Қызметке тұратын кандидаттарға ақпарат
«Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңының
талаптарына сәйкес:
құқық қорғау органдарына қызметке тұру кандидаттың бәсекеге
қабілеттілігінің көрсеткіші және оның кәсіби құзыреттерге сай келу дәрежесі
ескеріле отырып, конкурстық негізде жүзеге асырылады. Бұрын құқық қорғау
органдарының қызметкерлері болған адамдарды қоспағанда, қызметке
кандидаттар тағылымдамадан өтуге міндетті;
құқық қорғау органдарына қызметке жасы он сегiзге толған, өзiнiң жеке,
моральдық, iскерлiк, кәсiби қасиеттерi, денсаулығы мен дене бiтiмiнің даму
жағдайы, бiлiм деңгейi жөнiнен өзiне жүктелген лауазымдық мiндеттердi
атқаруға қабiлеттi Қазақстан Республикасының азаматтары ерікті негізде
қабылданады;
құқық қорғау органдарына қызметке отыз бес жастан аспаған, тиісті
бiлiмi бар және әскери қызмет өткерген немесе Қорғаныс министрлігінің
мамандандырылған ұйымдарында әскери оқытылған резервті даярлау жөніндегі
әскери дайындықтан өткен азаматтар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес мерзімді әскери қызметке әскерге шақырудан босатылған
немесе кейінге қалдырылған азаматтар қабылданады.
Құқық қорғау қызметіне:
заңмен белгіленген тәртіппен іс-әрекетке қабілетсіз немесе іс-әрекетке
қабілеті шектеулі деп танылған;
әскери-дәрігерлік комиссияның қорытындысына сәйкес лауазымдық
өкілеттіктерді орындауға кедергі келтіретін сырқаты бар;
қызметке жарамдылығын анықтау үшін әскери-дәрігерлік комиссияларда
медициналық немесе психофизиологиялық куәландырудан, оның ішінде
полиграфологиялық зерттеуден өтпеген;
қызметкер құқық қорғау қызметінде болуына байланысты шектеулерді
және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан
Республикасының Заңында белгіленген сыбайлас жемқорлыққа қарсы
шектеулерді қабылдаудан бас тартқан;
құқық қорғау қызметіне тұрар алдында бір жыл ішінде қасақана құқық
бұзушылығы үшін сот тәртібімен әкімшілік жаза қолданылған;
құқық қорғау қызметіне тұрғанға дейін үш жыл ішінде сыбайлас
жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін сот тәртібімен әкімшілік жаза
қолданылған;
қызметке тұрғанға дейін өзіне қатысты үш жылдың ішінде қылмыстық
теріс қылық жасағаны үшін соттың айыптау үкімі шығарылған немесе қызметке
орналасқанға дейін үш жылдың ішінде қылмыстық теріс қылық жасағаны үшін
қылмыстық жауаптылықтан Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік

кодексінің 35-бабы бірінші бөлігі 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе
36-бабының негізінде босатылған;
сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған;
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін жұмыстан
шығарылған;
бұрын сотталған не қылмыс жасағаны үшін қылмыстық жауаптылықтан
Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші
бөлігі 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде
босатылған, сондай-ақ мемлекеттік қызметтен, өзге де құқық қорғау
органдарынан, арнаулы мемлекеттік органдардан, соттардан және әділет
органдарынан теріс себептер бойынша шығарылған адам қабылданбайды.
Жоғарыда көрсетілген мәліметтерді ұсынбау немесе бұрмалау құқық
қорғау қызметіне қабылдаудан бас тартуға негіз болып табылады.
Құқық қорғау органдарына қызметке қабылданатын азаматтар қызметке
жарамдылығын анықтау үшін әскери-дәрігерлік комиссияларда медициналық
және психофизиологиялық куәландырудан, оның ішінде полиграфологиялық
зерттеуден міндетті түрде өтеді.
Төтенше жағдайлар комитетінің
Кадр жұмысы басқармасы

