
О привлечении женщин к администра-
тивной ответственности 

Согласно Кодексу РК об административных правонарушениях к административной ответственности 
может быть привлечено физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту окончания или пресечения 
административного правонарушения 16 лет.

Конечно, хорошо, что женщины стали более эмансипированы и независимы от участия мужчин. Но все 
же нельзя забывать о том, что она, прежде всего мама, хранительница семейного очага.

Но, как показывает практика и анализ рассмотренных дел женщины стали чаще нарушать покой семьи, 
драться, ездить пьяными за управлением машиной и совершать аварии, нарушать общественный по-
рядок.

За 9 месяцев 2021 года судом к административной ответственности привлечено 96 женщин, из них 8 - 
за управление машиной в пьяном виде и 30 - за совершение аварий.

Хочется напомнить, что законодатель ужесточил административное взыскание за управление машиной 
в пьяном виде, которое является безальтернативным и предусматривает взыскание в виде администра-
тивного ареста сроком от 15 до 20 суток и лишения права управления транспортными средствами сроком 
от 7 до 8 лет.

Следует отметить, что согласно статье 50 КоАП взыскание в виде ареста не может быть применено в 
отношении женщин и мужчин, имеющих на иждивении детей, не достигших 14 лет, беременных, инвали-
дов 1 и 2 группы, женщин старше 58 лет и мужчин старше 63 лет.

Так, судом было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении И., наложено 
взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 7 лет с учетом того, 
что на иждивении имеется двое несовершеннолетних детей, не достигших 14-летия.

И. в суде пояснила, что она поругалась с мужем, который уехал в соседний поселок с городом. Поздним 
вечером выпила спиртного с подружкой, которую вместе с детьми посадила в машину и поехала к мужу 
выяснять с ним отношения. По пути следования при выезде из города была остановлена сотрудниками 
полиции, что предотвратило от более негативных последствий. Также из ее пояснений следовало, что 
она в тот момент не думала о последствиях, двигала ее только обида на мужа, подогретая спиртным. 
Осознание содеянного пришло позже.

Из пояснений еще одной правонарушительницы следует, что она после употребления спиртного реши-
ла просто покататься по городу, при этом, не имея водительского удостоверения. Взыскание при таких 
обстоятельствах предусматривает административный штраф в размере 200 месячных расчетных по-
казателей.

Суд с учетом признания вины и наличия троих несовершеннолетних детей взыскал штраф со снижени-
ем на 30 % в сумме 408380 тенге в доход государственного бюджета.

Так, судом было рассмотрено дело в отношении Г., которая была задержана за управление машиной 
в пьяном виде. Признав ее виновной в совершении правонарушения, судом наложено взыскание в виде 
ареста сроком на 15 суток и лишения права управления транспортными средствами сроком на 7 лет, по-
скольку каких либо исключающих обстоятельств не установлено. Хочется отметить, что женщины наряду 
с мужчинами отбывают взыскание в изоляторах временного содержания и освобождение от исполнения 
постановления суда не предусмотрено.

И таких примеров из практики рассмотрения дел об административных правонарушениях можно приве-
сти предостаточное количество. И поэтому хочется еще раз напомнить о Правилах дорожного движения, 
о взысканиях и последствиях за их нарушения.

Председатель специализированного суда по административным правонарушениям
 г. Риддера ВКО Жунусова Ж.Н.
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Қазақстанның Тәуелсіздік Күні

« Тәуелсіздік - барлық қазақстандықтардың ең қасиетті 
құндылығы » - - Қазақстан Республикасының Президенті - ұлт 
Көшбасшысы - Н.Ә. НАЗАРБАЕВ. Қазақстанның тәуелсіздік Күні 
— жыл сайын 16 желтоқсанда Қазақстанда тойланатын Қазақстан 
Республикасының басты ұлттық мерекесі.

Тәуелсіздік Күні қарсаңында біздің елдің басынан кешкен ауыр 
да қарқынды, әлемдік позицияларға жету жолын үңілсек. Кеше 
ғана бәрі жаңа басталған еді, ал бүгін болса жаңа егеменді бүкіл 
елге танымал мемлекетте тұрамыз.

Біздің мемлекет тәуелсіздігі әрбіріміз үшін оңай жолмен келген 
еместігі түсінікті, алайда, өткеннің барлығы қараңғы деп түсүну ке-
рек емес- біздің тағдырымызды түбегейлі өзгерткен Қазақстандағы 
ертеңгі әлеуметтік өзгеріс бұл біздің өміріміз еді. Бүгінгі күні, осы 
сәтте Қазақстан халықаралық аренада танымал, әлемдегі сая-
си және әлеуметтік жүйеде өзіне тән орын алады деп толықтай 
сеніммен айтуға болады.

Қазақстан Республикасы үшін Тәуелсіздік жолы сонау Қазақ 
ССР мемлекеттік егемендігі туралы Декларация қабылданған кез 
1990 жылдың 25 қазанында бастау алды. Халық өз елінің даму жо-
лын таңдау кезінде Қазақ ССР Президентін сайлау туралы Заңға 
1991 жылы 01 желтоқсанда Заңға қол қойылған болатын. Берілген 
Заңның нормаларына сәйкес, 1991 жылдың 01 желтоқсанынан 
елімізде Қазақстан Республикасының алғашқы бүкілхалықтық 
сайлауы өткізіліп, онда халық Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа өз 
дауысын берген.

КСРО құлаған соң, Қазақ ССР кеңес республикала-
ры ішінен ең соңғы болып өз егемендігін жариялады. 1991 
жылдың 10 желтоқсанында Қазақ ССР Қазақстан Республи-
касына қайта аталған, ал 1991 жылдың 16 желтоқсанында 
біздің еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» 
Конституциялық заңға қол қойылған.

Сол сәт 1991 жылдың 16 желтоқсаны Қазақстан Республика-
сы тәуелсіздік жолының тарихы түзілген, өзіндік сана-сезім мен 
мәдени салтын жандандыру басы болды.

Мемлекеттік тәуелсіздік пен Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тәуелсіздігі міне жиырма жыл бойында біздің 
Қазақстан Республикасының Алғашқы Президентінің аты-
мен және қызметімен, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тұрақты 
көшбасшымен тығыз байланысқан.

Өткен жиырма жылда оның арқасында танымсыз социалистік 
республикалар ішінен 90-шы жылдар басында біздің көпұлтты 
елімізде Қазақстан барлық ұлан-байтақ елімен гүлдену мен 
ауқаттылығына бағыттап, әлемдік көшбасшылардың біріне айлан-
ды.

Сол бір 90-шы жылдыры біздің еліміздің басшылығымен 
еліміздің жаңа тарихына нық іргетасын қалаған негізгі қадам 
басылды. Олардың ішінде Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тәуелсіздік және мемлекеттік егемендігі болып- біздің 
мемлекетіміздің тәуелсіздік негізі өз конституциясын жазу, өз валю-
тасы тенгені құру, тәуелсіздіктің маңызды белгілері (ұлттық гимн, 
ту және елтаңба) соңғы жылдары пайда болған қайшылықтарды 
реттеу болды.

Өзгелермен ынтымақтастық басталды, Жердің барлық 
бұрыштарында Қазақстан Республикасы елшілігі ашылды, 
Қазақстан БҰҰ, ЕҚЫҰ, РДХБ, ХВҚ, ДБ және басқа да ұйымдармен 
жұмыс жасалды. Берілген тапсырманы Қазақстан абыройлы 
орындап, бұрынғы КСРО қатысқан елдермен тек серіктестік 
жақсы қатынасты сақтамай, кеңес кеңістігінен кейінгі аумақта 
интеграциялық поцесстерді белсенді тереңдете түсті.

Біздің еліміз басшылығының жақсы жоспарланған ішкі сая-
си әрекеті Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі 
мен мемлекеттік егеменділігін құру кезеңінде этнос аралық 
қайшылықтарды болдармауға өз әсерін тигізді, ол туралы өзге 
кеңес республикаларында айтар жоқ.

Экономика саласында Қазақстан Республикасының 
жетістіктері әлемде ешкімге қандай болмасын күмән туғызбайды, 
уақыттың қазіргі сәтінде Қазақстан жақын бәсекелес тек орталық 
азия аумағында емес, ЕС және G8 социалистік дәуірден және 
кеңестік дәуірден кейінгі және басқа да елдермен тең позици-
ялы орын алады. Қазақстан өз дамуының 20 жылында көптеген 
онжылдықта қалыптасқан социалистік қалыптан – толықтай 
нарықтық экономикаға көшті. Президент басшылығымен үкіметтің 
экономикалық дамудың өзге бір деңгейіне елімізді шығаруына 
сенімсіздігін білдірген көптеген скептиктеп болды, алайда уақыт 
тұрақты өсумен тиімді нарықтық экономиканы қалыптастығын 
көрсетіп қана қоймай, даму жолындағы елдерге үлгі бола алды.

Қазақстан Республикасы халқының саны азаюы мәнді 
проблемалардың бірі болды, әлеуметтік-экономикалық фактор-
лар түрінде елмізде халық саны екпіндеп қысқара бастады, алай-
да, әлеуметтік қорғауды жақсарту бойынша бүгінгі күнгі тиімді 
шаралардың арқасында, берілген негативті динамика басылды. 
2000 жылдан бастап Қазақстанда туылу өлім-жітімнен басып түсті, 
2009 жылы 16 миллион адамды құрап халық саны біртіндеп өсе 
бастады.

Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың басшылығымен ел Үкіметі тұрақты түрде толық 
көлемде әлеуметтік міндеттерді орындайды. Көптеген отбасылар 
жеңілдікпен бүгінгі күнгі муниципалдық тұрғын-үйді алды, ал зей-
нектерлер болса зейнетақының тоқтатылуы мен төленбеуі туралы 
мүлде ұмытты. Жыл сайын елімізде көптеген мектептер, ауруха-
налар балабақшалар салынуда, денсаулық сақтау саласының да-
муына қаражат өсуде және тағы басқа.

Қазақстан Республикасының негізгі ұлттық мерекесі Тәуелсіздік 
Күні қарсаңында біздің еліміздің барлық азаматтарына тағы 
бір мәрте «Біздің мемлекетіміздің тәуелсіздігі – біздің ең негізгі 
құндылығымыз бен игілігіміз» туралы еске түсіргім келеді.

ШҚО Риддер қ. әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі 
мамандандырылған соты со т кеңсесің бас 

маманы М.Н. Тубеков

Министерство  защиты  бюджета  от  населения?
Депутат   Мажилиса   Ерлан   Смаилов   раскритиковал   политику Министерства   труда   и   соцзащиты   на-

селения. Он потребовал поднять пособия кратно повышению минимальной заработной платы.
« - В условиях постоянного роста цен на продукты питания, услуги, коммунальные тарифы и удорожания стои-

мости жизни в целом крайне актуальным для миллионов казахстанцев из числа людей с инвалидностью, матерей, 
находящихся в декретном отпуске, многодетных и молодых семей, пенсионеров и других групп населения стано-
вится повышение государственных пособий и пенсий.

С 1 января 2022 года минимальная заработная плата будет увеличена с текущих 42 500 до 60 тысяч тенге, что 
составляет 41 процент. Но при этом Министерством труда и социальной защиты населения на сегодня не ставится 
вопрос о соответствующем увеличении пособий по инвалидности, пособий в связи с рождением ребенка и еже-
месячного пособия по уходу за ребенком до одного года, пособий многодетным семьям, минимальных пенсий и 
других», - заявил депутат в запросе на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.

Он пояснил, что в проекте бюджета на 2022-2024 годы планируется повышение всех видов социальных посо-
бий с 1 января 2022 года всего на 5 процентов. Депутат заявил, что эта величина не покрывает даже статистиче-
ский рост инфляции, не говоря уже о реальном повышении цен на продукты питания, одежду, услуги и тарифы. 
Отметим, что, несмотря на возмущение депутата, сегодня Мажилис согласовал проект республиканского бюджета 
на 2022-2024 годы и направил его на подпись Президенту.

Смаилов заявил об абсолютно пассивной позиции Минтруда, не отвечающей интересам казахстанцев.
« - Вместо проактивной позиции по защите населения, постановки проблемных вопросов перед правитель-

ством дежурно ссылается на отсутствие бюджетных средств. Считаем, профильное министерство превратилось 
в простой собес республиканского масштаба и давно утратило идеологию и понимание собственной миссии в за-
щите населения. Его давно пора переименовать в «Министерство защиты бюджета от населения». Аналогичная 
бездеятельная ситуация у госоргана сложилась и в сфере труда и защиты трудовых прав казахстанцев», - указал 
депутат.

Он добавил, что при рациональном планировании и использовании возможности госбюджета существенно 
расширяются, о чем ежегодно дает заключения Счетный комитет страны, показывая, как сотни миллиардов тенге 
неэффективно планируются и используются.

«В 2020 году эта сумма составила 570 миллиардов тенге. Многомиллиардные, а по всей видимости, трил-
лионные хищения в сфере субсидирования сельского хозяйства – наглядное тому подтверждение», - заключил 
депутат.

В своем запросе Смаилов попросил с 1 января 2022 года увеличить размеры госпособий людям с инвалид-
ностью, по уходу за ребенком, многодетным семьям и другим, а также минимальных пенсий кратно повышению 
минимальной заработной платы.

«Мы снова предлагаем разработать и внедрить детскую потребительскую корзину, реально отвечающую жиз-
ненным, физиологическим, образовательным, социальным, культурным и спортивным потребностям ребенка», 
- добавил депутат.
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