
6-БӨЛІМ. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ 

ЖАУАПТЫЛЫҒЫ 
80-бап. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы 
      1. Осы бөлімнің күшi қолданылатын кәмелетке толмағандар деп қылмыстық құқық 

бұзушылық жасаған уақытқа қарай жасы он төртке толған, бiрақ он сегiзге толмаған адамдар 

танылады. 

      2. Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған кәмелетке толмағандарға жаза тағайындалуы 

мүмкiн не оларға тәрбиелiк ықпалы бар мәжбүрлеу шаралары қолданылуы мүмкiн.  

81-бап. Кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жаза түрлерi 
      1. Кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жаза түрлерi: 

      1) белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру; 

      2) айыппұл; 

      3) түзеу жұмыстары; 

      4) қоғамдық жұмыстарға тарту; 

      5) бас бостандығын шектеу; 

      6) бас бостандығынан айыру болып табылады. 

      2. Кәмелетке толмағандарға белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру бiр жылдан 

екi жылға дейiнгi мерзiмге тағайындалады. 

      3. Айыппұл кәмелетке толмаған сотталған адамның дербес табысы немесе өндiрiп алуға 

жарайтын мүлкi болған жағдайда ғана тағайындалады. Айыппұл айлық есептiк көрсеткiштің 

бестен бір жүзге дейiнгi мөлшерінде тағайындалады. 

      4. Түзеу жұмыстары дербес табысы немесе өзге тұрақты кірісі бар кәмелетке толмағандарға 

айлық есептік көрсеткіштің бестен бір жүзге дейiнгi мөлшерінде тағайындалады. 

      5. Қоғамдық жұмыстарға тарту он сағаттан жетпіс бес сағатқа дейiнгi мерзiмге 

тағайындалады, ол кәмелетке толмаған адамның қолынан келетiн жұмыстарды орындауы болып 

табылады және ол оны оқудан немесе негiзгi жұмысынан бос уақытында орындайды. Он алты 

жасқа дейінгі адамдардың бұл жаза түрiн орындау ұзақтығы – күнiне екi сағаттан, ал он алтыдан 

он сегiз жасқа дейiнгi адамдар үшiн күнiне үш сағаттан аспауы керек. 

      6. Кәмелетке толмағандарға бас бостандығын шектеу – екi жылға дейiнгi мерзiмге, ал бас 

бостандығынан айыру түріндегі жазаның өтелмеген бөлігін бас бостандығын шектеуге ауыстыру 

жағдайында жазаның қалған өтелмеген бөлігінің бүкіл мерзіміне тағайындалады.  

      7. Кәмелетке толмағандарға бас бостандығынан айыру – он жылдан аспайтын, ал 

ауырлататын мән-жайлар кезінде адам өлтiргенi немесе терроризм актісі үшiн не қылмыстық 

құқық бұзушылықтардың бiреуi ауырлататын мән-жайлар кезінде адам өлтiру немесе терроризм 

болып табылатын олардың жиынтығы бойынша он екi жылдан аспайтын мерзiмге тағайындалуы 

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

қылмыс жасаған кәмелетке толмағандарға бас бостандығынан айыру тағайындалмайды.  

      8. Кәмелетке толмаған сотталғандар бас бостандығынан айыруды кәмелетке толмағандарды 

ұстауға арналған қылмыстық-атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтейді. 

      10. Сот жазаны орындаушы органға кәмелетке толмаған сотталған адаммен қарым-қатынас 

кезiнде оның жеке басының белгiлi бiр ерекшелiктерiн ескеру туралы нұсқау беруi мүмкiн. 

82-бап. Кәмелетке толмаған адамға жаза тағайындау 
      1. Кәмелетке толмаған адамға жаза тағайындау кезiнде, осы Кодекстiң 52-бабында көзделген 

мән-жайлардан басқа, оның өмiрi мен тәрбиесiнiң жағдайлары, психикалық даму деңгейi, жеке 

басының өзге де ерекшелiктерi, сондай-ақ оған жасы жағынан үлкен адамдардың ықпалы 

ескерiледi. 

      2. Кәмелетке толмаған жас жеңiлдететiн мән-жай ретiнде басқа да жеңiлдететiн және 

ауырлататын мән-жайлармен жиынтықта ескерiледi. 

83-бап. Кәмелетке толмағандарды қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату 
      1. Қылмыстық теріс қылық немесе онша ауыр емес қылмыс жасаған не ауырлығы орташа 

қылмысты алғаш рет жасаған кәмелетке толмаған адамды, егер оны қылмыстық жауаптылыққа 

тартпай-ақ түзеуге болады деп белгiленсе, сот қылмыстық жауаптылықтан босатуы мүмкiн. Бұл 

ретте оған тәрбиелiк әсерi бар мәжбүрлеу шаралары қолданылуы мүмкiн. 

      2. Қылмыстық теріс қылық немесе онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс 

жасағаны үшiн бiрiншi рет сотталған кәмелетке толмаған адамды, егер оны түзеуге тәрбиелiк 



әсерi бар мәжбүрлеу шараларын қолдану арқылы қол жеткiзуге болады деп танылса, сот жазадан 

босатуы мүмкiн. 

      3. Қазаға ұшыратумен немесе адамның денсаулығына ауыр зиян келтірумен байланысты 

емес ауыр қылмысты алғаш рет жасаған кәмелетке толмаған адамды осы Кодекстің  68-

бабының екінші бөлігінде көзделген жағдайларда, сот қылмыстық жауаптылықтан босатуы 

мүмкін. 

      Ескерту. 83-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 09.04.2016 № 501-V Заңымен (алғашқы ресми 

жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі). 

      

84-бап. Тәрбиелiк ықпалы бар мәжбүрлеу шаралары 
      1. Сот кәмелетке толмаған адамға тәрбиелiк ықпалы бар мынадай мәжбүрлеу шараларын 

тағайындауы мүмкiн: 

      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 және кәмелетке толмаған адамның мінез-құлқына ерекше талаптар 

белгiлеу; 

      5) ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымына орналастыру; 

      6) жәбірленушіден кешірім сұрау міндеттемесін жүктеу; 

      7) пробациялық бақылау белгілеу. 

      2. Кәмелетке толмаған адамға тәрбиелiк ықпалы бар бiрнеше мәжбүрлеу шарасы бiр мезгiлде 

тағайындалуы мүмкiн. 

85-бап. Тәрбиелік ықпалы бар мәжбүрлеу шараларының мазмұны және оларды қолдану 

мерзімдері 
      1. Ескерту кәмелетке толмаған адамға оның іс-әрекетiмен келтiрiлген зиянды және осы 

Кодексте көзделген құқық бұзушылықтарды қайталап жасаудың зардаптарын түсiндiруден 

тұрады. 

      2. Қадағалауға беру ата-аналарына немесе оларды алмастыратын адамдарға не 

мамандандырылған мемлекеттiк органға кәмелетке толмаған адамға тәрбиелiк ықпал ету және 

оның мінез-құлқын бақылау жөнiнде мiндеттер жүктеуден тұрады. 

      3. Келтiрiлген зиянды қалпына келтiру мiндетi кәмелетке толмаған адамның мүлiктiк 

жағдайы және оның тиістi еңбек дағдыларының болуы ескеріле отырып жүктеледі.  

      4. Кәмелетке толмаған адамның бос уақытын шектеу және 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, 

тәулiктiң белгiлi бiр уақытынан кейiн үйден тыс жерде болуын, мамандандырылған мемлекеттiк 

органның рұқсатынсыз басқа жерлерге баруын шектеудi көздеуi мүмкiн. Кәмелетке 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. 

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

орналастыруды сот қасақана ауырлығы орташа қылмыс немесе ауыр қылмыс жасаған кәмелетке 

толмаған адамға тағайындауы мүмкін. Аталған ұйымдарда болу адамның кәмелетке толуына 

байланысты, сондай-ақ егер түзетудi қамтамасыз ететін мамандандырылған мемлекеттiк 

органның қорытындысы негiзiнде сот кәмелетке толмаған адам өзiнiң түзелуi үшiн бұдан әрi  бұл 

шараны қолдануды қажет етпейдi деген түйінге келсе, мерзiмінен бұрын тоқтатылуы мүмкiн.  

      6. Ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымдарында болуды осы баптың бесiншi бөлiгiнде 

көзделген мерзiм өткеннен кейiн ұзартуға тек кәмелетке толмаған адамның  жалпы бiлiм беретiн 

немесе кәсiптiк даярлығын аяқтауы қажет болған жағдайда ғана жол берiледi, бiрақ ол кәмелетке 

толғаннан аспауы керек. 

      7. Кәмелетке толмағандардың ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымдарында болуының 

тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалады. 

      8. Кәмелетке толмаған адам келтірген зияны үшін жәбірленушіден өзі кешірім сұрайды. 

      9. Пробациялық бақылау осы Кодекстің 44-бабы екінші бөлігінің қағидалары бойынша бір 

жылға дейінгі мерзімге белгіленеді. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z68
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z68
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1600000501#z232
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z44


      10. Осы Кодекстің 84-бабы бірінші бөлігінің 2) және 4) тармақтарында көзделген тәрбиелік 

ықпалы бар мәжбүрлеу шараларын қолдану мерзімі қылмыстық теріс қылық жасаған кезде – 

ұзақтығы алты айға дейін, онша ауыр емес қылмыс жасаған кезде – алты айдан бір жылға дейін, 

ауырлығы орташа қылмыс жасаған кезде – бір жылдан екі жылға дейін және ауыр қылмыс 

жасаған кезде екі жылдан үш жылға дейін белгіленеді. 

      11. Кәмелетке толмаған адам тәрбиелік ықпалы бар мәжбүрлеу шарасын бір жыл ішінде екі 

және 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 және материалдар кәмелетке толмаған адамды қылмыстық 

жауаптылыққа тарту үшін жіберіледі. 

86-бап. Кәмелетке толмағандарды жазаны өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босату 
      1. Кәмелетке толмаған жаста қылмыс жасағаны үшін бас бостандығынан айыруға, бас 

бостандығын шектеуге немесе түзеу жұмыстарына сотталған адамдар, оларда жазаны өтеудің 

немесе орындаудың белгіленген тәртібін қаскөйлікпен бұзушылық болмаған жағдайда:  

      1) онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс үшiн сот тағайындаған жаза мерзiмiнiң 

немесе мөлшерінің кемiнде төрттен бiрiн; 

      2) ауыр қылмыс үшiн сот тағайындаған жаза мерзімінің немесе мөлшерінің кемiнде үштен 

бiрiн; 

      3) адам өмiрiне қолсұғушылықпен ұштаспаған аса ауыр қылмыс үшiн сот тағайындаған жаза 

мерзiмiнiң кемiнде жартысын; 

      4) адам өмiрiне қолсұғушылықпен ұштасқан аса ауыр қылмыс үшiн сот тағайындаған жаза 

мерзімінің кемiнде үштен екiсiн іс жүзінде өтегеннен немесе орындағаннан кейiн шартты  түрде 

мерзімінен бұрын босатылуға жатады. 

      2. 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 мәселенi 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. 

      3. 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 және жазаны үкімдердің жиынтығымен жаза 

тағайындау қағидалары бойынша тағайындайды. 

87-бап. Кәмелетке толмағандарға жазаның өтелмеген бөлігін ауыстыру 
      1. Кәмелетке толмаған жаста қылмыс жасағаны үшін бас бостандығынан айыруды өтеп 

жатқан адамдарға, сот оларда жазаны өтеудің белгіленген тәртібін қаскөйлікпен бұзушылық 

болмаған кезде, жазаның қалған өтелмеген бөлігін: 

      1) онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс үшiн сот тағайындаған жаза мерзiмiнiң 

кемiнде бестен бiрiн; 

      2) ауыр қылмыс үшiн сот тағайындаған жаза мерзімінің төрттен бiрiн; 

      3) адам өмiрiне қолсұғушылықпен ұштаспаған аса ауыр қылмыс үшiн сот тағайындаған жаза 

мерзiмiнiң үштен бірін; 

      4) адам өмiрiне қолсұғушылықпен ұштасқан аса ауыр қылмыс үшiн сот тағайындаған жаза 

мерзімінің жартысын іс жүзінде өтегеннен кейiн бас бостандығын шектеуге ауыстырады.  

      2. Жазаның өтелмеген бөлігін ауыстыру кәмелетке толмаған жаста қылмыстық топ 

құрамында қылмыс жасағаны үшін сотталған адамдарға қолданылуы мүмкін. 

      Ескерту. 87-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 12.07.2018 № 180-VI (алғашқы ресми жарияланған 

күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 
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88-бап. Ескіру мерзімдері 
      Кәмелетке толмағандарды қылмыстық жауаптылықтан немесе жазаны өтеуден босату 

кезiнде қылмыстық жауаптылыққа тартудың немесе айыптау үкімінің ескіру мерзімдері тең 

жартысына қысқартылады. 

89-бап. Сотталғандықты жою мерзiмдерi 
      Он сегiз жасқа толғанға дейiн қылмыс жасаған адамдар үшiн осы Кодекстің 79-

бабында көзделген сотталғандықты жою мерзiмдерi қысқартылады және олар тиiсiнше: 

      1) бас бостандығынан айыруға қарағанда жазаның неғұрлым жеңiл түрлерiн іс жүзінде 

өтеуге; 

      2) онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс үшiн бас бостандығынан айыруды 

өтегеннен кейiн - бiр жылға; 

      3) ауыр қылмыс үшiн бас бостандығынан айыруды өтегеннен кейiн - екі жылға; 

      4) аса ауыр қылмыс үшін бас бостандығынан айыруды өтегеннен кейiн үш жылға тең 

болады. 

90-бап. Осы бөлiмнiң ережелерiн он сегiзден жиырма бір жасқа дейінгі адамдарға қолдану 
      Он сегiз бен жиырма бір жас аралығындағы қылмыс жасаған адамдарға жасаған іс-әрекетiнiң 

сипатын және жеке басын ескере отырып, сот айрықша жағдайларда, оларды ерекше режимде 

ұстайтын білім беру ұйымдарына орналастыруды қоспағанда, осы бөлiмнiң ережелерiн қолдана 

алады.  
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