Əкімшілік құқық бұзушылық туралы баптардан үзінділер
Қоғамдық тəртіпке жəне имандылыққа қол сұғатын əкəмшілік құқық
бұзушылықтар
434-бап. Ұсақ бұзақылық
1. Ұсақ бұзақылық, яғни қоғамдық орындарда былапыт сөйлеу, жеке тұлғаларға
қорлап тиiсу, тұрғын үй-жайларды қорлау, ортақ пайдалану орындарын,
саябақтарды, скверлердi ластау, оның iшiнде белгiленбеген орындарға
коммуналдық қалдықтарды тастау жəне айналасындағыларға сыйламаушылықты
бiлдiретiн, қоғамдық тəртiптi жəне жеке тұлғалардың тыныштығын бұзатын басқа
да осындай əрекеттер – он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға
не он тəулiкке дейiнгi мерзiмге əкiмшiлiк қамаққа алуға əкеп соғады.
2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, əкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн
бiр жыл iшiнде қайталап жасалған əрекеттер – он бес тəулiкке дейiнгi мерзiмге
əкiмшiлiк қамаққа алуға əкеп соғады.
435-бап. Кəмелетке толмаған адам жасаған бұзақылық
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 293-бабының бiрiншi бөлiгiнде
көзделген, он төрттен он алты жасқа дейiнгi кəмелетке толмаған адам жасаған
ұсақ бұзақылық немесе бұзақылық – ата-анасына немесе оларды алмастыратын
адамдарға жеті айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға əкеп соғады.
437-бап. Тыныштықты бұзу
1. Жеке тұлғалардың қалыпты демалысы мен тыныштығына кедергi келтiретiн,
түнгi уақытта (сағат 23-тен таңғы 6-ға дейiн) тыныштықты бұзу, оның iшiнде
тұрғын үй-жайларда жəне олардың сыртында шұғыл қажеттiлiкпен байланысы
жоқ шу шығаратын жұмыстарды жүргiзу – жеке тұлғаларға – бес, шағын
кəсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – он, орта
кəсіпкерлік субъектілеріне – он бес, ірі кəсіпкерлік субъектілеріне елу айлық
есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға əкеп соғады.
438-бап. Арнаулы қызметтердi көрiнеу жалған шақыру
1. Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарын, полицияны, медициналық жедел
жəрдемдi, авариялық қызметтердi көрiнеу жалған шақыру – жеке тұлғаларға отыз
айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға əкеп соғады.
439-бап. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы көрінеу
жалған ақпарат
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізетін органға сыбайлас жемқорлық
құқық бұзушылық фактісі туралы көрінеу жалған ақпарат хабарлау – жеке
тұлғаларға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға əкеп
соғады.
440-бап. Алкогольдік ішімдіктерді iшу немесе қоғамдық орындарға масаң
күйде келу
1. Жергiлiктi атқарушы орган алкогольдік ішімдіктерді құйып сатуға рұқсат еткен
сауда жəне қоғамдық тамақтандыру ұйымдарынан басқа, көшелерде жəне басқа
да қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдіктерді iшу немесе қоғамдық орындарға
адамның қадiр-қасиетiн жəне қоғамдық имандылықты қорлайтын масаң күйде
келу – бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға əкеп соғады.

441-бап. Жекелеген қоғамдық орындарда темекі бұйымдарын тұтынуға
тыйым салуды бұзу
1. Осы Кодекстің 564-бабының бесінші бөлігінде көзделген жағдайды қоспағанда,
Қазақстан Республикасының заңнамасында темекі бұйымдарын тұтынуға тыйым
салу белгiленген жекелеген қоғамдық орындарда темекi бұйымдарын тұтыну –
жеке тұлғаларға үш айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға əкеп
соғады.
443-бап. Қоғамдық тəртіпті қамтамасыз етуге қатысатын адамның заңды
талабына бағынбау
1. Қоғамдық тəртіпті қамтамасыз етуге қатысатын адамның заңды талабына
бағынбау – бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға əкеп
соғады.
444-бап. Құмар ойындарға қатысу, тарту немесе рұқсат беру
1. Құмар ойындарға (ақшаға, затқа жəне өзге де құндылықтарға) бұл үшiн
бөлiнбеген орындарда қатысу, сол сияқты бұған арнайы рұқсаты жоқ адамдардың
спорттық жəне өзге де жарыстарға ставка қабылдауы – ойын құралдары, ақша,
заттар жəне өзге де құндылықтар тəркiлене отырып, жеке тұлғаларға екі жүз
айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға əкеп соғады.
490-бап. Қазақстан Республикасының діни қызмет жəне діни бірлестіктер
туралы заңнамасын бұзу
1. Қазақстан Республикасының заңнамасында:
1) дiни жораларды, рəсімдерді жəне (немесе) жиналыстарды өткізуге;
2) қайырымдылық қызметті жүзеге асыруға;
3) діни əдебиетті жəне діни мазмұндағы өзге де материалдарды, діни
мақсаттағы заттарды əкелуге, əзірлеуге, шығаруға, басып шығаруға жəне
(немесе) таратуға;
4) ғибадат үйлерін (ғимараттарын) салуға, үйлерді (ғимараттарды) ғибадат
үйлері (ғимараттар) етіп қайта бейіндеуге (функционалдық мақсатын өзгертуге)
белгіленген талаптарды бұзу – қызметтi үш ай мерзімге тоқтата тұрып, жеке
тұлғаларға – елу, заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде
айыппұл салуға əкеп соғады.
505-бап. Қалалар мен елдi мекендердiң аумақтарын абаттандыру
қағидаларын бұзу, сондай-ақ қалалар мен елді мекендер инфрақұрылымы
объектілерін бұзу, жасыл екпелерін жою жəне бүлдіру
1. Қалалар мен елдi мекендердiң аумақтарын абаттандыру қағидаларын бұзу,
сондай-ақ қалалар мен елді мекендер инфрақұрылымы объектілерін бұзу, жасыл
екпелерін жою жəне бүлдіру – ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға –
жиырма, шағын кəсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес
ұйымдарға – отыз, орта кəсіпкерлік субъектілеріне – қырық, ірі кəсіпкерлік
субъектілеріне бір жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға əкеп
соғады.
2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, əкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн
бiр жыл iшiнде қайталап жасалған əрекеттер – жеке тұлғаларға – отыз, шағын
кəсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – қырық, орта
кəсіпкерлік субъектілеріне – елу, ірі кəсіпкерлік субъектілеріне үш жүз айлық
есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға əкеп соғады.

Қылмыстық құқық бұзушылық баптарынан үзінді
18-бап. Мас күйінде қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдардың
қылмыстық жауаптылығы
Алкогольді ішімдікті, есірткі, психотроптық заттарды немесе басқа да
есеңгірететін заттарды пайдалану салдарынан мас күйінде қылмыстық құқық
бұзушылық жасаған адам қылмыстық жауаптылықтан босатылмайды.
Меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар
187-бап. Ұсақ-түйек жымқыру
1. Ұсақ-түйек жымқыру, яғни болмашы мөлшерде жасалған, бөтеннің мүлкін
ұрлау, алаяқтық, иемденіп алу немесе талан-таражға салу, – бір жүз айлық
есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу
жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға
тартуға не қырық бес тəулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.
2. Бірнеше рет жасалған ұсақ-түйек жымқыру – бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке
дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш
жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не тоқсан тəулікке
дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.
188-бап. Ұрлық
1. Ұрлық, яғни бөтеннің мүлкін жасырын жымқыру – мүлкі тəркіленіп немесе
онсыз, бір мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не
сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жылға дейiнгі мерзімге бас бостандығын
шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
2. Мынадай: 1) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен; 2) бiрнеше рет; 3)
тұрғын, қызметтiк немесе өндiрiстiк үй-жайға, қоймаға не көлік құралына заңсыз
кiрумен; 4) ақпараттық жүйеге заңсыз кіру не телекоммуникациялар желісі
бойынша берілетін ақпаратты өзгерту жолымен жасалған ұрлық – мүлкі
тəркіленіп, үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға
не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бес жылға дейiнгі мерзімге бас
бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
189-бап. Сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету
1. Кiнəлiге сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi иемденiп алу немесе талан-таражға
салу, яғни жымқыру – мүлкі тəркіленіп немесе онсыз, бір мың айлық есептiк
көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу
жұмыстарына не үш жылға дейiнгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол
мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
2. Мынадай: 1) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен; 2) бiрнеше рет
жасалған; 3) адам өзінің қызмет бабын пайдалана отырып жасаған дəл сол ісəрекет – мүлкi тəркiленіп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр
қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе
онсыз, үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не
сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не төрт жылға дейiнгi мерзiмге бас
бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
190-бап. Алаяқтық
1. Алаяқтық, яғни бөтеннің мүлкін жымқыру немесе алдау немесе сенімді теріс
пайдалану жолымен бөтен мүлiкке құқықты иемдену – мүлкі тəркіленіп, бір мың
айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде
түзеу жұмыстарына не екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не
сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

193-бап. Ерекше құнды заттарды ұрлау
1. Ерекше тарихи, ғылыми, көркемдiк немесе мəдени құндылығы бар заттарды
немесе құжаттарды жымқыру, оларды жымқыру тəсiлiне қарамастан, – мүлкi
тəркiленiп немесе онсыз, үш жылдан алты жылға дейiнгi мерзiмге бас
бостандығынан айыруға жазаланады.
194-бап. Қорқытып алушылық
1. Қорқытып алушылық, яғни күш қолдану не бөтеннің мүлкін жою немесе бүлдiру
қатерін төндіріп, сол сияқты жəбiрленушiнi немесе оның жақындарын
масқаралайтын мəлiметтердi не жариялануы жəбiрленушiнiң немесе оның
жақындарының мүдделерiне елеулі зиян келтiруi мүмкiн өзге де мəлiметтердi
тарату қатерін төндіріп бөтеннің мүлкін немесе мүлiкке құқықты беруді немесе
мүлiктiк сипаттағы басқа да əрекеттер жасауды талап ету – мүлкi тəркiленiп
немесе онсыз, төрт мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл
салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не төрт жылға дейiнгi мерзiмге бас
бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
Халықтың денсаулығына жəне адамгершілікке қарсы қылмыстық құқық
бұзушылық
291-бап. Өткізу мақсатынсыз есірткі, психотроптық заттардың, оларға
тақылеттес заттардың, олардың прекурсорларының заңсыз айналымы
1. Қоғамдық орындарда есірткі, психотроптық заттарды, оларға тақылеттес
заттарды, олардың прекурсорларын медициналық емес тұтыну - жүз айлық
есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу
жұмыстарына, не жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға
тартуға, не екі айға дейінгі мерзімге қамауға алуға жазаланады.
2. Есірткі, психотроптық заттарды, оларға тақылеттес заттарды, олардың
прекурсорларын өткізу мақсатынсыз заңсыз жасау, қайта өңдеу, иемденіп алу,
сақтау, тасымалдау - екі жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл
салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не жүз сексен сағатқа дейінгі
мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не үш айға дейінгі мерзімге қамауға алуға
жазаланады.
3. Есірткі, психотроптық заттарды, оларға тақылеттес заттарды ірі мөлшерде
өткізу мақсатынсыз заңсыз жасау, қайта өңдеу, иемденіп алу, сақтау, тасымалдау
- үш жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға, не сол
мөлшерде түзеу жұмыстарына, не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге
қоғамдық жұмыстарға тартуға, не төрт айға дейінгі мерзімге қамауға алуға
жазаланады.
4. Есірткі, психотроптық заттарды, оларға тақылеттес заттарды аса ірі мөлшерде
өткізу мақсатынсыз заңсыз жасау, қайта өңдеу, иемденіп алу, сақтау, тасымалдау
- үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға
жазаланады.
297-бап. Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді өткізу мақсатында
заңсыз дайындау, қайта өңдеу, иемдену, сақтау, тасымалдау, жөнелту не
өткізу
1. Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді өткізу мақсатында заңсыз
дайындау, қайта өңдеу, иемдену, сақтау, тасымалдау, оларды жөнелту не өткізу –
мүлкi тəркiленiп, бес жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан
айыруға жазаланады.
2. Ірі мөлшердегі есірткі, психотроптық заттарға, сол тектестерге қатысты
жасалған дəл сол іс-əрекеттер – мүлкi тəркiленiп, алты жылдан он екі жылға
дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
298-бап. Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді жымқыру не

қорқытып алу
1. Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді жымқыру не қорқытып алу – үш
жылдан жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
302-бап. Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді тұтыну үшiн
притондар ұйымдастыру немесе оларды ұстау жəне осы мақсаттар үшiн үйжайлар беру
1. Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді тұтыну үшiн притондар
ұйымдастыру немесе оларды ұстау, сол сияқты осы мақсаттар үшiн үй-жайлар
беру – мүлкi тəркiленiп, үш жылдан жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас
бостандығынан айыруға жазаланады.
303-бап. Есiрткi, психотроптық немесе улы заттармен жұмыс істеу
қағидаларын бұзу
1. Есiрткi, психотроптық немесе улы заттарды өндiру, дайындау, қайта өңдеу,
иемдену, сақтау, есепке алу, босату, тасымалдау, əкелу, əкету, жөнелту не жою
қағидаларын бұзу, егер бұл іс-əрекеттi аталған қағидаларды сақтау мiндетiне
кiретiн адам жасаса, – белгiлi бiр лауазымды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен
айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, үш
жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол
мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық
жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тəулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға
жазаланады.
310-бап. Дəрiлiк немесе басқа да құралдарды пайдаланып есеңгiрету үшiн
притондар ұйымдастыру немесе оларды ұстау
1. Есiрткi, психотроптық заттарға, сол тектестерге жатпайтын дəрiлiк немесе
басқа да құралдар мен заттарды пайдаланып есеңгiрету үшiн притондар
ұйымдастыру немесе оларды ұстау, сол сияқты осы мақсаттар үшiн үй-жай беру –
мүлкi тəркiленiп, екі мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл
салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жылға дейiнгi мерзiмге бас
бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
311-бап. Порнографиялық материалдарды немесе заттарды заңсыз тарату
1. Порнографиялық материалдарды немесе заттарды тарату немесе жарнамалау
мақсатында оларды заңсыз дайындау, тарату, жарнамалау, сол сияқты
порнографиялық
сипаттағы
баспа
басылымдарын,
кинонемесе
бейнематериалдарды, бейнелерді немесе өзге де заттарды заңсыз алып өту
немесе олармен сауда жасау – мүлкi тəркiленiп немесе онсыз, екі мың айлық
есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу
жұмыстарына не екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол
мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
312-бап. Кəмелетке толмағандардың порнографиялық бейнелерi бар
материалдарды немесе заттарды дайындау жəне олардың айналымы не
оларды порнографиялық сипаттағы ойын-сауық iс-шараларына қатысу
үшiн тарту
1. Кəмелетке толмағандардың порнографиялық бейнелерi бар материалдарды
немесе заттарды тарату, жария көрсету немесе жарнамалау мақсатында
дайындау, сақтау немесе Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы
арқылы алып өту не тарату, жария көрсету немесе жарнамалау – мүлкі
тəркiленіп, үш жылдан алты жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға
жазаланады.
313-бап. Қатыгездiк пен күш қолдануға бас ұруды насихаттайтын

туындыларды заңсыз тарату
Қатыгездiк пен күш қолдануға бас ұруды насихаттайтын кино- жəне
бейнематериалдарды жəне басқа да туындыларды тарату немесе жарнамалау
мақсатында заңсыз дайындау, тарату, жарнамалау, көрсету, сол сияқты
қатыгездiк пен күш қолдануға бас ұруды насихаттайтын баспа басылымдарымен,
кино- немесе бейнематериалдармен заңсыз сауда жасау –мүлкi тəркiленiп
немесе онсыз, екі мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл
салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жылға дейiнгi мерзiмге бас
бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
316-бап. Жануарларға қатыгездiк жасау
1. Жануарларға олардың өлуiне немесе мертiгуiне əкеп соққан қатыгездiк жасау,
егер бұл іс-əрекет бұзақылық ниетпен немесе садистік əдiстерді қолдана отырып
немесе жас балалардың көз алдында жасалса, –
екi жүз айлық есептiк
көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу
жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға
тартуға не алпыс тəулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.
405-бап. Қоғамдық немесе дiни бiрлестiктiң не өзге де ұйымның
экстремизмдi немесе терроризмді жүзеге асыруына байланысты олардың
қызметiне соттың тыйым салу немесе тарату туралы шешiмiнен кейiн
олардың қызметiн ұйымдастыру жəне оған қатысу
1. Қоғамдық немесе дiни бiрлестiкке не өзге де ұйымға қатысты олардың
экстремизмдi немесе терроризмді жүзеге асыруына байланысты қызметiне
тыйым салу немесе тарату туралы заңды күшiне енген сот шешiмi бола тұра,
олардың қызметiн ұйымдастыру – шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды
Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге бес жыл мерзімге шығарып
жібере отырып, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен
айналысу құқығынан бес жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз,
алты мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол
мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын
шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
419-бап. Көрiнеу жалған сөз жеткiзу
1. Қылмыстық теріс қылық жасалғаны туралы көрiнеу жалған сөз жеткiзу – үш жүз
айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде
түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық
жұмыстарға тартуға жазаланады.
434-бап. Қылмыс туралы хабарламау
Дайындалып жатқаны немесе жасалғаны анық белгiлi аса ауыр қылмыс не
дайындалып жатқаны анық белгілі терроризм актісі туралы хабарламау – алты
мың айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол
мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын
шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
Ескерту. Қылмыс жасаған адамның жұбайы (зайыбы) немесе жақын туысы,
сондай-ақ дiни қызметшiлер тəубе үстінде өздерiне сенiп сырын ашқан
адамдардың жасаған қылмыстары туралы хабарламағаны үшiн осы бап бойынша
қылмыстық жауаптылыққа жатқызылмайды.

