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ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 

 
  25-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық 
      1. Осы Кодексте сол үшін әкiмшiлiк жауаптылық көзделген, жеке 

тұлғаның құқыққа қарсы, кiнәлi (қасақана немесе абайсызда жасаған) 

әрекетi не әрекетсiздiгi немесе заңды тұлғаның құқыққа қарсы әрекетi не 

әрекетсiздiгi әкiмшiлiк құқық бұзушылық деп танылады. 

      2. Осы Кодекстiң Ерекше бөлiгiнiң баптарында көзделген құқық 

бұзушылықтар үшiн, егер бұл құқық бұзушылықтар өзiнiң сипаты бойынша 

заңнамаға сәйкес қылмыстық жауаптылыққа әкеп соқпаса, әкiмшiлiк 

жауаптылық туындайды. 

 

  28-бап. Әкiмшiлiк жауаптылыққа жататын тұлғалар 
      Әкiмшiлiк жауаптылыққа: 

      1) әкімшілік құқық бұзушылық аяқталған немесе оның жолын кескен 

кезде он алты жасқа толған, ақыл-есi дұрыс жеке тұлға; 

      2) заңды тұлға жатады. 

 

65-бап. Кәмелетке толмағандардың әкiмшiлiк жауаптылығы 
      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған кезде он алты жасқа толған, 

бiрақ он сегiзге толмаған адамдар осы тараудың күшi қолданылатын 

кәмелетке толмағандар деп танылады. 

      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған кәмелетке толмаған адамға 

тәрбиелiк ықпал етудiң шаралары қолданыла отырып, әкiмшiлiк жаза 

қолданылуы мүмкiн. 

 

25-тарау. ҚОҒАМДЫҚ ТӘРТIПКЕ ЖӘНЕ ИМАНДЫЛЫҚҚА ҚОЛ 

СҰҒАТЫН ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 
       

434-бап. Ұсақ бұзақылық 
      1. Ұсақ бұзақылық, яғни қоғамдық орындарда былапыт сөйлеу, жеке 

тұлғаларға қорлап тиiсу, тұрғын үй-жайларды қорлау және 

айналасындағыларға сыйламаушылықты бiлдiретiн, қоғамдық тәртiптi және 

жеке тұлғалардың тыныштығын бұзатын басқа да осындай әрекеттер – бес 

айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға не он тәулiкке дейiнгi 

мерзiмге әкiмшiлiк қамаққа алуға әкеп соғады. 

      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза 

қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер – он бес 

тәулiкке дейiнгi мерзiмге әкiмшiлiк қамаққа алуға әкеп соғады. 

      3. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген, осы Кодекстiң 50-

бабының екіншi бөлiгiне сәйкес әкiмшiлiк қамаққа алу қолданылмайтын 

адамдар жасаған әрекеттер – жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде 

айыппұл салуға әкеп соғады.                                                 
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435-бап. Кәмелетке толмаған адам жасаған бұзақылық 

      Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 293-бабының бiрiншi 

бөлiгiнде көзделген, он төрттен он алты жасқа дейiнгi кәмелетке толмаған 

адам жасаған ұсақ бұзақылық немесе бұзақылық – 

      ата-анасына немесе оларды алмастыратын адамдарға жеті айлық есептiк 

көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады. 

 

440-бап. Алкогольдік ішімдіктерді iшу немесе қоғамдық орындарға 

масаң күйде келу 
      1. Жергiлiктi атқарушы орган алкогольдік ішімдіктерді құйып сатуға 

рұқсат еткен сауда және қоғамдық тамақтандыру ұйымдарынан басқа, 

көшелерде және басқа да қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдіктерді iшу 

немесе қоғамдық орындарға адамның қадiр-қасиетiн және қоғамдық 

имандылықты қорлайтын масаң күйде келу – бес айлық есептік көрсеткіш 

мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді. 

      2. Он сегіз жасқа толмаған адамдардың қоғамдық орындарға масаң 

күйде келуі, сол сияқты олардың алкогольдік ішімдіктерді ішуі – ата-

анасына немесе оларды алмастыратын адамдарға бес айлық есептік 

көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді. 

      3. Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік 

жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасаған әрекеттер – он 

айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға не бес тәулікке дейінгі 

мерзімге әкімшілік қамаққа алуға алып келеді. 

  

 442-бап. Кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз 

түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде немесе тұрғынжайдан тыс 

жерде болуы 
      1. Кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта заңды өкілдерінің еріп 

жүруінсіз сағат 22-ден таңғы 6-ға дейін ойын-сауық мекемелерінде болуы – 

заңды өкілдеріне үш айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға 

әкеп соғады. 

      2. Кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз 

тұрғынжайдан тыс жерде сағат 23-тен таңғы 6-ға дейін болуы – заңды 

өкілдеріне ескерту жасауға әкеп соғады. 

      3. Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік 

жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер –

заңды өкілдеріне жеті айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға 

әкеп соғады. 

  

443-бап. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын адамның 

заңды талабына бағынбау 
      1. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын адамның заңды 

талабына бағынбау – бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл 

салуға әкеп соғады. 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z293


      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза 

қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет 

(әрекетсіздік) – он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не 

бес тәулікке дейін әкімшілік қамаққа алуға әкеп соғады. 

  

652-бап. Қазақстан Республикасының әскери қызмет саласындағы 

заңнамасын бұзу 

      1. Әскери қызмет мiндеттерiн орындау кезінде немесе орындауға 

байланысты бiр әскери қызметшiнiң екiншiні қорлауы – жиырма бес айлық 

есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға немесе он тәулікке дейін 

әкімшілік қамаққа алуға әкеп соғады. 

      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза 

қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет – елу айлық 

есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға немесе он бес тәулікке дейін 

әкімшілік қамаққа алуға әкеп соғады. 

      3. Бейбіт уақытта, әскерге шақыру немесе келісімшарт бойынша әскери 

қызмет өткеріп жүрген әскери қызметші жасаған, ұзақтығы екі тәуліктен 

асатын, бірақ он тәуліктен аспайтын уақытқа бөлімді немесе қызмет орнын 

өз бетімен тастап кету, сол сияқты бөлімнен босатылу, тағайындалу, 

ауыстырылу кезінде, іссапардан, демалыстан немесе емдеу мекемесінен 

қызметке дәлелсіз себептермен мерзімінде келмеу – жиырма бес айлық 

есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға немесе он тәулікке дейінгі 

мерзімге әкімшілік қамаққа алуға әкеп соғады. 

      4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, ұзақтығы он тәуліктен 

асатын, бірақ бір айдан аспайтын уақыттағы әрекеттер – елу айлық есептік 

көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға немесе он бес тәулікке дейінгі 

мерзімге әкімшілік қамаққа алуға әкеп соғады. 

      5. Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

жөніндегі әскери нарядтың құрамына кіретін адамның қызмет өткеру 

қағидаларын бұзуы, егер бұл әрекетте қылмыстық жаза қолданылатын іс-

әрекет белгілері болмаса, – он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 

айыппұл салуға не бес тәулікке дейін әкімшілік қамаққа алуға әкеп соғады. 

      6. Бағынбау, яғни бастықтың бұйрығын орындаудан ашықтан-ашық бас 

тарту, сол сияқты қызмет мүдделеріне елеулі зиян келтірмеген, бастықтың 

белгіленген тәртіппен берген бұйрығын бағыныштының өзгедей қасақана 

орындамауы – жиырма бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл 

салуға немесе он бес тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа алуға әкеп 

соғады. 

  

18-тарау. ӘСКЕРИ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 

 

437-бап. Бұйрыққа бағынбау немесе оны өзгедей орындамау 

      1. Қызмет мүдделеріне елеулі зиян келтірген бағынбау, яғни бастықтың 

бұйрығын орындаудан бас тарту, сол сияқты бастықтың белгiленген 

тәртiппен берiлген бұйрығын бағыныштының өзгедей қасақана орындамауы 



– бір жүз жиырма айлық есептiк көрсеткiшке дейінгі мөлшерде айыппұл 

салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не отыз тәулiкке дейiнгi 

мерзiмге қамаққа алуға жазаланады. 

      2. Адамдар тобы немесе алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы 

жасаған, сол сияқты ауыр зардаптарға әкеп соққан нақ сол iс-әрекеттер – бес 

жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

      3. Осы баптың бірінші немесе екiншi бөлiктерінде көзделген, 

қылмыстық топ жасаған, ұрыс жағдайында немесе төтенше жағдай кезiнде 

жасалған iс-әрекеттер – бес жылдан он бес жылға дейiнгi мерзiмге, ал 

ауырлататын мән-жайлар болған кезде – он жылдан жиырма жылға дейiнгi 

мерзiмге бас бостандығынан айыруға не өмiр бойына бас бостандығынан 

айыруға жазаланады. 

      4. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген, соғыс 

уақытында жасалған iс-әрекеттер – он бес жылдан жиырма жылға дейiнгi 

мерзiмге бас бостандығынан айыруға не өмiр бойына бас бостандығынан 

айыруға не өлiм жазасымен жазаланады. 

      5. Ауыр зардаптарға әкеп соққан, қызметке ұқыпсыз қарау не адал 

қарамау салдарынан бұйрықты орындамау – екі жүз айлық есептiк 

көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу 

жұмыстарына не елу тәулiкке дейiнгi мерзiмге қамаққа алуға жазаланады. 

      6. Осы баптың бесінші бөлiгiнде көзделген, соғыс уақытында, ұрыс 

жағдайында немесе төтенше жағдай кезiнде жасалған iс-әрекет – үш 

жылдан он жылға дейінгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

  

440-бап. Әскери қызметшiлер арасында бағыныштылық қатынастар 

болмаған кезде олардың арасындағы өзара қарым-қатынастардың 

жарғылық қағидаларын бұзу 

      1. Әскери қызметшiлер арасында бағыныштылық қатынастар болмаған 

кезде олардың арасындағы өзара қарым-қатынастардың жарғылық 

қағидаларын жәбiрленушiнi ұрып-соғудан, денсаулығына жеңiл зиян 

келтіруден немесе өзге де күш қолданудан көрінген не оның абыройы мен 

қадiр-қасиетiн түсіруге немесе қорлауға байланысты бұзу – бір жүз алпыс 

айлық есептiк көрсеткiшке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол 

мөлшерде түзеу жұмыстарына не қырық тәулiкке дейiнгi мерзiмге қамаққа 

алуға жазаланады. 

      2. Бірнеше рет жасалған дәл сол іс-әрекет – екі жүз айлық есептiк 

көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу 

жұмыстарына не елу тәулiкке дейiнгi мерзiмге қамаққа алуға жазаланады. 

      3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген: 

      1) екi немесе одан да көп адамға қатысты; 

      2) адамдар тобы немесе алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы 

жасаған; 

      3) қару немесе арнайы құралдар қолданып; 



      4) денсаулыққа ауыр немесе ауырлығы орташа зиян келтiріп жасалған 

іс-әрекеттер – төрт жылдан сегіз жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан 

айыруға жазаланады. 

      4. Осы баптың бiрiншi, екiншi немесе үшінші бөлiктерiнде көзделген, 

қылмыстық топ жасаған не адам өліміне немесе өзге де ауыр зардаптарға 

әкеп соққан іс-әрекеттер – 

      сегіз жылдан он екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға 

жазаланады. 

                                                                                                            

441-бап. Бөлімді немесе қызмет орнын өз бетімен тастап кету 

      1. Бейбiт уақытта жасалған, бөлiмдi немесе қызмет орнын өз бетiмен 

тастап кету, сол сияқты қызметке дәлелсiз себептермен мерзiмiнде келмеу, 

егер өз бетiмен болмау бір айдан ұзаққа созылса, – екi мың айлық есептiк 

көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу 

жұмыстарына, не үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не 

сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

      2. Қызмет бабымен сенiп тапсырылған қарумен жасалған не адамдар 

тобы немесе алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы жасаған, бөлiмдi 

немесе қызмет орнын өз бетiмен тастап кету, егер өз бетiмен болмау бiр 

тәулiктен ұзаққа созылса, – бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан 

айыруға жазаланады. 

      3. Ұрыс жағдайында немесе төтенше жағдай кезiнде жасалған, бөлiмдi 

немесе қызмет орнын өз бетiмен тастап кету, егер өз бетiмен болмау бір 

тәулiктен ұзаққа созылса, – бес жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге бас 

бостандығынан айыруға жазаланады. 

      4. Ұзақтығына қарамастан, соғыс уақытында бөлiмдi немесе қызмет 

орнын өз бетiмен тастап кету – он жылдан он бес жылға дейiнгi мерзiмге 

бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

       

 442-бап. Қашқындық 

      1. Қашқындық, яғни әскери қызметтен жалтару мақсатында бөлiмдi 

немесе қызмет орнын өз бетімен тастап кету, сол сияқты осындай мақсатпен 

қызметке келмеу – бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға 

жазаланады. 

      2. Қызмет бабымен сенiп тапсырылған қарумен қашу, сол сияқты алдын 

ала сөз байласу арқылы адамдар тобы жасаған қашқындық – үш жылдан 

жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

      3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген, ұрыс 

жағдайында немесе төтенше жағдай кезінде жасалған іс-әрекеттер – он 

жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға не 

өмір бойына бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

      4. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген, соғыс 

уақытында жасалған іс-әрекеттер – он жылдан жиырма жылға дейінгі 

мерзімге бас бостандығынан айыруға не өмір бойына бас бостандығынан 

айыруға не өлім жазасына жазаланады. 



443-бап. Әскери қызметті атқарудан жалтару немесе бас тарту 

      1. Әскери қызметшiнiң аурумын деп жалған сылтаурату немесе өзiне 

қандай да бiр болмасын зақым келтiру (дене мүшесiн зақымдау) не 

денсаулығына өзге де зиян келтiру немесе жалған құжат жасау немесе 

өзгеше алдау жолымен әскери қызмет мiндеттерiн орындаудан жалтаруы, 

сол сияқты әскери қызметті атқарудан бас тартуы – екі жүз айлық есептiк 

көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу 

жұмыстарына не елу тәулiкке дейiнгi мерзiмге қамаққа алуға жазаланады. 

      2. Ұрыс жағдайында немесе төтенше жағдай кезінде жасалған дәл сол іс-

әрекеттер – он жылдан жиырма жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан 

айыруға не өмір бойына бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

      3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, соғыс уақытында жасалған 

іс-әрекеттер – он жылдан жиырма жылға дейінгі мерзімге бас 

бостандығынан айыруға не өмір бойына бас бостандығынан айыруға не 

өлім жазасына жазаланады. 

 

450-бап. Билiктi терiс пайдалану 

      1. Бастықтың немесе лауазымды адамның билiктi немесе қызмет бабын 

өзi немесе басқа адамдар немесе ұйымдар үшiн пайда мен артықшылықтар 

алу не басқа адамдарға немесе ұйымдарға зиян келтiру мақсатында қызмет 

мүдделерiне қайшы теріс пайдалануы, егер бұл азаматтардың немесе 

ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiн не қоғамның немесе 

мемлекеттiң заңмен қорғалатын мүдделерiн елеулі түрде бұзуға әкеп соқса, 

– мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір 

қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, төрт мың 

айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол 

мөлшерде түзеу жұмыстарына не төрт жылға дейiнгi мерзiмге бас 

бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға 

жазаланады. 

      2. Ауыр зардаптарға әкеп соққан дәл сол іс-әрекет – мүлкі тәркіленіп, 

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу 

құқығынан өмір бойына айыра отырып, төрт жылдан жетi жылға дейiнгi 

мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

      3. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген, ұрыс 

жағдайында жасалған іс-әрекеттер – мүлкі тәркіленіп, белгілі бір 

лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 

өмір бойына айыра отырып, жеті жылдан он бес жылға дейiнгi мерзiмге бас 

бостандығынан айыруға жазаланады. 

      4. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген, соғыс 

уақытында жасалған іс-әрекеттер – мүлкі тәркіленіп, белгілі бір 

лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 

өмір бойына айыра отырып, он жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас 

бостандығынан айыруға не өмір бойына бас бостандығынан айыруға 

жазаланады. 

 



   451-бап. Билiктi асыра пайдалану 

      1. Билiктi немесе қызметтiк өкiлеттiктердi асыра пайдалану, яғни 

бастықтың немесе лауазымды адамның өзiнiң құқықтары мен 

өкiлеттiктерiнің шегiнен анық шығатын, азаматтардың немесе ұйымдардың 

құқықтары мен заңды мүдделерiн не қоғамның немесе мемлекеттiң заңмен 

қорғалатын мүдделерiн елеулi түрде бұзуға әкеп соққан әрекеттер жасауы – 

бес мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол 

мөлшерде түзеу жұмыстарына не бес жылға дейiнгi мерзiмге бас 

бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға 

жазаланады. 

      2. Ауыр зардаптарға әкеп соққан не: 

      1) қару немесе арнайы құралдар қолданып; 

      2) өзi немесе басқа адамдар немесе ұйымдар үшiн пайда мен 

артықшылықтар алу не басқа адамдарға немесе ұйымдарға зиян келтiру 

мақсатында жасалған дәл сол іс-әрекет – белгілі бір лауазымдарды атқару 

немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра 

отырып, ал 2) тармақта көзделген жағдайларда мүлкі тәркіленіп, бес 

жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға 

жазаланады. 

      3. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген, ұрыс 

жағдайында жасалған іс-әрекеттер – мүлкі тәркіленіп, белгілі бір 

лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 

өмір бойына айыра отырып, жеті жылдан он бес жылға дейiнгi мерзiмге бас 

бостандығынан айыруға жазаланады. 

      4. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген, соғыс 

уақытында жасалған іс-әрекеттер – мүлкі тәркіленіп, белгілі бір 

лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 

өмір бойына айыра отырып немесе онсыз, он жылдан жиырма жылға дейiнгi 

мерзiмге бас бостандығынан айыруға не өмiр бойы бас бостандығынан 

айыруға жазаланады. 

                                                                                                                         

453-бап. Қызметке салғырт қарау 

      1. Бастықтың немесе лауазымды адамның қызметке елеулі зиян 

келтiрген салғырт қарауы – бір мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі 

мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір 

жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас 

бостандығынан айыруға жазаланады. 

      2. Ауыр зардаптарға әкеп соққан дәл сол іс-әрекет – 

      бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

      3. Осы баптың бiрiншi немесе екінші бөлiктерiнде көзделген, соғыс 

уақытында немесе ұрыс жағдайында жасалған іс-әрекеттер – үш жылдан он 

жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

  



«Дарынды балаларға арналған Ш.Уәлиханов атындағы "Жас Ұлан" 

арнайы ерлер мектеп-лицей-интернатында» тәрбиеленушілердің iшкi 

Жарғысы 

 

 Тәрбиеленуші міндетті: 

 Мемлекет Конституциясын және зандарын, лицей Жарғысын, лицейдің 

ішкі тәртіп ережелерін, ұлан намысы Кодексін қатан ұстануға. 

 Қажымай, талмай білім алуға; жан-жақты дамыған, жоғары сауатты, 

мәдениетті адам болуға ұмтылуға; сабақтарда оқытушылар мен басшыларды 

назар қойып тыңдауға, барлық оқу және қызметтік тапсырмаларды, 

бұйрықтарды нақты және мерзімінде орындауға. 

 Шең бойынша ез тегіне, кішілерге, үлкендерге құрметпен қарауға; әскери 

қызметке, мемлекет дәстүрлеріне және оның қарулы күштеріне, ардагерлерге 

жоғары құрметпен қарауға; ҚР ҚК тарихын, Отанның белгі! адамдарының 

атын білуге; 

 Әр кезде мұнтаздай болып, таза улгі бойынша киінуге, жинақы, 

мәдениетті және тәрбиелі болуға, өз киім улгісін, айырым белгілерін, ар-

намыс пен абыройды, өз жолдастарын, командирлерін, оқытушыларын және 

өз намысы мен абыройын жоғары бағалауға; 

 Этикет, сыпайылық ережелерін мултіксіз орындауға, шен бойынша 

теңдермен және үлкендермен, лицей оқытушыларымен, ҚР кез келген әскери 

ұйымдарының әскерлерімен, мемлекеттік қызметтік тұлғалармен, сонымен 

қатар, мемлекеттік сыйлықтарының кавалерлерімен, лицей түлектерімен 

(олар лицейді бітіргендік туралы белгіні тағып жүрсе) сәлемдесуге; төменгі 

сынып уландары, шені тең болған жағдайда, жоғарғы сынып ұландарымен 

бірінші  сәлемдеседі; 

 Әйел адамдарға, мүгедектерге, элйздерге, кішілерге қатысты нағыз 

жігіт болуға, құрбылармен қалыпты мейірімді қарым- қатынаста болуға, әр 

кезде өзін абыроймен ұстауға; 

 Жақын және туған- туыстарды құрметтеуге; 

 Жеке гигиена ережелерін міндетті түрде орындауға, жинақы, қысқа шаш 

улгісімен жүруге; 

 Қызмет жерінде (және таныс емес адамдарға) "Сіз" деп, әдепті түрде назар 

аудартуға және осыны басқалардан да талап етуге, шені немесе жасы жоғары 

болған жағдайда да; сапта турғанда алдына сыпайы сөздерін қосып барлығын 

шен бойынша атауға, ал кішілерге шені мен тегі атап; саптан тыс жерде аты 

мен әкесінің атын атап сөйлеуге рұқсат етіледі; еркін түрде сөйлесуге 

қызметтен тыс уақытта, достық, формальды емес қарым-қатынас жасаған 

кезде ғана рұқсат етіледі. 

 

 Ұлан ар-намысыньщ зандары: 

 Ұлан - сенімді. Ол шындықты айтады. Оның сөзі - намыс. Ол өз 

уәдесінде тұрады. Шындық - өмір сұру қалпынын бір бөлігі. Адамдар, оған 

сене алады. 



 БЕРІК. Ол жанұяға, өз командирлеріне, Халыққа, Отанға, 

жолдастарына берік. Ол өз елінің тарихы мен даңқына берік; мемлекеттік 

рәміздерді құрметтейді, Отанды кез келген шапқыншылықтан қорғауға 

дайын. 

 МЕЙІРІМДІ. Ұлан, күш мейірімділкте екендігін ұғады және басқаларға 

өзіне сияқты көзқараспен қарайды. Ол кушті тек төтенше жағдайларда ғана, 

оған, қоршағандарға немесе елге қayiп төнгеде қолданады. Ол тipi, зілсіз 

жанға тиіспейді. 

 ДОС ПЕЙІЛДІ. Ол басқаларды ұруға ұмтылады. Ол салттары оның 

салтына ұксас еместерді қадірлейді.  Ол ceнімді  дос және жолдас. 

 ИГІЛІКТІ. Ол жас пен қоғамдағы орынға қарамастан барлығымен 

сыпайы. Ол жақсы, игілікті адамдарды  жақындастыратынын  біледі. 

 ТӘРТІПТІ. Ол жанұя, ұйым, оқу орын ережелерін ұстанады. Ол лицей 

жартысын, өз елінің зандарын мүлтіксіз орындайды. Егер заңдарды әділетсіз 

деп есептесе, оларды бұзбай өзгертугеуге тырысады. 

 СЕРГЕК. Ол барлығынан жақсы жақтарды іздейді кездескен 

мәселелердің барлығын жақсы көңіл күймен шешеді.  

 ҰҚЫПТЫ. Ол уақытты мен меншігін ұқыпты ұстайды. Ол табиғатты, 

халық байлығын және жеке мүлікті қорғайды. 

 ЖИНАҚЫ. Ол өз үйінің тазалығын, жеке тазалықты сақтайды, өз киім 

үлгісін ешқашан бұзбайды, оларға құрметпен қарайды. 

 ҚАМҚОР. Ол басқаларға қамқор болады, зорлықсыз, ақы немесе 

мақтау күтпей көмектеседі. 

 БАТЫЛ. Ол қорықса да, қayiп алдында берілмейді белігілі бip қауіп 

қатерге немесе тікелей мазаққа қарамастан, дұрыс деп есептейді қорғау үшін 

оның парызы намысы және ерлігі бар.  

 

Мадақтау мен жазалау 

Tepic қылықтардың үш тобы бар: 

1. Тентектік: 

• Балалық жасқа тән ұшқалақтық, 

• Ағаттылық 

• Өз әрекеттерін ойлап істемеу 

• Жаман үлгілер 

• Epiк тұрактылығы мен мейірімділігінін жеткіліктсіздігі. 

II. Бекітілген ережелер мен тәртіптерге қарсы жасалған тepic қылықтар: 

• Үлкенге сәлем бермеу 

• Сапқа қалып келу 

• Сапта тәртіп бұзу (сыныпта) 

• Тыңдамау 

• Маңызы аз кездегі дөрекілік 

• Төбелестер 

• Сабақ қарамау 

• Сыныпка кешіп келу 



• Уқыптылықтын жоқ болуы 

• Сабак кезінде кеніл бөлмеу және тентектік 

• Қазыналык заттарды бұзу 

• Жеке заттарды укыпты устамау 

• Оку-тәрбие процесі кезінде өздігімен 6іp жакка кетіп калу 

• Киім улгісін ұстанбау 

• Лицейден тыс жерлерде тәртіп ережелерін бұзу 

• Темекі тарту 

• Оку-тәрбие npoцесі барысында көніл ауытқытатын заттарды (артык) 

лицейге әкелу және пайдалану (уялы телефондар, плеерлер т.б.) 

• Қурбылармен, улкендермен қарым-қатынас жасағанда өрескелдік және 

дөрекілік көрсету 

• Озбырлык 

III. Ар-намыс пен адамгершілікке қарсы теріс қылықтар: 

• Әдепсіз сөздер 

• Жолдастарға қарсы өсек айту, ғайбаттау 

• Басқалардың заттарын бұзу 

• Командирлердін, жолдастардың өтipiк айтуы 

• Балағат сөз 

• Алдау 

• Жалған жолдастық (жалған сөз) 

• Ұрлык 

• Карта ойнау және жалпы акша қызығымен ойнайтын ойындар (құмарлык 

ойындар) 

• Маскүнемдік және нашақорлык заттарды қолдану. 

 


