________________________________,
(органның лауазымды адамының лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты)

Сіздің кəсіпорыныңызда (ұйымыңызда, мекемеңізде) ______________________
___________ ретінде жұмыс істейтін азаматты (-шаны) ҚР ƏҚБК-нің
__________________ бабына сəйкес айыптау бойынша №______ əкімшілік
құқық бұзушылық туралы іс материалдарын қарап шығып,

Анықтадым:

Азамат (ша) ___________________________________________________
__________________________________________________________________

(құқық бұзушылықтың уақыты, орны жəне мəні)

Азамат (-ша) ___________________________________________ жасаған
құқық бұзушылыққа мынадай мəн-жайлар ықпал етті:

1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.___________________________________________________________

Жоғарыда жазылғанға байланысты, Сізге келесі іс-шараларды орындауды
ұсынамыз:

1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________

ҚР ƏҚБК-нің 654-бабына сəйкес осы ұсынуды алған күннен бастап бір ай
мерзімі ішінде қарауыңызды жəне қолданылған шаралар туралы
хабарлауыңызды сұраймын ________________________________________

(кімге, қашан)
ҚР ƏҚБК-нің 365-бабына сəйкес, істі қараған органдардың (лауазымды

адамдардың) ұсынулары бойынша ұйым басшысының жəне басқа да
лауазымды адамдардың қолданылған шаралар туралы хабарламауы, сондай-ақ
əкімшілік құқық бұзушылық жасауға ықпал еткен себептер мен жағдайларды
жою бойынша шаралар қолданбауы – ҚР ƏҚБК-нің 479-бабы бойынша
əкімшілік жауаптылыққа əкеп соғады.
________________________________________________________________

(тұлғаның лауазымы, атағы, тегі, аты-жөні) (қолы)
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4-қосымша

Əкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізу тілі туралы
ҚАУЛЫ

_____ ж. «___» ______________ _______________________________________
(шығарылған күні) (шығарылған орны)

Мен, ________________________________________________________
____________________________________________________________________

(органның лауазымды тұлғасының Т.А.Ə.)

аз. ________________________________ қатысты №___ əкімшілік құқық
бұзушылық туралы істің материалдарын қарап шығып,

Анықтадым:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

Азамат (ша) _____________________________ мемлекеттік, орыс, басқа
тілдерді білетінін назарға алдым жəне ҚР ƏҚБК-нің 738-бабын басшылыққа ала
отырып,

Қаулы еттім:
1. Аз. _____________________________ қатысты əкімшілік құқық

бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізу тілі ретінде
_______________________________ тілі белгіленсін.

2. Іске қатысушы адамдарға, ҚР ƏҚБК-нің 738-бабының 3-бөлігіне
сəйкес, мəлімдемелер жасау, түсініктемелер мен айғақтар беру, өтінішхаттар
мəлімдеу, шағымдар жасау, іс материалдарымен танысу, оны қарау кезінде ана
тілінде немесе олар білетін басқа тілде сөз сөйлеу, аудармашының қызметтерін
тегін пайдалану құқығы түсіндірілсін.
________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(қаулыны шығарған тұлғаның қолы)
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5-қосымша
Істі қарау немесе жекелеген процестік əрекеттер

жасау уақыты мен орны туралы
хабардар ету (хабарлама)

Азамат (ша) ____________________________________________________
(əкімшілік іс жүргізуге қатысушының Т.А.Ə.)

ҚР ƏҚБК-нің 743-бабын басшылыққа алып, _________________________
(істің қысқаша мазмұны)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________жөніндегі
№___ əкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша процестік əрекеттерді
жүзеге асыру үшін

Сізге __________________________________________________________
(ІІБ №  кабинеті, лауазымды адамның Т.А.Ə.)

_________________________________________________________________
20___ж. «___» ___________ сағ. «___» əкімшілік құқық бұзушылық туралы іс
бойынша ___________________________________________ ретінде келу қажет.

(куəгер, жəбірленуші, сарапшы, маман жəне т.б.)

Өзіңізбен бірге жеке басыңызды куəландыратын құжатыңыз болуы қажет.
Келмеген жəне істі тергеуге қабылдамау туралы өтінішхат болмаған

жағдайда əкімшілік құқық бұзушылық туралы іс Сіздің қатысуыңызсыз
қаралатын болады.

ҚР ƏҚБК-нің 785, 790-баптары негізінде, Сіз келмеген жағдайда, күштеп
əкелінуіңіз мүмкін, сондай-ақ айғақтар беруден дəлелсіз себептермен бас
тартқаныңыз немесе келмегеніңіз үшін, ҚР ƏҚБК-нің 658 жəне 659-баптары
бойынша əкімшілік жауаптылыққа тартылуыңыз мүмкін
________________________________________________________________

(лауазымы, атағы, Т.А.Ə.)
Хабардар ету (хабарлама) (астын сызу қажет):
оның тапсырылғаны туралы хабардар етуі бар тапсырыс хат,

телефонограмма немесе жеделхат, ұялы байланыстың абоненттік нөмірі
бойынша немесе электрондық мекенжай бойынша мəтіндік хабар не
хабарламаның немесе шақырудың тіркелуін қамтамасыз ететін өзге де
байланыс құралдарын пайдалану арқылы жіберілді.

Өзге де тəсілмен ______________________________________________
(хабардар ету тəсілі)

Хабардар етуді (хабарлама) жіберген адам
__________________________________________________________________

(қолы)
20___ ж. «___»___________

Хабардар етуді алғаны туралы қолхат немесе хабардар етуді қабылдаудан
бас тартатыны жөнінде белгі _________________________________________
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КОСТАНАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ИМЕНИ ШРАКБЕКА КАБЫЛБАЕВА

М.А. Кызылов, С.В. Корнейчук

Ішкі істер органдарының əкімшілік құқық
бұзушылықтар жасаудың себептері мен жағдайлары

жөнінде ұсынулар енгізу механизмі бойынша
ƏДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по механизму вынесения органами внутренних дел
представлений о причинах и условиях совершения

административных правонарушений

Қостанай 2016
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по механизму вынесения органами внутренних дел
представлений о причинах и условиях совершения

административных правонарушений

В процессе принятия решений по делу об административном
правонарушении, на основании статьи 826 КРКоАП, должностные
лица органов внутренних дел (полиции) имеют право выносить
представление о причинах и условиях совершения администраивных
правонарушений.

Представление может быть обжаловано в специализированном
районном и приравненном к нему административном суде в течение
десяти суток со дня его получения.

Должностными лицами ОВД, которые могут выносить такие
представления, являются сотрудники ОВД, перечисленные в статье
804 КРКоАП, которые имеют право принимать решения по делам об
административных правонарушениях. Рассматривать дела об
административных правонарушениях и налагать административные
взыскания от имени органов внутренних дел вправе:

1) начальники органов внутренних дел и их заместители;
2) начальники городских, районных отделений органов

внутренних дел;
3) начальники линейных отделений, линейных пунктов органов

внутренних дел;
4) сотрудники органов внутренних дел (полиции), имеющие

специальные звания;
5) председатель комитета, начальники управлений, отделов,

отделений административной полиции органов внутренних дел и их
заместители;

6) начальники и их заместители подразделений
природоохранной полиции органов внутренних дел;

7) сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел;

8) начальники и их заместители специализированных
подразделений полиции органов внутренних дел по борьбе с
преступными посягательствами на рыбные запасы;

9) начальники управлений, отделов, отделений миграционной
полиции органов внутренних дел и их заместители.

Правовую основу осуществления такой деятельности
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составляют и иные нормативно-правовые акты Республики
Казахстан. Например, согласно п.28 Положения о Комитете
административной полиции Министерства внутренних дел
Республики Казахстан, утвержденного приказом Министра
внутренних дел  Республики Казахстан от 1 октября 2014 года № 662,
подразделения административной полиции, в пределах своей
компетенции, имеют право выносить представления о принятии мер
по устранению причин и условий, способствующих совершению
административных правонарушений, и обеспечивают контроль за их
исполнением.

На основании п. 12 постановления Правительства Республики
Казахстан «О повышении роли участковых инспекторов полиции
органов внутренних дел в охране общественного порядка и
обеспечении общественной безопасности» от 24 декабря 1996 г. №
1598, «участковый инспектор полиции в пределах возложенных задач
и своей компетенции обязан:   разрабатывать обязательные для
юридических и физических лиц предписания и предложения,
направленные на предупреждение административных
правонарушений, устранение причин и условий, способствующих их
совершению».

Для всех должностных лиц ОВД правовой основой является
Закон Республики Казахстан от 23  апреля 2014  года № 199-V  ЗРК
« Об органах внутренних дел Республики Казахстан». Пункт 2 статьи
6 «Полномочия органов внутренних дел» этого закона гласит:
«Органы внутренних дел в пределах своей компетенции имеют право:
6) вносить физическим и юридическим лицам обязательные для
исполнения предписания, представления об устранении причин и
условий, способствующих совершению уголовных или
административных правонарушений».

То есть, при вынесении представления о причинах и условиях
совершения административных правонарушений, в содержании
документа можно указать иные правовые основания направления
такого документа, кроме статьи 826 КРКоАП.

Отличие «предписаний» от «представлений», выносимых ОВД
заключается в том, что предписания выносятся в отношении
физических и юридических лиц (правонарушителей), а представления
- в отношении должностных и юридических лиц, которые почти
никогда не являются субъектами правонарушений.

Предписания выносятся ОВД, на основании КРКоАП в случаях
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необходимости уплаты штрафа (ст.ст. 807, 893-896), надлежащего
поведения правонарушителя (ст.461), несоблюдения безопасности
дорожного движения (ст.605) и т.п.

Как уже ранее мы отмечали,  Закон Республики Казахстан от 23
апреля 2014 года № 199-V ЗРК «Об органах внутренних дел
Республики Казахстан» предоставляет право лицам,
осуществляющим досудебное расследование, выносить
представление о причинах и условиях совершения правонарушения
по уголовным делам. Так, на основании статьи 200 УПК РК от 4 июля
2014 года №231: «Установив при производстве по уголовному делу
обстоятельства, способствовавшие совершению уголовного
правонарушения, лицо, осуществляющее досудебное расследование,
вправе внести в соответствующие государственные органы,
организации или лицам, исполняющим в них управленческие
функции, представление о принятии мер по устранению этих
обстоятельств или других нарушений закона. Представления
подлежат рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых
мерах в месячный срок».

Причины правонарушений можно определить как факторы,
непосредственно вызывающие их совершение. Существует несколько
причин правонарушений. Во-первых, социальные причины. Они
были и будут главными причинами правонарушений, поскольку
подавляющее их большинство обусловлено несовершенством
государственного и общественного строя, различными социальными
противоречиями. Именно они продуцируют такие ныне широко
распространенные и особо опасные правонарушения, как
преступления (хулиганство, нанесение телесных повреждений,
изнасилования и др.) среди лиц, едва достигших 14 лет, из-за
невозможности либо крайней затруднительности занять себя учебой,
спортом, посильной оплачиваемой работой и др.; кражи - вследствие
невозможности найти подходящую работу; получение взяток - из-за
низкой оплаты труда многих категорий работающих и т. д.

Во-вторых, причины могут быть  экономическими. Эти причины
тесно связаны с социальными и коренятся в сфере отношений
собственности, производства и потребления, распределения
материальных благ. Субъекты этих правонарушений: незаконная
приватизация государственных предприятий (занижение их
стоимости); сокрытие организацией доходов (вследствие слабой
платежеспособности населения) от налогов; убийства руководителей



21

предприятий с целью занять их место или «переделить»
собственность и т.д.

В-третьих, причинами могут выступать несовершенство
юридических норм, которые позволяют гражданам и юридическим
лицам трактовать их по своему усмотрению, то есть, произвольно.
Правонарушения — иногда сознательно — совершаются и из-за
противоречий между различными правовыми актами, отсутствия
актов, принятие которых предписано другими актами более высокой
юридической силы.

И, наконец, психологические причины совершения
правонарушений. Отдельные люди по своим личным качествам —
агрессивности поведения, эгоистичности, безосновательно
завышенных материальных запросов, равнодушия — больше
склонны к совершению различных правонарушений и даже
правовому нигилизму, отрицанию права вообще. Правовой нигилист
пытается вывести себя из-под подчинения любым законам,
независимо от их содержания. В правовом нигилизме проявляются
косность, отсталость, юридическое невежество граждан;
властолюбие, некомпетентность чиновников и многие другие
человеческие пороки. Правовой нигилизм - это всегда высокомерное,
снисходительно-скептическое восприятие права, оценка его как чего-
то второстепенного в шкале человеческих ценностей.

В отличие от причин, условия правонарушений - это факторы,
способствующие и облегчающие совершение правонарушений.
Пожалуй, главным условием можно назвать безнаказанность
правонарушителей со стороны государства либо назначение им
слишком мягких наказаний. В результате, правонарушители и те, кто
намеревается совершить правонарушение, совершают их, не боясь
привлечения к ответственности. Среди других условий
правонарушения можно назвать пропаганду насилия и жестокости в
средствах массовой информации, доступность оружия, алкоголизм и
наркоманию, падение патриотизма и др.

Причины и условия правонарушения определяют конкретную
жизненную ситуацию, в которой совершается правонарушение.
Например, перед кражей субъект оценивает наличие или отсутствие
сигнализации, патрулирование улиц, кадровый состав и техническую
оснащенность полиции, шансы скрыться, возможность сбыта
краденого, строгость наказания и т. п.

ОВД могут выносить представление о причинах и условиях
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совершения административного правонарушения только по тем
правонарушениям, по которым они могут принимать решение о
наложении административных взысканий, а именно - по статьям,
перечисленным в части первой статьи 685 КРКоАП.

Органы внутренних дел рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями
146, 147, 156, 190 (частью первой), 192, 196, 197, 198, 204, 230
(частью второй) (в части правонарушений, совершенных владельцами
транспортных средств и перевозчиками на автомобильном
транспорте и городском рельсовом транспорте), 334, 359, 364, 382
(частью первой),  383  (частями первой и второй),  386,  395  (частью
первой), 396 (частью первой), 408, 420, 421, 423 (частью первой), 432,
433 (частью первой), 437, 438 (частями первой и второй), 440
(частями первой, второй и третьей), 441, 443 (частью первой), 444
(частью второй), 447, 449 (частью первой), 458, 464 (частью первой),
469 (частью первой), 470 (частью первой), 484, 485 (частью первой),
486, 487, 489 (частями первой, девятой, десятой и одиннадцатой), 492,
493, 494, 495 (частью первой), 496 (частями первой и третьей), 505,
510, 512 (частью первой), 513 (частью первой), 514 (частью первой),
515, 517 (частью первой и третьей), 518, 519 (частями первой,
третьей, пятой и шестой), 559 (частями первой, второй, четвертой и
пятой), 560, 562, 564 (частью четвертой), 566, 572 (частью второй),
574, 590 (частями первой, второй третьей, пятой, шестой, седьмой,
восьмой, девятой и десятой), 591, 592, 593 (частями первой и
восьмой), 594, 595, 596 (частями первой, второй и четвертой), 597,
598, 599, 600, 601, 602, 603 (частью третьей), 604 (частью первой),
605 (частями первой, второй, пятой, шестой и седьмой), 606 (частью
первой), 607 (частью первой), 609, 611 (частью первой), 612, 613
(частями двенадцатой и тринадцатой), 614, 615 (частями первой,
второй и третьей), 617, 619, 620, 621 (частями первой, второй,
четвертой), 622, 625 (за исключением нарушений на автомобильном
транспорте), 626, 630, 631, 632, 635 настоящего Кодекса.

Содержание представления состоит из следующих обязательных
элементов:

1) фамилия, инициалы должностного лица или представителя
юридического лица, с указанием адреса;

2) краткая фабула правонарушения;
3) обстоятельства, послужившие совершению правонарушения;
4) выводы и предлагаемые меры, которые необходимо провести
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для устранения причин и условий, способствующих совершению
правонарушения;

5) предлагаемые сроки проведения организационных и
профилактических мероприятий;

6) фамилия, инициалы и адрес, куда необходимо отправить
результаты исполнения представления;

7) предупреждение должностного лица или представителя
юридического лица о юридической ответственности за неисполнение
представления о причинах и условиях совершения
административного правонарушения.

Часть 2 статьи 826 КРКоАП гласит: «Руководители организаций
и другие должностные лица обязаны рассмотреть представление в
течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах
органу (должностному лицу), внесшему представление».

Если субъект правонарушения игнорирует представление УИП
по неуважительным причинам, то в отношении них должностные
лица ОВД на основании статьи 804 КРКоАП должны возбудить
производство об административном правонарушении по статье 479
КРКоАП «Несообщение о принятых мерах по устранению причин и
условий, способствовавших совершению правонарушения».

На основании статьи 684 КРКоАП решение по 479 КРКоАП
принимают судьи специализированных районных и приравненных к
ним административных судов.

В административный материал по указанной статье входят
следующие документы:

1) опись документов;
2) протокол об административном правонарушении статьи 479

КРКоАП (Приложение 1);
3) рапорт сотрудника ОВД возбудившего производство по делу

об административном правонарушении, зарегистрированный в
дежурной части ОВД (Приложение 2);

4) копия представления о причинах и условиях,
способствующих совершению административных правонарушений в
порядке статьи 826 КРКоАП (Приложение 3);

5) постановление о языке производства по делу об
административном правонарушении (Приложение 4);

6) объяснение правонарушителя с выяснением обстоятельств и
причин неисполнения предписания;
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7) уведомление (извещение) о времени и месте рассмотрения
дела или совершения отдельных процессуальных действий
(Приложение 5);

8) иные документы, доказывающие вину правонарушителя.
Аналогичный материал составляется и в случае несообщения

должностного лица или руководства юридического лица на
представление следователя или дознавателя ОВД, вынесенного в
порядке статьи 200 УПК РК, для устранения причин и условий,
способствующих совершению уголовного правонарушения.

Таким образом, должна выстроиться следующая цепочка:
направление представления для устранения причин и условий,
способствующих совершению правонарушений – неполучение ответа
– административный материал по статье 479 КРКоАП.
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Приложение 1
Протокол № _____

об административном правонарушении

«___»____________20__г. ___ час. ___ мин._____________________________
(дата составления) (место составления)
Я, _________________________________________________________

(должность, подразделение, звание, Ф.И.О. должностного лица,
_________________________________________________________________

составившего протокол)
руководствуясь ст. 803 КРКоАП, составил настоящий протокол о том, что

гр-н (ка)
Фамилия __________________________________________________________
Имя ________________________________________________________________
Отчество ___________________________________________________________,
проживающий (ая) ___________________________________________________
___________________________________________________________________

(дата и место рождения)
тел. _____________________________________________________________,
работающий (ая) ___________________________ тел,___________________,
Размер заработной платы ___________________________________________
Семейное положение ________________, на иждивении ___________________
Подвергался ли административным взысканиям __________________________
_________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность __________________________________
Выдан ___________________________________________________________
ИИН ___________________________________________________________
Абонентский номер телефона, факса, сотовой связи и (или) электронный адрес
(если они имеются) ________________________________________________
Наименование, место нахождения, номер и дата государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица, идентификационный номер и
банковские реквизиты (для юридических лиц)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Краткая фабула правонарушения ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Таким образом, гр. ___________________________________ совершил
административное правонарушение, предусмотренное статьей _____________
КРКоАП.
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Данное правонарушение подтверждают свидетели:
1. _______________________________ прож. _____________________
2. _______________________________ прож. _____________________
Производство по делу об административном правонарушении будет

осуществляться на ______________________ языке.
Гр-ну ___________________________________ разъяснены его права и

обязанности, предусмотренные статей 744 Кодекса РК об административных
правонарушениях.

В юридической помощи и переводчике не нуждаюсь (нуждаюсь).
__________________________________________________________________

Защитнику или законному представителю несовершеннолетнего лица
разъяснены права, предусмотренные ст. 746-748 КРКоАП, обратиться с
ходатайством о передаче дела по подсудности в специализированный
административный суд, а при отсутствии специализированного
административного суда на территории соответствующей административно-
территориальной единицы – в районный (городской) суд.

Объяснение правонарушителя
(на отдельном листе)

_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Иные сведения, необходимые для разрешения дела.
________________________________________________________________

К протоколу прилагаются материалы на ______________ листах.
Свидетели: 1. ____________________ Ф.И.О.

(подпись)
                   2. ____________________ Ф.И.О.

(подпись)
Правонарушитель ________________ Ф.И.О.

(подпись)

Участковый инспектор ОВД г. Костаная
______________________________________________________________
_________________ 20 ___ г.
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Приложение 2

Начальнику ОВД г. Костаная
полковнику полиции
Жунусову А.М.

Рапорт

Докладываю, что 25 января 2015 года в адрес руководителя ТОО
«Кустанайстройсервис» было направлено представление об устранении причин
и условий, способствующих совершению административных правонарушений
по статье 505 КРКоАП, выразившихся в повреждении зеленых насаждений
населенного пункта микрорайона «Достык» при ремонте принадлежащего им
административного здания.

По истечении месячного срока, в наш адрес каких-либо сообщений от
руководства ТОО «Кустанайстройсервис» не поступило. Сведений о
выполнении предложенных мною мер не поступило.

Таким образом, в действиях ТОО «Кустанайстройсервис» усматривается
состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 479
КРКоАП.

Участковый инспектор полиции УПП «Южный»
старший лейтенант полиции А. Нуртаев
27.10.2015 года
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Приложение 3

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствующих совершению

административного правонарушения

«___»_________________  20___г. гор. ________________________

Я, __________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. должностного лица органа)

рассмотрев материал дела об административном правонарушении №______
по обвинению гр-на (ки)___________________________________________,
работающего (ей) на вашем предприятии (организации, учреждении) в качестве
________________________________________________________________,
по ст. ______ КРКоАП,

установил, что гр-н (ка) _____________________________________________
___________________________________________________________________

(время, место и существо правонарушения)

Совершению гр-ном (кой) _______________________________________
указанного правонарушения способствовали следующие обстоятельства:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. __________________________________________________________________

В связи с вышеизложенным, рекомендуем Вам выполнить следующие
мероприятия:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. __________________________________________________________________

В соответствии со ст. 654 КРКоАП прошу рассмотреть настоящее
представление в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых
мерах ____________________________________________________________

(кому, куда).
____________________________________________________________________

Согласно ст. 365 КРКоАП несообщение руководителем организации и
другими должностными лицами о принятых мерах, а равно непринятие мер по
устранению причин и условий, способствующих совершению
административных правонарушений, по представлениям органов (должностных
лиц), рассматривавших дело, - влечет административную ответственность по
статье 479 КРКоАП
____________________________________________________________________

(должность, звание, Ф.И.О. лица, подпись)
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Приложение 4

Постановление
о языке производства по делу об административном правонарушении

«___»__________________________ г. ___________________________________
(дата составления) (место составления)

Я,____________________________________________________________
_________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. должностного лица органа)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении №___от
________ в отношении ___________________________________________

установил, что _______________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Принял во внимание, что гр-н (ка) _______________________________
владеет государственным, русским, другими языками и, руководствуясь ст. 738
КРКоАП,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Языком производства по делу об административном правонарушении в

отношении гр. __________________________________ определить язык
______________________________________________________________

2. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в соответствии с ч. 3 ст.
738 КРКоАП, они имеют право делать заявления, давать объяснения и
показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с
материалами дела, выступать при его рассмотрении на родном языке или
другом языке, которым они владеют, бесплатно пользоваться услугами
переводчика.

____________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(подпись лица, составившего постановление)
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Приложение 5

Уведомление (извещение)
о времени и месте рассмотрения дела или совершения отдельных

процессуальных действий

Гр-н (ка) ______________________________________________________
(Ф.И.О. участника административного процесса)

Руководствуясь ст. 743 КРКоАП для осуществления процессуальных
действий по делу об административном правонарушении №___
о _________________________________________________________________

(краткое содержание дела)
_________________________________________________________________
Вам необходимо явиться _____________________________________________
______________________________________________________________

(№ кабинета ОВД, Ф.И.О. должностного лица)
«___»___________20___г.   к «___» часам. По делу об административном
правонарушении в качестве ____________________________________________

(свидетель, потерпевший и т.д., эксперт, специалист и т.д.)

При себе иметь документы, удостоверяющие личность.
В случае неявки и отсутствия Вас ходатайство об отклонении

расследования дела об административном правонарушении будет рассмотрено
в Ваше отсутствие.

На основании ст.ст. 785, 790 КРКоАП в случае Вашей неявки Вы можете
быть подвергнуты приводу, а также привлечены к административной
ответственности по ст. ст. 658 и 659 КРКоАП за отказ от дачи показаний или
неявку без уважительных причин для дачи показаний
____________________________________________________________________

(должность, звание, ф.и.о.)

Уведомление (извещение) отправлено (подчеркнуть):
заказным письмом с уведомлением о его вручении, телефонограммой или

телеграммой, текстовым сообщением по абонентскому номеру сотовой связи
или по электронному адресу, либо с использованием иных средств связи,
обеспечивающих фиксацию извещения или вызова

иным способом______ __________________________________________
(способ извещения)

Лицо, направившее уведомление (извещение)
__________________________________________________________________

(подпись)
«___»___________ 20__ г.

Расписка в получении извещения или отметка об отказе в приеме уведомления
________________________________________________________________
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