Біліңіз, жол полицияның қызметкері Сізді ысқырып барып, қол бұлғауымен тоқтата алады, немесе
полиция көлігінде орнатылған арнайы дыбыс, жарық сигналдарын пайдаланып. ЖПҚ қызметкері
қызмет көлігінде болу мүмкін, көліксіз, және ол
жүргізушілер көре алатындай аумақта орналасу керек.
Ал жоғарыда айтылған сияқты болмаса, онда білгеніңізді аргумент ретінде сөйлескен кезде, және
протокол жазып жатса пайдаланыңыз.

құқық бұзу туралы әкімшілік протоколмен танысуды талап етіп, протоколдың көшірмесін талап
етіңіз. Болашақта Сізге куәгерлердің қолдауы қажет болса, онда ЖПҚ қызметкері куәгерлердің
атын-тегін, мекен-жайын, телефон нөмірлерін
протоколға жазып беру керек.

Көлігіңізді тоқтатқан кезде полиция қызметкері
Сізге шапшаң келу керек. Сізге көліктен шығуға
болмайды, бірақ қасыңызда отырған азаматтар
ЖПҚ қызметкерінің рұқсатысыз көліктен шыға
берсе болады. Егерде ЖПҚ қызметкері Сізді өз
көлігіне шақырса, Сіз ол жағдайда бас тартуға
құқығыңыз бар.

Біліңіз, Сіз медициналық куәландырудан бас тарта аласыз, бірақ протоколда әкімшілік құқық бұзу
туралы жазба жазылып, артынан көлік куәлігінен
айырылатыныңызды ескертеміз.

ЖПҚ қызметкерінен полиция қызмет куәлігін және
қызмет жетонын талап етіңіз.
ЖПҚ қызметкерінен Сізді тоқтатқан себебін
сұраңыз. Негіздері мынандай болу мүмкін:
1) жол жүрудің ережесін бұзу,
2) ұрланып кеткен көліктерді іздеу, немесе оқиға
орнынан қашып кеткен кезде,
3) өте сирек: көлік полиция қызметкерлеріне керек
жағдайда,
4) полиция стационарлық посттарында немесе күнделікті-профилактикалық шаралар өтіп жатқанда,
жүргізушінің төлқұжаттарын тексеру,
5) тасымалдау жүктің құжаттарын тексеру,
6) мемлекеттік органдарының тапсырмасы бойынша жол жүргізушілерді тоқтату немесе жүруге шектеу салу;
7) жол оқиғаға қатысты жүргізушіден немесе көлікте отырған адамдардан сұхбат алу, 8) жол жүру ережелерін тәртіпке салу.
Әкімшілік материалдарын құрған кезде, аудармашыны, қорғаушының заң көмегін талап етіңіз,

Протоколға қол қоймаңыз, Сізді бұл әрекет үшін
соттап немесе жазалай алмайды. Протоколға қатысты Сіз өз пікіріңізді айта аласыз.
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МЫ ЗНАЕМ 13 ПРИЕМОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ВОДИТЕЛЯ НА ДОРОГЕ

Барлық талабыңыз бойынша ҚР «Жол жүру» туралы Заңына сүйеніңіз. ЖПҚ қызметкеріне Қазақстан
аймағында еркін жүру құқығыңыз бар екенін айтыңыз.
Заңсыздық жасалынып жатса, ЖПҚ қызметкерінің
әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымданыңыз.
Ішкі істер министрлігінің бірыңғай сенім нөміріне
қоңырау шалып 1402, немесе 102, сонымен 1424
Антикоррупциялық біріңғай нөміріне, ЖПҚ қызметкерінің заңсыздық әрекеттері туралы айтып
берсеңіз болады.
Жол-көлік оқиғасынан кейін денеңізге, көлікке,
жүкке зақым, кедергі түскен жағдайда, Қазақстан
Республикасының сақтандыру және азаматтық заң
шығару ережелері бойынша материалдық зиянды
өтеу туралы құқығыңызды пайдаланыңыз.

http://pana-defenders.info/useful-materials/
weknowarticle13/

ЕС ЛИ ВАС ОСТАНОВИЛ СОТРУДНИК ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ С ЛУ ЖБЫ ( ДПС)
Вне зависимости, нарушили Вы правила или нет,
Вы обязаны предъявить по требованию сотрудника ДПС такие документы:
а) свидетельство о регистрации технического средства, б) водительское удостоверение, в) страховой
полис.
Для грузового или пассажирского транспорта:
г) путевой лист, либо доверенность от юридического лица, д) документ на перевозимый груз.
Остановите транспортное средство, если увидели
сигнал. Начните сразу после остановки произво-

дить видеозапись действий сотрудников ДПС с телефона или регистратора.
Знайте, что остановка сотрудниками дорожной
полиции производится только жестом руки с одновременной подачей свистка либо с использованием специальных звуковых и световых сигналов,
установленных на патрульной машине. Сотрудник
ДПС может быть как на служебной машине, так без,
но он должен находиться в видимой участникам
дорожного движения зоне.
Если это было не так, то используйте это знание как
аргумент при беседе и составлении протокола.
Сотрудник после остановки Вашего транспортного средства незамедлительно должен подойти к
нему. Не покидайте сами транспортное средство,
как водитель, но пассажиры могут выходить без
разрешения сотрудника ДПС. При приглашении в
служебную автомашину к сотруднику, Вы можете
отказаться.

щитника, настаивайте на ознакомлении с протоколом об административном правонарушении и
получении копии протокола. Сотрудник ДПС должен вписать фамилии, адреса и номера телефонов
понятых, в случае, если понятые могут быть привлечены в качестве свидетелей.
Не подписывайте протокол, Вас за это никак не могут привлечь или наказать. Вы вправе делать замечания по содержанию протокола.
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БІЗ ЖҮРГІЗУШІНІҢ ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУ
13 ЖОЛЫН БІЛЕМІЗ

Знайте, что Вы можете оказаться от медицинского
освидетельствования, но будет сделана соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении и повлечет за собой лишение
водительского удостоверения.
При всех Ваших требованиях ссылайтесь на Закон
РК «О дорожном движении». Сообщите сотруднику
ДПС, что Вы имеете право на свободу передвижения на территории Казахстана.

Потребуйте у сотрудника ДПС предъявить служебное удостоверение сотрудника полиции и служебный жетон.

В случае неправомерных действий, воспользуйтесь
правом на обжалование действий (бездействия) сотрудников ДПС;

Спросите у сотрудника ДПС причину остановки.
Основания могут быть такие:
1) нарушение правил дорожного движения; 2)
розыск угнанных авто или скрывшихся с места
происшествий; 3) редко: авто нужно для самой
полиции; 4) проверка у водителя документов на
стационарных постах полиции или при оперативно-профилактических мероприятиях; 5) проверка
документов на перевозимый груз; 6) выполнение
решений госорганов ограничении или запрещении
движения; 7) необходимость опроса водителя и
пассажиров о происшествиях на дороге; 8) регулирование дорожного движения.

Позвоните по единому телефону доверия МВД РК
1402 и сообщите о неправомерных действиях сотрудника полиции по телефону 102, либо 1424 – по
единому телефону доверия Антикоррупционной
службы.

При составлении административного материала
требуйте переводчика, юридическую помощь за-

http://pana-defenders.info/useful-materials/
weknowarticle13/

При нанесении телесных повреждений или повреждения транспортного средства, груза, либо
причинения иного материального ущерба в результате дорожно-транспортного происшествия
воспользуйтесь правами на возмещение ущерба,
установленными страховым либо гражданским законодательством Республики Казахстан.

ЕГЕРДЕ СІЗДІ ЖОЛ ПАТРУЛЬДІК ҚЫЗМЕТКЕРІ
ТОҚТАТС А (ЖПҚ )
Сіз ережелерді бұзып, бұзбауына қарамастан, міндетті түрде жол қызметкеріне келесі құжаттарды
көрсету керексіз:
а) техникалық құралды тіркеу туралы куәлігін,
б) жүргізушінің төлқұжатын,
в) сақтандыру полисін.
Жүк және жолаушы көлігіне:
г) жол-сапар парағын, немесе заң иесінен сенімхат,
д) тасымалдау жүктің құжаттарын.
Белгі берген кезде көлікті тоқтатыңыз. Тоқтаған
уақыттан бастап ЖПҚ әрекеттерін телефонға немесе көлік регистраторына жаза бастаңыз.

