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Ќазаќстан Республикасыныѕ Ќылмыстыќ ќўќыєы (жалпы бґлім) 

 

1-таќырып. Ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ тїсінігі 

Ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќ тїсінігі. Оныѕ басќа ќўќыќ 

бўзушылыќтар мен ќоєамєа ќауіпті жат ќылыќтардан айырмашылыєы.  

Ќылмыстыќ теріс ќылыќ тїсінігі мен белгілері. Ќолданыстаєы 

ќылмыстыќ заѕдаєы ќылмыстыќ теріс ќылыќты аныќтау. 

Ќылмыстыќ заѕнамадаєы ќылмыстарды классификациялау, оныѕ 

сипаттамасы. Ќылмыстыќ заѕда кґрсетілген јрбјр ќылмыс санатыныѕ 

белгілері. Ќылмыстарды классификациялаудыѕ мјні.  

Бірќатар шетелдік мемлекет заѕнамалары бойынша ќылмыстыќ ќўќыќ 

бўзушылыќтар. 

 

2-таќырып. Ќылмыстыќ жауаптылыќ жјне оныѕ негізі 

Ќылмыстыќ жауаптылыќ заѕды жауаптылыќ тїрі ретінде. Ќылмыстыќ 

ќўќыќ єылымындаєы ќылмыстыќ жауаптылыќ мјселелері. Ќылмыстыќ 

жауаптылыќтыѕ тїсінігі жјне тїрлері (позитивті жјне ретрореспективті). 

Ќылмыстыќ ќўќыќ теориясындаєы ќылмыстыќ жауаптылыќ негізі. 

Ќылмыстыќ заѕ ќылмыстыќ жауаптылыќ негізі туралы. 

Ќылмыстыќ жауаптылыќ жјне ќылмыстыќ-ќўќыќтыќ ќатынастар. 

Ќылмыстыќ-ќўќыќтыќ ќатынастар субъектілері, олардыѕ ќўќыќтары мен 

міндеттері. 

Ќылмыстыќ жауаптылыќтыѕ туындау негіздері мен оныѕ жїзеге 

асырылу нысандары. Ќылмыстыќ жауаптылыќтыѕ тоќтатылуы, ќылмыстыќ 

жауаптылыќтан босату. Ќылмыстыќ жауаптылыќ, жаза жјне ќылмыстыќ-

ќўќыќтыќ јсер етудіѕ ґзге шарлары.  

 

3-таќырып. Ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќ кґптігі 

Ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќ кґптігініѕ ўєымы жјне белгілері. 

Ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќ кґптігініѕ нысаны. Кґптіліктіѕ бірнеше 

ќўрамды кїрделі, созылмалы жјне жалєасќан ќылмыстыќ ќўќыќ 

бўзушылыќтардан айырмашылыєы.  

Біреше рет жасалєан ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ тїсінігі мен 

белгілері. Бірнеше рет жасалєан ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ 

жалєасќан ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтардан айырмашылыєы.  

Ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтар жиынтыєыныѕ тїсінігі, белгілері 

жјне тїрлері. Ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтар жиынтыєыныѕ жеке кїрделі 

ќылмыстыќ-жауапты іс-јрекеттерден айырмашылыєы.  

Ќылмыстардыѕ ќайталануыныѕ тїсінігі, белгілері жјне тїрлері. Рецидив 

жјне ќауіпті рецидив. 

Ќылмыстыѕ кґптілігініѕ жјне ќылмыстыќ теріс ќылыќтыѕ ќылмыстыќ-

ќўќыќтыќ зардабы. Ќылмыстыќ-ќўќыќтыќ іс-јрекеттіѕ бірнеше рет 

ќайталанєан ќылмыс, ќылмыстыѕ жиынтыєы жјне рецидивтілігін танудыѕ 

жалпы жјне арнаулы ќўќыќтыќ зардаптары.  
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4-таќырып. Ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќќа сыбайлас ќатысу 

Ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќќа сыбайлас ќатысудыѕ тїсінігі. 

Ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќќа сыбайлас ќатысудыѕ ќоєамєа жоєары 

ќауіптілігі. Сыбайлас ќатысудыѕ объективтік жјне субъективтік белгілері.  

Ќылмыстыќ заѕ бойынша ќылмысќа ќатысушылардыѕ тїрлері жјне 

олардыѕ ќўќыќтыќ сипаттамасы. Ўйымдастырушы, айдап салушы, 

орындаушы мен кґмектесушініѕ тїсінігі. Тікелей орындаушыныѕ тїсінігі.  

Ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќќа сыбайлас ќатысу нысаны, оларды 

жіктеу критерийлері. Ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќты адамдар тобыныѕ 

жасауы, адамдар тобыныѕ алдын ала сґз байласып жасауы, ќылмыстыќ топ 

жјне оныѕ тїрлерімен жасалуы. Сыбайлас ќатысудыѕ ќылмыстыќ-ќўќыќтыќ 

мјні.  

Ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќќа сыбайлас ќатысушыныѕ эксцессі. 

Арнаулы субъектімен ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќќа сыбайлас ќатысу. Іске 

аспай ќалуына байланысты сыбайлас ќатысушылыќ їшін жауаптылыќ. 

Ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќќа сыбайлас ќатысушылыќтан ґз еркімен бас 

тартудыѕ ерекшеліктері. 

Сыбайлас ќатысушылардыѕ ќылмыстыќ жауапкершілігініѕ негіздері 

мен шегі. Ќылмысќа жанасудыѕ тїсінігі, оныѕ нысаны жјне сыбайлас 

ќатысушылыќтан айырмашылыєы.  

 

5-таќырып. Жаза жїйесі жјне тїрлері 

Ќылмыстыќ жаза жїйесініѕ тїсінігі жјне маѕызы.  

Ќазаќстан Республикасыныѕ Ќылмыстыќ кодексі бойынша жаза 

тїрлері. Негізгі жјне ќосымша жазалар. 

Ќылмыспен кїрес жїргізу барысындаєы жекеленген жаза тїрлерініѕ 

маѕызы жјне рґлі. Ќылмыс жјне ќылмыстыќ теріс ќылыќ їшін ќолданылатын 

жаза тїрлері. 

Айыппўл ќылмыстыќ жазалау шарасы ретінде. Айыппўл мґлшері. 

Айыппўлды басќа жаза тїрлерімен ауыстыру. Ќылмыс жјне ќылмыстыќ теріс 

ќылыќ жасаєаны їшін айыппўл тґлеуден жалтарудыѕ салдарлары. 

Белгілі бір лауазымды атќару немесе белгілі бір ќызметпен айналысу 

ќўќыєынан айыру. Осы жазаны таєайындаудыѕ негіздері жјне белгілеу 

тјртібі. Сотталєан адамныѕ жазадан бас тартќаны їшін жауапкершілігі.  

Тїзеу жўмыстары. Осы жазаныѕ тїсінігі жјне мерзімі. Тїзеу 

жўмыстарын таєайындауєа болмайтын тўлєалар. Ќылмыстыќ ќўќыќ 

бўзушылыќ жасаєаны їшін таєайындалєан тїзеу жўмыстарын орындаудан 

жалтарудыѕ салдары.  

Ќоєамдыќ жўмыстарєа тарту тїрінде жазалау, оныѕ тїсінігі жјне 

мерзімі. Ќоєамдыќ жўмыстарєа тартуды таєайындауєа болмайтын тўлєалар. 

Ќоєамдыќ жўмыстарєа тартудан жалтарудыѕ салдары.  

Бас бостандыєын шектеу. Бас бостандыєын шектеу мерзімдері. 

Таєайындалєан жаза тїрін орындаудан жалтарєаны їшін жауапкершілік. Бас 
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бостандыєын шектеу тїріндегі жаза ќолдану жаєдайларыныѕ саќталмауы 

жаєдайында мјжбїрлі еѕбекке тартуды ќолдану жаєдайлары.  

Ќамаќќа алу тїріндегі жаза, оныѕ тїсінігі мен мерзімдері. Ќамаќќа алу 

тїріндегі жаза ќолдануєа болмайтын тўлєалар.  

 Бас бостандыєынан айыру жазасыныѕ тїсінігі. Бас бостандыєынан 

айырудыѕ мерзімі. Бас бостандыєынан айыру мерзімініѕ бґлігін абаќтыда 

ґтеу. Бас бостандыєынан айыру тїрлері. Ґмір бойына бас бостандыєынан 

айыру. 

Ґлім жазасы. Ґлім жазасын ќолданудаєы шектеулер.  

Мїлікті тјркілеу. Мїлікті тјркілеуді ќолдану тјртібі.  

Арнаулы, јскери немесе ќўрметті атаќтан, сыныптыќ шеннен, 

дипломатиялыќ дјрежеден, біліктілік сыныбынан жјне мемлекеттік 

наградалардан айыру. Сотталєандарєа осы жазаларды ќолдану тјртібі мен 

шарттары.  

Белгілі бір лауазымды атќару немесе белгілі бір ќызметпен айналысу 

ќўќыєынан айыру. Осы жазаны ќолдану негіздері мен тјртібі. 

Шетелдікті немесе азамттыєы жоќ адамды Ќазаќстан Республикасыныѕ 

шегінен тысќары жерге шыєарып жіберу. Осы жазаны ќолдану негіздері мен 

тјртібі.  
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Ќазаќстан Республикасыныѕ Ќылмыстыќ ќўќыєы (ерекше бґлім) 

 

1-таќырып. Жеке адамєа ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ 

бўзушылыќтар 

Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясындаєы тўлєалыќ 

тиіспеушілікке, ґмірге, денсаулыќќа, ар мен абыройєа жјне азаматтыѕ басќа 

да ќўќыќтары. 

Жеке адамєа ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтыѕ тїсінігі мен 

тїрлері. Денсаулыќќа жјне адамныѕ ґзге де мїдделеріне зиян келтіретін іс-

јрекеттерден айырмашылыєы. Жеке адамєа ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ 

бўзушылыќтыѕ алдын алу, тоќтату, ашу кезіндегі ќўќыќ ќорєау 

органдарыныѕ ќызметі.  

1. Ґмірге ќарсы ќылмыстар. Адам ґлтіру жјне оныѕ тїрлері. Адам ґлтіру 

ќылмыстыќ заѕдаєы еѕ ауыр ќылмыс ретінде. Жјбірленушіге ґлім келтірумен 

байланысты басќа ќылмыстардан адам ґлтірудіѕ айырмашылыєы: 

мемлекеттік немесе ќоєам ќайраткерініѕ ґміріне ќол сўєатын ќылмыстар. 

Ауырлататын жјне жеѕілдететін мјн-жайларсыз адам ґлтіру (99 б. 1 т.). 

Ауырлататын жаєдайларда адам ґлтіру (99 б. 2 т.) 

Жаѕа туєан баланы анасыныѕ ґлтіруі (101 б.). Осы ќылмыс тїрлері. 

Ќажетті ќорєаныс шегінен шыєу кезінде жасалєан адам ґлтіру (102 б.). 

Ќылмыс жасаєан адамды ўстап алу їшін ќажетті шаралар шегінен шыєу 

кезінде жасалєан адам ґлтіру (103 б.). 

Абайсызда ќазаєа ўшырату (104 б.). Осы ќылмыстыѕ тїрлері. 

Ґзін-ґзі ґлтіруге дейін жеткізу (105 б.). Осы ќылмыстыѕ тїрлері. 

2. Денсаулыќќа ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтар жјне оныѕ 

тїрлері. 2001 жылєы 11 наурыздаы соттыќ-медициналыќ баєалаудыѕ 

Ережелеріне сјйкес, денеге зиян келтірудіѕ  тїсінігі жјне оныѕ тїрлері.  

Денсаулыќќа ќасаќана ауыр зиян келтіру (106 б.). Осы ќылмыстыѕ 

тїрлері. Жјбірленушініѕ ґліміне јкеп соќќан денсаулыќќа ќасаќана ауыр зиян 

келтірудіѕ адам ґлтіру мен абайсызда ќазаєа ўшыратудан  айырмашылыєы.  

Денсаулыќќа ќасаќана ауырлыєы орташа зиян келтіру (107 б.). Осы 

ќылмыстыѕ тїрлері. 

Денсаулыќќа ќасаќана жеѕіл зиян келтіру (108 б.). 

Ўрып-соєу (109 б.). 

Ќинау (110 б.) жјне оныѕ тїрлері. 

Аффект жаєдайында денсаулыќќа зиян келтіру (111 б.). Осы 

ќылмыстыѕ тїрлері. Ќажетті ќорєаныс шегінен шыєу кезінде жјне ќылмыс 

жасаєан адамды ўстап алу кезінде денсаулыќќа ауыр зиян келтіру (112, 113 

б.). 

Денсаулыќќа абайсызда зиян келтіру (114 б.). Осы ќылмыстыѕ тїрлері. 

3. Адамныѕ денсаулыєы мен ґміріне ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ 

бўзушылыќтар. Бўл ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ тїсінігі мен тїрлері, ерекшелігі, 

ґмір мен денсаулыќќа ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ басќа 

тїрлерінен айырмашылыєы.  
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Ќорќыту (115 б.). 

Адамныѕ аєзалары мен тіндерін алып ќоюєа мјжбїрлеу немесе заѕсыз 

алып ќою (116 б.). Осы ќылмыстыѕ тїрлері. 

Соз ауруын жјне иммун тапшылыєы вирусын (АИТВ/ЖИТС) жўќтыру 

(117, 118 б.). Осы ќылмыстардыѕ тїрлері. 

Ќауіпті жаєдайда ќалдыру (119 б.). Осы ќылмыстыѕ тїрлері. 

4. Адамныѕ жыныстыќ еркіндігі мен жыныстыќ тиіспеушілігіне ќарсы 

баєытталєан ќылмыстар. Бўл ќылмыстардыѕ тїсінігі мен тїрлері. 

Зорлау (120 б.). Бўл ќылмыстардыѕ тїрлері. Сексуалдыќ сипаттаєы 

зорлыќ-зомбылыќ јрекеттері (121 б.). Бўл ќылмыстыѕ тїрері. 

Он алты жасќа толмаєан адаммен жыныстыќ ќатынас немесе 

сексуалдыќ сипаттаєы ґзге де јрекеттер жасау (122 б.). 

Жыныстыќ ќатынас жасауєа, еркек пен еркектіѕ жыныстыќ ќатынас 

жасауына, јйел мен јйелдіѕ жыныстыќ ќатынас жасауына немесе сексуалдыќ 

сипаттаєы ґзге де јрекеттерге мјжбїр ету (123 б.). 

Жас балаларды азєындыќ жолєа тїсіру (124 б.). 

5. Адамныѕ жеке бостандыєына ќарсы баєытталєан ќылмыстар. Бўл 

ќылмыстардыѕ тїсінігі мен тїрлері.  

Адамды ўрлау (125 б.). Бўл ќылмыстардыѕ тїрлері. Бўл ќылмыстар їшін 

ќылмыстыќ жауаптылыќтан босату шарттары. 

Бас бостандыєынан заѕсыз айыру (126 б.). Бўл ќылмыстардыѕ тїрері. 

Психиатриялыќ стационарєа заѕсыз орналастыру (127 б.). Бўл 

ќылмыстардыѕ тїрлері.  

Адам саудасы (128 б.). Бўл ќылмыстардыѕ тїрлері. 

6. Адамныѕ ар-намысы, ќадір-ќасиетіне ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ 

бўзушылыќтар. Бўл ќылмыстардыѕ тїсінігі мен тїрлері. 

Жала жабу (130 б.). Ќорлау (131 б.). Бўл ќылмыстардыѕ тїсінігі. 

 

2-таќырып. Отбасына жјне кјмелетке толмаєандарєа ќарсы 

ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтар 

Ќазаќстан Республикасы Конституциясындаєы отбасыныѕ жјне 

кјмелетке толмаєандардыѕ мїдделерін ќорєау туралы. 

Отбасына жјне кјмелетке толмаєандарєа ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ 

бўзушылыќтардыѕ тїсінігі жјне тїрлері. Бўл ќылмыстардыѕ алдын алу 

кезіндегі ќўќыќ ќорєау органдарыныѕ ќызметі.  

Кјмелетке толмаєан адамды ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтар жасауєа, 

ќоєамєа жат јрекеттер жасауєа, жезґкшелікпен айналысуєа тарту (132, 133, 

134 бб.). Бўл ќылмыстардыѕ тїсінігі. 

Кјмелетке толмаєандар саудасы (135 б.). Бўл ќылмыстыѕ ќўрамы мен 

тїрлері. 

Баланы ауыстыру (136 б.). Бўл ќылмыстыѕ тїсінігі мен тїрлері. 

Баланы асырап алу жґніндегі заѕсыз јрекет (137 б.). Бала асырап алу 

ќўпиясын жария ету (138 б.). 
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Балаларын кїтіп-баєуєа арналєан ќаражатты тґлеу жґніндегі міндеттерді 

орындамау, еѕбекке ќабілетсіз ата-аналарын, еѕбекке ќабілетсіз жўбайын 

(зайыбын) кїтіп-баєуєа арналєан ќаражатты тґлеуден жалтару (139 б.). Бўл 

ќылмыстыѕ тїсінігі мен тїрлері. 

Кјмелетке толмаєан адамды тјрбиелеу жґніндегі міндеттерді орындамау 

(140 б.). 

Балалардыѕ ґмірі мен денсаулыєыныѕ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету 

жґніндегі міндеттерді тиісінше орындамау (141 б.). Бўл ќылмыстыѕ тїрлері. 

Ќорєаншы немесе ќамќоршы ќўќыќтарын теріс пайдалану (142 б.). 

Кјмелетке толмаєан адамды Ќазаќстан Республикасыныѕ шегінен тысќары 

жерге заѕсыз јкету (143 б.). Кјмелетке толмаєандарды эротикалыќ 

мазмўндаєы ґнімдерді жасауєа тарту (144 б.). 

 

3-таќырып. Бейбітшілік пен адамзат ќауіпсіздігіне ќарсы 

ќылмыстар 

Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы бейбітшілік пен адамзат 

ќауіпсіздігі туралы. Осы топтаєы ќылмыстарды ќараудаєы соттардыѕ 

ќўзіреті. 

Осы топтаєы ќылмыстардыѕ тїсінігі жјне тїрлері. Бўл ќылмыстармен 

кїрестегі ќўќыќ ќорєау органдарыныѕ рґлі. 

Басќыншылыќ соєысты жоспарлау, дайындау, тўтандыру немесе 

жїргізу (160 б.). Басќыншылыќ соєысты тўтандыруєа насихат жїргізу немесе 

жариялы тїрде шаќыру (161 б.). Басќыншылыќ соєысты бастауєа жариялы 

тїрде шаќыруды орындау јдістері.  

Жаппай ќырып-жою ќаруын ґндіру, иемдену немесе ґткізу (162 б.). 

Ќарастырылып отырєан ќылмыстыѕ заты.  

Соєыс жїргізудіѕ тыйым салынєан ќўралдары мен јдістерін ќолдану 

(163 б.). Соєыс заѕдары мен дјстїрлерін бўзу (164 б.). Соєыс жїргізудіѕ рўќсат 

етілмеген јдістері мен тјсілдері туралы халыќаралыќ конвенциялар. 

Ќарулы ќаќтыєыстар уаќытында халыќаралыќ гуманитарлыќ ќўќыќ 

нормаларын ќылмыстыќ бўзушылыќтар (165 б.). 

Ќарулы ќаќтыєыс уаќытындаєы јрекетсіздік не ќылмыстыќ бўйрыќ 

беру (166 б.). 

Халыќаралыќ шарттармен ќорєалатын белгілерді заѕсыз пайдалану (167 

б.). 

Геноцид (168 б.). Экоцид (169 б.). 

Жалдамалылыќ (170 б.). Бўл ќылмыстыѕ тїрлері. 

Жалдамалыларды дайындайтын базалар (лагерлер) ќўру (171 б.). 

Шетелдік ќарулы ќаќтыєыстарєа ќатысу (172 б.). 

Халыќаралыќ ќорєауды пайдаланатын адамдарєа немесе ўйымдарєа 

шабуыл жасау (173 б.). Бўл ќылмыстыѕ тїрлері. 

Јлеуметтік, ўлттыќ, рулыќ, нјсілдік, тектік-топтыќ немесе діни 

алауыздыќты ќоздыру (174 б.). Бўл ќылмыстыѕ тїсінігі мен тїрлері.  
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4-таќырып. Мемлекеттіѕ конституциялыќ ќўрылысыныѕ 

негіздеріне жјне ќауіпсіздігіне ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтар 

Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясындаєы мемлекеттік 

ќауіпсіздік, тјуелсіздік, егемендік жјне аумаќтыѕ тўтастыєы. 

Мемлекеттіѕ конституциялыќ ќўрылысыныѕ негіздеріне жјне 

ќауіпсіздігіне ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ тїсінігі мен 

тїрлері. Бўл ќылмыстардыѕ алдын алу, аныќтау, тергеу кезіндегі ќўќыќ 

ќорєау органдарыныѕ міндеті.  

Мемлекетке опасыздыќ жасау (175 б.). Бўл ќылмыстыѕ јдісі, тїрлері 

жјне субъектісі. Осы ќылмыс їшін белгіленген жауаптылыќтан босату 

жаєдайлары.  

Тыѕшылыќ (176 б.). Оныѕ мемлекетке опасыздыќ жасау ќылмысынан 

айырмашылыєы.  

Ќазаќстан Республикасыныѕ Тўѕєыш Президентініѕ – Елбасыныѕ 

ґміріне ќол сўєушылыќ (177 б.). 

Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ ґміріне ќол сўєушылыќ (178 б.). 

Бўл ќылмыстыѕ тїсінігі жјне тїрлері. Оныѕ адам ґлтіруден айырмашылыєы.  

Билікті басып алуды немесе ўстап тўруды насихаттау немесе оєан 

жариялы тїрде шаќыру, сол сияќты билікті басып алу немесе ўстап тўру не 

Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциялыќ ќўрылысын кїштеп ґзгерту (179 

б.). 

Сепаратистік јрекет (180 б.). 

Ќарулы бїлік (181 б.). 

Экстремистік топ ќўру, оєан басшылыќ ету немесе оныѕ јрекетіне 

ќатысу (182 б.). 

Бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында экстремистік материалдарды 

жариялауєа рўќсат беру (183 б.). 

Диверсия (184 б.). 

Мемлекеттік ќўпияларды заѕсыз жинау, тарату, жария ету (185 б.). Бўл 

ќылмыстыѕ тїрлері жјне оныѕ мемлекетке опасыздыќ жасаудан 

айырмашылыєы. 

Мемлекеттік ќўпиялары бар мјліметтер жеткізгіштерді жоєалту (186 

б.). 

 

5-таќырып. Меншікке ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтар 

Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы меншік нысанына 

ќарамастан оны ќорєау туралы. 

Меншік ќоєамдыќ ќатынастарда адамдар арасындаєы иелену, 

пайдалану, билік етуді аныќтайтын ономикалыќ санат ретінде. 

Меншікке ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ тїсінігі мен 

тїрлері. Меншікке ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ алдын алу, 

тоќтату, ашу кезіндегі ќўќыќ ќорєау органдарыныѕ ќызметі.  
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1. Жымќырудыѕ тїсінігі мен тїрлері. Бґтен мїлікті жымќырудыѕ тїрлері 

(нысандары). Бірнеше рет жасалу жјне сотталєандыќ тїсінігі жымќыруды 

саралау белгілері ретінде.   

Ўсаќ-тїйек жымќыру (187 б.). 

Ўрлыќ (188 б.). Ўрлыќтыѕ тїрлері. Ўрлыќтыѕ заты жјне оныѕ 

объектісінен айырмашылыєы.  

Сеніп тапсырылєан бґтен мїлікті иемденіп алу немесе талан-таражєа 

салу (189 б.). Бўл ќылмыстыѕ тїрлері. 

Алаяќтыќ (190 б.). Алаяќтыќтыѕ тїрлері. 

Тонау (191 б.). Тонаудыѕ тїрлері. 

Ќараќшылыќ (192 б.). Ќараќшылыќтыѕ тїрлері. 

Ерекше ќўндылыєы бар заттарды жымќыру (193 б.). Осы ќылмыстыѕ 

заты жјне тїрлері. 

2. Жымќыруєа байланысты емес бґтен мїлікке ќасаќана ќол сўєу. 

Ќорќытып алу (194 б.). Ќорќытып алудыѕ тїрлері жјне оныѕ 

ќараќшылыќтан айырмашылыєы. 

Алдау немесе сенімді теріс пайдалану жолымен мїліктік залал келтіру 

(195 б.). Бўл ќылмыстыѕ тїрлері. Кґрінеу ќылмыстыќ жолмен табылєан 

мїлікті иемдену немесе ґткізу (196 б.). Бўл ќылмыстыѕ тїрлері. 

Мўнайдыѕ жјне мўнай ґнімдерініѕ шыєарылу заѕдылыєын растайтын 

ќўжаттарсыз оларды тасымалдау, иемдену, ґткізу, саќтау, сондай-аќ мўнайды 

ќайта ґѕдеу (197 б.). 

Авторлыќ жјне (немесе) сабаќтас ќўќыќтарды бўзу (198 б.). 

Ґнертабыстарєа, пайдалы модельдерге, ґнеркјсіптік їлгілерге, 

селекциялыќ жетістіктерге немесе интегралдыќ микросхемалар 

топологияларына ќўќыќтарды бўзу (199 б.). Бўл ќылмыстыѕ ќўрамы мен 

тїрлері. 

3. Меншікке ќарсы ґзге де ќылмыстар. 

Автомобильді немесе ґзге де кґлік ќўралдарын жымќыру маќсатынсыз 

ќўќыќќа сыйымсыз иеленіп алу (200 б.). Бўл ќылмыстыѕ заты мен тїрлері. 

Оныѕ жымќырудан айырмашылыєы. 

Жерге заттай ќўќыќтарды бўзу (201 б.). Бўл ќылмыстыѕ тїрлері. 

Бґтенніѕ мїлкін ќасаќана жою немесе бїлдіру (202 б.). Бўл ќылмыстыѕ 

тїрлері.  

Ерекше ќўндылыєы бар заттарды ќасаќана жою немесе бїлдіру (203 б.). 

Осы ќылмыстыѕ затыныѕ ерекшелігі. 

Бґтенніѕ мїлкін абайсызда жою немесе бїлдіру (204 б.). 
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6-таќырып. Коммерциялыќ жјне ґзге де ўйымдардаєы ќызмет 

мїдделеріне ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтар 

Коммерциялыќ жјне ґзге де ўйымдардаєы ќызмет мїдделеріне ќарсы 

ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтармен кїресудіѕ маѕызы. Ќазаќстан 

Республикасы Конституциясыныѕ ережелерінен туындайтын осы аталєан 

ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтармен кїресудегі ќўќыќ ќорєау органдарыныѕ 

міндеттері.  

Коммерциялыќ жјне ґзге де ўйымдардаєы ќызмет мїдделеріне ќарсы 

ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтар тїсінігі мен тїрлері. Олардыѕ мемлекеттік 

ќызметке ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтардан жјне сыбайлас 

жемќорлыќ ќылмыстардан айырмашылыєы.  

Ґкілеттіктерді теріс пайдалану (250 б.). 

Жекеше нотариустардыѕ, баєалаушылардыѕ, жеке сот 

орындаушыларыныѕ, медиаторлардыѕ жјне аудиторлыќ ўйым ќўрамында 

жўмыс істейтін аудиторлардыѕ ґз ґкілеттіктерін теріс пайдалануы (251 б.). 

Бўл ќылмыстардыѕ тїрлері.  

Жекеше кїзет ќызметтері ќызметшілерініѕ ґз ґкілеттіктерін асыра 

пайдалануы (252 б.). 

Параєа коммерциялыќ сатып алу (253 б.). Коммерциялыќ сатып алудыѕ 

тїрлері. 

Міндеттеріне адал ќарамау (254 б.). 

 

7-таќырып. Ќоєамдыќ ќауіпсіздікке жјне ќоєамдыќ тјртіпке ќарсы 

ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтар 

Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы ќоєамдыќ ќауіпсіздікті 

жјне ќоєамдыќ тјртіпті ќорєау туралы. 

Ќоєамдыќ ќауіпсіздікке жјне ќоєамдыќ тјртіпке ќарсы ќылмыстыќ 

ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ тїсінігі, тїрлері. Ќоєамдыќ ќауіпсіздік пен ќоєамдыќ 

тјртіпті саќтаудаєы ќўќыќ ќорєау органдарыныѕ ќызметі. 

 1. Ќоєамдыќ ќауіпсіздікке ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтар. 

Терроризм актісі (255 б.). Терроризм тїрлері. Терроризм маќсаттарымен 

байланысты басќа да ќылмыстар (256, 257, 258, 259, 260 б.). Ќазіргі таѕдаєы 

жаєдайда терроризммен кїресу маѕызы. Осы ќылмыстыќ ќўќыќ 

бўзушылыќтар їшін белгіленген ќылмыстыќ жауаптылыќтан босату 

жаєдайлары. 

 Адамды кепілге алу (261 б.). Бўл ќылмыстыѕ тїрі. Осы ќылмыстыќ 

ќўќыќ бўзушылыќ їшін белгіленген ќылмыстыќ жауаптылыќтан босату 

жаєдайлары. 

 Ќылмыстыќ топ ќўру жјне оєан басшылыќ ету, оєан ќатысу жјне 

олардыѕ ќызметін ќаржыландыру (262-268 б.). Бўл ќылмыстардыѕ тїрлері. 

 Єимараттарєа, ќўрылыстарєа, ќатынас жјне байланыс ќўралдарына 

шабуыл жасау немесе оларды басып алу (269 б.). Бўл ќылмыстыѕ тїрлері. 

Теѕіз ќараќшылыєы (271 б.). Теѕіз ќараќшылыєыныѕ тїсінігі жјне 

тїрлері. 
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Жаппай тјртіпсіздіктер (272 б.). Жаппай тјртіпсіздіктердіѕ тїсінігі жјне 

тїрлері. 

Терроризм актісі туралы кґрінеу жалєан хабарлау (273 б.). 

Кґрінеу жалєан аќпарат тарату (274 б.). 

Жаппай ќырып-жою ќаруын, ќару-жараќты жјне јскери техниканы 

жасау кезінде пайдаланылатын технологиялардыѕ, єылыми-техникалыќ 

аќпараттыѕ жјне кґрсетілетін ќызметтердіѕ заѕсыз экспорты (275 б.). 

Атом энергиясын пайдалану объектілерінде ќауіпсіздік ќаєидаларын 

бўзу (276 б.). Бўл ќылмыстыѕ тїрлері. 

Тау-кен немесе ќўрылыс жўмыстарын жїргізу кезінде ќауіпсіздік 

ќаєидаларын бўзу (277 б.). Бўл ќылмыстыѕ тїрлері.  

Сапасыз салынєан ќўрылыс (278 б.). 

Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс ќызметі саласындаєы 

ќаєидаларды немесе нормативтердіѕ талаптарын бўзу (279 б.). 

Сараптамалыќ жўмыстарды немесе инжинирингтік ќызметтер кґрсетуді 

орындамау (280 б.). 

Жарылыс ќаупі бар объектілерде ќауіпсіздік ќаєидаларын бўзу (281 б.). 

Бўл ќылмыстыѕ тїрлері. 

Єарыш ќызметін жїзеге асыру кезінде ќауіпсіздік ќаєидаларын бўзу 

(282 б.). 

Радиоактивті заттармен, радиоактивті ќалдыќтармен, ядролыќ 

материалдармен заѕсыз жўмыс істеу (283 б.). Бўл ќылмыстыѕ тїсінігі, заты 

жјне тїрлері.  

Радиоактивті заттарды, радиоактивті ќалдыќтарды немесе ядролыќ 

материалдарды жымќыру не ќорќытып алу (284 б.). Бўл ќылмыстыѕ тїрлері. 

Радиоактивті заттармен, радиоактивті ќалдыќтармен, ядролыќ 

материалдармен жўмыс істеу ќаєидаларын бўзу (285 б.). 

Айналыстан алып ќойылєан заттардыѕ немесе айналысы шектелген 

заттардыѕ контрабандасы (286 б.). Бўл ќылмыстыѕ тїрлері. 

Ќаруды, оќ-дјрілерді, жарылєыш заттарды жјне жарылыс 

ќўрылєыларын заѕсыз иемдену, беру, ґткізу, саќтау, тасымалдау немесе алып 

жїру (287 б.). Осы ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтыѕ заты жјне тїрлері жјне 

оєан белгіленген ќылмыстыќ жауаптылыќтан босату жаєдайлары.  

Ќаруды заѕсыз жасау (288 б.). Осы ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтыѕ 

тїрлері жјне оєан белгіленген ќылмыстыќ жауаптылыќтан босату 

жаєдайлары.  

Атыс ќаруын ўќыпсыз саќтау (289 б.). Ќаруды, оќ-дјрілерді, жарылєыш 

заттарды немесе жарылыс ќўрылєыларын кїзету жґніндегі міндеттерді 

тиісінше орындамау (290 б.). 

Ќаруды, оќ-дјрілерді, жарылєыш заттар мен жарылыс ќўрылєыларын 

жымќыру не ќорќытып алу (291 б.). Бўл ќылмыстыѕ тїрлері. 

Ґрт ќауіпсіздігі талаптарын бўзу (292 б.). Бўл ќылмыстыѕ тїрлері. 

2. Ќоєамдыќ тјртіпке ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтар. 

Бўзаќылыќ (293 б.). Бўзаќылыќтыѕ тїсінігі мен тїрлері. 
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Таєылыќ (294 б.). Археологиялыќ жўмыстарды заѕсыз жїргізу (295 б.). 

 

8-таќырып. Халыќ денсаулыєына жјне имандылыќќа ќарсы 

ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтар 

Ќазаќстан Республикасы Конституциясы халыќтыѕ денсаулыєын жјне 

имандылыќты ќорєаудыѕ кепілі. Халыќтыѕ денсаулыєына жјне имандылыќќа 

ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтармен кїресудегі ќўќыќ ќорєау 

органдарыныѕ міндеттері. 

Халыќтыѕ денсаулыєына жјне имандылыќќа ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ 

бўзушылыќтардыѕ тїсінігі мен тїрлері. 

Халыќтыѕ денсаулыєына ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтар. 

Есірткі, психотроптыќ заттармен, сол тектестермен, прекурсорлармен, 

сондай-аќ улы заттар мен дјрілік немесе басќа ќўралдарды есеѕгірету їшін 

пайдаланумен байланысты ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтар (296-303, 310 

бб.). Бўл ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ заты мен тїрлері. Оларды 

жасаєаны їшін ќылмыстыќ жауаптылыќтан босату жаєдайлары. 

Санитариялыќ ќаєидаларды немесе гигиеналыќ нормативтерді бўзу 

(304 б.). 

Адамдардыѕ ґміріне немесе денсаулыєына ќауіп тґндіретін мјн-жайлар 

туралы аќпаратты жасыру (305 б.). 

Ќауіпсіздік талаптарына сай келмейтін тауарларды шыєару немесе 

сату, жўмыстарды орындау не ќызметтер кґрсету (306 б.). 

Заѕсыз ойын бизнесін ўйымдастыру (307 б.). 

Жезґкшелікпен айналысуєа тарту (308 б.). 

Жезґкшелікпен айналысуєа арналєан притондар ўйымдастыру немесе 

оларды ўстау жјне жеѕгетайлыќ (309 б.). 

Порографиялыќ материалдарды немесе сол таќырыптаєы заттарды 

заѕсыз тарату (311 б.). 

Кјмелетке толмаєандардыѕ порнографиялыќ бейнелері бар 

материалдарды немесе заттарды дайындау жјне олардыѕ айналымы не 

оларды порнографиялыќ сипаттаєы ойын-сауыќ іс-шарларына ќатысу їшін 

тарту (312 б.). 

Ќатыгездік пен кїш ќолдануєа бас ўруды насихаттайтын туындыларды 

заѕсыз тарату (313 б.). 

Ґлген адамадардыѕ мјйіттерін жјне олар жерленген жерлерді ќорлау 

(314 б.). 

Адам мјйітініѕ аєзалары мен тіндерін заѕсыз алып ќою (315 б.). 

Жануарларєа ќатыгездік жасау (316 б.). 

 

9-таќырып. Мемлекеттік ќызмет пен мемлекеттік басќару 

мїдделеріне ќарсы сыбайлас жемќорлыќ жјне ґзге де ќылмыстыќ ќўќыќ 

бўзушылыќтар 

Ќазіргі заманда мемлекеттік ќызмет пен мемлекеттік басќаруєа ќарсы 

ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтармен кїресу маѕызы. ЌР Президенті мен 
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Їкіметініѕ талабы бойынша сыбайлас жемќорлыќ ќылмыстыќ ќўќыќ 

бўзушылыќтарымен кїресуді кїшейту. 

Мемлекеттік ќызмет пен мемлекеттік басќару мїдделеріне ќарсы 

ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ тїсінігі мен тїрлері. Олардыѕ 

субъектісініѕ тїсінігі. 

Лауазымдыќ ґкілеттіктерді теріс пайдалану (361 б.). 

Билікті немесе лауазымдыќ ґкілеттіктерді асыра пайдалану (362 б.). 

Лауазымды адамныѕ ґкілеттіктерін иемденіп алу (363 б.). 

Кјсіпкерлік ќызметке заѕсыз ќатысу (364 б.). 

Заѕды кјсіпкерлік ќызметке кедергі жасау (365 б.). 

Пара алу (366 б.). 

Пара беру (367 б.). 

Параќорлыќќа делдал болу (368 б.). 

Ќызметтік жалєандыќ жасау (369 б.). 

Ќызметтегі јрекетсіздік (370 б.). 

Салєырттыќ (371 б.). 

 

10-таќырып. Сот тґрелігіне жјне жазалардыѕ орындалу тјртібіне 

ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтар 

Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы сот тґрелігін ќорєау 

туралы. Сот тґрелігіне жјне жазалардыѕ орындалу тјртібіне ќарсы 

ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтармен ќылмыстыќ-ќўќыќтыќ кїрес жїргізу 

жјне жазаны орындау тјртібі, аталєан ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтарды 

жоюдаєы ќўќыќ ќорєау органдарыныѕ рґлі.  

Сот тґрелігіне жјне жазалардыѕ орындалу тјртібіне ќарсы ќылмыстыќ 

ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ тїсінігі мен тїрлері. 

1. Сот, прокуратура, ішкі істер органдарыныѕ лауазымды 

ќызметкерлерімен жасалатын ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтар. 

Кґрінеу кінјсіз адамды ќылмыстыќ жауаптылыќќа тарту (412 б.). 

Ќылмыстыќ жауаптылыќтан кґрінеу заѕсыз босату (413 б.). 

Кґрінеу заѕсыз ўстап алу, кїзетпен ќамауєа алу немесе кїзетпен ўстау 

(414 б.). 

Айєаќтар беруге мјжбїрлеу (415 б.). 

Дјлелдемелерді жјне жедел-іздестіру материалдарын бўрмалау (416 б.). 

Кґрінеу јділетсіз сот їкімін, шешімін немесе ґзге де сот актісін шыєару 

(418 б.). 

Ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќты жасыру (433 б.). 

2. Ќўќыќтыќ мјжбїрлеу сипатындаєы шара ќолданылєан адам жасайтын 

ќўќыќ бўзушылыќтар. 

Бас бостандыєынан айыру орындарынан, ќамаќтан немесе кїзетпен 

ўстаудан ќашу (426 б.). 

Бас бостандыєынан айыру тїріндегі жазаны ґтеуден жалтару (427 б.). 

Ќылмыстыќ-атќару мекемесі јкімшілігініѕ заѕды талаптарына баєынбау 

(428 б.). 
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Ќоєамнан оќшаулауды ќамтамасыз ететін мекеменіѕ ќызметкеріне не 

оныѕ жаќындарына, сондай-аќ сотталєан адамєа ќатысты кїш ќолдану ќатерін 

тґндіру немсе олардыѕ денсаулыєына немесе ґміріне ќол сўєу. (429 б.). 

Бас бостандыєынан айыру орындарынан босатылєан адамдардыѕ сот 

белгілеген јкімшілік ќадаєалаудан жалтаруы (431 б.). 

3. Заѕ бойынша немесе азаматтыќ міндет бойынша сот тґрелігін 

орнатуєа жјне оны жїзеге асыруєа кедергі жасамауєа міндетті тўлєалармен 

жасалатын ќўќыќ бўзушылыќтар. 

Сот тґрелігін жїзеге асыруєа жјне сотќа дейінгі тергеп-тексеру 

жїргізуге кедергі жасау (407 б.). 

Сот тґрелігін немсе сотќа дейінгі тергеп-тексеруді жїзеге асыратын 

адамныѕ ґміріне ќол сўєу (408 б.). 

Сот тґрелігін немесе сотќа дейінгі тергеп-тексеруді жїзеге асыруєа 

байланысты ќорќыту немесе кїш кґрсету јрекеттері (409 б.). 

Сотты ќўрметемеу (410 б.). 

Судьяєа, алќабиге, прокурорєа, сотќа дейінгі тергеп-тексеруді жїзеге 

асыратын адамєа, сарапшыєа, сот приставына, сот орындаушысына ќатысты 

жала жабу (411 б.). 

Парамен, коммерциялыќ сатып алуєа не параќорлыќќа арандату (417 

б.). 

Кґрінеу жалєан сґз жеткізу (419 б.). 

Сарапшыныѕ, маманныѕ кґрінеу жалєан айєаќтары, ќорытындылары 

немесе ќате аударма (420 б.). 

Кујніѕ немесе жјбірленушініѕ айєаќтар беруден бас тартуы (421 б.). 

Жалєан айєаќтар беруді немесе айєаќтар беруден жалтаруды, жалєан 

ќорытынды беруді не ќате аударуды параєа сатып алу немесе оларєа 

мјжбїрлеу (422 б.). 

Сотќа дейінгі іс жїргізу деректерін жария ету (423 б.). 

Мемлекеттік ќорєауєа жататын адамдарєа ќатысты ќолданылатын 

ќауіпсіздік шарлары туралы мјліметтерді жария ету (424 б.). 

Тізімдеме жасалєан немесе тыйым салынєан не тјркілеуге жататын 

мїлікке ќатысты заѕсыз јрекеттер (425 б.). 

Сот їкімін, сот шешімін немесе ґзге де сот актісін не атќарушылыќ 

ќўжатты орындамау (430 б.). 

Ќылмысты жасырып ќалу (432 б.). Ќылмыс туралы хабарламау (434 б.). 

Адвокаттар мен ґзге де адамдардыѕ жјне азаматтардыѕ ќўќыќтарын, 

бостандыќтары мен заѕды мїдделерін ќорєау, сондай-аќ жеке жјне заѕды 

тўлєаларєа заѕ кґмегін кґрсету жґніндегі заѕды ќызметіне кедергі жасау (435 

б.). 

Азаматтыѕ алќаби міндетін орындауына кедергі жасау (436 б.). 

 


