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Кіріспе
Қазақстан Республикасының демократиялық, құқықтық жəне əлеуметтік мемлекет ретінде құрылуы, саясат пен

экономикадағы өзгертулер қоғамның өмірінің жаһандық өзгерістеріне алып келеді. Сонымен қатар, оң сипатты қайта
өзгертулерге қылмыстылықтың өсуі, оның құрылысы мен динамикасының сапалы өзгертілуі жатқызылатын теріс
сипатты құбылыстар ілесуі мүмкін.

Заңдылық пен құқықтық тəртіпті бекітудің тəжірибелік тапсырмаларын шешуде құқық бұзушылықтың қауіпті түрі
– қылмыспен күресуді қамтамасыз ететін қылмыстық-атқару жəне қылмыстық процестік құқықтарымен бірге біздің
еліміздің құқықтық жүйесінің элементі ретінде қылмыстық құқыққа маңызды рөл ұсынылған.

Жаза – құқықтарын, бостандықтар мен заңды мүдделерін, меншікті, қоғамдық тəртіп пен қауіпсіздікті, қоршаған
ортаны, мемлекеттің конституциялық құрылысы мен аумақтық тұтастығы түрлеріндегі маңызды объектілерді қорғау
үшін мемлекеттің қолындағы маңызды құрал болып табылады. Ол қылмыстық жауаптылықты жəне қылмыстылықтың
алдын алу шараларын жүзеге асырудың басты нысаны болып табылады.

Оқу құралының мақсаты – жаңа қылмыстық, қылмыстық-атқару жəне қылмыстық процестік кодекстерінің
қабылдануына байланысты қазіргі таңда Қазақстан Республикасында қалыптасқан əлеуметтік-құқықтық жағдайларда
«Қылмыстық құқық» курсын оқытуды қамтамасыз етеді.

Ұсынылған оқу құралы «Қылмыстық құқық» курсы Жалпы бөлігінің негізгі сұрақтарын көрсететін сызбалар мен
анықтамалардан құралған, жалпы оқу пəні ретінде  аталған курстың құрылысына сəйкес келеді. Бірақ авторлар кейбір
сұрақтарды біріктіруге, кейбір жеке мəселелі сұрақтарды (мысалы, Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық
тарихына байланысты сұрақтар) қалдыруға, қажетті шекте жалпы құқық теориясының жеке сұрақтарын, жаза туралы
қылмыстық-құқықтық оқытудың кейбір аспектілерін қозғауға мүмкіндік берді.

Оқу құралын дайындау барысында авторлар Қазақстан Республикасы Конституциясының, қолданыстағы
қылмыстық, қылмыстық-атқару жəне қылмыстық процестік заңнамаларының, адам құқықтары бойынша халықаралық
актілердің ережелеріне, сонымен қатар қылмыстық-құқықтық ғылымының мəселелерімен айналысатын отандық жəне
шетел ғалым-заңгерлердің ғылыми зерттеулер нəтижелеріне сүйенді.
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1. Қылмыстық құқық түсінігі

Қылмыстық құқық – құқық саласы

Заң нормаларының жиынтығын білдіреді

Мемлекеттік биліктің жоғары органдарымен белгіленеді

Анықтайды

Жеке тұлғаға, қоғамға немесе
мемлекетке қылмыстық құқық
бұзушылық болып танылатын

қауіпті əрекеттер шегін

Қылмыстық жауаптылық мен
жазадан босатудың негізін

Қылмыстық жауаптылықтың
негізін жəне шегін

Қылмыстық құқық
бұзушылықты жасағаны үшін
қандай жазалардың, сонымен
қатар қылмыстық-құқықтық

сипаттағы шаралардың
қолданылуын
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2. Қылмыстық-құқықтық реттеудің пəні жəне əдісі

Қылмыстық құқықтың пəні

Қорғаушылық құқықтық
қатынастар

Қорғаушылық құқықтық
қатынастар

Жалпыпревентивті
(жалпы ескертушілік)

Реттеушілік

Қылмыстық құқық
бұзушылықтың жасалуына
байланысты пайда болатын

қылмыстық-құқықтық
қатынастар

Қоғамға қауіпті іс-əрекеттің
жасалуына байланысты пайда

болатын қылмыстық-
құқықтық қатынастар

Қылмыстық заңның
болуынан пайда болатын

қылмыстық-құқықтық
қатынастар

Іс-əрекеттің қоғамға қауіптілігін
жоятын мəн-жайларын реттеуші

нормаларын жүзеге асыру
кезінде зиян келтіруіне

байланысты пайда болатын
қылмыстық-құқықтық

қатынастар

Құқықтық
реттеу əдісі

Құқықтық
реттеу əдісі

Құқықтық
реттеу əдісі

Құқықтық
реттеу əдісі

Қылмыстық-құқықтық
нормаларының санкциясын қолдану Медициналық сипаттағы

мəжбүрлеу шараларын қолдану
Қылмыстық-құқықтық тыйым

салуды белгілеу
Азаматтарға қоғамға қауіпті қол
сұғумен белсенді күресуі үшін

құқықтарын беруҚылмыстық жауаптылық пен
жазадан босату
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3. Қылмыстық құқық жүйесі

Жалпы бөлік
Қылмыстық құқықтың жалпы

қағидалары, институттары мен түсінігі
қарастырылатын, қылмыстық

жауаптылық пен жазаның негізі мен
шегін анықтаушы негізгі ережелерінен,
қылмыстық жауаптылық пен жазадан

босату тəртібі мен шарттарын енгізетін
қылмыстық құқық нормаларынан

құралады

Ерекше бөлік

Топтық жəне тікелей белгілері бойынша
нақты қылмыстық құқық бұзушылықтың
белгілері, сонымен қатар оны жасағаны
үшін бекітілетін жазалары анықталған

қылмыстық құқық нормаларынан
құралады

Қылмыстық
құқық
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4. Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасы (ҚР ҚК 1 б.)

Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасы

Құралады

Қазақстан Республикасының Қылмыстық
кодексінен

Қылмыстық жауаптылықты көздейтін жаңа заңдар Қазақстан
Республикасының Қылмыстық кодексіне енгізілуге жатады
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5. Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасының міндеттері (ҚР ҚК 2 б.)

Меншікті

Қоғам мен мемлекеттің заңмен
қорғалатын мүдделерін

Адамның жəне азаматтың құқықтарын,
бостандықтары мен заңды мүдделерін

Қоғамдық тəртіп пен қауіпсіздікті

Қазақстан Республикасының
конституциялық құрылысы мен

аумақтық тұтастығын

Ұйымдардың құқықтары мен заңды
мүдделерін

Қоршаған ортаны

Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігін
қорғау

Қоғамға қауіпті қолсұғушылықтан
қорғау Қылмыстық құқық бұзушылықтардың

алдын алу
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6. Қылмыстық заңның əлеуметтік шарттылығы

Қылмыстық заңның əлеуметтік шарттылығы
(қылмыстық-құқықтық тыйым салуды белгілеу

кезінде ескерілетін факторлар)

Тыйым салынған əрекеттің
қоғамдық қауіптілігі

Тыйым салынған əрекеттің
салыстырмалы таралуы

Тыйым салынған əрекеттермен
басқа құқықтық құралдармен
күресу мүмкіндігінің болмауы

Қылмыстық-құқықтық тыйым
салудың қоғамның

адамгершілік түсінігіне
сəйкестігі

Мемлекеттің тыйым салынған
əрекет үшін қылмыстық

жазаның бұлтартпастығын
қамтамасыз етудің нақты

мүмкіндіктері

Тыйым салынған əрекетті
саралауда құқық қолданушы
үшін артық қиыншылықтың

болмауы



16

7. Қылмыстық заңның уақыт бойынша қолданылуы

Қылмыстық заңның уақыт бойынша қолданылуы
(ҚР ҚК 5, 6 бб.)

Іс-əрекеттiң қылмыстылығы
мен жазаланушылығы сол іс-

əрекет жасалған уақытта
қолданыста болған заңмен

айқындалады

Іс-əрекеттің қылмыстылығын
немесе жазаланушылығын
жоятын, қылмыстық құқық

бұзушылық жасаған адамның
жауаптылығын немесе

жазасын жеңiлдететiн немесе
жағдайын өзге де түрде

жақсартатын заңның керi күшi
болады

(ҚР ҚК 6 б. 1 б.)

Қоғамға қауiптi əрекет
(əрекетсiздiк) жүзеге

асырылған уақыт,
зардаптардың туындаған

уақытына қарамастан,
қылмыстық құқық бұзушылық
жасалған уақыт деп танылады

Іс-əрекеттің қылмыстылығын
немесе жазаланушылығын
белгiлейтiн, осы іс-əрекеттi

жасаған адамның
жауаптылығын немесе

жазасын күшейтетiн немесе
жағдайын өзге де түрде

нашарлататын заңның керi
күшi болмайды
(ҚР ҚК 6 б. 3 б.)
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8. Қылмыстық заңның кеңістіктегі қолданылу шегі

Қылмыстық заңның кеңістіктегі қолданылу шегі
қағидалармен анықталады

Аумақтық
(ҚР ҚК 7 б.)

Реалды
(ҚР ҚК 8 б. 4 б.)

Азаматтық
(ҚР ҚК 8 б. 1 б.)

Əмбебап
(ҚР ҚК 8 б. 4 б.)
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9. Қылмыстық заңның кеңістіктегі қолданылуының аумақтық қағидасы

Аумақтық қағида
(ҚР ҚК 7 б.)

Қазақстан Республикасының аумағында қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам
ҚК бойынша жауаптылыққа жатады

Мыналарды
білдіреді

Шет мемлекеттердiң дипломатиялық өкiлдерiнiң жəне иммунитеттi пайдаланатын өзге де
азаматтардың қылмыстық жауаптылығы туралы мəселе осы адамдар Қазақстан Республикасының

аумағында қылмыстық құқық бұзушылық жасаған жағдайда, халықаралық құқық нормаларына
сəйкес шешiледi
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10. Қылмыстық заңның кеңістіктегі қолданылуының азаматтық қағидасы

Азаматтық қағидасы
(ҚР ҚК 8 б. 1 б.)

Қазақстан Республикасының
азаматы

Қазақстан Республикасының шегiнен тысқары жерде қылмыстық құқық бұзушылық
жасаған сол іс-əрекет жасалған мемлекетте қылмыстық жазаланады деп танылса

Қазақстан Республикасының ҚК сəйкес қылмыстық жауаптылықта болады

Егер осы адамдар басқа мемлекетте сотталмаған болса

Қазақстан Республикасының аумағында
тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адамдар

Шет мемлекеттердің
азаматы

Мыналарды білдіреді
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11. Қылмыстық заңның кеңістіктегі қолданылуының реалды қағидасы

Реалды қағида
(ҚР ҚК 8 б. 4 б.)

Қазақстан Республикасының
аумағында тұрақты

тұрмайтын шетелдiктер

Қазақстан Республикасының шегiнен тысқары жерде қылмыс жасаса

Қазақстан Республикасының
аумағында тұрақты

тұрмайтын азаматтығы жоқ
адамдар

Мыналарды білдіреді

Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұрмайтын шетелдiктер,
азаматтығы жоқ адамдар басқа мемлекетте сотталмаған болса, Қазақстан
Республикасының аумағында қылмыстық жауаптылыққа тартылады

Осы іс-əрекет Қазақстан Республикасының мүдделерiне
қарсы бағытталған жағдайларда ҚР ҚК бойынша

қылмыстық жауаптылыққа жатады
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12. Қылмыстық заңның кеңістіктегі қолданылуының əмбебап қағидасы

Əмбебап қағидасы
(ҚР ҚК 8 б. 4 б.)

Қазақстан Республикасының
аумағында тұрақты

тұрмайтын шетелдiктер

Қазақстан Республикасының шегiнен тысқары жерде қылмыс жасаса

Қазақстан Республикасының
аумағында тұрақты

тұрмайтын азаматтығы жоқ
адамдар

Мыналарды білдіреді

осы іс-əрекет Қазақстан Республикасының мүдделерiне
қарсы бағытталған жағдайларда ҚР ҚК бойынша

қылмыстық жауаптылыққа жатады

Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұрмайтын шетелдiктер,
азаматтығы жоқ адамдар басқа мемлекетте сотталмаған болса, Қазақстан

Республикасының аумағында қылмыстық жауаптылыққа тартылады
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13. Қылмыстық заңды түсіндіру түрлері

Қылмыстық заңды түсіндіру түрлері

Субъект бойынша Көлемі бойынша
Тəсілі бойынша

Доктриналды
(ғылыми)

Легалды

Соттық

Грамматикалық

Тарихи

Жүйелі

Нақты

Таралымды

Шектеулі
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14. Түсіндірудің субъектісіне байланысты қылмыстық заңды түсіндіру түрлері

Түсіндірудің субъектісіне байланысты қылмыстық заңды
түсіндіру түрлері

   Легалды Соттық
(аутентикалық)        Доктриналды

(ғылыми)

Қылмыстық құқық бойынша монографияларда,
ғылыми мақалаларда, түсіндірмелерде,

оқулықтарда басылуы
(ресми міндетті күші жоқ)

Қылмыстық істі қарастыру
барысында сотпен жүзеге

асырылуы
Заңмен өкілеттілік берілген

мемлекеттік билік органдарымен
жүзеге асырылуы
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15. Түсіндіру тəсіліне байланысты қылмыстық заңды түсіндіру түрлері

Түсіндіру тəсіліне байланысты қылмыстық заңды
түсіндіру түрлері

Грамматикалық Жүйелі

Тарихи

Сəйкес қылмыстық-құқықтық түсініктер мен
институттардың даму тарихын, қылмыстық-

құқықтық нормаларды қабылдауын шарттайтын
себептерді, оларды қабылдауына алғышарт болатын

жағдайларды талдау жолымен мағынасын ашу

Грамматика, синтаксис,
этимология тарапынан

мəтінді, терминдерді, сөз
тіркестерін талдау жолымен

мағынасын ашу

ҚК басқа нормаларымен
немесе басқа нормалармен

салыстыру жолымен
мағынасын ашу
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16. Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдарды ұстап беру

Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдарды ұстап беру
(ҚР ҚК 9 б.)

Басқа мемлекеттiң аумағында қылмыстық
құқық бұзушылық жасаған Қазақстан

Республикасының азаматтары

Қазақстан Республикасының
халықаралық шартында өзгеше

белгiленбесе, ұстап беруге жатпайды

Қазақстан Республикасының шегiнен тысқары
жерде қылмыс жасаған жəне Қазақстан
Республикасының аумағында жүрген

шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдар

Қазақстан Республикасының халықаралық
шартына сəйкес қылмыстық жауаптылыққа

тарту немесе жазасын өтеу үшiн шет
мемлекетке ұстап берiлуi мүмкiн

Ешкімді де шет мемлекетке, егер сол мемлекетте оған азаптау,
зорлық-зомбылық, басқа да қатыгездік немесе адамдық қадір-қасиетін

қорлайтындай жəбір көрсету немесе жазалау қатері бар деп
пайымдауға айтарлықтай негіздер болса, сондай-ақ өлім жазасын

қолдану қаупі жағдайында, егер Қазақстан Республикасының
шарттарында өзгеше көзделмесе, ұстап беруге болмайды.
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17. Қазақстан Республикасы ҚК Ерекше бөлігіндегі баптардың құрылымы

Қазақстан Республикасы ҚК Ерекше бөлігіндегі
баптардың құрылымы

Диспозиция

Нақты қылмыстық құқық бұзушылықтың
белгілері көрсетілген баптың бөлігі

Санкция

Жаза түрі мен көлемі анықталатын
баптың бөлігі
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18. Диспозиция түрлері

Диспозиция түрлері

Жай Түсіндірмелі Сілтемелі Бланкетті

Қылмыстық құқық
бұзушылықтың тек қана

атауынан тұрады, белгілерін
көрсетпейді

(ҚР ҚК 125 б. 1 б.; 257 б. 1 б.)

Тек қылмыстық құқық
бұзушылықтың атауын атамай,
белгілерін де ашып көрсетеді
(ҚР ҚК 99 б. 1 б.; 188 б. 1 б.)

Қылмыстық құқық
бұзушылықтың белгілерін

көрсетпейді, ҚК басқа
баптарына сілтеме жасайды

(ҚР ҚК 347 б.)

Қылмыстық құқық
бұзушылықтың белгілерін

көрсетпейді, ол үшін құқықтың
басқа саласындағы заңдарға
немесе нормативті актілерге

сілтеме жасайды
(ҚР ҚК 152 б. 234 б.)
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19. Санкциялардың түрлері

Санкция түрлері

Кумулятивті
Қосымша жазаларды көрсетуден тұрады

Қосымша жазалардың болуы немесе болмау
белгілері жəне бекітудің тəсілдері бойынша

Біршама-анықталған
Жаза түрін, оның ең аз  жəне ең көп

(немесе тек қана ең көп) шегі
көрсетіледі

Кумулятивті-
факультативті

Қосымша жазаларды
қолдану (немесе

қолданбау) мүмкіндігін
көрсетеді (мысалы:
мүлікті тəркілеумен

немесе онсыз)

Баламалы
Екі жəне одан да көп жазаларды

көрсетуден тұрады

Жай
Қосымша жазалардан

құралмаған

Кумулятивті-міндетті
Қосымша жазаларды

қолданудың
міндеттілігін көрсетеді

(мысалы: мүлікті
тəркілеумен)

Қылмыстық құқық бұзушылық үшін
тағайындалатын негізгі жаза саны мен

бекітудің тəсілдері бойынша
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20. Қылмыстық құқық бұзушылық түсінігі

Қылмыстық құқық бұзушылық түсінігі (ҚР ҚК 10 б.)

Қылмыс Қылмыстық теріс қылық

Қоғамға зор қауіп төндірмейтін, болмашы зиян келтірген не адамның
жеке басына, ұйымға, қоғамға немесе мемлекетке зиян келтіру қатерін

туғызған іс-əрекет
Қоғамға қауіпті əрекет

Жазалау қатерімен
тыйым салынады

Айыпты
жасалған жазаланады:

-500-10000 АЕК
айыппұлмен
-500-10000 АЕК
түзеу жұмыстармен
-бас бостандығын
шектеумен
-бас бостандығынан
айырумен
-өлім жазасымен

жазаланады:
-25-500 АЕК
айыппұлмен
-25-500 АЕК түзеу
жұмыстармен
- қоғамдық
жұмыстарға
тартумен
- қамаққа алумен

Айыпты жасалған

ҚР ҚК Ерекше бөлігінде көзделген, формальды түрде, қандай да бір іс-əрекеттің белгілері бар, бірақ маңызы жағынан болмашы болғандықтан, қоғамға
қауіп төндірмейтін əрекет немесе əрекетсіздік қылмыстық құқық бұзушылық болып табылмайды
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21. Қылмыс белгілері

Қылмыс белгілері

Қоғамға қауіптілік
Қылмыстық заңмен қорғалатын қоғамдық

қатынастарға айтарлықтай залал келтірудің
қасиеті немесе айтарлықтай залал келтіру

қатерін төндіру

Кінə
Қасақана немесе абайсызда қылмыстық

заңмен көзделген қоғамға қауіпті əрекетті
жасау

Құқыққа қайшы
Қылмыстық заңмен қоғамға қауіпті

əрекетке тыйым салу

Жазаланушылық
Заңмен қылмыс болып танылған қоғамға
қауіпті əрекет үшін қылмыстық жазаны

немесе қылмыстық-құқықтық əсер етудің
шараларын бекіту
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22. Қылмыстардың санаттары (классификациясы)

Қылмыстардың санаттары (классификациясы)

Онша ауыр емес қылмыстар
(ҚР ҚК 11 б. 2 б.)

Ауырлығы орташа қылмыстар
(ҚР ҚК 11 б. 3 б.)

Ауыр қылмыстар
(ҚР ҚК 11 б. 4 б.)

Аса ауыр қылмыстар
 (ҚР ҚК 11 б. 5 б.)

Қасақана
жасалған іс-

əрекеттер үшін
жаза аспайды

Абайсызда
жасалған іс-

əрекеттер үшін
жаза аспайды

Қасақана
жасалған іс-

əрекеттер үшін
жаза аспайды

Абайсызда
жасалған іс-

əрекеттер үшін
жаза аспайды

Қасақана
жасалған іс-

əрекеттер үшін
жаза аспайды

Қасақана
жасалған іс-

əрекеттер үшін
жаза аспайды

2 жыл бас
бостандығынан

айыру

5 жыл бас
бостандығынан

айыру

5 жыл бас
бостандығынан

айыру

5 жыл бас
бостандығынан

айыру

12 жыл бас
бостандығынан

айыру

12 жылдан
астам бас

бостандығынан
айыру

өмір бойы бас
бостандығынан
айыру немесе
өлім жазасы
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23. Қылмыстық құқық бұзушылық құрамының элементтері

Қылмыстық құқық бұзушылық құрамының элементтері

Қылмыстық құқық
бұзушылықтың объектісі

Қылмыстық құқық
бұзушылықтың объективтік

жағы

Қылмыстық құқық
бұзушылықтың субъектісі

Қылмыстық құқық
бұзушылықтың субъективтік

жағы
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24. Қылмыстық құқық бұзушылық құрамының түрлері

Қылмыстық құқық бұзушылық құрамының түрлері

Объективтік жағының
құрылысы бойынша

Қоғамға қауіптілік дəрежесі
бойынша Құрылымы бойынша

Формальды – нəтижесіне
байланысты емес жасау

кезіндегі аяқталған əрекет
(мысалы: ҚР ҚК 194 б.)

Материалды – заңда
көрсетілген нəтижесі кезінде

аяқталған
(мысалы: ҚР ҚК 99 б.)

Қысқартылған – нақты
қауіптің болуы кезінде

аяқталған
(мысалы: ҚР ҚК 257 б.)

Негізгі (жай), яғни жеңілдететін
немесе ауырлататын мəн-жайларсыз

(мысалы: ҚР ҚК 188 б. 1 б.)

Дəрежеленген, яғни ауырлататын
мəн-жайлармен

(мысалы: ҚР ҚК 188 б. 2 б.)

Аса біліктендірілген, яғни аса
ауырлататын мəн-жайлармен
 (мысалы: ҚР ҚК 188 б. 3 б.)

Басым, яғни жеңілдететін мəн-
жайлармен

 (мысалы: ҚР ҚК 100 б.)

Жай, яғни құрамның
барлық белгілері бір
уақытта сипатталады

(мысалы: ҚР ҚК 99 б.)

Күрделі, яғни бір белгінің
əртүрлі уақытта сипатталуы

(мысалы: ҚР ҚК 192 б.)

Баламалы, яғни бірнеше
əрекеттер немесе бірнеше

зардапты енгізеді
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25. Қылмыстық құқық бұзушылықтың объектісі

Қылмыстық-құқықтық санкцияларының құрылысына
əсер етеді

Қылмыстық құқық
бұзушылықтың қоғамға

қауіптіліктің сипатын анықтайды

Қылмыстық құқық
бұзушылықтардың бір-бірінен

жəне басқа құқық
бұзушылықтардан жіктеудің

негізі болып табылады

Қылмыстық жауаптылық
негіздемесінің бір элементі болып

табылады

Қылмыстық құқық
бұзушылықты дəрежелеудің
жүйелік қалыптастырушы
критериі болып табылады

Қылмыстық құқық
бұзушылықтың объектісі

Заңмен қорғалатын қоғамдық
қатынастар, қылмыстық

құқық бұзушылық
нəтижесінде зардап келеді
немесе келтірілуі мүмкін
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26. Қылмыстық құқық бұзушылық объектісінің түрлері «тігінен»

Қылмыстық құқық бұзушылық объектілерінің түрлері тігінен

Жалпы Топтық Бланкетті

Қылмыстық құқық
бұзушылықтан қылмыстық
заңмен қорғалатын барлық
қоғамдық қатынастардың

жиынтығы
(ҚР ҚК 2 б.)

Қылмыстық заңмен қорғалатын
біртекті қоғамдық

қатынастардың тобы (топтық
объектісінің белгілері бойынша
Қылмыстық кодекстің Ерекше

бөлігі тарауларға бөлінеді)

Қылмыстық құқық
бұзушылықты жасау

нəтижесінде зардап келтірілетін
нақты қоғамдық қатынастар
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27. Қылмыстық құқық бұзушылық объектілерінің түрлері «көлденең»

Қылмыстық құқық бұзушылық объектілерінің түрлері көлденең

Қажетті (міндетті) –
негізгі объектімен қоса
міндетті түрде зардап

келтірілетін немесе қауіп
төнетін қоғамдық қатынас

Факультативті –
зардап келмеуі де

(зардап келтіру қаупі
төнбеуі) мүмкін

қоғамдық қатынас

Қылмыстық құқық бұзушылықтың тікелей
объектісі

Негізгі – қылмыстық құқық бұзушылықпен міндетті түрде
зардап келтірілетін қоғамдық қатынас жəне қолсұғудың

болмысын (құқықтық табиғатын) анықтайды

Қосымша – негізгі объектімен қоса қылмыстық құқық
бұзушылықпен зардап келтірілетін қоғамдық қатынас
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28. Қылмыстық құқық бұзушылықтың пəні мен қылмыстық құқық бұзушылықтың объектісінің
айырмашылығы

Пəні

Материалды дүниенің объектісі,
оған əсер ете тұлға қылмыстық
заңмен қорғалатын қоғамдық

қатынастарға қолсұғушылықты
жүзеге асырады  (мысалы, ұрлық
кезінде – меншік) (ҚР ҚК 188 б.)

Жеке қылмыстық құқық
бұзушылықтың қажетті белгісі
(мысалы, қасақана қылмыстық

құқық бұзушылық
ҚР ҚК 188, 200 бб.)

Зардапқа ұшырата бермейді
(өзінің физикалық

қасиеттерін сақтайды)

Объект

Қылмыстық заң нормаларымен
қорғалатын қоғамдық қатынастар,

құқық мен бостандықтар,
қызығушылықтардың жиынтығы

(мысалы, ҚР ҚК 188 б. ұрлық
кезінде - меншік қатынастары)

Əрбір қылмыстық құқық
бұзушылықтың қажетті элементі

Əрдайым зардапқа ұшыратады
немесе зардап туындауына

 қаупі бар
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29. Қылмыстық құқық бұзушылықтың объективтік жағы

Қылмыстық құқық бұзушылық объективтік жағының белгілері

Міндетті
(материалды құрам үшін)

Міндетті
(формальді құрам үшін) Факультативті

(барлық құрамға тəн емес)

Қоғамға қауіпті əрекет
(əрекет немесе əрекетсіздік)

Себеп-салдарлық
байланыс

Қоғамға қауіпті зардаптар

Қоғамға қауіпті əрекет
(əрекет немесе əрекетсіздік)

Орын

Жағдай

Қару

Уақыт

Құрал

Тəсіл
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30. Қоғамға қауіпті əрекет нысаны

Қоғамға қауіпті əрекет нысаны
(ҚР ҚК 10 б.)

Əрекет

Қылмыстық заңмен тыйым салынған
адамның белсенді жəне ерікті қоғамға

қауіпті əрекеті (мысалы, қорқытып алу -
ҚР ҚК 194 б.)

Əрекетсіздік

Заңға сəйкес жасауға міндетті жəне
мүмкіндігі бар əрекеттерді жасамаудан
құралған адамның селқос ерікті қоғамға
қауіпті əрекеті (мысалы, науқасқа көмек

көрсетпеу – ҚР ҚК 320 б.)
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31. Қылмыстық құқық бұзушылық субъектісінің жалпы белгілері (ҚР ҚК 15 б.)

Қылмыстық құқық бұзушылық субъектісі бұл -

Жеке (ҚР азаматы, шетел азаматы
немесе азаматтығы жоқ тұлға)

Заңмен белгіленген жасқа толуы (жалпы
ережелер бойынша - 16 жас, ал ҚР ҚК

15 б. 2 б. көрсетілген қылмыстық құқық
бұзушылық үшін - 14 жас)

Заңмен белгіленген жасқа толуы
(жалпы ережелер бойынша - 16 жас, ал

ҚР ҚК 15 б. 2 б. көрсетілген қылмыстық
құқық бұзушылық үшін - 14 жас)
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32. Есі дұрыс еместіктің критерийлері

Есі дұрыс еместіктің критерийлері (ҚР ҚК 16 б.)

Заңи (психологиялық) Медициналық
(биологиялық)

Белгілері Белгілері

Тұлғаның өз əрекетінің (əрекетсіздігінің)
қоғамға қауіптілігі мен нақты сипатын түсіну

мүмкіндігінің болмауы (интеллектуалды
кезең)

Тұлғаның өз əрекетінің (əрекетсіздігінің)
қоғамға қауіптілігі мен нақты сипатын түсіну

мүмкіндігінің болмауы (интеллектуалды
кезең)

Созылмалы психикалық бұзушылық (мысалы,
шизофрения, эпилепсия, прогрессивті паралич,

маниакалды-депрессиялық психоз жəне психиканың
басқа ауруы)

Уақытша психикалық бұзушылық (мысалы,
патологиялық аффект, елесті ауру, жедел жағдай)

Ақыл есінің кемдігі (нақұрыстық, имбецилдық,
қауқарсыздық)

Психиканың басқа сырқаттық жағдайы (мысалы,
психопатияның ауыр нысандары, жалпы соматикалық

аурулардан пайда болған психикалық бұзушылық)
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33. Қылмыстық жауаптылықтың пайда болу жасы

Қылмыстық жауаптылықтың пайда болу жасы
(ҚР ҚК 15 б. 1 жəне 2 бб.)

Қылмыстық жауаптылыққа жатады

Қылмыстық
жауаптылыққа

жатады:

99 б., 106, 107б. 2 б., 120, 121, 125, 173, 174, 177, 178, 184, 188 б. 2, 3, 4 б., 191 б. 2, 3, 4 б., 191,
192, 194 б. 2, 3, 4 б., 200 б. 2, 3, 4 б., 202 б. 2, 3 б., 255, 256, 257, 258, 269, 273, 291, 293 б. 2, 3 б.,
294, 298, 314 б. 2 б., 314, 350 баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін

Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған уақытта 16 жасқа толған тұлға

Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған уақытта 14 жасқа толған тұлға
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34. Жас мөлшердегі ақыл есінің кемдігі

Жас мөлшердегі ақыл есінің кемдігі (ҚР ҚК 15 б. 3 б.)

Егер кəмелетке толмаған ҚР ҚК 15 б. 1 жəне 2 бөліктерінде көзделген жасқа толса

Ол қылмыстық жауаптылыққа жатпайды

Бірақ психикасының бұзылуына байланысты емес психикалық дамуының артта қалуы

Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған уақытта өзiнiң əрекеттерiнiң (əрекетсiздiгiнiң) iс
жүзiндегi сипаты мен қоғамға қауiптiлiгiн толық көлемде ұғына алмаса не оларға ие бола алмаса
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35. Есiнiң дұрыстығы жоққа шығарылмайтын психикасы бұзылған адамдардың қылмыстық жауаптылығы

Есiнiң дұрыстығы жоққа шығарылмайтын психикасы бұзылған
адамдардың қылмыстық жауаптылығы (ҚР ҚК 17 б.)

Есi дұрыс
адам

Қылмыстық жауаптылыққа жатады

Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған уақытта

Психикасының бұзылуы салдарынан

Өзiнiң əрекеттерiнiң (əрекетсiздiгiнiң) iс жүзiндегi сипаты мен қоғамға қауiптiлiгiн толық
көлемде ұғына алмаған не оларға ие бола алмаған

Есiнiң дұрыстығы жоққа шығарылмайтын психиканың бұзылуын сот жаза тағайындау кезiнде
жеңiлдететін мəн-жай ретiнде есепке алады жəне медициналық сипаттағы мəжбүрлеу шараларын

тағайындау үшiн негiз бола алады
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36. Масаң күйде қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдардың қылмыстық жауаптылығы

Масаң күйде қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдардың
қылмыстық жауаптылығы (ҚР ҚК 18 б.)

Алкогольдi, есiрткi, психотроптық заттарды немесе басқа да есеңгiрететiн заттарды
пайдалану салдарынан

Қылмыстық жауаптылықтан босатылмайды

Мас күйiнде қылмыстық құқық бұзушылық жасаған тұлға
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37. Қылмыстық құқық бұзушылықтың арнаулы субъектісі

Қылмыстық құқық бұзушылықтың арнаулы субъектісі –
субъектінің жалпы белгілерімен қоса диспозицияда көзделген қосымша белгілері болады

Мысалы, мыналарға қатысты

Мемлекеттік-
құқықтық жағдайына
(ҚР ҚК 175, 176 б.)

Демографиялық
белгілеріне (мысалы,

жынысына (ҚР ҚК 120 б.),
жасына ҚР ҚК 132, 133,

134 б.)

Отбасылық, туыстық
қатынастарына

(ҚР ҚК 139, 140 б.)

Əскери міндетіне
қатысты

(ҚР ҚК 450, 451 б.)

Орындалатын жұмыс
сипатына

(ҚР ҚК 186 б.)

Кəсіби міндетіне
(ҚР ҚК 317, 318 б.)

Лауазымына
(ҚР ҚК 348, 357 б.)

Мемлекетке қатысты
міндеттеріне

(ҚР ҚК 420, 421 б.)

Жəбірленуші үшін ерекше орны
(ҚР ҚК 119 б.)

Қылмыс жасауға байланысты
ерекше жағдайына
(ҚР ҚК 426, 427 б.)

Қызметіне
(ҚР ҚК 361, 366 б.)
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38. Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жағы

Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективті жағы –
жасалған қылмыстық құқық бұзушылыққа тұлғаның психикалық қатынасын анықтайтын қылмыстық құқық

бұзушылықтың ішкі жағы

Негізгі
(міндетті белгі)

Факультативті
белгілер

Тұлғаның неліктен, не
үшін жəне қандай ниетпен

қылмыстық құқық
бұзушылық жасауын

көрсетеді

Себеп

Көңіл-күй жағдайы
(аффект)

Мақсат

Кінə (ҚР ҚК 19 б.)

Тұлғаның жасаған
əрекетіне жəне абайсызда

немесе пиғыл
нысанындағы

нəтижелерге психикалық
қатынасы



48

39. Кінə нысаны

Кінə нысаны (ҚР ҚК 19 б.)

Пиғыл
(ҚР ҚК 20 б.)

Абайсыздық
(ҚР ҚК 21 б.)

Тікелей
(ҚР ҚК 20 б. 2 б.)

Жанама
(ҚР ҚК 20 б. 3 б.) Менмендік

(ҚР ҚК 21 б. 3 б.)
Немқұрайлық

(ҚР ҚК 21 б. 3 б.)
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40. Пиғыл түрлері

Пиғыл түрлері
(ҚР ҚК 20 б.)

Тікелей пиғыл Жанама пиғыл

Интеллектуалды кезең
адам өз əрекеттерiнiң (əрекетсiздiгiнiң)
қоғамға қауiптi екенiн ұғынса, қоғамға

қауiптi зардаптарының болу
мүмкiндігiн немесе болмай

қоймайтынын алдын ала болжап білсе

Ерікті кезең
зардаптардың туындауын қаласа

Интеллектуалды кезең
адам өз əрекеттерiнiң (əрекетсiздiгiнiң)
қоғамға қауiптi екенiн ұғынған болса,
оның қоғамға қауiптi зардаптарының
болу мүмкiндігiн алдын ала болжап

білген болса

Ерікті кезең
зардаптардың орын алуын қаламаса да,

оларға саналы түрде жол берсе не оларға
немқұрайлы қараса
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41. Пиғылдың басқа да түрлері

Пиғылдың басқа да түрлері

Бағыттық сипаты бойынша (анықталу дəрежесі бойынша)

Анықталмаған (нақтыланбаған)
Кінəлі өз əрекеттерінің кез келген қоғамға қауіпті

нəтижелерін болжай алады, бірақ нақты қандай боларын
біле алмайды (көбінесе денсаулыққа қарсы қылмыстық

құқық бұзушылықты жасау кезінде орын алады)

Баламалы (нақтыланбаған)
Кінəлі өз əрекеті бойынша бірнеше болжаған нəтижелердің

болу мүмкіндігін білген (мысалы, жеке тұлғаға қарсы
қылмыстық құқық бұзушылықты жасау кезінде кездеседі)

Анықталған (нақтыланған)
Кінəлі қылмыстың нақты нəтижесіне жетуге ұмтылады

(мысалы, адамды ұрлау (ҚР ҚК 125 б.)

Пайда болу жағдайлары бойынша (құрылу кезеңі бойынша)

Алдын-ала ойластырылған
Пиғылдың пайда болуының уақыты мен қылмыстық құқық

бұзушылыққа ұласудан белгілі уақыт аралығымен ажыратылады
(мысалы, тыңшылық кезінде ҚР ҚК 176 б., əдейі банкроттық

кезінде ҚР ҚК 238 б.)

Кенеттен пайда болған
Қылмыстық пиғыл оның пайда болуынан жүзеге асырылады
(көрді-жасады) (мысалы, бұзақылық кезінде (ҚР ҚК 293 б.)

Аффектіленген
Жəбірленушінің құқыққа қайшы əрекетінен

пайда болған қатты рухани толқуы кезінде пайда болады
(ҚР ҚК 101, 111 б.)
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42. Абайсыздықтың түрлері

Абайсыздықтың түрлері
(ҚР ҚК 21 б.)

Менмендік Немқұрайлық

Интеллектуалды кезең
адам өз əрекеттерiнен (əрекетсiздiгiнен)

қоғамға қауiпті зардаптар туғызу
мүмкiндігін алдын ала болжап білген

болса

Ерікті кезең
бiрақ бұған жеткiлiктi негiздерсiз
жеңiлтектікпен бұл зардаптарды

болдырмауға болады деп есептеген болса

Интеллектуалды кезең
адам өз əрекеттерiнен (əрекетсiздiгiнен)

қоғамға қауiптi зардаптар туғызу
мүмкiндігін алдын ала болжап білмеген

болса

Ерікті кезең
тиістi ұқыптылық пен сақтық танытқанда

осы зардаптарды
алдын ала болжап

білуге тиiс
(объективті критерий)

осы зардаптарды
біле алатын

болғанда
(субъективті

критерий)
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43. Кінə мазмұнын құрушы элементтер

Кінə мазмұнын құрушы элементтер

Интеллектуалды

Əрекет немесе əрекетсіздікке
тұлғаның қатынасы

Тұлғаның жасаған əрекетінің сипатын ұғынуды, өз əрекеті
нəтижесінде зардаптың болуын болжауды жəне арасындағы

себептік байланыстың дамуын енгізеді

Əрекет немесе əрекетсіздіктің
қоғамға қауіптілігін ұғынады

Тікелей пиғыл

Əрекет немесе əрекетсіздіктің
қоғамға қауіптілігін ұғынады

Жанама пиғыл

Менмендік

Немқұрайлық

Ерікті

Тұлғаның жасаған əрекетінің сипатын ұғынуды, өз əрекеті
нəтижесінде зардаптың болуын болжауды жəне арасындағы

себептік байланыстың дамуын енгізеді

Өз əрекетінің нəтижелеріне
қатынасы

Қоғамға қауіпті зардаптардың
пайда болу мүмкіндігі немесе

шарасыздықты болжайды

Қоғамға қауіпті зардаптардың
пайда болуын болжайды

Қоғамға қауіпті зардаптардың
пайда болуын болжайды

Қоғамға қауіпті зардаптардың
пайда болуын болжай

алмайды

Нəтиженің болуына
тұлғаның еркі

Зардаптардың болуын
қалады

Зардаптардың болуын
қаламады, бірақ саналы
түрде жол берді немесе
немқұрайлық танытты

Жеткіліксіз негіздермен
жеңілтектің алдын алуды

ойлады

Қажетті ұқыптылық пен
зерделілік кезінде оларды

болжау қажет жəне мүмкін еді
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44. Кiнəнiң екi нысанымен жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар үшiн жауаптылықтың
пайда болу жағдайлары

Кiнəнiң екi нысанымен жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар үшiн
жауаптылықтың пайда болу жағдайлары (ҚР ҚК 22 б.)

Қасақана қылмыстық құқық бұзушылық жасау

олардың туындау мүмкiндігін алдын
ала болжап білген болса, бiрақ бұған
жеткiлiктi негiздерсiз менмендiкпен

оларды болдырмауға болады деп
есептесе

Заң бойынша неғұрлым қатаң жазаға əкеп соғатын ауыр
зардаптар келтiрiлсе

жəне адамның пиғылында болмаған (мысалы, ҚР ҚК 106 б. 3 б.
немесе 319 б. 5б. көзделген қылмыстық құқық бұзушылық)

қылмыстық жауаптылық мынадай зардаптар үшін ғана
туындайды, егер тұлға

олардың туындау мүмкіндігін алдын
ала болжап білмеген, бiрақ алдын ала
болжап білуге тиiс жəне біле алатын

болса
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45. Кінəсіздікпен зиян келтіру

Кінəсіздікпен зиян келтiру (ҚР ҚК 23 б.)

ЕГЕР

əрекеттерді
(əрекетсiздiкті) жəне

қоғамға қауiптi
туындаған зардаптарды

жасаған адамның
пиғылында болмаған
болса, ал мұндай іс-
əрекетті абайсызда

жасағаны жəне қоғамға
қауiптi зардаптар

келтiргенi үшiн ҚР ҚК
қылмыстық

жауаптылық көзделмесе
(ҚР ҚК 23 б. 1 б.)

адам өз əрекеттерiнiң
(əрекетсiздiгiнiң)

қоғамға қауiптiлiгiн
ұғынбаған болса жəне

iстiң мəн-жайлары
бойынша ұғына алмаған

болса
(ҚР ҚК 23 б. 2 б.)

қоғамға қауіпті
зардаптардың туындауы

мүмкiн екенiн алдын
ала болжап білмеген
болса жəне iстiң мəн-

жайлары бойынша
оларды алдын ала
болжап білуге тиiс

болмаса
 (ҚР ҚК 23 б. 2 б.)

іс-əрекет жасаған кезде
қоғамға қауiптi
зардаптардың

туындауын алдын ала
болжап білген адам

бұған жеткiлiктi
негiздерде оларды

болғызбауға болады
деп есептеген болса

(ҚР ҚК 23 б. 2 б.)

осы зардаптарды
болғызбауға шамасы

келмеген болса

Іс-əрекет кінəсіздікпен жасалған деп танылады
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46. Қылмыстық құқық бұзушылықтың себебі мен мақсаты

Қылмыстық құқық бұзушылықтың себебі мен мақсатының қылмыстық-құқықтық мазмұны

Тұлғаның өз қызметінің, яғни қылмыстық құқық
бұзушылық жасау арқылы  нəтижелері немесе тəртіптің

идеалды нəтижесі туралы түсінігі

МақсатСебеп

Түрткі болатын ынта, тұлғаның белсенді қызметінінің
қайнар көзі, яғни қоғамға қауіпті əрекетті жасауға əсер

етеді

Заң шығарушы ҚК сəйкес баптың диспозициясында көрсету барысында
қылмыстық құқық бұзушылық құрамының міндетті белгілері болуы мүмкін

(мысалы, ҚР ҚК 146, 152 б. 2 б.)

Қылмыстық құқық бұзушылықтың дəрежелеу белгілері кезінде болады
(мысалы, ҚР ҚК 99 б. 2 б. 11 т. 9 тт.)

ҚК баптарының диспозицияларында себеп пен мақсат көрсетілмесе, онда олар
жазаны жеңілдететін немесе ауырлататын мəн-жайлардың ролін орындайды

(мысалы, ҚР ҚК 53 б. 1 б. 7 т., 54 б. 1 б. 6 т.)

Себеп пен мақсаты міндетті белгілер болып табылатын қылмыстық құқық
бұзушылықтар тікелей пиғылмен жасалады
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47. Заңи қателік

Заңи қателік – жасалған əрекет пен оның зардаптарының қылмыстық-
құқықтық болмысы туралы қате түсінік

Құқыққа қайшылықтағы
қателік

Дəрежелеудегі қателік Жалған қылмыстық құқық
бұзушылық Жазаланудағы қателік

Жасалған əрекет қатынасындағы
қылмыстық-құқықтық тыйым

салу туралы тұлғаның қате
түсінігі, осы уақытта заң бұны

жазаланатын əрекеттерге
жатқызбайды (мұндай қателік

қылмыстық жауаптылықты
болдырмайды)

Жасалған əрекетін заңи
дəрежелеу туралы тұлғаның қате

түсінігі (кінə нысанына əсер
етпейді жəне қылмыстық

жауаптылықты жоққа
шығармайды)

Сəйкес əрекетке қылмыстық-
құқықтық тыйым салу туралы

тұлғаның қате түсінігі, осы
уақытта шын мəнінде ол
жазаланады (тұлғаның
кінəлілігін жоймайды)

Жаза түрі мен мөлшеріне
қатысты тұлғаның қате түсінігі

(қылмыстық жауаптылықты
жоққа шығармайды)

Қылмыстық құқықтағы қателік  – жасалған əрекет пен оның зардаптарының
заңи немесе нақты қасиеттеріне қатысты тұлғалардың дұрыс емес (қате)

түсінігі
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48. Фактілі қателік

Жасалған іс-əрекеттің нақты жағдайлары туралы
тұлғада қате түсініктің қалыптасуы

Объектідегі қателік Пəндегі қателік Қателік қателік Келтірген байланыстағы қателік

Бір объектіге келтірген зиян
туралы тұлғаның қате түсінуі,
бірақ бұл ретте басқа объектіге
залал келтірсе (бұл жағдайда

əрекет сəйкес қылмыстық құқық
бұзушылыққа қол сұғу түріндегі

ниеттің бағыты бойынша
саналады)

Тұлға бағытталған пəн емес,
басқа пəнге əсер етілді

(қылмыстық жауаптылыққа
жəне кінə нысанына əсер

етпейді)

Қылмыстық құқық
бұзушылықты жасау үшін
жоспарланған емес, басқа

құралды пайдалануды
білдіреді (жағдайға

байланысты қылмыстық
жауаптылыққа жəне кінə

нысанына əсер етеді)

Бұл кінəлінің іс-əрекет пен
қоғамға қауіпті залалының

пайда болуы арасында
себептік байланысты қате

түсіну (жағдайға байланысты
қылмыстық жауаптылыққа
жəне кінə нысанына əсер

етеді)

Фактілі қателік
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49. Қасақана қылмыс жасау сатыларының түрлері

Қылмысқа дайындалу

Қылмысқа дайындалу

Тікелей пиғылмен жасалған,
қылмыс құралдарын немесе
қаруларын iздестiру, əзiрлеу

немесе бейiмдеп жасау,
қылмысқа сыбайлас

қатысушыларды iздестiру,
қылмыс жасауға сөз байласу не

қылмыс жасау үшiн өзге де
қасақана жағдайлар жасау, егер

бұл ретте қылмыс адамның
еркiне байланысты емес мəн-

жайлар бойынша ақырына дейiн
жеткiзiлмеген болса

(ҚР ҚК 24 б. 1 б.)

Егер адам жасаған іс-əрекетте
ҚР ҚК Ерекше бөлігінде

көзделген құқық бұзушылық
құрамының барлық белгiлерi

болса, қылмыстық құқық
бұзушылық аяқталған деп

танылады
(ҚР ҚК 25 б.)

Қылмысқа дайындалғаны жəне қылмысқа оқталғаны үшiн қылмыстық
жауаптылық ҚР ҚК аяқталған қылмысқа арналған бабы бойынша,

ҚР ҚК 24 баптың тиiстi бөлiгiне сiлтеме жасала отырып туындайды

Кінəлінің оның əрекеті мен
қоғамға қауіпті нəтижелер

арасындағы себептік
байланысты дұрыс ұғынбауы

 (нақты жағдайларда кінə
нысаны мен қылмыстық

жауаптылыққа əсер етеді)

Қасақана қылмыс жасау сатыларының түрлері

Ауыр немесе аса ауыр қылмысқа
дайындалғаны үшiн, сондай-ақ

террористік қылмысқа дайындалғаны үшін
қылмыстық жауаптылық туындайды

(ҚР ҚК 24 б. 2 б.)

Қылмысқа оқталу

Қылмыс жасауға тура
бағытталған, тікелей пиғылмен

жасалған əрекеттер
(əрекетсiздiк), егер бұл ретте

қылмыс адамға байланысты емес
мəн-жайлар бойынша ақырына

дейiн жеткiзiлмеген болса
(ҚР ҚК 24 б. 3 б.)

Аяқталған қылмыстық
құқық бұзушылық
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50. Қылмысқа оқталудың түрлері

Қылмысқа оқталудың түрлері

Аяқталу дəрежесі бойынша Жарамдылық дəрежесі бойынша

біткен

Тұлғаның қажетті
деп санаған барлық

əрекеттерді
жасағанын ұғынуы,

бірақ оған
байланысты емес

жағдайлармен
қылмыс нəтижесіне

жеткен жоқ

Жарамсыз затқа оқталу Жарамсыз құралмен
оқталу

бітпеген

Тұлғаның нəтижеге
жету үшін қажетті
деп санаған барлық

əрекеттерді
жасамағанын

ұғынуы

жарамды жарамсыз



60

51. Қылмыстық құқық бұзушылықтан өз еркiмен бас тарту шарттары

Қылмыстық құқық бұзушылықтан өз еркiмен бас тарту
шарттары (ҚР ҚК 26 б.)

Адамның дайындалу əрекеттерiн тоқтатуы не
осы іс-əрекетті жасауға тiкелей бағытталған

əрекеттердi (əрекетсiздiктi) тоқтатуы
(ҚР ҚК 26 б. 1 б.)

Жасаған іс-əрекетiнде өзге қылмыстық құқық
бұзушылық құрамы болмаса

(ҚР ҚК 26 б. 2 б.)

Ақырына дейiн жеткiзу
мүмкiндiгiн ұғынуы

Бас тартудың еркіндігі

Бас тартудың шынайылығы
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52. Сыбайлас қатысушылардың қылмыстық құқық бұзушылықтан өз еркімен бас тартуы
(ҚР ҚК 26 б. 3,4 бб.)

Ұйымдастырушы Айдап салушы Көмектесуші

Егер қылмыстық құқық бұзушылықты мемлекеттiк органдарға хабарлауымен
немесе өзге де қолданылған шараларымен осы құқық бұзушылықты ақырына

дейiн жеткiзуiне жол бермесе, бұл адамдар қылмыстық
жауаптылыққа жатпайды

 (ҚР ҚК 26 б. 3 б.)

Егер ұйымдастырушының немесе айдап салушының əрекеттері қылмыстық
құқық бұзушылықты болдырмауға əкеп соқпаса, онда олардың қолданған

шараларын сот жаза тағайындау кезiнде жеңiлдететiн мəн-жайлар деп
 тануы мүмкiн

 (ҚР ҚК 26 б. 4 б.)

Егер орындаушы қылмыстық құқық
бұзушылықты аяқтағанға дейiн оған күні
бұрын уəде берген жəрдемінен бас тартса

немесе көрсетiлген көмектiң салдарын
жойса, қылмыстық жауаптылыққа жатпайды

(ҚР ҚК 26 б. 3 б.)



62

53. Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысу белгілері

Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысу белгілері
(ҚР ҚК 27 б.)

Объективті Субъективті

Қылмыстық құқық
бұзушылық жасауда
екі немесе одан да
көп тұлғалардың

қатысуы

Сыбайлас
қатысушылардың бірлесе

əрекет етуі, яғни
а) бір қоғамға қауіпті

нəтижеге жетуіне
қатысушылардың күштерін

біріктіру;
б) əрбір қатысушылардың

əрекеттері мен қоғамға
қауіпті нəтижелері
арасындағы себепті
байланыстың болуы

Қасақана
қылмыстық құқық
бұзушылықта ғана

мүмкін

Əрбір
қатысушылардың
қасақана кінəсін

білдіреді



63

54. Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушылардың түрлерi

Қылмыстық құқық бұзушылықты тiкелей жасаған не оны жасауға басқа адамдармен (бірге орындаушылармен) бiрлесіп тiкелей қатысқан адам,
сондай-ақ жасына, есiнiң дұрыс еместiгiне немесе ҚР ҚК көзделген басқа да мəн-жайларға байланысты қылмыстық жауаптылыққа жатпайтын

басқа адамдарды пайдалану арқылы, сол сияқты іс-əрекеттi абайсызда жасаған адамдарды пайдалану арқылы
қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам (ҚР ҚК 28 б. 2 б.)

Сыбайлас
қатысушылардың түрлері

(ҚР ҚК 28 б.)

Орындаушы

Қылмыстық құқық бұзушылық жасауды ұйымдастырған немесе оның орындалуына басшылық еткен адам, сол сияқты қылмыстық
 топты құрған не оған басшылық еткен адам (ҚР ҚК 28 б. 3 б.)

Ұйымдастырушы

Басқа адамды азғыру,
параға сатып алу,
қорқыту жолымен
немесе басқа да
тəсілмен қылмыстық
құқық бұзушылық
жасауға көндiрген адам
(ҚР ҚК 28 б. 4 б.)

Кеңестерiмен, нұсқауларымен,
ақпарат, осы іс-əрекетті
жасайтын қару немесе
құралдар беруімен не оны
жасауға кедергiлердi жоюымен
қылмыстық құқық
бұзушылықтың жасалуына
жəрдемдескен адам, сондай-ақ
орындаушыны, қылмыстық
құқық бұзушылық жасау
қаруын немесе өзге де
құралдарын, осы іс-əрекеттің
iзiн не құқыққа қарсы жолмен
қол жеткізілген заттарды
жасыруға күні бұрын уəде
берген адам,
сол сияқты осындай заттарды
иемденуге немесе өткiзуге күні
бұрын уəде берген адам
(ҚР ҚК 28 б. 5 б.)

КөмектесушіАйдап салушы
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55. Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушылардың жауаптылығы

Бірге орындаушылар өздерiнiң
бiрлесiп жасаған қылмыстық

құқық бұзушылығы үшiн ҚР ҚК
28-бабына сiлтеме жасамай, ҚР

ҚК Ерекше бөлігіндегі белгілі бiр
бабы бойынша жауап бередi

(ҚР ҚК 29 б. 2 б.)

Ұйымдастырушының, айдап
салушының жəне көмектесушiнiң
жауаптылығы, олар бiр мезгiлде

бірге орындаушылар болып
табылған жағдайларды қоспағанда,

жасалған іс-əрекет үшiн жаза
көзделетiн бап бойынша, ҚР ҚК

28-бабына сiлтеме жасала отырып
туындайды (ҚР ҚК 29 б. 3 б.)

Орындаушы

Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушылардың жауаптылығы (ҚР ҚК 29 б.)

Сыбайлас қатысушының шектен
шығуы деп адамның басқа да
сыбайлас қатысушылардың

пиғылында болмаған қылмыстық
құқық бұзушылық жасауы

танылады. Оның шектен шыққаны
үшiн басқа сыбайлас қатысушылар

қылмыстық жауаптылыққа
жатпайды

(ҚР ҚК 30 б.)

Ұйымдастырушы

Айдап салушы

Көмектесуші

ҚР ҚК Ерекше бөлiгiнiң тиiстi
бабында арнайы көрсетілген,

қылмыстық құқық бұзушылықтың
субъектiсi болып табылмайтын,
осы бапта көзделген іс-əрекетті

жасауға қатысқан адам осы
қылмыстық құқық бұзушылық

үшiн оны ұйымдастырушы, оған
айдап салушы не көмектесуші

ретiнде қылмыстық
жауаптылықта болады

(ҚР ҚК 29 б. 5 б.)
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56. Сыбайлас қатысудың нысандары

Сыбайлас қатысудың нысандары

Қылмыстық құқық бұзушылық құрамының объективті
жағының сыбайлас қатысушылардың орындау сипаты

бойынша

Күрделі қатысу
(рөлдерді бөліп-таратумен немесе  тар мағынадағы қатысу)

Жай қатысу
(сыбайлас қатысушылардың рөлдерін бөліп-таратусыз)

Алдын ала сөз байласудың болуы немесе болмауы
бойынша

Алдын ала сөз
байласпай қатысу

Адамдар тобы
жасаған

қылмыстық
құқық

бұзушылық
(ҚР ҚК 31 б. 1 б.)

Алдын ала сөз
байласып қатысу

Алдын ала сөз
байласу арқылы

адамдар тобы
жасаған

қылмыстық құқық
бұзушылық

(ҚР ҚК 31 б. 2 б.)

Қылмыстық топ
жасаған

қылмыстық құқық
бұзушылық

(ҚР ҚК 31 б. 3 б.)
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57. Қылмыстық топ түрлері

Қылмыстық топ түрлері

Ұйымдасқан топ
(ҚР ҚК 3 б. 36 т.)

Қылмыстық ұйым
(ҚР ҚК 3 б. 25 т.)

Қылмыстық қоғамдастық
(ҚР ҚК 3 б. 23 т.)

Трансұлттық қылмыстық
қоғамдастық (ҚР ҚК 3 б. 33 т.)

Террористік топ
(ҚР ҚК 3 б. 31 т.)

Экстремистік топ
(ҚР ҚК 3 б. 40 т.)

Трансұлттық ұйымдасқан
топ (ҚР ҚК 3 б. 35 т.)

Трансұлттық қылмыстық
ұйым (ҚР ҚК 3 б. 34 т.)

Банда
(ҚР ҚК 3 б. 7 т.)

Заңсыз əскерилендірілген
құрылым (ҚР ҚК 3 б. 18 т.)
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58. Іс-əрекеттің қоғамға қауіптілігін жоятын мəн-жайлардың түрлері

Іс-əрекеттің қоғамға қауіптілігін жоятын
мəн-жайлардың түрлері

Қажетті қорғаныс
(ҚР ҚК 32 б.)

Аса қажеттiлiк (ҚР ҚК 34 б.)

Негізді тəуекел ету (ҚР ҚК 36 б.)

Қолсұғушылық жасаған адамды ұстап алу
кезiнде зиян келтiру (ҚР ҚК 33 б.)

Күштеп немесе психикалық мəжбүрлеу
(ҚР ҚК 37 б.)

Бұйрықты немесе өкiмдi орындау (ҚР ҚК 38 б.)

Жедел іздестіру іс-шараларын немесе
жасырын тергеу əрекеттерін жүзеге

асыру (ҚР ҚК 35 б.)
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59. Қажетті қорғаныстың заңды шарттары

Қажетті қорғаныстың заңды шарттары
(ҚР ҚК 32 б.)

Қолсұғуға қатысты Қорғауға қатысты

Қолсұғу қоғамға
қауіпті болу

қажет

Қолсұғу
ақиқатты болу
қажет (жалған
болмау керек)

Қолсұғудың бар
болуы

ҚР ҚК 32 б. ережелері барлық
адамдардың өздерінің кəсiптік

немесе өзге де арнаулы
даярлығына жəне қызмет

бабына қарамастан, сонымен
қатар  қоғамға қауiптi

қолсұғушылықтан құтылу не
басқа адамдардың немесе
мемлекеттiк органдардың

көмегiне жүгiну мүмкiндiгiне
қарамастан барлығына бірдей

Қорғанушының жəне
басқа да адамдардың

жеке басы мен
құқықтарын, қоғамның

жəне мемлекеттің
заңмен қорғалатын

мүдделерін қорғауға
болады

Қорғаныс
зиян келтіру

жолымен
жүзеге

асырылуы
қажет

Қорғаныс
қажеттілік

шегінен аспау
қажет
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60. Қажетті қорғаныс шегінен шығу

Қажетті қорғаныс шегінен шығу (ҚР ҚК 32 б. 3 б.)

Қасақана əрекет

Адамның өміріне қол сұғушы адамға не қорғанушының
немесе басқа адамдардың өміріне қауіпті қарулы шабуылмен

немесе зорлық-зомбылықпен не осындай зорлық-
зомбылықтың тікелей қатерімен, не тұрғын үйге, үй-жайға
басып кірумен ұштасқан өзге де қолсұғушылыққа тойтарыс

беру кезінде адамға зиян келтіру

Қажетті қорғаныс шегінен шығу болып табылмайды
(ҚР ҚК 32 б. 3 б.)

Қолсұғушылықтың сипаты мен қоғамға
қауiптiлiк дəрежесiне анық сай келмеуi

Егер қорғанушы қолсұғушылықтың кенеттен болуы
салдарынан шабуыл қаупінің дəрежесі мен сипатын

объективті бағалай алмаса (ҚР ҚК 32 б. 3 б.)
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61. Аса қажеттiлiктің заңды шарттары

Аса қажеттіліктің заңды шарттары (ҚР ҚК 34 б.)

Төніп тұрған қауіптілікке
қатысты

Төніп тұрған қауіптілікті жою бойынша
əрекеттерге қатысты

Қауіптіліктің қайнар-көздері
əртүрлі (адам əрекеттері,
табиғат күші жəне т.б.)

Қауіптіліктің бар болуы

Қауіптілік ақиқатты болу
қажет (жалған болмау керек)

Заңмен қорғалатын басқа мүдделерiне тiкелей
қатер төндiретiн қауiптi жою үшiн зиян келтiру,
егер бұл қауiптi өзге амалдармен жою мүмкiн

болмаса

Қылмыстық заңмен қорғалатын тұлға, қоғам
немесе мемлекеттің мүдделерін қорғауға болады

Зиян тек қана қылмыстық заңмен үшінші
тұлғалардың мүдделеріне

тигізілуі мүмкін

Келтірілген зиян аса қажеттіліктің шегінен
шықпау қажет, яғни жойылған қауіптен аз болу

қажет
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62. Аса қажеттілік шегінен шығу (ҚР ҚК 34 б. 2 б.)

Аса қажеттілік шегінен шығу

Төнген қауіптің сипаты мен дəрежесіне

Болдырмай тасталған зиянға тең

Қасақана зиян келтiру деп танылады

Қауіп жойылған жағдайға

Болдырмай тасталған зиянға қарағанда неғұрлым
елеулі

Анық сəйкес
келмейтін

Құқық қорғау
мүдделеріне зиян
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63. Қолсұғушылық жасаған адамды ұстап алу кезінде зиян келтірудің заңды шарттары

Қолсұғушылық жасаған адамды ұстап алу кезінде зиян келтірудің заңды шарттары (ҚР ҚК 33 б.)

Қылмыстық
жазаланатын іс-
əрекет жасаған

адамға зиян
келтіріледі

Мемлекеттiк органдарға
жеткiзу жəне оның жаңа

қолсұғушылық жасау
мүмкiндiгiн тыю үшiн

ұстап алу кезiнде тұлғаға
зиян келтiру

Адамға анық шектен тыс, жағдай
мəжбүр етпейтін қажетсіз зиян

келтiрілген кезде, ұсталатын адам
жасаған құқық бұзушылықтың
сипаты мен қоғамға қауiптiлiк
дəрежесiне жəне ұстап алудың

мəн-жайларына сай зиян келтіру

Өзге амалдармен
ұстау мүмкiн болмай

зиян келтіру мəжбүрлі
шара болу қажет

Қолсұғушылық жасаған
адамды ұстап алуға арнайы

уəкiлеттiк берілген
адамдармен бірге

жəбiрленушiлер мен басқа
азаматтардың құқығы

болады (ҚР ҚК 33 б. 3 б.)
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64. Қолсұғушылық жасаған адамды ұстап алу үшін қажетті шараларынан шығу (ҚР ҚК 33 б. 2 б.)

Қолсұғушылық жасаған адамды ұстап алу үшін қажетті шараларынан шығу

Ұсталатын адам жасаған құқық
бұзушылықтың сипаты мен қоғамға

қауiптiлiк дəрежесiне

Олардың анық сай келмеуі деп
танылады

Адамға анық шектен тыс, жағдай мəжбүр етпейтін қажетсіз зиян
келтiрілген кезде

Ұстап алудың мəн-жайларына
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65. Жедел іздестіру іс-шараларын немесе жасырын тергеу əрекеттерін жүзеге асырудың заңды шарттары

Жедел іздестіру іс-шараларын немесе жасырын тергеу əрекеттерін жүзеге асыру

Заңға сəйкес
(ҚР ҚК 35 б. 1 б.)

Заңға сəйкес емес
(ҚР ҚК 35 б. 2 б.)

ҚР заңына сəйкес жедел іздестіру іс-шараларын немесе
жасырын тергеу əрекеттерін орындау

Уəкілетті мемлекеттік орган қызметкерінің не осындай органның
тапсырмасы бойынша осы органмен ынтымақтасып жұмыс істейтін
өзге адамның аталған əрекеттерді орындауы

Адамның өміріне немесе
денсаулығына қатер

төндірумен, экологиялық
апат, қоғамдық күйзеліс

немесе өзге де ауыр
зардаптар қатерімен

ұштасқан іс-əрекет жасау
Адамдар тобы, алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы, қылмыстық топ
жасаған қылмыстық құқық бұзушылықтарды болғызбау, анықтау, ашу
немесе тергеп-тексеру мақсатымен жасалса

Егер құқық қорғау мүдделеріне келтірілген зиян көрсетілген қылмыстық құқық
бұзушылықтар келтіретін зиянға қарағанда аздау болса

Оларды болғызбауды, ашуды немесе тергеп-тексеруді, сол сияқты қылмыстық құқық
бұзушылықтарды жасауға кінəлі адамдарды əшкерелеуді өзге тəсілмен жүзеге асыру
мүмкін болмаса
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66. Негізді тəуекел етудің заңды шарттары

Негізді тəуекел етудің заңды шарттары (ҚР ҚК 36 б.)

Көрсетілген
мақсатқа

тəуекелмен
байланыссыз

əрекеттермен  қол
жеткiзiлмейді

Тəуекел қоғамға
пайдалы мақсатқа қол
жеткiзу үшін жүзеге

асырылуы қажет

Тəуекел ету адамдардың өмiрiне
немесе денсаулығына қатер

төндірумен, экологиялық апат,
қоғамдық кесапат немесе өзге де
ауыр зардаптар қатерімен көрінеу

ұштаспау қажет

Тəуекелге жол берген адам
қылмыстық заңмен қорғалатын

мүдделерге зиян келтiрiлуiн
болғызбау үшiн жеткiлiктi

шаралар қолдану қажет
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67. Күштеп немесе психикалық мəжбүрлеудің қылмыстық-құқықтық нəтижесі

Күштеп немесе психикалық мəжбүрлеудің қылмыстық-
құқықтық нəтижесі (ҚР ҚК 37 б.)

Адам өзiнiң əрекеттерiне ие бола
алу мүмкiндiгiн сақтаған болса

Күштеп немесе психикалық
мəжбүрлеудiң салдарынан адам

өзiнiң əрекеттерiне
(əрекетсiздiгiне) ие бола алмаса

Қылмыстық
жауаптылық туралы
мəселе ҚР ҚК 34 б.
ережелерi ескерiле
отырып шешiледi
(ҚР ҚК 37 б. 2 б.)Қылмыстық құқық

бұзушылық болып
табылмайды
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68. Бұйрықты немесе өкiмдi орындаудың қылмыстық-құқықтық нəтижесі

Бұйрықты немесе өкiмдi орындаудың қылмыстық-құқықтық нəтижесі
(ҚР ҚК 38 б.)

Көрiнеу заңсыз
бұйрықты немесе
өкiмдi орындамау

Қылмыстық заңмен қорғалатын мүдделерге зиян келтiруi
қылмыстық құқық бұзушылық болып табылмайды

Зиян келтiрiлгенi
үшiн заңсыз бұйрық
немесе өкiм берген
адам қылмыстық
жауаптылықта

болады

Адамның

Өзi үшiн мiндеттi бұйрықты немесе өкiмдi
орындау үшін əрекет жасаған

Көрiнеу заңсыз
бұйрықты немесе өкiмдi
орындау үшiн қасақана

қылмыстық құқық
бұзушылық жасаған

адам

жалпы негiздерде
қылмыстық жауаптылықта

болады

қылмыстық
жауаптылықты
болдырмайды
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69. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың көптілігінің белгілері

Қылмыстық құқық бұзушылықтардың көптілігінің белгілері

Тұлғаның екі немесе одан да көп
қылмыстық жазаланатын əрекетті

жасауы

Əрбір əрекет жеке қылмыстық  құқық
бұзушылықтың (жай немесе күрделі) барлық

белгілерімен сипатталады

Əрбір жасалған қылмыстық
құқық бұзушылықтың
қылмыстық-құқықтық

нəтижелерін сақтау
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70. Қылмыстық құқық бұзушылық көптілігінің бірыңғай күрделі қылмыстық құқық бұзушылықтан
айырмашылығы

Қылмыстық құқық
бұзушылықтың бір
құрамын құрайды

ҚР ҚК бір бабы
бойынша

сараланады

Тұлғамен бірнеше əрекеттің жасалуы

Бірыңғай күрделі қылмыстық құқық бұзушылық Қылмыстық құқық бұзушылықтың көптілігі

ҚР ҚК жеке
бабы (немесе

баптың бөлігі)
бойынша

сараланады

ҚР ҚК бір бабы
бойынша

сараланады

Тұлғамен
жасалған əрбір

əрекет

Қылмыстық
құқық

бұзушылықтың
жеке құрамын

құрайды
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71. Бірыңғай күрделі қылмыстық құқық бұзушылықтың түрлері

Бірыңғай күрделі қылмыстық құқық бұзушылық

Ұқсас əрекеттер;
бір мақсат;

бір ниет

Жалғаспалы қылмыстық
құқық бұзушылық

Созылмалы қылмыстық
құқық бұзушылық

Құрылымдық қылмыстық
құқық бұзушылық

Баламалы əрекеттермен
(əрекетсіздікпен)

қылмыстық құқық
бұзушылық

Қосымша ауыр
зардаптармен сараланған

қылмыстық құқық
бұзушылық

Қылмыстық
жазаланатын

əрекет
(əрекетсіздік);
Қылмыстық
жазаланатын

əрекетті үздіксіз
жүзеге асыру

(мысалы, қаруды
заңсыз сақтау – ҚР

ҚК 287 б.)

Қылмыстық
жазаланатын

əртүрлі əрекеттер;

Ішкі бірлігі мен
байланысы

бойынша бір
қылмыстық құқық

бұзушылықты
құрайды (мысалы,
қарақшылық – ҚР

ҚК 192 б.)

ҚР ҚК Ерекше
бөлігінің

диспозициясында
көрсетілген əрбір

əрекет
(əрекетсіздік) –

аяқталған
қылмыстық құқық

бұзушылық
(мысалы, адам

саудасы– ҚР ҚК
128 б.)

Қылмыстық
жазаланатын

əрекет;
Қосымша ауыр

зардап; Əрекет пен
нəтижелердің ішкі

байланысы
(мысалы,

абайсызда
жəбiрленушiнiң
өліміне не оның
денсаулығына

ауыр зиян
келтiруге əкеп
соққан заңсыз

түсік жасау – ҚР
ҚК 319 б. 5 б.)
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72. Қылмыстық құқық бұзушылықтың көптілігі

Қылмыстық құқық бұзушылықтың көптілігі

Қылмыстық
құқық

бұзушылықтар
жиынтығы

(ҚР ҚК 13 б.)

Қылмыстық құқық
бұзушылықтың бірнеше рет

жасалуы
(ҚР ҚК 12 б.)

Қылмыстардың қайталануы
(ҚР ҚК 14 б.)
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73. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың бiрнеше рет жасалуы

Қылмыстық құқық бұзушылықтардың бiрнеше рет жасалуы

бірнеше рет жасалуды құрамайды

Қылмыс жəне қылмыстық теріс қылық
(ҚР ҚК 12 б. 1 б.)

Егер адам бұрын жасаған қылмыстық
құқық бұзушылығы үшін сотталған не
заңда белгіленген негіздер бойынша

қылмыстық жауаптылықтан
босатылған болса (ҚР ҚК 12 б. 2 б.)

Жалғаспалы қылмыстық құқық
бұзушылық жасау кезінде

(ҚР ҚК 12 б. 1 б.)

ҚР ҚК дəл сол бiр бабында немесе бабының
бөлiгiнде көзделген екi немесе одан да көп іс-

əрекеттi жасау (ҚР ҚК 12 б. 1 б.)

Қылмыстардың бірнеше рет
жасалуы ҚР ҚК неғұрлым қатаң

жазаға əкеп соғатын мəн-жай
ретiнде көзделген жағдайларда,
адамның жасаған қылмыстары

ҚР ҚК Ерекше бөлiгiнiң
қылмыстарды бiрнеше рет

жасағаны үшiн жаза көзделетiн
бабының тиiстi бөлiгi бойынша

сараланады (ҚР ҚК 12 б. 4 б.)

Қылмыстық теріс қылықтардың
бірнеше рет жасалуы ҚР ҚК

неғұрлым қатаң жазаға əкеп соғатын
мəн-жай ретiнде көзделген

жағдайларда, адамның жасаған
қылмыстық теріс қылықтары ҚР

ҚК Ерекше бөлiгiнiң қылмыстық
теріс қылықтарды бiрнеше рет
жасағаны үшiн жаза көзделетiн
бабының тиiстi бөлiгi бойынша
сараланады (ҚР ҚК 12 б. 5 б.)
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74. Қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы

Қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы

Құрайды Құрамайды

ҚР ҚК Ерекше бөлігінің түрлі баптарында
немесе баптарының бөліктерінде көзделген іс-

əрекеттер – Шынайы жиынтық
(ҚР ҚК 13 б. 1 б.)

Адам əрекеттердің
бiрде-бiреуi үшiн
сотталса немесе

заңмен белгiленген
негiздер бойынша

қылмыстық
жауаптылықтан

босатылса
 (ҚР ҚК 13 б. 1 б.)

ҚР ҚК екі немесе одан да көп бабында көзделген
қылмыстық құқық бұзушылықтардың белгiлерi

бар бiр əрекет (əрекетсiздiк) – Идеалды
жиынтық

(ҚР ҚК 13 б. 2 б.)

Іс-əрекеттердiң
белгiлерi ҚР ҚК бiр

бабының немесе
бабының бiр

бөлiгiнiң неғұрлым
қатаң жазаны

көздейтiн
нормасында

қамтылған болса
(ҚР ҚК 13 б. 1,2 бб.)

Егер дəл сол бір іс-əрекет ҚР
ҚК тиiстi баптарының жалпы
жəне арнайы нормаларының

белгiлерiне сəйкес келсе
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75. Қылмыстардың қайталануы

Құрылмайды

Қылмыстардың қайталануы

Қайталану
– адамның ауыр
қылмыс жасауы
- бұрын ауыр қылмыс
жасағаны үшiн бас
бостандығынан айыруға
сотталған

Қауіпті қайталану – егер
адам бұрын ауыр қылмыс
жасағаны үшін екі рет бас
бостандығынан айыруға
сотталса немесе аса ауыр
қылмысы үшін сотталған
болса, ауыр қылмыс
жасағаны, егер ол бұрын
ауыр немесе аса ауыр
қылмысы үшін бас
бостандығынан айыруға
сотталған болса, аса ауыр
қылмыс жасауы

ҚР ҚК белгіленген шекте жəне негізде қатаң жазаға тартылады

Онша ауыр емес
жəне орташа қылмыс

жасау кезінде

Бұрын бас
бостандығынан
айырумен
байланысты емес
жазаға сотталса

Сотталғандық 18
жасқа толғанға дейін
болса немесе алынып
тасталса немесе
жойылса
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76. Жаза түсінігі

Жаза
(ҚР ҚК 39 б. 1 б.)

Қылмыстық құқық бұзушылық
жасағаны үшін кiнəлi деп танылған

адамға қолданылады

Мемлекеттiк
мəжбүрлеу шарасы

Сот үкiмi бойынша
тағайындалатын

Осы адамды құқықтары мен
бостандықтарынан қылмыстық
заңмен көзделген айыру немесе

оларды шектеу
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77. Жаза белгілері

Жаза

Мемлекеттік
мəжбүрлеу

шарасы

Қылмыстық құқық бұзушылық
жасауда кінəлі деп танылған

тұлғаның құқығы мен бостандығы
шектумен байланысты

Тұлғаның қылмыстық заңмен
қылмыстық құқық бұзушылық

болып танылатын əрекетті
жасағаны үшін тағайындалады

Жеке сипатта
болады

Сот үкімі бойынша жəне
мемлекет атынан
тағайындалады

Қылмыс жасау кезінде
қылмыстық-құқықтық

нəтиже – сотталғандыққа
алып келеді
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78. Жаза мақсаты

Жаза мақсаты (ҚР ҚК 39 б. 2 б.)

Əлеуметтiк
əдiлеттiлiктi

қалпына
келтiру

Сотталған
адамды түзеу

Жеке
превенция

Қылмыстық
құқық

бұзушылықтар
жасауының
алдын алу

Жалпы
превенция
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79. Жаза жүйелері

Жаза жүйесінде заңдылық,
ізгілік, əділеттілік

қағидалары нақты көрініс
табады

Ауырлық деңгейі
бойынша белгіленген
тəртіпте болған жаза

түрлерін жоққа
шығаратын қылмыстық
заңмен бекітілген тізім
 (жаза түрлерінің онша
ауыр еместен ауырына

дейін)

Жаза жүйесінің мағынасы

Жаза жүйелері (ҚР ҚК 40 б.)

Жаза жүйелері əділдікті
соттармен жүзеге асыру

үшін заң базасын құрайды

Жаза жүйесі Ерекше
бөліктегі баптар
санкцияларының

құрылымын анықтайды
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80. Жаза түрлері

Негізгі

Жаза түрлері
(ҚР ҚК 40 б.)

Қосымша

Қылмыстық теріс
қылық үшін:
- айыппұл
- түзеу
жұмыстары
-қоғамдық
жұмыстарға тарту
- қамаққа алу

Қылмыс үшін:
- айыппұл
- түзеу жұмыстары
- бостандығын шектеу
- бас бостандығынан
айыру
-өлім жазасы

Мүлкін тəркілеу

Арнаулы, əскери немесе құрметтi
атағынан, сыныптық шенiнен,

дипломатиялық дəрежесiнен, бiлiктiлiк
сыныбынан жəне мемлекеттiк

наградаларынан айыру

Белгiлi бiр лауазымды атқару немесе
белгiлi бiр қызметпен айналысу

құқығынан айыру

Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды ҚР
шегiнен тысқары жерге шығарып жiберу
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81. Айыппұл

Қылмыстық теріс қылық
25-500 АЕК

ҚР ҚК көзделген шекте
ақшалай өндіріп алу

Айыппұл
(ҚР ҚК 41 б.)

ҚР ҚК 366, 367 жəне 368-баптарында көзделген
қылмыстар үшін Ерекше бөлігінің тиісті бабының
санкциясында белгіленген мөлшерде белгіленеді

(пара сомасы немесе құны еселенген)

Қылмыс
25-500 АЕК

Мөлшерін, жасалған
қылмыстық құқық

бұзушылықтың ауырлығын
жəне сотталған адамның

мүліктік жағдайын ескере
отырып, сот айқындайды
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82. Қаскөйлікпен жалтарған жағдайда айыппұлды ауыстыру

Ауыстырылады

Қаскөйлікпен жалтарған жағдайда айыппұлды ауыстыру
(ҚР ҚК 41 б. 3, 4 б.)

- қоғамдық жұмысқа тартумен
(қоғамдық жұмыстың 1 сағаты

1 АЕК)
- қамаққа алумен (қамаққа алудың

1 тəулігі 4 АЕК)

Қылмыстық теріс
қылық үшін

тағайындалған

Қылмыс үшін
тағайындалған

ҚК 366-368 бб.
көрсетілген

қылмыстар үшін
тағайындалған

- бас бостандығынан айырумен (бас
бостандығынан айырудың 1 күні

4 АЕК)

ҚР ҚК Ерекше бөлігінің сəйкес
баптарының санкциялары шегінде

бас бостандығынан айыру
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83. Түзеу жұмыстары

Тағайындал-
майды

Еңбекке қабілетсіз

Негізгі жұмыс
орны бойынша
еңбекке тарту

АЕК анықталған мөлшеріне сəйкес
мемлекет кірісіне ақша

өндiрiп алу

Жалақысының
20-40%

дейінгісін ай
сайын аудару

Тұрақты жұмысы жоқ

Өндірістен қол үзіп
оқу орындарында
оқитын адамдарға

Белгіленеді

Қылмыстық теріс қылық:
25 – 500 АЕК

Қылмыс:
500 – 10000 АЕК

Түзеу жұмыстары
(ҚР ҚК 42 б.)
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84. Түзеу жұмыстарын ауыстыру

Қылмыстық теріс қылық
үшін тағайындалған:

- қоғамдық жұмысқа тартумен
(қоғамдық жұмыстың 1 сағаты

1 АЕК)
- 4 АЕК қамаққа алудың 1

тəулігіне тең) (ҚР ҚК 43, 45 бб.)

Түзеу жұмыстарын ауыстыру
(ҚР ҚК 42 б. 3 б.)

Қылмыс үшін тағайындалған:
- бас бостандығынан айырудың

1 күні 4 АЕК (ҚР ҚК  46 б.)

жазаның
орындалмаған бөлігі

ауыстырылады

Түзеу жұмыстарын
орындауға кедергі

келтіретін мəн-
жайлар туындаған

жағдайларда



94

85. Қоғамдық жұмыстарға тарту

Тағайындалады:
- 60-ден 300 сағатқа дейін

Өтеледі:
- өтеу уақытына негізгі жұмыс орны

бойынша еңбек міндеттерін орындаудан
босатыла отырып не оқудан бос уақытында

күнiне 4 сағаттан асырылмай
- тұрақты жұмыс орны болмаса, оқуда

болмаса – күніне 8 сағатқа дейін (40  сағатқа
дейін)

Ауыстырылады:
Қаскөйлікпен жалтарғанда:

Қоғамдық жұмыстың 4 сағаты қамаққа
алудың 1 тəулігіне тең (ҚР ҚК 45 б.)

Жергілікті атқарушы органдар қоғамдық
орындарда ұйымдастыратын, белгілі бір

біліктілікті талап етпейтін тегiн қоғамдық
пайдалы жұмыстарды орындауынан тұрады

Қоғамдық жұмыстарға тарту (ҚР ҚК 43 б.)

Тағайындалмайды:
- жүктi əйелдерге;

- үш жасқа дейiнгi жас балалары бар
əйелдерге;

- үш жасқа дейiнгi жас балаларын жалғыз
өзі тəрбиелеп отырған еркектерге;

- 58 жастағы жəне одан асқан əйелдерге;
- 63 жастағы жəне одан асқан еркектерге

- 1 жəне 2 топтағы мүгедектерге;
- əскери қызметшілерге
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86. Бас бостандығын шектеу

Тұрады:
- 1 жылдан 7 жылға

дейінгі мерзімге
пробациялық бақылау

белгілеуден;
- 1 жылға дейін (өзге

жазаны ауыстырғанда)

Бас бостандығын шектеу
(ҚР ҚК 44 б.)

Ауыстырылады:
қаскөйлікпен
жалтарғанда:

бас бостандығынан
шектеудің 1 күні бас

бостандығынан айырудың
1 күніне тең (ҚК 46 б.)

Өтеледі:
Сотталғанның

тұрғылықты жері
бойынша қоғамнан

оқшауланбай

Байланысты:
- мəжбүрлі еңбекке

тартумен;
-  жергілікті атқарушы

органдармен анықталатын
орындарда;

- жылына 24 сағаттан
асырмай

Мыналарды
есептемегенде:

- кəмелетке толмағандар;
- жүктi əйелдер;

- 3 жасқа дейiнгi жас
балалары бар əйелдер;
- 3 жасқа дейiнгi жас
балаларын жалғыз өзі

тəрбиелеп отырған еркектер;
- 58 жастағы жəне одан

асқан əйелдер;
- 63 жастағы жəне одан

асқан еркектер;
- 1 жəне 2 топтағы

мүгедектер;
- өзге жазадан ауыстырғанда

Пробациялық бақылау:
- уəкілетті мемлекеттік
орган жүзеге асырады;
- сот шешімі бойынша

сотталғанның
міндеттерін орындау;

(ҚР ҚК 44 б. 2 б. бойынша
міндеттер тізімі)
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87. Қамаққа алу

Құрылады:
- тағайындалған
жазаның бүкіл

мерзімінде қоғамнан
қатаң оқшаулау
жағдайларында

ұстаудан

Қамаққа алу
(ҚР ҚК 45 б.)

Белгіленеді:
- 30-дан 90 тəулікке

дейін

Тағайындалмайды:
- кəмелетке толмағандарға;

- жүкті əйелдерге;
- жас балалары бар əйелдерге;

- жас балаларын жалғыз өзі тəрбиелеп отырған
еркектерге;

- 58 жастағы жəне одан асқан əйелдерге;
- 63 жастағы жəне одан асқан еркектерге;

- 1 жəне 2 топтағы мүгедектерге

Өтеледі:
- сотталғанның тұрғылықты орны бойынша арнайы қабылдауыштарда (ҚР ҚК 83 б. 1 б.)

- əскери қызметшілер гауптвахтада (ҚР ҚК 45 б. 4 б.; ҚР ҚАК 83 б. 2 б.)
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88. Бас бостандығынан айыру

Колония-қоныстарға
жіберіледі:

- абайсызда жасаған
қылмыстар үшiн бас

бостандығынан айырылған;
- қасақана қылмыс жасағаны

үшiн бiр жылға дейiнгi
мерзiмге бас бостандығынан

айырылған
(ҚР ҚК 46 б. 5 б. 1 т.)

Бас бостандығынан айыру
(ҚР ҚК 46 б.)

Он сегiз жасқа толмаған, бас бостандығынан айыруға
сотталған адамдар жалпы немесе күшейтiлген режимдегi

тəрбиелеу колонияларына орналастырылады
(ҚР ҚК 46 б. 2 б.)

Түрмеде (5 жылға дейін)
- аса ауыр қылмыстар жасағаны үшiн бес жылдан астам

мерзiмге бас бостандығынан айыруға сотталған, сондай-ақ
қылмыстардың қауiптi қайталануы кезiнде

(ҚР ҚК 46 б. 6 б.)

Жалпы режимдегi түзеу колонияларында:
- қасақана онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа жəне

ауыр қылмыстар жасағаны үшiн 1 жылдан астам мерзiмге бас
бостандығынан айыруға алғаш рет сотталған;

- айыппұл, түзеу жұмыстары, бас бостандығын шектеу бас
бостандығынан айыруға ауыстырылған адамдар

(ҚР ҚК 46 б. 5 б. 2 т.)

Қатаң режимдегi түзеу колонияларында:
- аса ауыр қылмыстар жасағаны үшiн бас бостандығынан

айыруға алғаш рет сотталған;
- қылмыстардың қайталануы кезінде;

- бұрын бас бостандығынан айыруды өтеген;
- əйелдерге қылмыстардың қауіпті қайталануы кезінде

(ҚР ҚК 46 б. 5 б. 3 т.)

Ерекше режимдегi
түзеу

колонияларында:
- қылмыстардың

қауiптi қайталануы
кезiнде;

- өмiр бойына бас
бостандығынан

айыруға сотталған
(ҚР ҚК 46 б. 5 б. 4 т.)

Қоғамнан
оқшаулаудан

тұрады:
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89. Бас бостандығынан айырудың өтеу мерзімі

Анықталған
- 6 айдан 15 жылға дейін;

- аса ауыр қылмыстар үшін–20 жыл
-10 жылға дейін–абайсызда

жасалған қылмыс үшін,
- 6 айға дейін – айыппұл салуды,

түзеу жұмыстарын немесе бас
бостандығын шектеуді бас
бостандығынан айыруға
ауыстырған жағдайда;

- 25 жылға дейін, қылмыстардың
жиынтығы бойынша жəне ҚР ҚК

77 б. 5 б., 71 б. 5 б., 47 б. 5 б.
көзделген жағдайларда;

- 30 жылға дейін үкімдердің
жиынтығы бойынша (ҚК 46 б. 3 б.)

Бас бостандығынан айырудың өтеу мерзімі
(ҚР ҚК 46 б. 3,4 бб.)

Өмір бойы
(анықталмаған)

- аса ауыр қылмыстар үшін
(ҚР ҚК 46 б. 3, 4 б.)

- өлім жазасына балама ретінде
(ҚР ҚК 46 б. 4 б.)

Тағайындалмайды:
- 18 жасқа толмай қылмыс жасаған

адамдарға;
- əйелдерге;

- 63 жастағы жəне одан асқан
еркектерге;

Ауыстырылуы мүмкін:
- анықталған мерзімге бас
бостандығынан айырумен

(ҚР ҚК 46 б. 4 б.)
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90. Өлім жазасы

Өлім жазасы
(ҚР ҚК 47 б.)

Белгіленеді:
- қаза табуымен ұштасқан

террористік қылмыстар үшін;
- соғыс уақытында жасалған аса

ауыр қылмыстар үшін
(ҚР ҚК 47 б. 1 б.) Тағайындалмайды:

-  он сегiз жасқа толмай
қылмыс жасаған

адамдарға;
- əйелдерге;

- 63 жастағы жəне одан
асқан еркектерге

Орындау тоқтатылады:
- Қазақстан Республикасының Президенті өлім
жазасын орындауға мораторий енгізген кезде

(ҚР ҚК  47 б. 3 б.)

Үкім орындалады:
-  оның күшiне енген кезінен бастап

ерте дегенде бiр жыл өткеннен
кейiн;

- өлім жазасын орындауға
мораторийдің күші жойылған соң
ерте дегенде бір жыл өткеннен

кейін (ҚР ҚК 47 б. 4 б.)

Кешірім жасау тəртібімен ауыстырылады:
- өмір бойына бас бостандығынан айыруға немесе
белгілі бір мерзімге бас бостандығынан айыруға;

- өлім жазасын орындауға мораторийдің күші
жойылғанда, мораторий енгізілгенге дейін олардың
өтінішхат бергеніне немесе бермегеніне қарамастан,
кешірім жасау туралы өтінішхат беруге құқығы бар

(ҚР ҚК  47 б. 5 б.)

Ату жазаның ерекше
шарасы ретінде
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91. Мүлiктi тəркiлеу

Мына мүліктерді мемлекеттің меншігіне мəжбүрлі тегін алып қою мен айналдыру:
- сотталғанның меншігіндегі;
- қылмыстық жолмен алынған немесе қылмыстық жолмен табылған қаражатқа сатып алынған;
- қылмыстық құқық бұзушылық жасаудың құралы мен қаруы болып табылатын.

Ақша жəне басқа мүлік тəркіленуге жатады:
- заңды иесіне қайтарылуға жататын мүлікті жəне одан түскен
табыстарды қоспағанда, қылмыстық құқық бұзушылық жасау
нəтижесінде алынған ақша  мен өзге мүлiк жəне осы мүліктен

алынған кез келген табыс (ҚР ҚК 48 б. 2 б. 1 т.)
- қылмыстық құқық бұзушылық жасау нəтижесінде алынған

мүлiк, осы мүліктен алынған табыстар ішінара немесе
толығымен ауыстырылған, айналдырылған (ҚК 48 б. 2 б. 2 т.)

- экстремистік немесе террористік əрекетті не қылмыстық
топты қаржыландыруға немесе өзге де қамтамасыз етуге
пайдаланылатын немесе арналған (ҚР ҚК 48 б. 2 б. 3 т.)

- қылмыстық құқық бұзушылық жасау қаруы немесе құралы
болып табылатын  ақша  жəне өзге мүлiк (ҚР ҚК 48 б. 2 б. 4 т.)

- басқа тұлғалардың меншігіне берілген
(ҚР ҚК 48 б. 2 б. 2 т.)

Соттың шешімі бойынша
қылмыстық-құқықтық

əсер ету шарасы ретінде
қолданылуы мүмкін
(ҚР ҚПК 15 бөлімі)

Мүлiктi тəркiлеу
(ҚР ҚК 48 б.)

2014 жылдың 1 қыркүйегіне дейін заңды
күшіне енген соттық актілерден, сонымен

қатар заңдастырылуға жатпайтын
заңдастырылған ақша мен мүліктен

басқалары

Тəркілеуге жатпайды:
- қылмыстық-атқару заңнамасында көрсетілген тізімге сəйкес

сотталғанға немесе оның асырауындағы тұлғаларға қажетті мүлік;
- ҚР «Қазақстан Республикасының азаматтарының, оралмандардың

жəне Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар тұлғалардың
мүлікті жария етуіне байланысты оларға рақымшылық жасау туралы»

Заңына сəйкес заңдастырылған ақша жəне басқа мүлік, егер ол
қылмыстық жауаптылықтан босату қарастырылған заң бойынша

қылмыстық құқық бұзушылық жасау нəтижесінде алынса
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92. Арнаулы, əскери немесе құрметтi атақтан, сыныптық шеннен, дипломатиялық дəрежеден, бiлiктiлiк
сыныбынан жəне мемлекеттiк наградалардан айыру

Арнаулы, əскери немесе құрметтi атақтан, сыныптық шеннен, дипломатиялық
дəрежеден, бiлiктiлiк сыныбынан жəне мемлекеттiк наградалардан айыру (ҚР ҚК 49 б.)

Қасақана қылмыстық құқық
бұзушылық жасағаны үшiн

соттаған кезде сот кінəлі
адамның жеке басын ескере

отырып, оны арнаулы, əскери,
құрметтi немесе өзге де

атағынан, сыныптық шенiнен,
дипломатиялық дəрежесiнен,
бiлiктiлiк сыныбынан айыра

алады (ҚР ҚК 49 б. 1 б.)

Қазақстан Республикасының
мемлекеттiк наградалары, сол

сияқты Қазақстан Республикасының
Президентi берген арнаулы, əскери,

құрметтi немесе өзге де атағы,
сыныптық шенi, дипломатиялық

дəрежесi немесе бiлiктiлiк сыныбы
бар адамды қасақана қылмыстық
құқық бұзушылық жасағаны үшiн

соттаған кезде сот үкiм шығарғанда
сотталған адамды осы

наградалардан, атақтардан,
сыныптық шенiнен, дипломатиялық

дəрежесiнен немесе бiлiктiлiк
сыныбынан айыру туралы ұсыныс

енгізе алады
(ҚР ҚК 49 б. 2 б.)

Қазақстан Республикасының
мемлекеттiк наградалары, сол

сияқты Қазақстан Республикасының
Президентi берген арнаулы, əскери,

құрметтi немесе өзге де атағы,
сыныптық шенi, дипломатиялық

дəрежесi немесе бiлiктiлiк сыныбы
бар адамды сыбайлас жемқорлық
қылмыстар үшiн соттаған кезде сот
үкiм шығарғанда сотталған адамды

осы наградалардан, атақтардан,
сыныптық шенiнен, дипломатиялық

дəрежесiнен немесе бiлiктiлiк
сыныбынан айыру туралы

Қазақстан Республикасының
Президентiне ұсыныс енгiзеді

(ҚР ҚК 49 б. 2 б.)
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93. Белгiлi бiр лауазымды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру

Белгiлi бiр лауазымды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу
құқығынан айыру (ҚР ҚК 50 б.)

Сот жасалған іс-əрекеттің сипаты мен
қоғамға қауiптiлiк дəрежесiн жəне кiнəлi

адамның жеке басын ескере отырып, оның
белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе

белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығының
сақталуы мүмкiн емес деп таныса, ол осы

Кодекстiң Ерекше бөлiгiнің тиiстi бабында
тиісті қылмыстық құқық бұзушылық үшін

қосымша жаза ретінде көзделмеген
жағдайларда да тағайындалуы мүмкiн

(ҚР ҚК 50 б. 3 б.)

Белгiлi бiр лауазымды атқару немесе
белгiлi бiр қызметпен айналысу
құқығынан айыру мемлекеттiк

қызметте, жергiлiктi өзiн-өзi басқару
органдарында белгiлi бiр

лауазымдарды атқаруға не белгiлi
бiр кəсiптiк немесе өзге де

қызметпен айналысуға тыйым
салудан тұрады (ҚР ҚК 50 б. 1 б.)

Бас бостандығынан айыруға, қамаққа
алуға қосымша жаза ретінде жазаны

тағайындау кезінде, ол негiзгi жазаны
өтеудiң барлық уақытына

қолданылады, бiрақ оның мерзiмi бас
бостандығынан айырылған, қамаққа

алынған кезден бастап
- жазаның басқа негiзгi түрлерiне

қосымша жаза түрi ретiнде
тағайындалған жағдайда, сондай-ақ
жазаны өтеу кейінге қалдырылған
немесе шартты түрде сотталғанда

мерзiмi үкiмнің заңды күшiне енгеннен
бастап есептеледi

Тағайындау
ерекшелігі

Мазмұны
Есептеу
тəртібі
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94. Белгiлi бiр лауазымды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айырудың мерзімі

Белгiлi бiр лауазымды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан
айырудың мерзімі (ҚР ҚК 50 б. 2 б.)

Мыналарда көрсетілген
қылмыстар үшін:

- 120 б. 3, 4 бб. 5 т.
- 121 б. 3, 4 бб. 5 т.

- 122 б. 2, 3 бб.
- 124 б. 2, 3 бб.

- 132 б. 2-4, 5 бб.
- 133 б. 2, 3 бб.
- 134 б. 2, 4 бб.

- 312 б. 3 б. 1, 2 т

Жемқорлық қылмыстарын
жасағаны үшін

(ҚР ҚК 3 б. 29 т.)

Педагогикалық лауазымдарды жəне
кəмелетке толмағандармен жұмыс істеуге
байланысты лауазымдарды атқаруға өмір

бойына тыйым салудан тұрады

Жалпы 1-ден
10 жылға дейін

(ҚР ҚК 50 б. 2 б.)

Арнайы (өмір
бойына тыйым

салу)

ҚР ҚК 50 б. 2 б. көзделген
лауазымдарды атқаруға

өмір бойына тыйым
салудан тұрады
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95. Шетелдік немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге
шығарып жіберу

Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының
шегінен тысқары жерге шығарып жіберу (ҚР ҚК 51 б.)

Қосымша жаза түрі ретінде шетелдікті немесе
азаматтығы жоқ адамды Қазақстан

Республикасының шегiнен тысқары жерге
шығарып жіберу ҚР ҚК Ерекше бөлігінің

тиісті баптарында көзделген жағдайларда
ғана тағайындалуы мүмкін жəне ол негізгі
жаза түрі өтелгеннен кейін орындалады

(ҚР ҚК 51 б. 2 б.)

Сотталған шетелдіктің немесе азаматтығы
жоқ адамның Қазақстан Республикасының
аумағына кіруіне 5 жыл мерзімге тыйым
салумен адамның ҚР шегінен тысқары

жерге бақыланатын кетуі арқылы
орындалады (ҚР ҚК 51 б. 1 б.)
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96. Жаза тағайындаудың жалпы негіздері

Жаза тағайындаудың жалпы негіздері
(ҚР ҚК 52 б.)

Қылмыстық құқық бұзушылық жасауға кінəлі деп танылған
адамға ҚР ҚК Ерекше бөлiгiнiң тиiстi бабында белгiленген

шектерде жəне ҚК Жалпы бөлiгiнiң ережелерi ескерiле
отырып, əдiл жаза тағайындалады (ҚР ҚК 52 б. 1 б.)

Қылмыстық құқық
бұзушылық жасаған адамға

оның түзелуi жəне жаңа
қылмыстық құқық

бұзушылықтардың алдын
алу үшiн қажеттi жəне

жеткiлiктi жаза
тағайындалуға тиiс

Неғұрлым қатаң жаза түрі тағайындалады
- жасалған қылмыстық құқық бұзушылық үшiн

көзделген жазаның онша қатаң емес түрi
жазаның мақсатына жетудi қамтамасыз ете

алмайтын болса
- жасалған іс-əрекет үшiн көзделгеннен
неғұрлым қатаң жаза қылмыстық құқық

бұзушылықтардың жиынтығы (ҚР ҚК 57 б.)
немесе үкiмдердiң жиынтығы (ҚР ҚК 60 б.)

бойынша

Онша қатаң емес жаза
тағайындау үшiн
негiздер ҚР ҚК

55-бабында айқындалады

Жаза тағайындау кезiнде қылмыстық құқық бұзушылықтың сипаты мен қоғамға қауiптiлiк дəрежесi, кінəлі адамның жеке басы, оның ішінде
құқық бұзушылық жасағанға дейiнгi жəне одан кейiнгi оның мiнез-құлқы, жауаптылық пен жазаны жеңiлдететiн жəне ауырлататын мəн-жайлар,

сондай-ақ тағайындалған жазаның сотталған адамның түзелуiне жəне оның отбасының немесе оның асырауындағы адамдардың тiршiлiк
жағдайына ықпалы ескерiледi. (ҚР ҚК 52 б. 3 б.)
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97. Қылмыстық жауаптылық пен жазаны жеңiлдететiн мəн-жайлар

жəбiрленушiнiң қылмыстық құқық бұзушылыққа
түрткi болған заңға қайшы немесе бейморальдық

мінез-құлқы (ҚР ҚК 53 б. 1 б. 10 т.)

шын ниетпен өкiну, айыбын мойындап келу, қылмыстық құқық
бұзушылықты ашуға, қылмыстық құқық бұзушылықтың басқа да
сыбайлас қатысушыларын əшкерелеуге жəне қылмыстық құқық
бұзушылық нəтижесiнде алынған мүлiктi іздестіруге белсенді

түрде ықпал ету (ҚР ҚК 53 б. 1 б. 11 т.)

қажеттi қорғаныстың, аса қажеттiлiктің, құқық бұзушылық жасаған адамды ұстап
алудың, негізді тəуекелдің, бұйрықты немесе өкiмдi орындаудың, жедел-іздестіру іс-

шараларын немесе жасырын тергеу əрекеттерін жүзеге асыру кезінде құқыққа
сыйымдылық шарттарын бұзу жағдайында қылмыстық құқық бұзушылық жасау

(ҚР ҚК 53 б. 1 б. 9 т.)

күштеп немесе психикалық мəжбүрлеу салдарынан не
материалдық, қызметтiк немесе өзге де тəуелдiлiгiне

қарай қылмыстық құқық бұзушылық жасау
(ҚР ҚК 53 б. 1 б. 8 т.)

жеке басындағы, отбасылық немесе өзге де ауыр мəн-
жайлардың тоғысуы салдарынан не жаны ашығандық

уəжімен қылмыстық құқық бұзушылық жасау
(ҚР ҚК 53 б. 1 б. 7 т.)

қылмыстық құқық бұзушылық салдарынан келтiрiлген мүлiктiк залалды ерікті түрде өтеу, қылмыстық құқық
бұзушылықпен келтірілген моральдық жəне өзге де зиянның орнын толтыру (ҚР ҚК 53 б. 1 б. 6 т.)

медициналық немесе өзге де көмекті көрсету салдарына қарамастан, қылмыстық құқық бұзушылық
жасағаннан кейiн жəбірленушіге тiкелей осындай көмек көрсету (ҚР ҚК 53 б. 1 б. 5 т.)

кінəлі адамның жас
балаларының болуы

(ҚР ҚК 53 б. 1 б. 4 т.)

Қылмыстық жауаптылық пен жазаны жеңiлдететiн мəн-жайлар (ҚР ҚК 63 б.)

жүктілік
(ҚР ҚК 53 б. 1 б. 3 т.)

кінəлі адамның
кəмелетке

толмауы  (ҚР ҚК
53 б. 1 б. 2 т.)

ҚР ҚК 53 б. 1 б. көзделмеген мəн-жайлар да жаза тағайындау кезiнде
жеңiлдететін мəн-жайлар ретiнде ескерiлуi мүмкiн

Егер жеңiлдететiн мəн-жай ҚК Ерекше бөлiгiнiң тиiстi бабында
қылмыстық құқық бұзушылық белгiсi ретiнде көзделген болса, ол өзiнен-

өзi жаза тағайындау кезiнде қайтадан ескерiлмеуі мүмкін

мəн-жайлардың кездейсоқ тоғысуы салдарынан алғаш рет қылмыстық теріс қылық не алғаш рет онша ауыр емес
немесе ауырлығы орташа қылмыс жасау (ҚР ҚК 53 б.1 б.1 т.)
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98. Қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлататын мəн-жайлар (1-кесте)

Қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлататын мəн-жайлар (ҚР ҚК 54 б.)

қылмыстық құқық бұзушылықты адамдар тобының, алдын ала сөз байласу арқылы адамдар
тобының жасауы, қылмыстық топ құрамында жасау (ҚР ҚК 54 б. 1 б. 3 т.)

аса қатыгездiкпен, садизммен, қорлаумен, сондай-ақ жəбiрленушiнi қинаумен қылмыстық
құқық бұзушылық жасау (ҚР ҚК 54 б. 1 б. 9 т.)

кінəлі адамға психикасының бұзылуының ауыр түрiнен зардап шегетiнi көрінеу белгiлi
адамдарды не қылмыстық жауаптылық жасына толмаған адамдарды қылмыстық құқық

бұзушылық жасауға тарту (ҚР ҚК 54 б. 1 б. 5 т.)

қару, оқ-дəрiлер, жарылғыш заттар, жарылыс немесе оларды имитациялайтын құрылғылар,
арнайы дайындалған техникалық құралдар, тез тұтанатын жəне жанғыш сұйықтықтар, улы
жəне радиоактивтi заттар, дəрiлiк жəне өзге де химиялық-фармакологиялық препараттар

пайдаланып, сондай-ақ күштеп немесе психикалық мəжбүрлеуді қолданып не жалпы қауiптi
тəсілмен қылмыстық құқық бұзушылық жасау (ҚР ҚК 54 б. 1 б. 10 т.)

Қылмыстық құқық бұзушылықтың
субъективті сипаттамасына қатысты

төтенше жағдай, төтенше ахуал кезінде, сондай-ақ жаппай тəртiпсіздіктер барысында
қылмыстық құқық бұзушылық жасау (ҚР ҚК 54 б. 1 б. 11 т.)

Қылмыстық құқық бұзушылықтың объективті
сипаттамасына қатысты

ұлттық, нəсiлдiк жəне дiни өшпендiлiк немесе
араздық уəжі бойынша, басқа адамдардың

құқыққа сыйымды əрекеттері үшiн кек алу, басқа
қылмыстық құқық бұзушылықты жасыру немесе
оны жасауды оңайлату мақсатында қылмыстық
құқық бұзушылық жасау (ҚР ҚК 54 б. 1 б. 6 т.)
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99. Қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлататын мəн-жайлар (2-кесте)

Қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлататын мəн-жайлар (ҚР ҚК 54 б.)

қылмыстық құқық бұзушылық жасағанда айрықша
белсендi рөл атқару (ҚР ҚК 54 б. 1 б. 4 т.)

адамның өзi берген сертін немесе кəсiби антын бұза
отырып, қылмыстық құқық бұзушылық жасауы (ҚР

ҚК 54 б. 1 б. 13 т.)

алкогольден, есiрткiден немесе уытқұмарлықтан
масаң күйде қылмыстық құқық бұзушылық жасау.
Сот қылмыстық құқық бұзушылықтың сипатына
қарай бұл мəн-жайды ауырлататын мəн-жай деп

танымауға құқылы (ҚР ҚК 54 б. 1 б. 12 т.)

құқық қорғау немесе арнаулы мемлекеттік орган
қызметкерінің, судьяның өзінің қызмет бабын

пайдаланып қылмыстық құқық бұзушылық жасауы (ҚР
ҚК 54 б. 1 б. 16 т.)

Қылмыстық құқық бұзушылықың
жəбірленушісіне қатысты

Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған
тұлғаның сипаттамасына қатысты

кінəлі адамға жүктiлiк жағдайда екені
көрінеу белгiлi əйелге қатысты, сондай-ақ

жас балаға, басқа да қорғансыз немесе
дəрменсiз адамға не кінəлі адамға тəуелдi

адамға қатысты қылмыстық құқық
бұзушылық жасау (ҚР ҚК 54 б. 1 б. 7 т.)

қылмыстық құқық бұзушылық
арқылы ауыр зардаптар келтiру

(ҚР ҚК 54 б. 1 б. 2 т.)

адамның өзiнiң қызметтiк, кəсiптік немесе
қоғамдық борышын орындауына

байланысты осы адамға немесе оның
жақындарына қатысты қылмыстық құқық
бұзушылық жасау (ҚР ҚК 54 б. 1 б. 8 т.)

қылмыстық құқық
бұзушылықтардың бірнеше рет

жасалуы, қылмыстардың
қайталануы, қылмыстардың

қауіпті қайталануы
 (ҚР ҚК 54 б. 1 б. 1 т.)

Қоғамға қауіпті іс-əрекеттің сандық
өлшеміне қатысты
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100. Белгілі бір қылмыстық құқық бұзушылық үшін көзделген жазадан гөрі неғұрлым жеңiл жаза тағайындау

Белгілі бір қылмыстық құқық бұзушылық үшін көзделген жазадан гөрі неғұрлым жеңiл жаза тағайындау (ҚР ҚК 55 б.)

Егер ҚР ҚК Ерекше бөлігінің адам кінəлі деп танылған
бабында немесе бабының бір бөлігінде бас
бостандығынан айырудан гөрі онша қатаң емес
жазаның негізгі түрі көзделсе, адамды:
-  онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс
жасағаны үшін соттау кезінде, қылмыспен келтірілген
мүліктік залалды адам өз еркiмен өтеген, моральдық жəне
өзге зиянды қалпына келтірген жағдайда (ҚР ҚК 55 б. 1 б.
1 т.);
- ҚР ҚК  218, 248 жəне 249-баптарында көзделгендерді
қоспағанда, экономикалық қызмет саласында қылмыс
жасағаны үшін соттау кезінде, қылмыспен келтірілген
мүліктік залалды адам өз еркімен өтеген жағдайда, бас
бостандығынан айыру тағайындалмайды (ҚР ҚК 55 б. 1 б.
2 б.)

Төменгі шектен төмен тағайындалуы мүмкін (ҚР ҚК 55 б. 6 б.)

Жасалған қылмыс белгісі ретінде
көзделмеген жеңiлдететiн мəн-жай

болған жəне ауырлататын мəн-
жайлар болмаған кезде, жаза

мерзімін немесе мөлшерін ҚР ҚК
Ерекше бөлiгiнiң тиiстi бабында

көзделген жазаның анағұрлым қатаң
түрінің ең жоғары мерзiмiнiң нeмece

мөлшерiнiң:
- онша ауыр емес немесе ауырлығы
орташа қылмыс жасаған кезде – ½;

- ауыр қылмыс жасаған кезде - ⅔;
- аса ауыр қылмыс жасаған кезде

¾ асыруға болмайды.
(ҚР ҚК 55 б. 2 б.)

Жеделдетілген сотқа дейінгі
тергеп-тексеру істері, сондай-ақ

процестік келісімнің барлық
шарттары орындалған істер

бойынша жасалған қылмыстық
құқық бұзушылық үшiн жазаның
мерзімін немесе мөлшерін ҚР ҚК
Ерекше бөлігінің тиісті бабында

көзделген жазаның анағұрлым қатаң
түрінің ең жоғары мерзімінің немесе
мөлшерінің 1/2 асыруға болмайды.

(ҚР ҚК 55 б. 3 б.)
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101. Ерекше мəн-жайлар кезінде жаза тағайындау

Жеңiлдететiн жекелеген мəн-жайлар да, осындай мəн-жайлардың
жиынтығы да ерекше мəн-жайлар деп танылуы мүмкiн

(ҚР ҚК 55 б. 5 б.)

ҚР ҚК Ерекше бөлiгiнiң тиiстi бабында көзделген ең төменгi шектен
төмен жаза тағайындалуы мүмкiн не соттың жазаның осы бапта

көзделгеннен неғұрлым жеңiл түрiн тағайындауы не мiндеттi жаза
ретiнде көзделген қосымша жаза түрiн қолданбауы мүмкiн

(ҚР ҚК 55 б. 4 б.)

Іс-əрекеттiң қоғамға қауiптiлiгi дəрежесiн едəуiр азайтатын
басқа да мəн-жайлар

Қылмыстық құқық бұзушылық жасау кезiндегi немесе одан
кейiнгi мінез-құлқына байланысты

Іс-əрекеттiң мақсаттары мен себептерiне
байланысты

Қылмыстық құқық бұзушылық жасау кезiндегi кінəлі
адамның рөліне байланысты

Топтық қылмыстық құқық бұзушылыққа қатысушы топтың
жасаған іс-əрекеттерін ашуға белсене жəрдемдескен

Ерекше мəн-жайлар кезінде жаза тағайындау (ҚР ҚК 55 б. 4, 5 бб.)

Ерекше мəн-жайлар
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102. Аяқталмаған қылмыс үшiн жаза тағайындау

Аяқталмаған қылмыс үшiн жаза тағайындау (ҚР ҚК 56 б.)

Қылмысқа дайындалғаны үшiн жəне қылмысқа
оқталғаны үшiн өлiм жазасы мен өмiр бойына
бас бостандығынан айыру тағайындалмайды

Қылмысқа оқталғаны үшiн
жазаның мерзiмiн немесе

мөлшерiн ҚР ҚК Ерекше бөлiгiнің
тиiстi бабында аяқталған қылмыс

үшiн көзделген жазаның
анағұрлым қатаң түрiнің ең
жоғары мерзiмiнiң немесе
мөлшерiнiң 3/4 асыруға

болмайды.
(ҚР ҚК 56 б. 3 б.)

Қылмысқа дайындалғаны үшiн
жазаның мерзiмiн немесе

мөлшерiн ҚР ҚК Ерекше бөлiгiнің
тиiстi бабында аяқталған қылмыс

үшiн көзделген жазаның
анағұрлым қатаң түрiнiң ең
жоғары мерзiмiнiң немесе
мөлшерiнiң 1/2 асыруға

болмайды.
(ҚР ҚК 56 б. 2 б.)

Мəн-жайлардың себебiнен қылмыс
ақырына дейiн жетпеген мəн-жайлар

ескерiледi (ҚР ҚК 56 б. 1 б.)
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103. Сыбайлас қатысып жасалған қылмыстық құқық бұзушылық үшiн жаза тағайындау

Сыбайлас қатысып жасалған қылмыстық құқық бұзушылық үшiн жаза тағайындау (ҚР ҚК 57 б.)

Келтiрiлген немесе келтiрілуi мүмкiн
зиянының сипаты мен мөлшерiне тұлғаның

қатысуының ықпалы (ҚР ҚК 57 б. 1 б.)

Қылмыстық құқық бұзушылық
мақсатына жетудегі қатысудың

мəні
(ҚР ҚК 57 б. 1 б.)

Қылмыстық құқық бұзушылық жасауға
адамның iс жүзiнде қатысу сипаты мен

дəрежесi (ҚР ҚК 57 б. 1 б.)

Ескеріледі

Сыбайлас қатысушылардың бiреуiнiң жеке басына қатысты жауаптылық пен жазаны
жеңiлдететiн немесе ауырлататын мəн-жайлар тек сол сыбайлас қатысушыға жаза тағайындау

кезiнде ғана ескерiледi
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104. Қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы бойынша жаза тағайындаудың жалпы қағидалары (ҚР ҚК 58 б.)

Қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы бойынша жаза тағайындаудың жалпы қағидалары

Егер сотталған адамның iсi бойынша сот үкiм шығарғаннан кейiн оның бiрiншi iс бойынша үкiм шығарылғанға дейiн жасаған
тағы да басқа қылмыстық құқық бұзушылыққа кінəлі екенi анықталса, жаза 58-баптың қағидалары бойынша тағайындалады.

Бұл жағдайда соттың бiрiншi үкiмi бойынша өтелген жаза түпкiлiктi жаза мерзiмiне есептеледi.

Əрбiр құқық бұзушылық үшiн бөлек жаза тағайындалады

Түпкілікті негізгі жаза тағайындау
(ҚР ҚК 58 б. 1 б.)

Түпкілікті қосымша жаза тағайындау
(ҚР ҚК 58 б. 5 б.)

Онша қатаң емес
неғұрлым қатаң

жазаға сiңiру

Жазаны толық қосу

Жазаны ішінара қосу

Қылмыстық құқық
бұзушылықтардың

жиынтығы бойынша
негізгі жазаларға

қосылады

ҚР ҚК Жалпы бөлiгiнiң осы жаза
түрi үшiн белгiленген ең жоғары

мерзiмнен немесе мөлшерден
асыруға болмайды

Ішінара
қосу

Толық қосу
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105. Қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы бойынша жаза тағайындаудың арнайы қағидалары (ҚР ҚК 58 б.)

Түпкiлiктi жаза
онша қатаң емес жазаны

неғұрлым қатаң жазаға сiңiру
арқылы онша қатаң емес жазаны

неғұрлым қатаң жазаға сiңiру
арқылы не жазаларды iшiнара

немесе толық қосу арқылы
тағайындалады

Қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы бойынша жаза тағайындаудың арнайы қағидалары

Жиынтыққа тек
қылмыстық теріс

қылықтар, онша ауыр
емес жəне ауырлығы
орташа қылмыстар

кіреді
(ҚР ҚК 58 б. 2 б.)

Жиынтыққа ауыр
жəне аса ауыр

қылмыстар кіреді

Бас бостандығынан айыру
түрiндегi түпкiлiктi жазаны 20

жылдан асыруға болмайды
(ҚР ҚК 58 б. 3 б.)

Егер қылмыстық құқық
бұзушылықтар жиынтығына

жасалғаны үшін 20 жылға дейiнгi
мерзiмге бас бостандығынан

айыру түрінде жаза көзделген ең
болмағанда бiр аса ауыр

қылмыс, сондай-ақ айыппұл
тағайындалған қылмыстық теріс

қылық кірсе, онда түпкiлiктi
жаза онша қатаң емес жазаны
неғұрлым қатаң жазаға сiңiру

арқылы тағайындалады
(ҚР ҚК 58 б. 4 б.)

Егер қылмыстық құқық бұзушылықтар
жиынтығына жасалғаны үшін 20 жылға

дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан
айыру түрінде жаза көзделген ең

болмағанда бiр аса ауыр қылмыс
кірсе, онда түпкiлiктi бас бостандыған

айыру жазасы 25 жылдан асырылмайды

Түпкілікті жаза онша қатаң
емес жазаны неғұрлым қатаң

жазаға сiңiру арқылы
тағайындалады

Егер жиынтыққа кіретін қылмыс үшін
өмір бойына бас бостандығынан айыру
немесе өлім жазасы тағайындалса, онда

түпкілікті жаза өмір бойына бас
бостандығынан айыру немесе
тиісінше өлім жазасы түрінде

тағайындалады
(ҚР ҚК 58 б. 4 б.)

Түпкілікті жаза мерзімі немесе
мөлшері асырылмайды:
- айыппұл – 1000 АЕК;

- қоғамдық жұмыстарға тарту –
600 сағат;

- қамаққа алу – 90 тəулік.

Құқық бұзушылықтар
жиынтығында тек
қылмыстық теріс

қылықтар қамтылады
(ҚР ҚК 58 б. 2 б.)
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106.	Қылмыстардың	қайталануы,	қылмыстардың	қауіпті	қайталануы	кезінде	жаза	тағайындау	

Қылмыстардың қайталануы, қылмыстардың қауіпті қайталануы кезінде жаза тағайындау (ҚР ҚК 59 б.)

Жаңадан жасалған
қылмыстардың

сипаты мен қоғамға
қауiптiлiк дəрежесі

Бұрын жасалған
қылмыстардың

саны, сипаты мен
қоғамға қауiптiлiк

дəрежесi

Ескеріледі

Оның алдындағы
жазаның түзету

ықпалының
жеткiлiксiздiгiне

себеп болған мəн-
жайлар
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107. Үкiмдердiң жиынтығы бойынша жаза тағайындаудың жалпы қағидалары

Үкiмдердiң жиынтығы бойынша жаза тағайындаудың жалпы қағидалары (ҚР ҚК 60 б.)

Егер сотталған адам үкiм
шығарылғаннан кейiн, бiрақ
жазаны толық өтегенге дейiн
жаңадан қылмыстық құқық

бұзушылық жасаса, сот соттың
соңғы үкiмі бойынша

тағайындалған жазаға соттың
алдыңғы үкiмi бойынша жазаның
өтелмеген бөлiгiн толық немесе

iшiнара қосады
(ҚР ҚК 60 б. 1 б.)

Үкiмдердiң жиынтығы бойынша түпкiлiктi жаза жаңадан
жасалған қылмыстық құқық бұзушылық үшін

тағайындалған жазадан да, соттың алдыңғы үкiмi бойынша
жазаның өтелмеген бөлiгiнен де артық болуға тиiс.

(ҚР ҚК 60 б. 4 б.)

Үкiмдердiң жиынтығы
бойынша жаза тағайындау

кезiнде жазалардың қосымша
түрлерiн қосу қылмыстық
құқық бұзушылықтардың
жиынтығы бойынша жаза
тағайындау қағидалары

бойынша жүргiзiледі
(ҚР ҚК 60 б. 5 б.)
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108. Үкiмдердiң жиынтығы бойынша жаза тағайындаудың арнайы қағидалары

ҚР ҚК Жалпы
бөлiгiнің осы жаза түрi

үшiн көзделген ең
жоғары мерзiмнен
немесе мөлшерден
асыруға болмайды
(ҚР ҚК 60 б. 2 б.)

Үкiмдердiң жиынтығы бойынша жаза тағайындаудың арнайы қағидалары (ҚР ҚК 60 б.)

Бас
бостандығынан

айырумен
байланысты

емес түпкілікті
жаза:

Егер үкiмдердiң жиынтығына адам
жасалғаны үшін 20 жылға дейінгі

мерзімге бас бостандығынан айыру
түріндегі жаза көзделген ең болмағанда

бір аса ауыр қылмыстың жасалуына
кінəлі деп танылған үкiм кірсе, онда бас
бостандығынан айыру түрiндегi үкiмдер
жиынтығы бойынша түпкiлiктi жазаны

30 жылдан асыруға болмайды
(ҚР ҚК 60 б. 3 б.)

Егер жиынтыққа кіретін қылмыс үшін
өмір бойына бас бостандығынан

айыру немесе өлім жазасы
тағайындалса, онда түпкілікті жаза

өмір бойына бас бостандығынан
айыру немесе тиісінше өлім жазасы

түрінде тағайындалады
(ҚР ҚК 60 б. 3 б.)

Үкімдердің жиынтығы бойынша түпкілікті жазаның басқа жағдайларында
30 жылдан асыруға болмайды

Бас бостандығынан айырумен
байланысты түпкілікті жаза:
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109. Жаза мерзiмдерiн қосу кезiнде мерзімдерді айқындау тəртiбi

Жаза мерзiмдерiн қосу кезiнде мерзімдерді айқындау тəртiбi (ҚР ҚК 61 б.)

Қылмыстық құқық
бұзушылықтардың жəне
үкiмдердiң жиынтығы

бойынша жазаларды iшiнара
немесе толық қосу кезiнде

бас бостандығынан
айырудың 1 күнiне:

- қамаққа алудың бір күні;
- бас бостандығын шектеудiң

бір күнi;
- қоғамдық жұмыстарға

тартудың төрт сағаты сəйкес
келедi.

 (ҚР ҚК 61 б. 1 б.)

Негізгі жазалар Қосымша жазалар, сонымен қатар
медициналық сипаттағы мəжбүрлеу

шаралары

Қоғамдық жұмыстарға
тартумен, бас

бостандығын шектеумен,
қамаққа алумен, бас

бостандығынан айырумен
қосқан кезде дербес

орындалады
(ҚР ҚК 61 б. 2 б.)
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110. Жаза мерзiмдерiн есептеу

Жаза мерзімдерін есептеу (ҚР ҚК 62 б.)

Жаза мерзімдерін есептеу

Осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген
жазаны ауыстыру немесе жазаларды қосу,

сондай-ақ жазаны есепке алу  кезінде
мерзімдер тəуліктермен есептелуі

мүмкін (ҚР ҚК 62 б. 2 б.)

- айлар мен жылдармен – белгiлi бiр
лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр

қызметпен айналысу құқығынан айыру, бас
бостандығын шектеу, бас бостандығынан

айыру;
- тəуліктермен – қамаққа алу;

- сағаттармен – қоғамдық жұмыстарға тарту
(ҚР ҚК 62 б. 1 б.)
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111. Жазаны есепке алу

Жазаны есепке алу (ҚР ҚК 62 б.)

Жазаны есепке алу

Үкiм заңды күшiне енгенге дейiн
күзетпен ұстау уақыты бас

бостандығынан айыру, қамаққа
алу, бас бостандығын шектеу

түрiндегi жаза  мерзiмiне 1 күн =
1 күн;  қоғамдық жұмыстарға

тарту түрiндегi жаза  мерзiмiне
қоғамдық жұмыстардың 4

сағаты =1 күн есебiмен
есептеледi

 (ҚР ҚК 62 б. 3 б.)

Сот үкiмi заңды күшiне енгенге дейiн адамды күзетпен ұстау уақыты мен Қазақстан
Республикасының шегiнен тыс жерде жасалған қылмыс үшiн сот үкiмiмен

тағайындалған бас бостандығынан айыруды өтеу уақыты, адам ҚР ҚК  9-бабының
негiзiнде ұстап берiлген жағдайда, 1 күн = 1 күн есебiмен есептеледi (ҚР ҚК 62 б. 5 б.)

Сот талқылауына дейiн күзетпен ұсталған сотталушы адамға айыппұл түрiндегi
негізгі жазаны тағайындау кезiнде сот күзетпен ұсталған мерзiмдi ескере отырып,

тағайындалған жазаны жеңiлдетедi немесе осы жазаны өтеуден оны толық
босатады (ҚР ҚК 62 б. 6 б.)

Қылмыс жасалғаннан кейiн психикалық аурумен науқастанған адамға
медициналық сипаттағы мəжбүрлеу шаралары қолданылған уақыт жаза

мерзiмiне есептеледi (ҚР ҚК 62 б. 7 б.)

Үкiм заңды күшiне енгенге дейiн үйқамақта ұстау уақыты бас бостандығынан айыру,
қамаққа алу, бас бостандығын шектеу түрiндегі жаза мерзіміне – 1 күн = 2 күн, қоғамдық

жұмыстарға тарту түрiндегi жаза  мерзiмiне   қоғамдық жұмыстардың 2 сағаты= 1 күн
үйқамақта ұстаудың бiр күнi есебiмен есептеледi  (ҚР ҚК 62 б. 4 б.)
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112. Қылмыстық жауаптылықтан босату

Қылмыстық жауаптылықтан босату (ҚР ҚК 65-71 б., 78 б.)

Қылмыстылық жауаптылықтан босату
интитутының мағынасы:

- қылмыстық-құқықтық репрессия
шараларын үнемдеу;

- қылмыстық құқық бұзушылықтан
жəбірленуші, қоғам жəне мемлекет

қызығушылықтарын есепке алу;
- қылмыстық құқық бұзушылық жасағаннан

кейін тұлға əрекетіне байланысты
қылмыстық-құқықтық əсер ету шараларын

жекелендіру;
- тиімді емес, уақытылы емес жəне

мақсатқа сай емес қылмыстық-құқықтық
сипаттағы шараларды қолданбау;

- басқа қылмыстық құқық бұзушылықтарды
ашу, алдын алу жəне анықтау мақсатына

жету мүмкіндігі;
- жəне т.б.

Қылмыстық жауаптылықтан босату түрлері:

Императивті
(уəкілетті тұлғалардың қарастыруына

байланысты емес қолданылады)

- ҚР ҚК 68 б. 1 б.
- ҚР ҚК 70 б.
- ҚР ҚК 71 б.

Диспозитивті
(уəкілетті тұлғалардың қарастыруына

байланысты қолданылады)

- ҚР ҚК 65 б.
- ҚР ҚК 66 б.
- ҚР ҚК 67 б.

- ҚР ҚК 68 б. 2, 3 бб.
- ҚР ҚК 69 б.
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113. Қылмыстық жауаптылықтан босату түрлері

Татуласуға байланысты қылмыстық
жауаптылықтан босату (ҚР ҚК 68 б.)

Қылмыстық жауаптылықтан босату түрлері (ҚР ҚК 65-71 б., 78 б.)

Шынайы өкiнуiне байланысты қылмыстық
жауаптылықтан босату (ҚР ҚК 65 б.)

Қажеттi қорғаныс шегiнен шығу кезінде
қылмыстық жауаптылықтан босату

(ҚР ҚК 66 б.)

Процестік келісімнің талаптары
орындалған кезде қылмыстық
жауаптылықтан босату

Кепiлгерлік белгіленуіне байланысты
қылмыстық жауаптылықтан босату

(ҚР ҚК 69 б.)

Жағдайдың өзгеруiне байланысты
қылмыстық жауаптылықтан босату
(ҚР ҚК 70 б.)

Ескіру мерзімінің өтуiне байланысты
қылмыстық жауаптылықтан босату

(ҚР ҚК 71 б.)

Рақымшылық жасау актiсi негiзiнде
қылмыстық жауаптылықтан босату

(ҚР ҚК 78 б.)
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114. Шынайы өкiнуiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату

Шынайы өкiнуiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату (ҚР ҚК 65 б.)

65 б. 1 б. ережелері ҚР ҚК Ерекше бөлігінің тиісті
баптарында арнайы көзделген жағдайларды

қоспағанда, террористік қылмыс, экстремистік
қылмыс, қылмыстық топтың құрамында жасалған
қылмыс, жас балаларға жыныстық тиіспеушілікке
қарсы қылмыс, жеке адамға қарсы ауыр немесе аса
ауыр қылмыс жасаған адамдарға қолданылмайды

 (ҚР ҚК 65 б. 2 б.)

Қылмыстық теріс қылық жасаған не алғаш рет
қылмыс жасаған адам, кінəлі адамның жеке басы,

айыбын мойындап келуі, қылмыстық құқық
бұзушылықты ашуға, тергеп-тексеруге ықпал

еткені, қылмыстық құқық бұзушылықпен келтiрген
зиянды қалпына келтіруі ескеріле отырып,

қылмыстық жауаптылықтан босатылуы мүмкiн
(ҚР ҚК 65 б. 1 б.)

Шынайы өкіну – қылмыстық құқық
бұзушылықты ашуға, тергеп-тексеруге ықпал

еткені, қылмыстық құқық бұзушылықпен
келтiрген зиянды қалпына келтіруге

бағытталған қоғамға қауіпті əрекетті жасаған
тұлғаның қылмыстан кейінгі позитивті əрекеті
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115. Қажеттi қорғаныс шегiнен шығу кезінде қылмыстық жауаптылықтан босату

Адамның өміріне қол сұғушы адамға не қорғанушының немесе басқа
адамдардың өміріне қауіпті қарулы шабуылмен немесе

зорлық-зомбылықпен не осындай зорлық-зомбылықтың тікелей қатерімен, не
тұрғын үйге, үй-жайға басып кірумен ұштасқан өзге де қолсұғушылыққа

тойтарыс беру кезінде адамға зиян келтіру, сондай-ақ егер қорғанушы
қолсұғушылықтың кенеттен болуы салдарынан шабуыл қаупінің дəрежесі
мен сипатын объективті бағалай алмаса, қажетті қорғаныс шегінен шығу

болып табылмайды (ҚР ҚК 32 б. 3 б.)

Қоғамға қауіпті қолсұғушылықтан туындаған үрейлену, қорқу немесе сасқалақтау
салдарынан қажеттi қорғаныс шегiнен шыққан адам iстiң мəн-жайлары ескеріле отырып,

қылмыстық жауаптылықтан босатылуы мүмкiн (ҚР ҚК 66 б. 1 б.)

Қажеттi қорғаныс шегiнен шығу кезінде қылмыстық жауаптылықтан босату (ҚР ҚК 66 б.)

Нəтижесiнде қолсұғушыға анық шектен тыс, жағдай мəжбүр
етпейтін зиян келтiрiлетiн, қолсұғушылықтың сипаты мен қоғамға

қауiптiлiк дəрежесiне қорғанудың анық сай келмеуi қажеттi
қорғаныс шегiнен шығу деп танылады (ҚР ҚК 32 б. 3 б.)
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116. Процестік келісімнің талаптары орындалған кезде қылмыстық жауаптылықтан босату

Процестік келісімнің талаптары орындалған кезде қылмыстық жауаптылықтан босату (ҚР ҚК 67 б.)

Процестік келісімнің барлық
талаптарын орындаған адам
қылмыстық жауаптылықтан

босатылуы мүмкін

Процессуалдық келісім – процестік келісім
– қылмыстық процестің кез келген
сатысында прокурор мен күдікті,

айыпталушы немесе сотталушы немесе
сотталған адам арасында ҚР ҚПК көзделген

тəртіппен жəне негіздер бойынша
жасалатын келісім (ҚР ҚПК 7 б. 37 б.)



126

117. Татуласуға байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатудың жалпы қағидалары

Татуласуға байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатудың жалпы қағидалары (ҚР ҚК 68 б. 1,3,4 бб.)

Императивті:
Қылмыстық теріс қылық немесе қазаға

ұшыратумен байланысты емес онша ауыр
емес немесе ауырлығы орташа қылмыс
жасаған адам, егер ол жəбірленушімен,
арыз берушімен татуласса, оның ішінде

медиация тəртібімен татуласса жəне
келтiрiлген зиянды қалпына келтірсе,

қылмыстық жауаптылықтан
босатылуға жатады

(ҚР ҚК 68 б. 1 б.)

Диспозитивті:
Қылмыстық құқық бұзушылықпен

қоғамның жəне мемлекеттің заңмен
қорғалатын мүдделеріне зиян келтірілген
жағдайларда, осы баптың бірінші немесе

екінші бөлігінде көрсетілген адам, егер ол
шынайы өкінсе жəне қоғамның немесе

мемлекеттің заңмен қорғалатын
мүдделеріне келтірілген зиянды қалпына

келтірсе, қылмыстық жауаптылықтан
босатылуы мүмкін (ҚР ҚК 68 б. 3 б.)

Қолданылмайды:
ережелері абайсызда адам өліміне не екі

жəне одан да көп адамдардың өліміне
əкеп соққан қылмыс, сыбайлас

жемқорлық қылмыс, террористік қылмыс,
экстремистік қылмыс, қылмыстық топ

құрамында жасалған қылмыс, жас
балаларға жыныстық тиіспеушілікке

қарсы қылмыс жасаған адамдарға
(ҚР ҚК 68 б. 6 б.)
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118. Татуласуға байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатудың арнайы қағидалары

Татуласуға байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатудың арнайы қағидалары (ҚР ҚК 68 б. 2,3 б.)

Кəмелетке толмағандар

Жүкті əйелдер

Жас балалары бар əйелдер

Жас балаларын жалғыз өзі тəрбиелеуші еркектер

58 жастағы жəне одан асқан əйелдер

63 жастағы жəне одан асқан еркектер

Қылмыстық жауаптылықтан босату кезінде кəмелетке толмаған
адамға тəрбиелік ықпалы бар мəжбүрлеу шаралары қолданылады

Қазаға ұшыратумен немесе
адамның денсаулығына ауыр
зиян келтірумен байланысты

емес ауыр қылмысты алғаш рет
жасаған

Медиация тəртібімен
жəбірленушімен татуласса

Келтiрiлген зиянды қалпына
келтірсе

Қылмыстық
жауаптылық-

тан босатылуы
мүмкін
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119. Кепiлгерлік белгіленуіне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату

Егер қылмыстық жауаптылықтан
босатылған адам кепілгерлік кезеңі

ішінде жаңа қылмыстық құқық
бұзушылық жасамаған болса,

кепілгерлік мерзімі өткеннен кейін
кепіл кепілгерге қайтарылады

Кепiлгерлік белгіленуіне байланысты қылмыстық	жауаптылықтан	босату (ҚР	ҚК	69	б.)

Қолданылуы мүмкін:
- Қылмыстық теріс қылықты не қазаға ұшыратумен немесе
адамның денсаулығына ауыр зиян келтірумен байланысты

емес, жасалғаны үшін ҚР ҚК Ерекше бөлігінің тиісті
бабында немесе бабының бөлігінде негізгі жазаның өзге де

түрлерімен бірге айыппұл көзделген онша ауыр емес
немесе ауырлығы орташа қылмысты алғаш рет жасаған
адамды сот кепілгерлік белгілей отырып, қылмыстық

жауаптылықтан босатуы мүмкін (ҚР ҚК 69 б. 1 б.)

Кепiлгерлік белгілеу кепiлгер болатын жеке
тұлғаның – жасалған қылмыстық құқық
бұзушылық үшін көзделген айыппұлдың

2 еселенген мөлшеріне тең мөлшерінде, ал заңды
тұлғаның – 10 еселенген ең жоғары мөлшерінде

кепіл енгізуінен тұрады (ҚР ҚК 69 б. 2 б.)

Мерзім:
- 6 айдан 1 жылға дейін – қылмыстық теріс қылық жасау кезінде;

- 1 жылдан 2 жылға дейін – онша ауыр емес қылмыс жасау кезінде;
- 2 жылдан 5 жылға дейін - орташа ауырлықтағы қылмыс жасау

кезінде
(ҚР ҚК 69 б. 2 б.)

Мына қылмыс жасағандарға қолданылмайды:
- сыбайлас жемқорлық қылмыстар;

- террористік қылмыстар, экстремистік
қылмыстар;

 - қылмыстық топтың құрамында жасалған
қылмыстар;

- кəмелетке толмағандарға жыныстық
тиіспеушілікке қарсы қылмыстар

Тоқтатылады:
- егер кепілгерлік кезеңі ішінде адам жаңа
қылмыстық құқық бұзушылық жасаса, сот
қылмыстық жауаптылықтан босату туралы
шешімнің күшін жояды жəне үкімдердің

жиынтығымен жаза тағайындау қағидалары
бойынша оған жаза тағайындайды. Бұл ретте

кепіл мемлекеттің кірісіне алынады.
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120. Жағдайдың өзгеруiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату

Жағдайдың өзгеруiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату (ҚР ҚК 70 б.)

Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған
адам, егер iс сотта қаралған уақытта
жағдайдың өзгеруi салдарынан ол

жасаған іс-əрекет қоғамға қауiптi болудан
қалды деп танылса, соттың қылмыстық

жауаптылықтан босатуына жатады
 (ҚР ҚК 70 б. 1 б.)

Тұлғаның қоғамға қауіптілігінің өзгеруі
- қылмыстық теріс қылықты алғаш рет жасаған

не онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа
қылмысты алғаш рет жасаған адам;

- адамның содан кейiнгi мінсіз мiнез-құлқына
байланысты iс сотта қаралған уақытта ол

қоғамға қауiптi деп есептелмейтіні анықталса
(ҚР ҚК 70 б. 2 б.)

Қылмыстылық жауаптылықтан
босатылуға жатады
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121. Ескіру мерзімінің өтуiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатудың жалпы қағидалары

Ескіру мерзімінің өтуiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатудың жалпы қағидалары (ҚР ҚК 71 б.)

Егер қылмыстық құқық бұзушылық жасалған күннен бастап
мынадай мерзiмдер:

- қылмыстық теріс қылық жасалғаннан кейін 1 жыл;
- онша ауыр емес қылмыс жасалғаннан кейiн 2 жыл;

- ауырлығы орташа қылмыс жасалғаннан кейiн 5 жыл;
- ауыр қылмыс жасалғаннан кейiн 15 жыл;

- аса ауыр қылмыс жасалғаннан кейiн 20 жыл өтсе, адам
қылмыстық жауаптылықтан босатылады.

 (ҚР ҚК 71 б. 1 б.)

Ескіру мерзімдері қылмыстық құқық бұзушылық жасалған күннен бастап
жəне сот үкiмi заңды күшiне енген кезге дейiн есептеледi (ҚР ҚК 71 б. 2 б.)

ҚР ҚК бойынша өлім жазасы немесе өмір бойына бас
бостандығынан айыру тағайындалуы мүмкін

қылмысты жасаған адамға ескіру мерзімін қолдану
туралы мəселені сот шешеді. Егер сот ескіру

мерзімінің өтуіне байланысты адамды қылмыстық
жауаптылықтан босатуға болады деп таппаса, онда

өлім жазасы өмір бойына бас бостандығынан
айырумен ауыстырылады, ал өмір бойына бас

бостандығынан айыру жиырма бес жыл мерзімге бас
бостандығынан айырумен ауыстырылады

(ҚР ҚК 71 б. 5 б.)

Мына қылмыс жасаған адамдарға ескiру мерзiмдерi
қолданылмайды:

- бейбiтшiлiкке жəне адамзаттың қауiпсiздiгiне қарсы қылмыстар;
- сыбайлас жемқорлық қылмыстар;

- террористік қылмыстар, экстремистік қылмыстар;
- азаптаулар;

- кəмелетке толмағандарға жыныстық тиіспеушілікке қарсы
қылмыстар;

- жеке адамға, мемлекеттің конституциялық құрылысының
негіздеріне жəне қауіпсіздігіне қарсы,  қоғамдық қауіпсіздік пен
қоғамдық тəртіпке қарсы,  экономикалық қызмет саласында  аса

ауыр қылмыстар (ҚР ҚК 71 б. 6 б.)
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122. Қылмыстық жауаптылыққа тарту ескіру мерзімінің тоқтатылуы жəне үзілуі

Қылмыстық жауаптылыққа тарту ескіру мерзімінің тоқтатылуы жəне үзілуі (ҚР ҚК 71 б.)

Ескіру мерзімдерінің өтуi адамның ұсталған
немесе оның айыбын мойындап келген

кезiнен бастап қайта басталады

Егер қылмыс жасаған уақыттан берi ескіру
мерзімі үзілмесе жəне мынадай мерзімдер:

- онша ауыр емес қылмыс жасалғаннан 10 жыл;
- ауырлығы орташа қылмыс жасалғаннан кейін

15 жыл;
- ауыр қылмыс жасалғаннан кейін 20 жыл;

- аса ауыр қылмыс жасалғаннан кейін 25 жыл
өтсе, адам қылмыстық жауаптылыққа

тартылмайды.
 (ҚР ҚК 71 б. 4 б.) Ескіру мерзімін есептеу жаңа қылмыс

жасалған күннен бастап қайта басталады.

Өзге жағдайларда əрбiр қылмыс бойынша
ескіру мерзімі дербес өтедi (ҚР ҚК 71 б. 4 б.)

Егер қылмыс жасаған адам тергеуден немесе
соттан жалтарса, ескіру мерзімдерінің өтуi

тоқтатыла тұрады

Қылмыстық теріс
қылықтар бойынша ескіру

мерзімдерінің өтуi жаңа
қылмыстық құқық

бұзушылықтың жасалуына
қарамастан тоқтатыла

тұрмайды жəне үзілмейді

Егер ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасаған
адам ҚР ҚК 71 б. 1 б. көрсетілген мерзiм
өткенге дейiн жаңадан қасақана қылмыс

жасаса, ескіру мерзімінің өтуі үзіледі
(ҚР ҚК 71 б. 4 б.)
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123. Жазаны өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатудың жалпы қағидалары

Жазаны өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатудың жалпы қағидалары (ШМББ) (ҚР ҚК 72 б.)

Егер сот адамның түзелуі үшін тағайындалған жазаны
толық өтеуі қажет етілмейді деп танитын болса, сот
бас бостандығын шектеуді немесе бас бостандығынан

айыруды өтеп жатқан адамды ҚР ҚК 72 б. 3-5 б.
көрсетілген мерзімдерді іс жүзінде өтегеннен кейін

ШМББ мүмкiн (ҚР ҚК 72 б. 1 б.)

Адам қылмысымен келтірілген залалды толық
өтеген жəне ол жазаны өтеудің белгіленген
тəртібін қаскөйлікпен бұзбаған жағдайда,

ШМББ босатылуға жатады
(ҚР ҚК 72 б. 1 б.)

Қолданылмайды:
- өлім жазасы түріндегі жаза кешірім жасау

тəртібімен бас бостандығынан айыруға
ауыстырылған;

- адамдардың қаза табуына əкеп соққан не аса ауыр
қылмыс жасаумен ұштасқан террористік немесе

экстремистік қылмыс үшін сотталған адамға;
- жас балаларға жыныстық тиіспеушілікке қарсы
қылмыс үшін сотталған адамға (ҚР ҚК 72 б. 8 б.)

ШМББ адамға жазасының қалған өтелмеген бөлiгi
iшiнде сот ҚР ҚК 44 б. 2 б. қағидалары бойынша

пробациялық бақылауды белгілейді. Шартты
түрде мерзімінен бұрын босатуды қолдану кезінде

адамға сондай-ақ ҚР ҚАК көзделген міндеттер
жүктеледі (ҚР ҚК 72 б. 2 б.)

Адам жазаның қосымша түрін өтеуден толық
немесе ішінара босатылуы мүмкін

 (ҚР ҚК 72 б. 1 б.)

Адамдардың қаза табуына əкеп соқтырмаған жəне
аса ауыр қылмыстың жасалуымен ұштаспаған

террористік немесе экстремистік қылмысы үшін
тағайындалған бас бостандығынан айыруды өтеп

жатқан адам, ҚР ҚК 72 б. 3-5 б. көрсетілген
мерзімдерді іс жүзінде өтегеннен кейін, егер ол

террористік немесе экстремистік қылмыстарды
болдырмауға, ашуға, тергеп-тексеруге, террористік
немесе экстремистік топтардың қатысушыларын

əшкерелеуге белсенді түрде жəрдемдескен болса, сот
оны ШМББ мүмкін (ҚР ҚК 72 б. 1 б.)
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124. Жазаны өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатудың іс жүзіндегі өтеу мерзімі

сотталған адам процестік келісімнің барлық
талаптарын орындаған жағдайда,   ауыр қылмыс
үшін тағайындалған жаза мерзімінің кемінде ⅓ не

аса ауыр қылмыс үшін тағайындалған жаза
мерзімінің кемінде  жартысын іс жүзінде өтегеннен

кейін ғана ШМББ қолданылуы мүмкін

аса ауыр қылмыс үшiн тағайындалған жаза мерзiмiнiң
кемiнде ⅔ іс жүзінде өтегеннен кейін, сондай-ақ егер
бұрын қолданылған ШМББ күші ҚР ҚК 72 б. 7 б. 1, 2

тт. көзделген негіздер бойынша жойылған болса

ҚР ҚК 120 б. 3 б. 3, 5) т., 121 б. 3 б. 3, 5 т. көзделген
қылмыстар үшін тағайындалған жаза мерзімінің

кемінде ¾ іс жүзінде өтегеннен кейін, сондай-ақ егер
бұрын қолданылған ШМББ күші ҚР ҚК 72 б. 7 б. 3 т.

көзделген негіздер бойынша жойылған болса

ШМББ қолдану үшін бас бостандығынан айыру немесе бас бостандығын шектеу түріндегі жаза өтеуден іс жүзінде
өтеудің жалпы мерзімдері (ҚР ҚК 72 б.)

Сотталған адамның бас бостандығынан айыруды іс жүзінде
өтеген мерзiмi алты айдан кем болмауы керек

(ҚР ҚК 72 б. 5 б.)

онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс
үшiн тағайындалған жаза мерзiмiнiң кемiнде  ⅓ Сот тағайындаған өмiр бойына бас бостандығынан

айыруды өтеп жатқан адам, егер сот оның бұл жазаны
одан əрi өтеуін қажет етпейдi деп таныса жəне ол бас
бостандығынан айырудың кемiнде 25 жылын іс жүзінде

өтесе, шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылуы
мүмкiн. Егер сот тағайындаған өмір бойына бас

бостандығынан айыруды өтеп жатқан адам процестік
келісімнің барлық талаптарын орындаса, ол бас

бостандығынан айырудың кемінде 15 жылын іс жүзінде
өтегеннен кейін шартты түрде мерзімінен бұрын

босатылуы мүмкін (ҚР ҚК 72 б. 6 б.)

ауыр қылмыс үшiн тағайындалған жаза мерзiмiнiң
кемiнде ½
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125. Жазаны өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатудың арнайы қағидалары

Бас бостандығынан айыру немесе бас бостандығынан шектеу түріндегі жазаларды іс жүзінде орындаудың арнайы мерзімдері

Жүкті əйелдерге;
жас балалары бар əйелдерге;

 58 жастағы жəне ол жастан асқан əйелдерге;
63 жастағы жəне ол жастан асқан еркектерге;

 1 немесе 2 топтағы мүгедектерге
жазаны өтеуден ШМББ қолданылуы мүмкін:

онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа
қылмыс үшін сот тағайындаған жаза

мерзімінің кемінде төрттен бірін
(ҚР ҚК 72 б. 4 б. 1 т.)

адам өміріне қолсұғушылықпен ұштаспаған
аса ауыр қылмыс үшін сот тағайындаған

жаза мерзiмiнiң кемiнде жартысын іс
жүзінде өтегеннен кейін, сондай-ақ егер

бұрын қолданылған ШМББ күші ҚР ҚК 72
б. 7 б. 1, 2 т. көзделген негіздер бойынша

жойылған болса
(ҚР ҚК 72 б. 4 б. 3 т.)

ауыр қылмыс үшiн сот тағайындаған жаза
мерзiмiнiң кемiнде үштен бiрiн

сотталған адам процестік келісімнің барлық
талаптарын орындаған жағдайда, ауыр

қылмыс үшін тағайындалған жаза мерзімінің
кемінде ¼  не аса ауыр қылмыс үшін

тағайындалған жаза мерзімінің кемінде
үштен бірін  іс жүзінде өтегеннен кейін

(ҚР ҚК 72 б. 4 б. 5 т.)

адам өміріне қолсұғушылықпен
ұштасқан аса ауыр қылмыс не ҚР

ҚК 120 б. 3 б. 3, 5 т., 121 б. 3 б. 3, 5
т.  көзделген қылмыстар үшін сот

тағайындаған жаза мерзiмiнiң
кемiнде ⅔, сондай-ақ егер бұрын
қолданылған ШМББ күші ҚР ҚК

72 б. 7 б. 3 т. көзделген негіз
бойынша жойылған болса

(ҚР ҚК 72 б. 4 б. 4 т.)
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126. Шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылған тұлғаның пробациялық бақылау шарттарын бұзу нəтижелері	

	

ШМББ қолданылған тұлғаның пробациялық бақылау шарттарын бұзу нəтижелері (ҚР ҚК 72 б. 7 б.)

ШМББ қолданылған адам, егер жазаның қалған өтелмеген бөлiгi iшiнде:

екі жəне одан да көп əкiмшiлiк құқық
бұзушылық жасап, олар үшiн оған əкiмшiлiк

жаза қолданылса немесе шартты түрде
мерзiмiнен бұрын босатуды қолдану кезiнде

өзiне жүктелген мiндеттердi орындаудан
дəлелсіз себеппен екі реттен артық жалтарса не

бас бостандығынан айыру орындарынан
босатылғаннан кейін таңдалған тұрғылықты
жері бойынша тіркелу үшін бес жұмыс күні

ішінде дəлелсіз себеппен келмесе, сот уəкілетті
мемлекеттік органның ұсынуы бойынша шартты
түрде мерзiмiнен бұрын босатудың күшiн жою

жəне жазаның қалған  өтелмеген бөлiгiн
орындау туралы қаулы шығара алады

(ҚР ҚК 72 б. 7 б. 1 т.)

қылмысты абайсызда жасаса, сол сияқты жүктi
əйел, жас балалары бар əйел, жас балаларын

жалғыз өзі тəрбиелеп отырған еркек, елу сегіз
жастағы жəне ол жастан асқан əйел, алпыс үш
жастағы жəне ол жастан асқан еркек, бiрiншi

немесе екiншi топтағы мүгедек қылмыстық теріс
қылық,  қасақана онша ауыр емес қылмыс

жасаған жағдайларда, жаңа қылмыс үшін жаза
тағайындау кезiнде шартты түрде мерзiмiнен
бұрын босатудың күшiн жою не оны күшінде

қалдыру туралы мəселенi сот шешедi. Егер сот
шартты түрде мерзімінен бұрын босатудың

күшін жойса, жаза үкімдердің жиынтығымен
жаза тағайындау қағидалары бойынша

тағайындалады
(ҚР ҚК 72 б. 7 б. 2 т.)

қылмысты қасақана жасаса, ҚР ҚК 72 б. 7 б. 2 т.
көрсетілген жағдайларды қоспағанда, сот оған

үкімдердің жиынтығымен жаза тағайындау
қағидалары бойынша жаза тағайындайды

(ҚР ҚК 72 б. 7 б. 3 т.)
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127. Жазаның өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл жаза түрiмен ауыстыру не тағайындалған
жаза мерзімін қысқарту

Жазаның өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл жаза түрiмен ауыстыру не тағайындалған жаза мерзімін
қысқарту (ҚР ҚК 73 б.)

- Онша ауыр емес, ауырлығы орташа немесе
ауыр қылмыс үшiн бас бостандығынан айыруды

өтеп жатқан адамға;
- қылмыспен келтірілген залалды толық өтеген не

жазаны өтеудің белгіленген тəртібін
қаскөйлікпен бұзбаған жағдайда, сот жазаның

қалған өтелмеген бөлiгiн   неғұрлым жеңiл жаза
түрiмен ауыстыруы мүмкін

Жазаның өтелмеген бөлiгi, сотталған мыналарды
іс жүзінде өтегенне кейін неғұрлым жеңiл жаза

түрiмен  ауыстырылуы мүмкін:
- онша ауыр емес, ауырлығы орташа қылмыс

жасағаны үшiн жаза мерзiмiнiң кемінде ¼,
- ауыр қылмысы үшiн немесе бас бостандығынан
айыру түрiндегi жазаны өтеуден бұрын ШМББ

жəне жазаның қалған өтелмеген бөлiгi кезеңiнде
жаңа қылмыстар жасаған адам жаза мерзiмiнiң ⅓

өтесе

есебімен:
1 АЕК = 1 күн бас бостандығынан айыру (айыппұлмен

ауыстырғанда)
1 күн бостандығын шектеу = 1 күн бас бостандығынан айыру

Адам, өмір
бойына

тағайындалған
жазаларды
қоспағанда,

жазаның
қосымша түрін
өтеуден толық
немесе ішінара

босатылуы
мүмкін

Қолданылмайды
адамдардың қаза

табуына əкеп
соққан не аса
ауыр қылмыс

жасаумен
ұштасқан

террористік
немесе

экстремистік
қылмыс, сондай-
ақ қылмыстық

топтың
құрамында

жасалған қылмыс,
жас балаларға

жыныстық
тиіспеушілікке
қарсы жасалған

қылмыс үшін
сотталған
адамдарға

Онша ауыр емес, ауырлығы орташа,
ауыр қылмыстар немесе аса ауыр

қылмыстар үшін бас бостандығынан
айыруды өтеп жатқан адамға, егер

ол  жазаны өтеу кезеңінде
қылмыстық топ жасаған

қылмыстарды ашуға жəне тергеп-
тексеруге ықпал еткен не процестік

келісімнің барлық талаптарын
орындаған жағдайда, сот қалған

өтелмеген жазасының жартысынан
аспайтын бөлігін қысқарта алады

(ҚР ҚК 73 б. 4 б.)

Тағайындалған жазаның
мерзімін қысқарту
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128. Жүктi əйелдердiң жəне жас балалары бар əйелдердің, жас балаларын жалғыз өзі тəрбиелеп отырған
еркектердің жазаны өтеуiн кейiнге қалдыру (ҚР ҚК 74 б.)

Жүктi əйелдердiң жəне жас балалары бар əйелдердің, жас балаларын жалғыз өзі тəрбиелеп отырған еркектердің
жазаны өтеуiн кейiнге қалдыру

Сотталған жүкті
əйелдердің жазаны өтеуін
сот 1 жылға дейін кейінге

қалдыруы мүмкін. Жас
балалары бар сотталған

əйелдер мен жас
балаларын жалғыз өзі

тəрбиелеп отырған
еркектердің жазасын

орындауды сот 5 жылға
дейін, бірақ бала 14 жасқа

толғаннан аспайтын
мерзімге кейінге

қалдыруы мүмкін.

Кейінге қалдыру күші жойылады
- сотталған адам баладан бас тартса

- баланы тəрбиелеуден жалтаруды жалғастырса
- қоғамдық тəртiптi бұзса

Жеке адамға қарсы ауыр немесе аса ауыр қылмыстар, террористік қылмыстар, экстремистік қылмыстар, қылмыстық топ құрамында
жасалған қылмыстар, жас балаларға жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыстар үшін 5 жылдан астам мерзімге бас бостандығынан

айыруға сотталған жүкті əйелдердің жəне жас балалары бар əйелдердің, жас балаларын жалғыз өзі тəрбиелеп отырған еркектердің жазаны
өтеуі кейінге қалдырылмайды (ҚР ҚК 74 б. 1 б.)

жазаны орындаудың кейінге қалдыру мерзімі
аяқталғаннан кейін немесе бала шетінеген не
жүктiлiгi үзiлген жағдайларда, сот сотталған
адамның мінез-құлқына қарай оны жазаны

өтеуден босатуы немесе тағайындалған
жазаны неғұрлым жеңiл жаза түрімен

ауыстыруы не сотталған адамды жазаны өтеу
үшiн тиiстi мекемеге жiберу туралы шешiм

қабылдауы мүмкiн (ҚР ҚК 74 б. 3 б.)

- кейінге қалдыру мерзімі аяқталғаннан кейін
- бала шетінегенде

- жүктiлiгi үзiлген жағдайларда

жазасын өтеу кейiнге қалдырылған адамды бақылауды жүзеге асыратын
орган екi рет жазбаша түрде ескерту жасағаннан кейiн қоғамдық тəртiптi

бұзса, сот сол органның ұсынуы бойынша жазаны өтеуді кейiнге
қалдырудың күшін жойып, сотталған адамды сот үкiмiне сəйкес

тағайындалған жерге жазасын өтеуге жiбере алады
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129. Ауруға шалдығуына байланысты жазадан босату (ҚР ҚК 75 б.)

Ауруға шалдығуына байланысты жазадан босату

Қылмыстық құқық бұзушылық жасағаннан
кейiн оны өз əрекеттерiнiң (əрекетсiздiгiнiң)
iс жүзiндегi сипаты мен қоғамға қауiптiлiгiн

ұғыну не оған ие болу мүмкiндiгiнен
айыратын психикасының бұзылуы пайда

болған адамды сот жазадан босатады, ал
жазасын өтеп жатқан адамды сот оны одан əрi

өтеуден босатады. (ҚР ҚК 75 б. 1 б.)

олар сауыққан жағдайда, егер
қылмыстық жауаптылыққа
тартудың немесе айыптау

үкімінің ескіру мерзімі өтіп
кетпесе, қылмыстық

жауаптылыққа   жəне жазалануға
жатады (ҚР ҚК 75 б. 3 б.)

Өмір бойына бас бостандығынан айырудан басқа,
жазаны өтеуге кедергi жасайтын өзге де ауыр

науқастан зардап шегуші адамды сот жазаны
өтеуден босатады немесе науқасының сипаты,
жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтың

ауырлығы, сотталған адамның жеке басы жəне
басқа да мəн-жайлар ескеріле отырып, жаза
неғұрлым жеңiл жаза түрiмен ауыстырылуы

мүмкiн (ҚР ҚК 75 б. 2 б.)
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130. Ауыр мəн-жайлардың тоғысуы салдарынан жазадан босату жəне жазаны өтеудi кейiнге қалдыру

Қылмыстық теріс қылық немесе онша
ауыр емес жəне ауырлығы орташа

қылмыс үшiн сотталған адамды, егер өрт
немесе дүлей зілзала, отбасының еңбекке

қабілетті жалғыз мүшесiнiң ауыр
науқастануы немесе қайтыс болуы немесе

басқа да төтенше мəн-жайлардың
салдарынан оның отбасы үшiн аса ауыр

зардапқа əкеп соққан мəн-жайлар
туындаса, сот жазадан босатуы мүмкiн

(ҚР ҚК 76 б. 1 б.)

Ауыр мəн-жайлардың тоғысуы салдарынан жазадан босату жəне жазаны өтеудi кейiнге қалдыру (ҚР ҚК 76 б.)

Террористік немесе экстремистік қылмыс
не қылмыстық топ құрамында жасалған

немесе жас балаларға жыныстық
тиіспеушілікке қарсы қылмыс үшін

сотталған адамдарды қоспағанда, ауыр
немесе аса ауыр қылмыс үшiн бас
бостандығынан айыруға сотталған

адамның жазасын өтеуiн сот ҚР ҚК 76 б.
1 б. көрсетілген негiздер болған кезде,

3 айға дейiнгі мерзiмге кейiнге
қалдыра алады (ҚР ҚК 76 б. 2 б.)
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131. Айыптау үкiмiнің ескіру мерзімін есептеу қағидалары (ҚР ҚК 77 б.)

Қылмыстық құқық бұзушылық үшiн сотталған адам,
егер айыптау үкiмi оның заңды күшiне енген күнiнен

бастап есептегенде:
- қылмыстық теріс қылық үшiн сотталғанда – 1 жыл;
- онша ауыр емес қылмыс үшiн сотталғанда – 3 жыл;

- ауырлығы орташа қылмыс үшiн сотталғанда – 6 жыл;
- ауыр қылмыс үшiн сотталғанда – 10 жыл;

- аса ауыр қылмыс үшiн сотталғанда 15 жыл мерзiмде
орындалмаған болса, жазаны өтеуден босатылады.

.

Айыптау үкімінің ескіру мерзімін есептеу қағидалары

Өлiм жазасына немесе өмiр бойына бас
бостандығынан айыруға сотталған адамға
ескіру мерзімін қолдану туралы мəселенi

сот шешедi. Егер сот ескіру мерзімін
қолдану мүмкiн болады деп таппаса, өлiм
жазасы өмiр бойына бас бостандығынан
айыруға ауыстырылады, ал өмiр бойына

бас бостандығынан айыру 25 жыл
мерзiмге бас бостандығынан айыруға

ауыстырылады. (ҚР ҚК 77 б. 5 б.)

- бейбiтшiлiк пен адамзат қауiпсiздiгiне қарсы;
- сыбайлас жемқорлық қылмыстар;

- террористік қылмыстар;
- экстремистік қылмыстар;

- азаптаулар,

- жас балаларға жыныстық тиіспеушілікке қарсы,
- жеке адамға қарсы аса ауыр,

- мемлекеттің конституциялық құрылысы негіздеріне
жəне қауіпсіздігіне қарсы аса ауыр,

- экономикалық қызмет саласында аса ауыр қылмыстар

Мынадай қылмыстар жасағаны үшін сотталған адамдарға ескіру мерзімдері қолданылмайды
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132. Айыптау үкiмiнің ескіру мерзімінің тоқтатылуы жəне үзілуі (ҚР ҚК 77 б.)

Тоқтатылады:
- сотталған адам жазаны өтеуден жалтарса;

- жазаны өтеу кейінге қалдырылған жағдайда
(кейінге қалдыру мерзімі аяқталғанға дейін)

Қылмыстық теріс қылықтар бойынша
ескіру мерзімінің өтуі, жаңа қылмыстық құқық

бұзушылықтың жасалуына қарамастан,
тоқтатыла тұрмайды жəне үзілмейді

Айыптау үкімінің ескіру мерзімінің тоқтатылуы жəне үзілуі

Қылмыс бойынша:

Үзіледі:
егер адам осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көрсетілген

мерзiмдер өткенге дейiн жаңадан қасақана
қылмыс жасаса

Қайта басталады:
- адам ұсталған немесе айыбын мойындап келген кезден;

- адамның жазаны өтеуден жалтаруы кезiне қарай өтіп кеткен
ескіру мерзімі есепке алынуға жатады;

- айыптау үкiмi, егер оның шығарылған уақытынан бастап 25
жыл өткен болса жəне ескіру мерзімі үзілмесе
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133. Рақымшылық немесе кешiрiм жасау актiсi негiзiнде қылмыстық жауаптылықтан жəне жазадан босату

Қылмыстық теріс қылық немесе онша ауыр емес немесе
ауырлығы орташа қылмыс жасағаны үшiн сотталған адамдар
жазадан босатылуы мүмкiн не оларға тағайындалған жаза
қысқартылуы немесе жазаның неғұрлым жеңiл түрiмен

ауыстырылуы мүмкiн не мұндай адамдар жазаның
қосымша түрiнен босатылуы мүмкiн

Қазақстан Республикасының Парламентi жеке-дара
айқындалмаған адамдар тобына қатысты шығарады

Рақымшылық немесе кешiрiм жасау актiсi негiзiнде қылмыстық жауаптылықтан жəне жазадан босату
(ҚР ҚК 78 б.)

Өзіне қатысты айыптау үкiмi заңды күшiне енген
белгiлi бiр жеке-дара айқындалған адамға,  сол
сияқты шет мемлекет сотының үкімі бойынша

тағайындалған жазаны Қазақстан Республикасының
аумағында өтеп жатқан не өтеген адамға кешiрiм
жасау туралы актiнi Қазақстан Республикасының

Президентi шығарады.
 (ҚР ҚК 78 б. 3 б.)

қылмыстық теріс қылық немесе онша ауыр емес немесе
ауырлығы орташа қылмыс жасаған адамдар қылмыстық

жауаптылықтан босатылуы мүмкiн

Ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасағаны үшін сотталған
адамдарға тағайындалған жазаның мерзімі қысқартылуы

мүмкін

Жазасын өтеген немесе оны одан əрi өтеуден босатылған
адамдардан рақымшылық жасау туралы актiмен

сотталғандығы алып тасталуы мүмкiн

Террористік қылмыстар, экстремистік қылмыстар, азаптаулар, жас балаларға жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыстар
жасаған, сондай-ақ қылмыстардың қайталануы немесе қылмыстардың қауiптi қайталануы кезінде жаза тағайындалған

адамдарға қолданылмайды

Қылмысы үшiн сотталған адам кешiрiм жасау
кезiнде жазаны одан əрi өтеуден босатылуы мүмкiн
не оған тағайындалған жаза қысқартылуы немесе
жазаның неғұрлым жеңiл түрiмен ауыстырылуы

мүмкiн не мұндай адам жазаның қосымша түрінен
босатылуы мүмкiн. Жазасын өтеген немесе оны

одан əрі өтеуден босатылған адамдардан кешiрiм
жасау актiсiмен сотталғандығы алып тасталуы

мүмкiн. (ҚР ҚК 78 б. 4 б.)
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134. Сотталғандықтың түсінігі жəне қылмыстық құқықтың мағынасы (ҚР ҚК 79 б.)

Өтеледі
ҚР ҚК 79 б. 3 б. көзделген

мерзімдер өту бойынша

қылмыстардың қайталануы, қылмыстардың қауіпті
қайталануы айқындалған кезде жəне жаза тағайындау

кезiнде ескерiледi (ҚР ҚК 79 б. 1 б.)

Сотталғандықтың түсінігі жəне қылмыстық-құқықтық мағынасы

Жазадан босатылған, сондай-ақ қылмыстық теріс қылық
жасағаны үшін сотталған адам сотталғандығы жоқ деп

танылады (ҚР ҚК 79 б. 2 б.)

Сотталғандықты жою немесе алып тастау өмір бойына тағайындалған
жазаның қосымша түрімен белгіленген шектеулерді қоспағанда,

сотталғандыққа байланысты барлық құқықтық зардаптардың күшiн жояды
(ҚР ҚК 79 б. 9 б.)

Егер сотталған адам
жазаны өтегеннен кейiн
өзiн мiнсiз ұстаса, онда
сот оның өтiнiшхаты

бойынша сотталғандықты
жою мерзiмi өткенге дейiн

одан сотталғандықты
алып тастай алады.

Бұл норма ауыр немесе
аса ауыр қылмыстар үшiн

бас бостандығынан
айыруға сотталған,

сондай-ақ қылмыстардың
қайталануы немесе

қылмыстардың қауіпті
қайталануы кезінде жаза
тағайындалған адамдарға

қолданылмайды.
 (ҚР ҚК 79 б. 7 б.)

Үзіледі
Егер сотталған адам сотталғандықты жою мерзiмi өткенге

дейiн қайтадан қылмыс жасаса, сотталғандықты жою
мерзiмiнің өтуі үзіледі.

Бiрiншi қылмыс бойынша сотталғандықты жою мерзiмi
соңғы қылмыс үшiн негiзгi жəне қосымша жаза түрлерін іс

жүзінде өтегеннен кейiн қайтадан есептеледi. Бұл
жағдайларда адам екi қылмыстың анағұрлым ауыры үшiн

сотталғандықты жою мерзiмi өткенге дейiн олар үшiн
сотталған деп есептеледi (ҚР ҚК 79 б. 8 б.)

Сотталғандық

Қылмыс жасағаны үшiн сотталған адам соттың айыптау
үкiмi заңды күшiне енген күннен бастап сотталғандығы
өтелген немесе алып тасталған кезге дейiн сотталған

болып есептеледi (ҚР ҚК 79 б. 1 б.)
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135. Сотталғандықтың жойылу мерзімі (ҚР ҚК 79 б.)

Сотталғандықтың жойылу мерзімі (ҚР ҚК 79 б. 3 б.)

- шартты түрде сотталған адамдарға қатысты – пробациялық
бақылау мерзiмi өткен соң (ҚР ҚК 79 б. 3 б. 1 т.)

Сотталғандық жойылады:

- бас бостандығынан айыруға қарағанда жазаның неғұрлым жеңiл түрлерiне
сотталғанға қатысты – жазаны іс жүзінде өтеген соң (ҚР ҚК 79 б. 3 б. 2 т.)

- онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыстар үшін бас бостандығынан айыруға сотталған
адамдарға қатысты – жазаны өтегеннен кейiн үш жыл өткен соң (ҚР ҚК 79 б. 3 б. 3 т.)

- ауыр қылмыстар үшiн бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарға қатысты – жазаны өтегеннен кейiн алты
жыл өткен соң (ҚР ҚК 79 б. 3 б. 4 т.)

- аса ауыр қылмыстар үшiн бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарға қатысты  жазаны өтегеннен кейiн сегiз жыл өткен соң
(ҚР ҚК 79 б. 3 б. 5 т.)
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136. Сотталғандықты есепке алудың арнайы қағидалары (ҚР ҚК 79 б.)

Сотталғандықты есепке алудың арнайы қағидалары (ҚР ҚК 79 б. 4, 5, 6 бб.)

Егер сотталған адам Қазақстан
Республикасының заңында

белгiленген тəртiппен жазасын
өтеуден мерзiмiнен бұрын
босатылса немесе жазаның

өтелмеген бөлiгi жазаның неғұрлым
жеңiл түрімен ауыстырылса, онда

сотталғандықты жою мерзiмi
жазаның іс жүзінде өтелген мерзiмi
негiзге алына отырып, негiзгi жəне

қосымша жаза түрлерiн өтеуден
босатылған кезден бастап

есептеледi. (ҚР ҚК 79 б. 4 б.)

- егер соттың үкімі бойынша адамға
негізгі жазамен қатар қосымша жаза
тағайындалса, онда сотталғандықты

жою мерзімі негізгі жəне қосымша жаза
түрлерін өтеу кезінен бастап есептеледі.

- белгілі бір лауазымды атқару немесе
белгілі бір қызметпен айналысу

құқығынан өмір бойына айыру түрінде
қосымша жаза тағайындалған

жағдайларда, онда сотталғандықты жою
мерзімі жазаның негізгі түрін өтеу

кезінен бастап есептеледі.
(ҚР ҚК 79 б. 5 б.)

Адам əртүрлі ауырлық дəрежесіне
жататын қылмыстар үшін қылмыстық
құқық бұзушылықтардың жиынтығы

бойынша немесе үкімдердің
жиынтығы бойынша сотталған кезде,

сотталғандық əрбір қылмыс үшін жеке
жойылады, жою мерзімдері

қылмыстық құқық
бұзушылықтардың жиынтығы
немесе үкімдердің жиынтығы

бойынша жазаны өтеу кезінен бастап
есептеледі

(ҚР ҚК 79 б. 6 б.)
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137. Шартты түрде соттау (ҚР ҚК 63 б.)

Шартты түрде соттауды қолдану қағидалары

Бас бостандығынан айырудың барлық тағайындалған
мерзіміне пробациялық бақылау белгiлейдi (ҚР ҚК 63 б. 3 б.)

Шартты түрде соттау кезiнде мүлiктi тəркiлеуден
басқа, шектеулердің жəне жазаның қосымша түрлерi

тағайындалуы мүмкiн (ҚР ҚК 63 б. 4 б.)

Қылмыстардың қайталануы, қылмыстардың қауiптi
қайталануы кезінде, адамды аса ауыр қылмыс, сыбайлас
жемқорлық қылмыс, террористік қылмыс, экстремистік

қылмыс, қылмыстық топ құрамында жасалған қылмыс, жас
балаларға жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыс үшін

соттаған кезде адамдарға шартты түрде соттау
қолданылмайды

Кəмелетке толмағандарға:
- 6 айдан 1 жылға дейінгі мерзімге пробациялық

бақылау белгіленеді;
- пробациялық бақылау кезеңінде онша ауыр емес

немесе ауырлығы орташа қылмысты қайталап жасаған
кезде де қолданылуы мүмкін;

- тəрбиелiк əсерi бар мəжбүрлеу шаралары
тағайындалуы мүмкiн

Егер сот бас бостандығынан айыру түрінде жаза
тағайындағанда сотталған адамның жазаны өтемей түзелуi
мүмкiн деген түйінге келсе, ол тағайындалған жазаны шартты

деп санауға қаулы шығарады. (ҚР ҚК 63 б. 1 б.)

Жасалған қылмыстың сипаты мен қоғамға қауiптiлiк
дəрежесiн, кінəлі адамның жеке басын, оның iшiнде

жауаптылық пен жазаны жеңiлдететiн жəне
ауырлататын мəн-жайларды ескеруімен
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138. Шартты түрде соттаудың күшiн жоюдың жалпы қағидалары (ҚР ҚК 64 б.)

Шартты түрде соттаудың күшiн жоюдың немесе пробациялық бақылау мерзімін ұзартудың жалпы
қағидалары

Шартты соттаудың күшін жою:
Егер шартты түрде сотталған адам пробациялық бақылау

мерзiмi өткенге дейiн өз мінез-құлқымен өзiнiң түзелгенiн
дəлелдесе, пробациялық бақылауды жүзеге асыратын органның

ұсынуы бойынша сот шартты түрде соттаудың күшiн жою
туралы жəне сотталған адамнан сотталғандықты алып тастау

туралы қаулы шығара алады. Бұл ретте шартты түрде
соттаудың белгiленген мерзiмiнiң кем дегенде жартысы өткен

соң оның күшi жойылуы мүмкiн (ҚР ҚК 64 б. 1 б.)

Пробациялық бақылау мерзімін ұзарту
(бір жылдан аспайтын мерзімге) егер шартты сотталған:

1) қоғамдық тəртіп пен имандылыққа, кəмелетке толмағандардың
құқықтарына, жеке адамға қол сұғатын жəне отбасылық-
тұрмыстық қарым-қатынастар саласында əкімшілік құқық

бұзушылық жасағаны үшiн өзіне əкiмшiлiк жаза қолданылған
əкімшілік құқық бұзушылық жасаған;

2) электрондық бақылау құралдарын қасақана зақымдаған
(бүлдірген) не дəлелсіз себептермен тіркелуге келмеген немесе
пробациялық бақылауды жүзеге асыратын органға хабарламай

тұрғылықты жерін ауыстырған;
3) қылмыстық теріс қылық. (ҚР ҚК 64 б. 2 б.)
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139. Шартты түрде соттаудың күшiн жоюдың арнайы қағидалары (ҚР ҚК 64 б.)

Шартты түрде соттаудың күшiн жоюдың немесе пробациялық бақылау мерзімін ұзартудың арнайы
қағидалары

Шартты түрде сотталған адам
пробациялық бақылау мерзiмi

iшiнде – ауырлығы орташа қасақана
қылмыс, ауыр немесе аса ауыр

қылмыс, ал кəмелетке толмаған адам
ауыр немесе аса ауыр қылмыс

жасаған жағдайларда, сот шартты
түрде соттаудың күшiн жояды жəне

оған үкімдердің жиынтығы бойынша
жаза тағайындау қағидалары
бойынша жаза тағайындайды.

(ҚР ҚК 64 б. 5 б.)

Шартты түрде сотталған адам соттың оған
жүктеген міндеттерін орындамаған не осы

баптың екінші бөлігінде көрсетілген
бұзушылықтарды қайталап жасаған

жағдайда, ҚР ҚК 64 б. 1 б. көрсетілген
органның ұсынуы бойынша сот шартты
түрде соттаудың күшін жою жəне сот

үкімімен тағайындалған жазаны орындау
туралы қаулы етеді, ал кəмелетке толмаған

сотталған адамға қатысты пробациялық
бақылау мерзімін қайтадан ұзарта алады,

бірақ  бір жылдан аспайтын мерзімге
ұзартады. (ҚР ҚК 64 б. 3 б.)

Шартты түрде сотталған адам
пробациялық бақылау мерзiмi iшiнде –
абайсызда қылмыс не онша ауыр емес

қасақана қылмыс, ал шартты түрде
сотталған кəмелетке толмаған адам
онша ауыр емес немесе ауырлығы

орташа қылмыс жасаған жағдайларда,
шартты түрде соттаудың күшiн жою
немесе оны күшінде қалдыру туралы
мəселенi сот жаңа қылмыс үшiн жаза

тағайындаған кезде шешедi.
(ҚР ҚК 64 б. 4 б.)
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140. Кəмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы (ҚР ҚК 80, 82, 83 бб.)

Кəмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығының арнайы шарттары

Жаза тағайындау немесе өзге қылмыстық-құқықтық əсер ету

Он сегiз бен жиырма бір жас аралығындағы қылмыс жасаған адамдарға
жасаған іс-əрекетiнiң сипатын жəне жеке басын ескере отырып, сот
айрықша жағдайларда, оларды ерекше режимде ұстайтын білім беру
ұйымдарына орналастыруды қоспағанда, осы бөлiмнiң ережелерiн

қолдана алады (ҚР ҚК 90 б.)

Кəмелетке толмағандарды қылмыстық жауаптылықтан жəне
жазадан босату

Қазаға ұшыратумен байланысты емес ауыр қылмысты алғаш
рет жасаған кəмелетке толмаған адамды сот, ҚР ҚК 68 б. 2 б.
көзделген жағдайларда, қылмыстық жауаптылықтан босатуы

мүмкін. (ҚР ҚК 83 б. 3 б.)

Қылмыстық теріс қылық немесе онша ауыр емес қылмыс жасаған не
ауырлығы орташа қылмысты алғаш рет жасаған кəмелетке толмаған

адамды, егер оны қылмыстық жауаптылыққа тартпай-ақ түзеуге
болады деп белгiленсе, сот қылмыстық жауаптылықтан босатуы

мүмкiн. Бұл ретте оған тəрбиелiк əсерi бар мəжбүрлеу шаралары
қолданылуы мүмкiн. (ҚР ҚК 83 б. 1 б.)

Қылмыстық теріс қылық немесе онша ауыр емес немесе
ауырлығы орташа қылмыс жасағаны үшiн бiрiншi рет сотталған

кəмелетке толмаған адамды, егер оны түзеуге тəрбиелiк əсерi
бар мəжбүрлеу шараларын қолдану арқылы қол жеткiзуге

болады деп танылса, сот жазадан босатуы мүмкiн.
(ҚР ҚК 83 б. 2 б.)

Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған кəмелетке толмағандарға жаза
тағайындалуы мүмкiн не оларға тəрбиелiк ықпалы бар мəжбүрлеу

шаралары қолданылуы мүмкiн (ҚР ҚК 80 б. 2 б.)

Кəмелетке толмаған адамға жаза тағайындау кезiнде, ҚР ҚК 52 б.
көзделген мəн-жайлардан басқа, оның өмiрi мен тəрбиесiнiң

жағдайлары, психикалық даму деңгейi, жеке басының өзге де
ерекшелiктерi, сондай-ақ оған жасы жағынан үлкен адамдардың

ықпалы ескерiледi. (ҚР ҚК 82 б. 1 б.)

Кəмелетке толмаған жас жеңiлдететiн мəн-жай ретiнде басқа да
жеңiлдететiн жəне ауырлататын мəн-жайлармен жиынтықта ескерiледi

(ҚР ҚК 82 б. 2 б.)
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141. Кəмелетке толмағандарға тағайындалатын жаза түрлері

Қоғамдық жұмыстарға тарту 40-150 сағатқа дейiнгi мерзiмге
тағайындалады, ол кəмелетке толмаған адамның қолынан

келетiн жұмыстарды орындауы болып табылады жəне ол оны
оқудан немесе негiзгi жұмысынан бос уақытында орындайды.

16 жасқа дейінгі адамдардың бұл жаза түрiн орындау ұзақтығы
– күнiне 2 сағаттан, ал 16-18 дейiнгi адамдар үшiн күнiне 3

сағаттан аспауы керек
(ҚР ҚК 81 б. 5 б.)

Кəмелетке толмағандарға тағайындалатын жаза түрлері (ҚР ҚК 81 б.)

Айыппұл
 кəмелетке толмаған сотталған адамның дербес табысы немесе
өндiрiп алуға жарайтын мүлкi болған жағдайда ғана жəне 10-
250 АЕК дейiнгi мөлшерінде тағайындалады (ҚР ҚК 81 б. 3 б.)

Түзеу жұмыстары
дербес табысы немесе өзге тұрақты кірісі бар кəмелетке

толмағандарға 10-250 АЕК дейінгі мөлшерінде тағайындалады
(ҚР ҚК 81 б. 4 б.)

Кəмелетке толмағандарға бас бостандығынан айыру – 10 жылдан
аспайтын, ал ауырлататын мəн-жайлар кезінде адам өлтiргенi немесе
терроризм актісі үшiн не қылмыстық құқық бұзушылықтардың бiреуi

ауырлататын мəн-жайлар кезінде адам өлтiру немесе терроризм
болып табылатын олардың жиынтығы бойынша 12 жылдан аспайтын

мерзiмге тағайындалуы мүмкiн. Онша ауыр емес қылмыс немесе
қазаға ұшыратумен байланысты емес ауырлығы орташа қылмыс

жасаған кəмелетке толмағандарға бас бостандығынан айыру
тағайындалмайды (ҚР ҚК 81 б. 7 б.)

Белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру
1 жылдан 2 жылға дейiнгi мерзiмге тағайындалады

(ҚР ҚК 81 б. 2 б.)

Кəмелетке толмағандарға бас бостандығын шектеу – екi жылға
дейiнгi мерзiмге, ал басбостандығынан айыру түріндегі
жазаның өтелмеген бөлігін бас бостандығын шектеуге

ауыстыру жағдайында жазаның қалған өтелмеген бөлігінің
бүкіл мерзіміне тағайындалады. (ҚР ҚК 81 б. 6 б.)

Сот жазаны орындаушы органға кəмелетке толмаған сотталған
адаммен қарым-қатынас кезiнде оның жеке басының белгiлi бiр

ерекшелiктерiн ескеру туралы нұсқау беруi мүмкiн (ҚР ҚК 81 б. 10 б.)



151

142. Тəрбиелiк ықпалы бар мəжбүрлеу шараларын қолданудың жалпы сұрақтары (ҚР ҚК 84, 85 бб.)

Тəрбиелiк ықпалы бар мəжбүрлеу шараларын қолданудың жалпы сұрақтары

Тəрбиелiк ықпалы бар мəжбүрлеу шараларының түрлері:
1) ескерту;

2) ата-аналарының немесе оларды алмастыратын адамдардың
не мамандандырылған мемлекеттiк органның қадағалауына

беру;
3) келтiрiлген зиянды қалпына келтiру мiндетiн жүктеу;

4) бос уақытын шектеу жəне кəмелетке толмаған адамның
мінез-құлқына ерекше талаптар белгiлеу;

5) ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымына
орналастыру;

6) жəбірленушіден кешірім сұрау міндеттемесін жүктеу;
7) пробациялық бақылау белгілеу.

(ҚР ҚК 84 б. 1 б.)

Кəмелетке толмаған адам тəрбиелік ықпалы бар мəжбүрлеу
шарасын бір жыл ішінде екі жəне одан да көп рет қасақана

орындамаған жағдайда, егер қылмыстық жауаптылыққа
тартудың ескіру мерзімі өтіп кетпесе, мамандандырылған
мемлекеттік органның ұсынуы бойынша сот бұл шараның

күшін жояды жəне материалдар кəмелетке толмаған адамды
қылмыстық жауаптылыққа тарту үшін жіберіледі.

(ҚР ҚК 85 б. 11 б.)

Кəмелетке толмаған адамға тəрбиелiк ықпалы бар бiрнеше
мəжбүрлеу шарасы бiр мезгiлде тағайындалуы мүмкiн.

(ҚР ҚК 84 б. 2 б.)



152

143. Тəрбиелiк ықпалы бар мəжбүрлеу шараларының мазмұны (ҚР ҚК 84, 85 бб.)

Тəрбиелiк ықпалы бар мəжбүрлеу шараларының мазмұны

Ескерту кəмелетке толмаған адамға оның іс-əрекетiмен
келтiрiлген зиянды жəне құқық бұзушылықтарды қайталап

жасаудың зардаптарын түсiндiруден тұрады
(ҚР ҚК 84 б. 1 б. 1 т.; 85 б. 1 б.)

Қадағалауға беру ата-аналарына немесе оларды
алмастыратын адамдарға не мамандандырылған

мемлекеттiк органға кəмелетке толмаған адамға тəрбиелiк
ықпал ету, оның мінез-құлқын бақылау жөнiнде мiндеттер

жүктеуден тұрады (ҚР ҚК 84 б. 1 б. 2 т; 85 б. 2 б.)

Келтiрiлген зиянды қалпына келтiру мiндетi кəмелетке
толмаған адамның мүлiктiк жағдайы жəне оның тиістi

еңбек дағдыларының болуы ескеріле отырып жүктеледі
(ҚР ҚК 84 б. 1 б. 3 т.; 85 б. 3 б.)

Кəмелетке толмаған адамның бос уақытын шектеу жəне оның мінез-құлқына ерекше талаптар белгiлеу белгiлi бiр орындарға баруға,
бос уақыттың белгiлi бiр нысанын, оның iшiнде механикалық көлiк құралын басқаруға байланысты нысанын пайдалануға тыйым
салуды, тəулiктiң белгiлi бiр уақытынан кейiн үйден тыс жерде болуын, мамандандырылған мемлекеттiк органның рұқсатынсыз

басқа жерлерге баруын шектеудi көздеуi мүмкiн. Кəмелетке толмаған адамға бiлiм беру мекемесiне қайта оралу, оқуын жалғастыру
немесе аяқтау не мамандандырылған мемлекеттiк органның көмегiмен жұмысқа орналасу талабы да қойылуы мүмкiн. Осы тiзбе

толық болып табылмайды (ҚР ҚК 84 б. 1 б. 4 т.; 85 б. 4 б.)

Алты айдан екі жылға дейінгі мерзімге ерекше
режимде ұстайтын білім беру ұйымдарына

орналастыруды сот қасақана ауырлығы орташа
қылмыс немесе ауыр қылмыс жасаған кəмелетке
толмаған адамға тағайындауы мүмкін. Аталған
ұйымдарда болу адамның кəмелетке толуына

байланысты, сондай-ақ егер түзетудi қамтамасыз
ететін мамандандырылған мемлекеттiк органның
қорытындысы негiзiнде сот кəмелетке толмаған
адам өзiнiң түзелуi үшiн бұдан əрi бұл шараны
қолдануды қажет етпейдi деген түйінге келсе,

мерзiмінен бұрын тоқтатылуы мүмкiн.
(ҚР ҚК 84 б. 1 б. 5 т.; 85 б. 5 б.)
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144. Кəмелетке толмаған сотталғандарға шартты соттау институтын қолдану (ҚР ҚК 63, 64 бб.)

Шартты түрде сотталған адам пробациялық бақылау мерзiмi
iшiнде – ауырлығы орташа қасақана қылмыс, ауыр немесе аса

ауыр қылмыс, ал кəмелетке толмаған адам ауыр немесе аса ауыр
қылмыс жасаған жағдайларда, сот шартты түрде соттаудың

күшiн жояды жəне оған үкімдердің жиынтығы бойынша жаза
тағайындау қағидалары бойынша жаза тағайындайды

(ҚР ҚК 64 б. 5 б.)

Кəмелетке толмаған сотталғандарды шартты соттаудың арнайы шарттары

Шартты түрде сотталғандағы пробациялық бақылау
кезеңінде онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа

қылмысты қайталап жасаған кезде де кəмелетке
толмағандарға шартты түрде соттау қолданылуы мүмкін

(ҚР ҚК 63 б. 3 б.)

Шартты түрде соттау кезiнде кəмелетке толмаған адамға
тəрбиелiк əсерi бар мəжбүрлеу шаралары тағайындалуы

мүмкiн (ҚР ҚК 63 б. 5 б.)

Кəмелетке толмаған шартты түрде
соттауды күшін жоюдың арнайы

қағидалары

Шартты түрде сотталған адам соттың оған жүктеген міндеттерін
орындамаған не бұзушылықтарды қайталап жасаған жағдайда
пробациялық бақылау мерзімін қайтадан ұзарта алады, бірақ

1 жылдан аспайтын мерзімге ұзартады
(ҚР ҚК 64 б. 3 б.)

Пробациялық бақылау мерзiмi iшiнде кəмелетке толмаған адам онша ауыр
емес немесе ауырлығы орташа қылмыс жасаған жағдайларда шартты

түрде соттаудың күшiн жою немесе оны күшінде қалдыру туралы мəселенi
сот жаңа қылмыс үшiн жаза тағайындаған кезде шешедi (ҚР ҚК 64 б. 4 б.)
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145. Кəмелетке толмағандарды жазаны өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босату

Кəмелетке толмағандарды жазаны өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босату (ШМББ) (ҚР ҚК 86 б.)

Кəмелетке толмаған жаста қылмыс
жасағаны үшін бас бостандығынан

айыруға, бас бостандығын шектеуге немесе
түзеу жұмыстарына сотталған адамдар,

оларда жазаны өтеудің немесе орындаудың
белгіленген тəртібін қаскөйлікпен

бұзушылық болмаған жағдайда ШМББ
қолданылады:

ШМББ сақтау не жою сұрақтары

Жазаны іс жүзінде өтегеннен немесе
орындағаннан кейiн:

- онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа
қылмыс үшiн сот тағайындаған жаза
мерзiмiнiң немесе мөлшерінің кемiнде ¼;
- ауыр қылмыс үшiн сот тағайындаған жаза
мерзімінің немесе мөлшерінің кемiнде ⅓;
- адам өмiрiне қолсұғушылықпен ұштаспаған
аса ауыр қылмыс үшiн сот тағайындаған жаза
мерзiмiнiң кемiнде ½;

- адам өмiрiне қолсұғушылықпен ұштасқан
аса ауыр қылмыс үшiн сот тағайындаған жаза

мерзімінің кемiнде ⅔

Шартты түрде мерзімінен
бұрын босатылған адам

пробациялық бақылау мерзімі
ішінде қасақана ауырлығы

орташа, ауыр немесе аса ауыр
қылмыс жасаған жағдайларда,
сот шартты түрде мерзімінен

бұрын босатудың күшін жояды
жəне жазаны үкімдердің

жиынтығымен жаза тағайындау
қағидалары бойынша

тағайындайды.
(ҚР ҚК 86 б. 3 б.)

Шартты түрде мерзімінен
бұрын босатылған адам

пробациялық бақылау мерзімі
ішінде абайсызда қылмыс,
қасақана қылмыстық теріс

қылық немесе қасақана онша
ауыр емес қылмыс жасаған
жағдайларда, шартты түрде

мерзiмiнен бұрын босатудың
күшiн жою немесе оны күшінде
қалдыру туралы мəселенi жаңа
қылмыс үшін жаза тағайындау
кезiнде сот шешедi. Егер сот

шартты түрде мерзімінен бұрын
босатудың күшін жойса, жаза

үкімдердің жиынтығымен жаза
тағайындау қағидалары

бойынша тағайындалады
(ҚР ҚК 86 б. 2 б.)
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146. Кəмелетке толмағандарға жазаның өтелмеген бөлігін ауыстыру

Кəмелетке толмағандарға жазаның өтелмеген бөлігін ауыстыру (ҚР ҚК 87 б.)

Кəмелетке толмаған жаста қылмыс
жасағаны үшін бас бостандығынан
айыруды өтеп жатқан адамдарға:

- жазаны өтеудің белгіленген тəртібін
қаскөйлікпен бұзушылық болмаған

кезде

- бас бостандығынан айырудың
мына мерзімін іс жүзінде

өтегеннен кейiн бас бостандығын
шектеуге ауыстыруы мүмкiн:

кəмелетке толмаған жаста
қылмыстық топ құрамында

қылмыс жасағаны үшін
сотталған  адамдарға.

(ҚР ҚК 87 б. 2 б.)

Қолданылады: Қолданылуы мүмкін:

- онша ауыр емес немесе ауырлығы
орташа қылмыс үшiн сот тағайындаған

жаза мерзiмiнiң   кемiнде ⅕.

- ауыр қылмыс үшiн сот тағайындаған
жаза мерзімінің ¼.

- адам өмiрiне қолсұғушылықпен
ұштаспаған аса ауыр қылмыс үшiн сот

тағайындаған жаза мерзiмiнiң ⅓.

- адам өмiрiне қолсұғушылықпен
ұштасқан аса ауыр қылмыс үшiн сот

тағайындаған жаза мерзімінің ½.
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147. Кəмелетке толмағандардың сотталғандығын жою мерзімдері

- ауыр қылмыс үшiн бас
бостандығынан айыруды өтегеннен

кейiн - 2 жылға

Кəмелетке толмағандардың сотталғандығын жою мерзімдері (ҚР ҚК 89 б.)

- бас бостандығынан айыруға қарағанда
жазаның неғұрлым жеңiл түрлерiн

өтегеннен кейiн - 4 айға

- онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа
қылмыс үшiн бас бостандығынан айыруды

өтегеннен кейiн - 1 жылға

- аса ауыр қылмыс үшін  бас
бостандығынан айыруды өтегеннен

кейiн 3 жылға тең болады

18 жасқа толғанға дейiн
қылмыс жасаған адамдар

үшiн ҚР ҚК 79 б. көзделген
сотталғандықты жою

мерзiмдерi қысқартылады
жəне олар тиiсiнше:
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148. Медициналық сипаттағы мəжбүрлеу шараларын қолдану негіздері мен мақсаттары

ҚР ҚК 91 б. 1 б. көрсетілген адамдарды емдеу немесе олардың психикалық жай-күйін жақсарту,
сондай-ақ олардың жаңа іс-əрекеттердi жасауының алдын алу медициналық сипаттағы мəжбүрлеу

шараларын қолданудың мақсаттары болып табылады

Медициналық сипаттағы мəжбүрлеу шараларын
орындау тəртiбi ҚР ҚАК жəне денсаулық сақтау

саласындағы заңнамасында айқындалады
(ҚР ҚК 91 б. 3 б.)

- қылмыстық құқық бұзушылық жасаған
жəне есiнiң дұрыстығы жоққа

шығарылмайтын психикасының
бұзылуынан зардап шегетiн

- қылмыстық құқық бұзушылық жасаған
жəне алкоголизмнен, нашақорлықтан

немесе уытқұмарлықтан емдеуге мұқтаж
деп танылған

- есi дұрыс емес күйде ҚР ҚК Ерекше
бөлiгiнің баптарында көзделген іс-

əрекеттердi жасаған

- қылмыстық құқық бұзушылық
жасағаннан кейiн психикасы жаза

тағайындау немесе оны орындау мүмкiн
болмайтындай бұзылған

Мына тұлғаларға қолданылады:

Өзiнiң психикалық жай-
күйі бойынша қауiп

төндірмейтін адамдарға
қатысты сот осы

адамдарды емдеу немесе
оларды

психоневрологиялық
ұйымдарға жiберу туралы

мəселенi ҚР денсаулық
сақтау саласындағы

заңнамасында көзделген
тəртiппен шешу үшiн

денсаулық сақтау
органдарына қажеттi

материалдар жiбере алады
(ҚР ҚК 91 б. 4 б.)

Медициналық сипаттағы мəжбүрлеу шараларын қолдану негіздері мен мақсаттары (ҚР ҚК 91, 92 бб.)

Адамдарға медициналық
сипаттағы мəжбүрлеу

шаралары психикасының
бұзылуы бұл адамдардың
өзге елеулi зиян келтiру

мүмкiндiгiне не өзiне
немесе басқа адамдарға

қауiп төндiруiне
байланысты жағдайларда

ғана тағайындалады.
(ҚР ҚК 91 б. 2 б.)
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149. Медициналық сипаттағы мəжбүрлеу шараларының түрлері

Есi дұрыс күйiнде жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар үшiн сотталған, бiрақ алкоголизмнен, нашақорлықтан немесе уытқұмарлықтан  емдеудi
не есiнің дұрыстығы жоққа шығарылмайтын психикасының бұзылуынан емдеудi қажет ететiн адамдарға сот жазамен бiрге амбулаториялық

мəжбүрлеп байқау жəне психиатрда емдеу түрiнде медициналық сипаттағы мəжбүрлеу шараларын тағайындауы мүмкiн(ҚР ҚК 93 б. 2 б.)

Медициналық сипаттағы мəжбүрлеу шараларының түрлері (ҚР ҚК 93-95 бб.)

Егер адам өзiнiң психикалық жай-күйi бойынша психиатриялық стационарға орналастыруды қажет етпесе, ҚР ҚК 91-бабында
көзделген негiздер болғанда амбулаториялық мəжбүрлеп байқау жəне психиатрда емдеу тағайындалуы мүмкiн (ҚР ҚК 94 б.)

Амбулаториялық мəжбүрлеп байқау жəне психиатрда емдеу (ҚР ҚК 93 б. 1 б. 1 т.)

жалпы үлгідегі психиатриялық стационарда мəжбүрлеп емдеу (ҚР ҚК 93 б. 1 б. 2 т.)

Жалпы үлгiдегi психиатриялық стационарда мəжбүрлеп емдеу өзiнiң психикалық жай-күйi мен жасаған қоғамға қауіпті іс-əрекетiнiң сипаты бойынша
стационарлық емдеу мен байқауды қажет ететiн, бiрақ интенсивтi байқауды талап етпейтiн адамға тағайындалуы мүмкiн (ҚР ҚК 95 б. 2 б.)

Мамандандырылған үлгiдегi психиатриялық стационарда мəжбүрлеп емдеу өзiнiң психикалық жай-күйi мен жасаған қоғамға қауіпті
іс-əрекетiнiң сипаты бойынша тұрақты байқауды талап ететiн адамға тағайындалуы мүмкiн (ҚР ҚК 95 б. 3 б.)

мамандандырылған үлгідегі психиатриялық стационарда мəжбүрлеп емдеу (ҚР ҚК 93 б. 1 б. 3 т.)

интенсивтi байқайтын мамандандырылған үлгідегі психиатриялық стационарда мəжбүрлеп емдеу
(ҚР ҚК 93 б. 1 б. 4 т.)

Интенсивтi байқайтын мамандандырылған үлгiдегi психиатриялық стационарда мəжбүрлеп емдеу өзiнiң психикалық жай-күйi мен жасаған
қоғамға қауіпті іс-əрекетiнiң сипаты бойынша өзiне немесе басқа да адамдарға айрықша қауiп  төндіретін жəне ұдайы əрі интенсивтi

байқауды талап ететiн адамға тағайындалуы мүмкiн (ҚР ҚК 95 б. 4 б.)
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150. Медициналық сипаттағы мəжбүрлеу шараларын ұзарту, өзгерту жəне тоқтату

Медициналық сипаттағы мəжбүрлеу шараларын ұзарту, өзгерту жəне тоқтату (ҚР ҚК 96 б.)

Психиатр-дəрiгерлер комиссиясының қорытындысы негiзiнде мəжбүрлеп емдеудi жүзеге асыратын
мекеме əкiмшiлiгiнiң ұсынуы бойынша сот жүзеге асырады (ҚР ҚК 96 б. 1 б.)

Медициналық сипаттағы мəжбүрлеу шарасы тағайындалған адам кемiнде 6 айда 1 рет психиатр-
дəрiгерлер комиссиясында куəландырылып отыруға жатады (ҚР ҚК 96 б. 2 б.)

Ұзарту
Бiрiншi ұзарту емдеу басталған кезден бастап

алты ай өткеннен кейiн, одан кейiн жыл
сайын жүргiзiледi (ҚР ҚК 96 б. 2 б.)

Тоқтату
Психикалық жай-күйi өзгерiп, бұрын
тағайындалған шараны қолдануда қажеттілік
болмай қалған кезде  (ҚР ҚК 96 б. 3 б.)

Психиатриялық стационарда мəжбүрлеп емдеудi қолдану тоқтатылған жағдайда, сот мəжбүрлеп емдеуде болған
адамға қатысты қажеттi материалдарды оны емдеу немесе психоневрологиялық ұйымға жiберу туралы мəселенi

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасында көзделген тəртiппен шешу үшiн денсаулық
сақтау органдарына беруi мүмкiн (ҚР ҚК 96 б. 4 б.)

Өзгерту
Қажеттілік туындаған кезде

(ҚР ҚК 96 б. 3 б.)
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151. Медициналық сипаттағы мəжбүрлеу шаралары қолданылғаннан кейiн жаза тағайындау

Қылмыстық құқық бұзушылық жасағаннан кейiн
немесе жазасын өтеу уақытында өзінің əрекеттерi

үшiн өзiне есеп беру немесе оларға ие болу
мүмкiндiгiнен айыратын психикалық аурумен

ауырған адамға, егер ескіру мерзімі өтіп кетпесе
немесе оны қылмыстық жауаптылық пен
жазадан босату үшін негiздер болмаса, ол

сауыққаннан кейiн сот оған жаза қолдана алады
(ҚР ҚК 97 б. 2 б.)

Психикасының бұзылуы қылмыс жасағаннан
кейiн басталған адам емделген жағдайда, жаза

тағайындау немесе оны орындауды қайта бастау
кезiнде адамға психиатриялық стационарда
мəжбүрлеп емдеу қолданылған уақыт бас

бостандығынан айырудың бiр күнi үшін не
қамаққа алудың бір күні үшін психиатриялық

стационарда болған бiр күн есебiмен жаза
мерзiмiне есептеледi

(ҚР ҚК 97 б. 3 б.)

Медициналық сипаттағы мəжбүрлеу шаралары қолданылғаннан кейiн жаза тағайындау (ҚР ҚК 97 б.)
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152. Жазаны орындаумен біріктірілген медициналық сипаттағы мəжбүрлеу шаралары

Қылмыстық құқық бұзушылық
жасаған жəне есiнiң дұрыстығы

жоққа шығарылмайтын
психикасының бұзылуынан

зардап шегетiндер (ҚР ҚК 91 б. 1 б.
3) т.) - бас бостандығынан айыруды

өтеу орнында, ал өзге де жаза
түрлерiне сотталғандарға қатысты
амбулаториялық психиатриялық

көмек көрсететiн денсаулық сақтау
ұйымдарында орындалады

(ҚР ҚК 98 б. 1 б.)

Қылмыстық құқық бұзушылық
жасаған жəне алкоголизмнен,

нашақорлықтан немесе
уытқұмарлықтан емдеуге мұқтаж

деп танылған адамдарға (ҚР ҚК 91 б.
1 б. 4) т.) медициналық сипаттағы

мəжбүрлеу шаралары – бас
бостандығынан айыруды өтеу

орнында, ал өзге де жаза түрлеріне
сотталғандарға қатысты денсаулық

сақтау ұйымдарында орындалады
(ҚР ҚК 98 б. 2 б.)

Жазаны орындаумен біріктірілген медициналық сипаттағы мəжбүрлеу шаралары (ҚР ҚК 98 б.)

Аталған мекемелерде болған
уақыт жазаны өтеу мерзiмiне

есептеледi. Сотталған
адамның көрсетілген
мекемелерде одан əрi

емделуiне қажеттілік болмай
қалған кезде оны шығару

Қазақстан Республикасының
денсаулық сақтау

саласындағы заңнамасында
көзделген тəртiппен

жасалады (ҚР ҚК 98 б. 4 б.)

Сотталған адамның стационарлық
емдеудi талап ететiн психикалық
жай-күйi өзгерген кезде сотталған

адамды психиатриялық стационарға
немесе өзге де емдеу мекемесiне

орналастыру Қазақстан
Республикасының денсаулық сақтау

саласындағы заңнамасында көзделген
тəртiппен жəне негiздер бойынша

жүргiзiледі (ҚР ҚК 98 б. 3 б.)

Жазаны орындаумен біріктірілген
медициналық сипаттағы
мəжбүрлеу шарасының

қолданылуын тоқтатуды жазаны
орындаушы органның ұсынуы
бойынша, психиатр-дəрiгерлер
комиссиясының қорытындысы

негiзiнде сот жүргiзедi
(ҚР ҚК 98 б. 5 б.)
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