
ЗМІСТ

Кримінальний кодекс
Азербайджанcької
Республіки, Кримінальний
кодекс Республіки Казахстан

Подивитись анотацію та купити на jurkniga.ua

https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-azerbaydzhanckoyi-respubliki-kriminalniy-kodeks-respubliki-kazakhstan/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-azerbaydzhanckoyi-respubliki-kriminalniy-kodeks-respubliki-kazakhstan/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-azerbaydzhanckoyi-respubliki-kriminalniy-kodeks-respubliki-kazakhstan/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-azerbaydzhanckoyi-respubliki-kriminalniy-kodeks-respubliki-kazakhstan/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-azerbaydzhanckoyi-respubliki-kriminalniy-kodeks-respubliki-kazakhstan/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


Анотація

У книзі представлено повний текст кримінального закону Азербайджанської
Республіки та Республіки Казахстан із змінами та доповненнями станом на
01.01.2016 року. Текст викладений на українській мові.

Видання розраховане на практикуючих юристів, науковців, викладачів,
аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також може бути
корисним усім, хто цікавиться законодавством іноземних держав.



УДК 343.2/.7(479.24)(094.4) 
ББК 67.9(5Азе)408-3
    К82

Станіч В. С.

К82 / Кримінальний кодекс Азербайджанcької Республіки, 
Кримінальний кодекс Республіки Казахстан під ред. В. Л. Менчинського. 
Переклад на українську мову – Т. В. Руденко. – К. : ОВК, 2016. – 490 с.

ISBN 978-617-7159-13-0
У книзі представлено повний текст кримінального закону Азербайджан-

ської Республіки та Республіки Казахстан із змінами та доповненнями ста-
ном на 01.01.2016 року. Текст викладений на українській мові.

Видання розраховане на практикуючих юристів, науковців, викладачів, 
аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також може бути корис-
ним усім, хто цікавиться законодавством іноземних держав.

Усі права захищені. 
Без письмового дозволу видавництва забороняється відтворення цієї книги 
повністю або частково будь-якими способами та в будь-якій формі, у 

тому числі в мережі Інтернет.

                                                                              УДК 343.2/.7(479.24)(094.4)
                                                                      ББК 67.9(5Азе)408-3 

                                                                                    © Станіч В. С., 2016 
                                                                                          © Руденко Т. В., 2016 

                                                                            © ОВК, 2016

ISBN 978-617-7159-13-0

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   2Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   2 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



3

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС 
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ

РЕСПУБЛІКИ
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ I. 
КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН

ГЛАВА 1 . ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ 
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ..............................................................................50

Стаття 1.  Кримінальний закон Азербайджанської Республіки .....................50
Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу  ...................................................50
Стаття 3. Підстава кримінальної відповідальності ........................................51
Стаття 4.  Принципи Кримінального кодексу та кримінальної 

відповідальності ...............................................................................51
Стаття 5. Принцип законності .........................................................................51
Стаття 6. Принцип рівності перед законом ....................................................51
Стаття 7. Принцип відповідальності за провину ...........................................51
Стаття 8. Принцип справедливості..................................................................51
Стаття 9. Принцип гуманізму ..........................................................................52

ГЛАВА 2. ДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ ........................................................52

Стаття 11.  Дія кримінального закону стосовно осіб, які вчинили 
злочин на території Азербайджанської Республіки .....................52

Стаття 12.  Дія кримінального закону стосовно осіб, які вчинили 
злочин поза межами Азербайджанської Республіки ...................53

Стаття 13. Видача осіб, які вчинили злочин (екстрадиція) ...........................54

ЗМІСТ
Вступ...................................................................................................................49

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   3Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   3 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



4

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки

РОЗДІЛ IІ. 
ПРО ЗЛОЧИН

ГЛАВА 3. ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ І КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ

Стаття 14. Поняття злочину .............................................................................55
Стаття 15. Класифікація злочинів ....................................................................55
Стаття 16. Повторність злочинів .....................................................................56
Стаття 17. Сукупність злочинів .......................................................................56
Стаття 18. Рецидив злочинів та його види ......................................................57

ГЛАВА 4. ОСОБИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ КРИМІНАЛЬНІЙ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ...........................................................................................................57

Стаття 19. Загальні умови кримінальної відповідальності ...........................57
Стаття 20. Вік, з якого настає кримінальна відповідальність .......................57
Стаття 21. Неосудність .....................................................................................58
Стаття 22.  Кримінальна відповідальність осіб із психічним 

розладом, що не виключає осудності ............................................58
Стаття 23.  Кримінальна відповідальність за злочин, вчинений 

в стані сп’яніння .............................................................................59
ГЛАВА 5. ВИНА .........................................................................................................59

Стаття 24. Форми вини .....................................................................................59
Стаття 25. Злочин, скоєний навмисно .............................................................59
Стаття 26. Злочин, вчинений з необережності ...............................................59

ГЛАВА 6. НЕЗАКІНЧЕНИЙ ЗЛОЧИН ..................................................................60

Стаття 27. Закінчений та незакінчений злочини ............................................60
Стаття 28. Приготування до злочину ..............................................................60
Стаття 29. Замах на злочин ..............................................................................60
Стаття 30. Добровільна відмова від злочину ..................................................60

ГЛАВА 7. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ ....................................................................61

Стаття 31. Співучасть .......................................................................................61
Стаття 32. Види співучасті ...............................................................................61
Стаття 33. Відповідальність співучасників злочину ......................................62
Стаття 34.  Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за 

попередньою змовою, організованою групою 

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   4Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   4 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



5

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки

або злочинним співтовариством  ...................................................62
Стаття 35.  Вчинення злочину, що не охоплюється спільним умислом 

(ексцес виконавця) ..........................................................................63
ГЛАВА 8. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ 

ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ .....................................................................................................63

Стаття 36. Необхідна оборона ..........................................................................63
Стаття 37.  Заподіяння шкоди при затриманні особи, яка 

вчинила злочин ...............................................................................64
Стаття 38. Крайня необхідність .......................................................................64
Стаття 39. Обґрунтований ризик .....................................................................65
Стаття 40. Виконання наказу або розпорядження..........................................65

РОЗДІЛ III. 
ПРО ПОКАРАННЯ

ГЛАВА 9. ПОНЯТТЯ, ЦІЛІ ПОКАРАННЯ І ВИДИ ПОКАРАНЬ ......................65

Стаття 41. Поняття і цілі покарання ................................................................65
Стаття 42. Види покарань .................................................................................65
Стаття 43. Основні і додаткові види покарань ...............................................66
Стаття 44. Штраф ..............................................................................................66
Стаття 45.  Позбавлення права керувати транспортним засобом ..................67
Стаття 46.  Позбавлення права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю .......................................................67
Стаття 47. Громадські роботи ..........................................................................67
Стаття 48.  Позбавлення спеціального, військового або 

почесного звання і державних нагород ........................................68
Стаття 49. Виправні роботи .............................................................................68
Стаття 50. Обмеження по військовій службі ..................................................69
Стаття 51. Конфіскація майна ..........................................................................69
Стаття 52.  Примусове видворення за межі Азербайджанської 

Республіки .......................................................................................69
Стаття 53. Обмеження свободи ........................................................................70
Стаття 54. Утримання в дисциплінарній військовій частині ........................71
Стаття 55. Позбавлення волі на певний строк ................................................71

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   5Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   5 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



6

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки

Стаття 56.  Призначення засудженим до позбавлення волі виду 
кримінально-виконавчої установи ................................................72

Стаття 57. Довічне позбавлення волі ..............................................................72
ГЛАВА 10. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ .........................................................73

Стаття 58. Загальні засади призначення покарання.......................................73
Стаття 59. Обставини, що пом’якшують покарання......................................73
Стаття 60.  Призначення покарання за наявності пом’якшувальних 

обставин ...........................................................................................74
Стаття 61. Обставини, які обтяжують покарання ..........................................75
Стаття 62.  Призначення більш м’якого покарання, ніж 

передбачено за даний злочин .........................................................76
Стаття 63.  Призначення покарання за незакінчений злочин ........................76
Стаття 64.  Призначення покарання за злочин, який 

вчинений у співучасті .....................................................................76
Стаття 65.  Призначення покарання при рецидиві злочинів ..........................77
Стаття 66.  Призначення покарання за сукупністю злочинів .........................77
Стаття 67.  Призначення покарання за сукупністю вироків ..........................78
Стаття 68.  Порядок визначення термінів при складанні покарань ..............79
Стаття 69.  Обчислення строків покарань та зарахування покарання ...........79
Стаття 70. Умовне засудження .........................................................................80
Стаття 71.  Відміна умовного засудження або продовження 

випробувального терміну ...............................................................80

РОЗДІЛ IV. 
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І ВІД ПОКАРАННЯ

ГЛАВА 11. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ...........................................................................................................81

Стаття 72.  Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 
дійовим каяттям ..............................................................................81

Стаття 73.  Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 
примиренням з потерпілим ............................................................82

Стаття 74.  Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із 
зміною обстановки .........................................................................82

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   6Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   6 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



7

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки

Стаття 75.  Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із 
закінченням строків давності ........................................................82

ГЛАВА 12. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ......................................................83

Стаття 76.  Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання .........83
Стаття 77.  Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким видом 

покарання  .......................................................................................84
Стаття 78. Звільнення від покарання у зв’язку з хворобою ..........................84
Стаття 79.  Відстрочення відбування покарання вагітним жінкам і особам, 

що мають малолітніх дітей ............................................................85

Стаття 80.  Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням 
строків давності обвинувального вироку .....................................86

ГЛАВА 13. АМНІСТІЯ. ПОМИЛУВАННЯ. СУДИМІСТЬ ..................................86

Стаття 81. Амністія ...........................................................................................86
Стаття 82. Помилування ...................................................................................86
Стаття 83. Судимість .........................................................................................87

РОЗДІЛ V. 
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ

ГЛАВА 14. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І 
ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ .......................................................................................88

Стаття 84. Кримінальна відповідальність неповнолітніх .............................88
Стаття 85. Види покарань, призначуваних неповнолітнім ...........................88
Стаття 86. Призначення покарання неповнолітнім........................................89
Стаття 87. Зміст примусових заходів виховного впливу ...............................89
Стаття 88.  Застосування примусових заходів виховного впливу .................89
Стаття 89. Звільнення від покарання неповнолітніх .....................................90
Стаття 90.  Умовно-дострокове звільнення неповнолітніх від 

відбування покарання .....................................................................91
Стаття 91. Строки давності ..............................................................................91
Стаття 92. Строки погашення судимості ........................................................91

РОЗДІЛ VI. 
ІНШІ ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

ГЛАВА 15. ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ......................91

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   7Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   7 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



8

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки

Стаття 93.  Підстави застосування примусових заходів 
медичного характеру ......................................................................91

Стаття 94.  Цілі застосування примусових заходів 
медичного характеру ......................................................................92

Стаття 95. Види примусових заходів медичного характеру .........................92
Стаття 96.  Амбулаторне примусове спостереження і 

лікування у психіатра .....................................................................92
Стаття 97.  Примусове лікування у психіатричних стаціонарах ...................93
Стаття 98.  Продовження, зміна і припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру ...................................93
Стаття 99.  Зарахування часу застосування примусових заходів 

медичного характеру ......................................................................94
ГЛАВА 15-1. СПЕЦІАЛЬНА КОНФІСКАЦІЯ ......................................................94

Стаття 99-1. Спеціальна конфіскація ..............................................................94
Стаття 99-2. Конфіскація за вартістю майна ..................................................95
Стаття 99-3.  Погашення шкоди, заподіяної внаслідок злочину, за 

допомогою конфіскованого майна  ............................................95
ГЛАВА 15-2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ, ЯКІ 

ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ .........................................................95

Стаття 99-4.  Підстави та умови застосування кримінально-правових 
заходів до юридичних осіб .........................................................95

Стаття 99-6. Штраф ...........................................................................................97
Стаття 99-7. Позбавлення юридичної особи права займатися 

певною діяльністю  ......................................................................98
Стаття 99-8. Ліквідація юридичної особи .......................................................98
Стаття 99-9.  Звільнення юридичної особи від застосування 

кримінально-правових заходів ...................................................99

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ VII. 
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ І БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА

ГЛАВА 16. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ І БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ......................100

Стаття 100.  Планування, підготовка, розв’язання або ведення агресивної 
війни .............................................................................................100

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   8Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   8 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



9

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки

Стаття 101.  Публічні заклики до розв’язування агресивної війни .............100
Стаття 102. Напад на осіб чи установи, які користуються 

міжнародним захистом ................................................................100
Стаття 103. Геноцид ........................................................................................100
Стаття 104. Підбурювання до вчинення геноциду .......................................101
Стаття 105. Знищення населення...................................................................101
Стаття 106. Рабство .........................................................................................101
Стаття 107.  Депортація або примусове переселення населення ................101
Стаття 108. Статеве насильство  ....................................................................102
Стаття 108-1. Примусова вагітність ..............................................................102
Стаття 109. Переслідування ...........................................................................102
Стаття 110. Насильницьке утримування людини .........................................102
Стаття 111. Расова дискримінація (апартеїд) ...............................................102
Стаття 112.  Позбавлення волі в порушення норм 

міжнародного права ....................................................................103
Стаття 113. Застосування тортур ...................................................................103

ГЛАВА 17. ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ .....................................................................103

Стаття 114. Найманство ..................................................................................103
Стаття 115. Порушення законів та звичаїв війни .........................................104
Стаття 116.  Порушення норм міжнародного гуманітарного права під час 

збройних конфліктів ...................................................................104
Стаття 117.  Бездіяльність або віддача злочинних наказів під час збройного 

конфлікту .....................................................................................107
Стаття 118. Військовий грабіж .......................................................................107
Стаття 119.  Зловживання знаками, що знаходяться під охороною .............107

РОЗДІЛ VIII. 
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСОБИ

ГЛАВА 18. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я .......................................108

Стаття 120. Умисне вбивство .........................................................................108
Стаття 121.  Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини .......109
Стаття 122.  Умисне вбивство, вчинене в стані несподіваного сильного 

душевного хвилювання ..............................................................109

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   9Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   9 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



10

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки

Стаття 123.  Умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної 
оборони або при перевищенні заходів, необхідних для 
затримання особи, яка вчинила злочин ....................................109

Стаття 124. Вбивство з необережності .........................................................109
Стаття 125. Доведення до самогубства .........................................................110
Стаття 126.  Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю .............................110
Стаття 127.  Умисне заподіяння менш тяжкої шкоди здоров’ю ...................110
Стаття 128. Умисне заподіяння легкої шкоди здоров’ю .............................. 111
Стаття 129.  Умисне заподіяння тяжкої або менш тяжкої шкоди 

здоров’ю в стані несподіваного сильного душевного 
хвилювання ................................................................................. 111

Стаття 131.  Заподіяння менш тяжкої або тяжкої шкоди здоров’ю 
з необережності...........................................................................112

Стаття 132. Побої ............................................................................................112
Стаття 133. Катування ....................................................................................112
Стаття 134.  Погроза вбивством або заподіянням тяжкої 

шкоди здоров’ю...........................................................................113
Стаття 135. Евтаназія ......................................................................................113
Стаття 136.  Незаконні штучне запліднення та імплантація 

ембріона, медична стерилізація ................................................113
Стаття 137.  Купівля-продаж і примус до вилучення для 

трансплантації органів або тканин людини .............................114
Стаття 138.  Незаконне проведення біомедичних досліджень або 

застосування заборонених методів діагностики та 
лікування, а також лікарських засобів ......................................115

Стаття 139. Поширення венеричних хвороб ................................................115
Стаття 140. Зараження ВІЛ-інфекцією .........................................................116
Стаття 141. Незаконне проведення аборту ...................................................116
Стаття 142. Ненадання допомоги хворому ...................................................117
Стаття 143. Залишення в небезпеці ...............................................................117
Стаття 143-1.  Примус до використання допінгових засобів та 

(або) методів ............................................................................117
ГЛАВА 19. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СВОБОДИ І ГІДНОСТІ ОСОБИ ...................118

Стаття 144. Викрадення людини ...................................................................118

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   10Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   10 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



11

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки

Стаття 144-1. Торгівля людьми ......................................................................118
Стаття 144-2. Примусова праця .....................................................................119
Стаття 144-3.  Незаконні дії з документами з метою торгівлі людьми .......120
Стаття 145. Незаконне позбавлення волі ......................................................121
Стаття 146. Незаконне поміщення в психіатричну лікарню .......................121
Стаття 147. Наклеп ..........................................................................................121
Стаття 148. Образа ..........................................................................................122

ГЛАВА 20. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ І 
СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ ............................................................................122

Стаття 149. Зґвалтування ................................................................................122
Стаття 150. Насильницькі дії сексуального характеру  ...............................123
Стаття 151. Примушування до дій сексуального характеру .......................123
Стаття 152.  Статеві зносини та інші дії сексуального характеру 

з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку .................124
Стаття 153. Розпусні дії ..................................................................................124

ГЛАВА 21. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І 
СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ..........................................................................124

Стаття 154. Порушення рівноправності громадян .......................................124
Стаття 155. Порушення таємниці листування, телефонних переговорів, 

поштових, телеграфних або інших повідомлень ......................124
Стаття 156. Порушення недоторканості приватного життя ........................125
Стаття 157. Порушення недоторканості житла ............................................125
Стаття 158. Порушення недоторканності будівель (приміщень) 

юридичних осіб ............................................................................125
Стаття 159.  Перешкода здійсненню виборчих прав (участі 

у референдумі) ............................................................................126
Стаття 159-1.  Порушення правил участі у виборах (референдумі) ...........126
Стаття 160.  Втручання в роботу виборчих комісій (комісій з 

референдуму) або здійснення на неї впливу ............................127
Стаття 161.  Фальсифікація виборчих документів (участь у 

референдумі), завідомо неправильний підрахунок 
голосів або порушення таємниці голосування  ........................127

Стаття 162. Порушення правил охорони праці ............................................128

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   11Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   11 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



12

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки

Стаття 163.  Перешкоджання законній професійній 
діяльності журналістів ...............................................................128

Стаття 164.  Порушення трудових прав вагітної жінки або жінки, 
яка має дітей віком до трьох років, чоловіка, який 
самостійно виховує дитину віком до трьох років ....................128

Стаття 165. Порушення авторських або суміжних прав .............................129
Стаття 165-1.  Порушення виключного права користування 

топологією інтегральної схеми ..............................................129
Стаття 165-2.  Порушення вимог щодо використання 

виразів фольклору ...................................................................129
Стаття 165-3. Незаконне використання інформаційних збірників ..............130
Стаття 166. Порушення винахідницьких і патентних прав.........................130
Стаття 167.  Перешкоджання здійсненню релігійних обрядів  ....................131
Стаття 167-1. Примус до віросповідання......................................................131
Стаття 167-2.  Незаконне виробництво, ввезення, продаж або 

розповсюдження літератури, предметів релігійного 
призначення та інших інформаційних 
матеріалів релігійного змісту  ................................................131

Стаття 168.  Посягання на права громадян під приводом здійснення 
релігійних обрядів ......................................................................132

Стаття 169. Порушення правил проведення зборів .....................................132
Стаття 169-1. Примус до членства в політичній партії  ..............................132

ГЛАВА 22. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ НЕПОВНОЛІТНІХ ТА СІМЕЙНИХ 
ВІДНОСИН ............................................................................................................................133

Стаття 170. Залучення неповнолітнього у вчинення злочину ....................133
Стаття 171.  Втягнення неповнолітнього у зайняття проституцією, 

або вчинення аморальних дій ....................................................133
Стаття 171-1. Обіг дитячої порнографії  .......................................................133
Стаття 172. Підміна чужої дитини ................................................................134
Стаття 173. Торгівля неповнолітніми ............................................................134
Стаття 174. Незаконне усиновлення (удочеріння) .......................................135
Стаття 175.  Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння).................135
Стаття 176.  Злісне ухилення від утримання дітей або батьків ...................135
Стаття 176-1. Примушування жінки до вступу в шлюб  .............................136

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   12Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   12 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



13

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки

РОЗДІЛ IX. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

ГЛАВА 23. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ .....................................................136

Стаття 177. Крадіжка ......................................................................................136
Стаття 178. Шахрайство .................................................................................137
Стаття 179. Привласнення чи розтрата .........................................................137
Стаття 180. Грабіж ..........................................................................................138
Стаття 181. Розбій ...........................................................................................139
Стаття 182. Вимагання ....................................................................................139
Стаття 183. Розкрадання предметів, що мають особливу цінність .............140
Стаття 184.  Заподіяння майнової шкоди шляхом обману 

або зловживання довірою ..........................................................140
Стаття 185.  Неправомірне заволодіння автомобілем або іншим 

транспортним засобом без мети розкрадання ..........................141
Стаття 186. Умисне знищення або пошкодження майна .............................141
Стаття 187.  Знищення або пошкодження майна з необережності ..............141
Стаття 188. Порушення права власності на землю ......................................142
Стаття 189-1.  Розкрадання природного газу, електричної 

або теплової енергії .................................................................142
ГЛАВА 24. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ..................143

Стаття 190.  Перешкоджання законній підприємницькій діяльності ..........143
Стаття 191. Реєстрація незаконних операцій із землею ..............................144
Стаття 192. Незаконне підприємництво .......................................................144
Стаття 192-1.  Незаконна організація або проведення лотерей

і спортивних тоталізаторів......................................................145
Стаття 193. Фіктивне підприємництво .........................................................145
Стаття 193-1.  Легалізація грошових коштів або іншого майна, 

здобутого злочинним шляхом ................................................146
Стаття 194.  Придбання грошових коштів або іншого майна, завідомо 

одержаного злочинним шляхом, володіння, 
користування та розпорядження ними .....................................147

Стаття 195.  Незаконне отримання кредиту або використання 
його не за призначенням ............................................................147

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   13Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   13 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



14

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки

Стаття 195-1.  Порушення правил використання державного боргу 
або боргу, отриманого під державну гарантію .....................147

Стаття 196.  Умисне ухилення від погашення кредиторської 
заборгованості .............................................................................148

Стаття 197. Незаконне використання товарного знака ................................148
Стаття 198. Свідомо помилкова реклама ......................................................149
Стаття 199. Монополістичні дії і обмеження конкуренції  .........................149
Стаття 200.  Обман споживачів або виробництво і збут 

неякісної продукції .....................................................................149
Стаття 200-1. Незаконний обіг лікарських засобів ......................................150
Стаття 201.  Примушування до вчинення угоди чи до відмови 

від її вчинення .............................................................................151

Стаття 202.  Незаконне отримання та розголошення відомостей, що 
становлять комерційну або банківську таємницю...................152

Стаття 202-1.  Поширення документів і відомостей з 
експортного контролю ............................................................152

Стаття 202-2.  Незаконне використання службової інформації 
інсайдером ................................................................................152

Стаття 203.  Порушення правил випуску цінних паперів (емісії) ...............153
Стаття 203-1.  Маніпулювання цінами на ринку цінних паперів ................153
Стаття 204.  Виготовлення, придбання або збут підроблених 

грошей або цінних паперів ........................................................154
Стаття 205.  Виготовлення, придбання або збут підроблених 

кредитних або розрахункових карт і інших 
платіжних документів ................................................................154

Стаття 205-1.  Виготовлення, придбання або збут підроблених 
акцизних марок ........................................................................155

Стаття 205-2.  Умисне знищення, підробка, виготовлення 
незаконним шляхом, використання та продаж 
контрольних марок ..................................................................155

Стаття 206. Контрабанда ................................................................................155
Стаття 207.  Неповернення на територію Азербайджанської 

Республіки предметів художнього, історичного та 
археологічного надбання Азербайджанської 
Республіки і зарубіжних країн ...................................................156

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   14Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   14 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



15

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки

Стаття 208.  Неповернення із-за кордону коштів в іноземній валюті .........157
Стаття 209. Ухилення від сплати митних платежів .....................................157
Стаття 210. Неправомірні дії при банкрутстві .............................................157
Стаття 211. Навмисне банкрутство ...............................................................158
Стаття 212. Фіктивне банкрутство ................................................................158
Стаття 213. Ухилення від сплати податків ....................................................159
Стаття 213-1.  Реалізація, зберігання з метою реалізації, вивезення 

за межі виробничої будівлі або ввезення продукції 
(товарів), що підлягає маркуванню акцизної марки, 
без такого маркування .............................................................159

Стаття 213-2.  Ухилення від продажу дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння державі .............................................160

Стаття 213-3. Підробка державних пробірних клейм ..................................160

РОЗДІЛ Х. 
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

ГЛАВА 25. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ............................160

Стаття 214. Тероризм ......................................................................................160
Стаття 214-1. Фінансування тероризму ........................................................161
Стаття 215. Захоплення заручника ................................................................162
Стаття 216.  Завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму ..........162
Стаття 217. Бандитизм ....................................................................................162
Стаття 218.  Організація злочинного співтовариства 

(злочинної організації) ...............................................................163
Стаття 219.  Викрадення судна повітряного або водного 

транспорту або залізничного поїзда .........................................163
Стаття 219-1. Морський розбій ......................................................................164
Стаття 220. Масові заворушення ...................................................................164
Стаття 221. Хуліганство ..................................................................................164
Стаття 222.  Порушення правил безпеки проведення будівельних, 

гірських або інших робіт ............................................................165
Стаття 222-1. Самовільне проведення будівельних робіт ...........................165
Стаття 222-2.  Ведення будівельних або монтажних робіт в 

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   15Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   15 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



16

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки

охоронних зонах без відповідного дозволу ..........................166
Стаття 222-3.  Умисне невиконання рішень державних органів про 

призупинення будівельних робіт, що проводяться з 
порушенням правил, встановлених законодавством. ..........166

Стаття 223.  Порушення правил безпеки на 
вибухонебезпечних об’єктах .....................................................167

Стаття 224.  Порушення правил обліку, зберігання, перевезення та 
використання вибухових, легкозаймистих речовин і 
піротехнічних виробів ................................................................167

Стаття 224-1.  Порушення правил використання товарів (робіт, 
послуг, результатів інтелектуальної діяльності) 
подвійного призначення .........................................................167

Стаття 224-2. Порушення експортного режиму ...........................................167
Стаття 225. Порушення правил пожежної безпеки .....................................168
Стаття 226.  Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами ..........168
Стаття 227.  Розкрадання або вимагання радіоактивних матеріалів ...........168
Стаття 228.  Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, 

перевезення або носіння вогнепальної зброї, 
комплектуючих деталей до нього, боєприпасів, 
вибухових речовин і вибухових пристроїв. ..............................169

Стаття 229. Незаконне виготовлення зброї ...................................................169
Стаття 230. Недбале зберігання вогнепальної зброї ....................................170
Стаття 231.  Неналежне виконання обов’язків щодо охорони зброї, 

боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв ........170
Стаття 232.  Розкрадання або вимагання зброї, боєприпасів, 

вибухових речовин і вибухових пристроїв ...............................170
Стаття 233.  Організація дій, що сприяють порушенню громадського 

порядку або активна участь у таких діях .................................171
Стаття 233-1.  Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення, носіння і передача чи продаж іншій 
особі предметів, включення яких в цивільний 
оборот не допускається законом (виключених 
з цивільного обороту) .............................................................171

Стаття 233-2.  Організація продажу несертифікованих засобів зв’язку .....172
Стаття 233-3  Незабезпечення з боку посадових осіб закладів 

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   16Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   16 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



17

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки

зв’язку необхідних умов для проведення 
оперативно-розшукових, розвідувальних і 
контррозвідувальних заходів ...................................................172

ГЛАВА 26.ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ 
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН ......................................172

Стаття 234.  Незаконні виготовлення, виробництво, придбання, 
зберігання, перевезення, пересилання або збут 
наркотичних засобів, психотропних речовин або 
їх прекурсорів .............................................................................172

Стаття 235.  Розкрадання або вимагання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх прекурсорів ...............................174

Стаття 236.  Схилення до вживання наркотичних засобів або 
психотропних речовин ...............................................................174

Стаття 237.  Незаконне культивування рослин, що містять 
наркотичні речовини ..................................................................175

Стаття 238.  Організація або утримання притонів для споживання 
наркотичних засобів або психотропних речовин ....................175

Стаття 240.  Незаконний обіг сильнодіючих або отруйних 
речовин з метою збуту ................................................................176

Стаття 241.  Легалізація грошових коштів або іншого майна, 
придбаних від незаконного обігу наркотичних 
засобів або психотропних речовин ............................................176

ГЛАВА 28. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ МОРАЛЬНОСТІ ..................177

Стаття 242.  Незаконне поширення порнографічних матеріалів або 
предметів .....................................................................................177

Стаття 243. Залучення до заняття проституцією .........................................177
Стаття 244. Утримання притонів ...................................................................177
Стаття 244-1. Організація або утримання грального закладу .....................178
Стаття 245. Наруга над могилою ...................................................................178
Стаття 246.  Умисне знищення або пошкодження пам’яток 

історії та культури .......................................................................178
ГЛАВА 28. ЕКОЛОГІЧНІ ЗЛОЧИНИ ..................................................................179

Стаття 247  Порушення правил охорони (захисту) навколишнього 
середовища при здійсненні робіт  ..............................................179

Стаття 248.  Порушення правил поводження екологічно 

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   17Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   17 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



18

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки

небезпечних речовин і відходів .................................................179
Стаття 249.  Порушення ветеринарних правил і правил, встановлених 

для боротьби з хворобами та шкідниками рослин ..................179
Стаття 250. Забруднення вод (джерел води) .................................................180
Стаття 251. Забруднення атмосфери (повітря) .............................................180
Стаття 252. Забруднення морського середовища .........................................181
Стаття 253.  Порушення законодавства Азербайджанської 

Республіки про прибережний шельф ........................................181
Стаття 254. Псування землі ............................................................................182
Стаття 255.  Порушення правил охорони і використання надр ...................182
Стаття 256.  Незаконний видобуток риби і інших водних тварин ...............182
Стаття 257. Порушення правил охорони рибних запасів ............................183
Стаття 258. Незаконне полювання.................................................................183
Стаття 259. Незаконна вирубка дерев ...........................................................184
Стаття 260. Знищення або пошкодження лісів .............................................184
Стаття 261.  Порушення режиму особливо охоронюваних 

природних територій та природних об’єктів ...........................185
ГЛАВА 29. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ РУХУ 

І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ..............................................................185

Стаття 262.  Порушення правил безпеки руху та правил експлуатації 
залізничного, водного чи повітряного транспорту ..................185

Стаття 263.  Порушення правил дорожнього руху і експлуатації 
транспортних засобів .................................................................186

Стаття 263-1.  Порушення правил дорожнього руху або 
експлуатації транспортних засобів особою, 
що знаходиться в стані сп’яніння або не мають 
права на керування транспортними засобами ......................186

Стаття 264.  Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди ................187
Стаття 265.  Недоброякісний ремонт транспортних засобів та випуск 

їх в експлуатацію з технічними несправностями ....................187
Стаття 266.  Приведення в непридатність транспортних засобів 

або шляхів сполучення ...............................................................188
Стаття 267.  Порушення правил, що забезпечують безпечну роботу 

транспортних засобів .................................................................188

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   18Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   18 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



19

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки

Стаття 268.  Порушення правил безпеки при будівництві, 
експлуатації або ремонті магістральних 
трубопроводів .............................................................................188

Стаття 269.  Ненадання капітаном судна допомоги потерпілим  ................189
Стаття 270. Порушення правил міжнародних польотів  .............................189

ГЛАВА 30. КІБЕРЗЛОЧИНИ .................................................................................189

Стаття 271. Неправомірний доступ до комп'ютерної системи  ..................189
Стаття 272. Неправомірне заволодіння комп'ютерною інформацією  ........190
Стаття 273.  Неправомірне втручання в комп'ютерну систему або 

комп'ютерну інформацію  ..........................................................191
Стаття 273-1.  Обіг коштів, виготовлених для вчинення 

кіберзлочинів  ..........................................................................192
Стаття 273-2. Фальсифікація комп'ютерних даних  .....................................193

РОЗДІЛ XI.
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

ГЛАВА 31. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ КОНСТИТУЦІЙНОГО 
ЛАДУ І БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ...........................................................................................194

Стаття 274. Державна зрада  ..........................................................................194
Стаття 275.  Використання Збройних Сил Азербайджанської 

Республіки та інших збройних формувань, 
передбачених законодавством Азербайджанської 
Республіки, проти азербайджанського народу чи 
конституційних державних органів  ..........................................194

Стаття 276. Шпигунство  ................................................................................195
Стаття 277.  Посягання на життя державного чи громадського 

діяча (терористичний акт)  .........................................................195
Стаття 278.  Насильницьке захоплення влади або насильницьке 

утримання влади  ........................................................................195
Стаття 279.  Створення не передбачених законодавством озброєних 

формувань або груп  ...................................................................195
Стаття 280. Озброєний заколот  .....................................................................196
Стаття 281. Публічні заклики, спрямовані проти держави  ........................196
Стаття 282. Диверсія  ......................................................................................196
Стаття 283.  Розпалювання національної, расової, соціальної 

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   19Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   19 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



20

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки

чи релігійної ненависті і ворожнечі  .........................................197
Стаття 284. Розголошення державної таємниці  ..........................................197
Стаття 285.  Втрата документів, що містять державну таємницю  .............197

ГЛАВА 32. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ ..................................................198

Стаття 286.  Перешкоджання здійсненню правосуддя і здійсненню 
попереднього розслідування  .....................................................198

Стаття 287.  Посягання на життя особи, яка здійснює правосуддя 
або попереднє розслідування  ...................................................198

Стаття 288.  Погроза або насильницькі дії у зв'язку із здійсненням 
правосуддя або здійсненням попереднього 
розслідування  .............................................................................199

Стаття 289. Неповага до суду  ........................................................................199

Стаття 290.  Притягнення завідомо невинуватого до 
кримінальної відповідальності  .................................................200

Стаття 291.  Незаконне звільнення від кримінальної 
відповідальності  ........................................................................200

Стаття 293.  Тортури, жорстоке, нелюдське або принижуюче 
гідність поводження або покарання, які не 
вважаються тортурами ...............................................................200

Стаття 294. Фальсифікація доказів  ...............................................................201
Стаття 295.  Винесення завідомо неправосудних вироку, 

рішення, ухвали або постанови  ................................................202
Стаття 296. Завідомо неправдивий донос  ....................................................202
Стаття 297.  Завідомо неправдиві показання, висновок 

експерта або неправильний переклад  ......................................202
Стаття 298. Відмова свідка чи потерпілого від дачі показань  ...................203
Стаття 299.  Підкуп або примушування до ухилення від дачі 

показань, до дачі неправдивих показань або 
висновку або до неправильного перекладу  .............................203

Стаття 300.  Розголошення даних дізнання або попереднього 
розслідування  .............................................................................204

Стаття 301.  Розголошення відомостей про заходи безпеки, які 
застосовуються у відношенні працівників суду і 
правоохоронних органів  ............................................................204

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   20Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   20 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



21

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки

Стаття 302.  Порушення законодавства про оперативно-
розшукову діяльність  .................................................................204

Стаття 303.  Незаконні дії щодо майна, підданого опису чи 
арешту, чи яке підлягає конфіскації  .........................................205

Стаття 304.  Втеча з місця позбавлення волі, з-під арешту 
або з-під варти  ............................................................................205

Стаття 305.  Ухилення від відбування покарання у вигляді 
позбавлення волі  ........................................................................206

Стаття 306.  Невиконання вироку, постанови суду або іншого 
судового акта  ..............................................................................206

Стаття 307.  Недонесення про злочини і заздалегідь не обіцяне 
приховування злочинів  ..............................................................206

ГЛАВА 33. КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ 
ПРОТИ ІНТЕРЕСІВ СЛУЖБИ  .........................................................................................207

Статті 308. Зловживання посадовими повноваженнями  ............................207
Стаття 309. Перевищення посадових повноважень  ....................................208
Стаття 310. Присвоєння повноважень посадової особи .............................209
Стаття 311. Одержання хабара (пасивне хабарництво)  ..............................209
Стаття 312. Дача хабара (активне хабарництво)  .........................................209
Стаття 312-1.  Незаконний вплив на рішення посадової особи 

(торгівля авторитетом)  ...........................................................210
Стаття 313. Службове підроблення  ..............................................................210
Стаття 314. Халатність  ..................................................................................211
Стаття 314-2.  Виділення земельних ділянок, видача дозволу на 

проведення будівельних або монтажних робіт з 
порушенням правил, встановлених законодавством  ..........211

Стаття 314-3.  Не запобігання будівельним роботам, що проводяться з 
порушенням правил, встановлених законодавством  ..........212

ГЛАВА 34. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПОРЯДКУ УПРАВЛІННЯ ..............................213

Стаття 315.  Опір або застосування насильства відносно 
представника влади  ...................................................................213

Стаття 316.  Розголошення відомостей про заходи безпеки, які 
застосовуються щодо осіб, які брали участь у 
кримінальному процесі  .............................................................213

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   21Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   21 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



22

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки

Стаття 316-1.  Поширення конфіденційних відомостей про особу, 
постраждалу від торгівлі людьми  .........................................213

Стаття 316-2.  Поширення відомостей про заходи, що 
проводяться проти легалізації грошових коштів 
або іншого майна, отриманого злочинним 
шляхом, або фінансування тероризму  ..................................214

Стаття 317.  Порушення нормальної діяльності кримінально-
виконавчих установ чи слідчих ізоляторів  ..............................214

Стаття 317-1.  Передача або відправлення заборонених предметів 
особам, яких тримаються у кримінально-
виконавчих установах або слідчих ізоляторах  ....................215

Стаття 317-2.  Виготовлення, зберігання, приховування, носіння 
або використання заборонених предметів особами, 
що тримаються в кримінально-виконавчих 
установах або слідчих ізоляторах  .........................................215

Стаття 318.  Незаконне перетинання державного кордону 
Азербайджанської Республіки  ..................................................216

Стаття 319.  Протиправна зміна державного кордону 
Азербайджанської Республіки  ..................................................216

Стаття 320.  Підробка, незаконне виготовлення або збут 
офіційних документів, державних нагород, 
печаток, штампів, бланків або використання 
підроблених документів  ............................................................216

Стаття 321. Ухилення від проходження військової служби  .......................217
Стаття 322. Самоуправство  ...........................................................................217
Стаття 323.  Опорочення або приниження честі та гідності 

глави Азербайджанської держави – Президента 
Азербайджанської Республіки  ..................................................217

Стаття 324.  Наруга над Державним прапором або Державним 
гербом Азербайджанської Республіки  .....................................218

Стаття 325.  Придбання або збут державних нагород та 
офіційних документів .................................................................218

Стаття 326.  Викрадення або знищення офіційних документів, 
штампів, печаток  ........................................................................218

РОЗДІЛ XII. 
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   22Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   22 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



23

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки

ГЛАВА 35. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ .................................219

Стаття 327. Поняття злочинів проти військової служби  ............................219
Стаття 328. Невиконання наказу  ...................................................................219
Стаття 329.  Опір начальникові або примушування його до 

порушення службових обов'язків  .............................................220
Стаття 330. Насильницькі дії щодо начальника  ..........................................220
Стаття 331.  Образа, нанесення побоїв чи катування 

військовослужбовця  ..................................................................221
Стаття 332.  Порушення статутних правил взаємовідносин між 

військовослужбовцями за відсутності між ними 
відносин підлеглості  ..................................................................221

Стаття 333.  Самовільне залишення військової частини або 
місця служби  ..............................................................................222

Стаття 334. Дезертирство  ..............................................................................223
Стаття 335.  Ухилення від військової служби шляхом заподіяння 

шкоди своєму здоров'ю або іншим способом  .........................223
Стаття 336. Порушення статутних правил вартової служби  ......................224
Стаття 337.  Порушення статутних правил несення внутрішньої 

чи патрульної служби  ................................................................224
Стаття 338.  Порушення правил несення бойового чергування  .................224
Стаття 339.  Порушення правил несення прикордонної служби  ................224
Стаття 340.  Порушення правил несення служби з охорони 

громадського порядку та забезпечення 
громадської безпеки  ..................................................................225

Стаття 341.  Зловживання владою, перевищення або 
бездіяльність влади  ....................................................................225

Стаття 342. Недбале ставлення до служби  ..................................................226
Стаття 343. Залишення ворогові засобів ведення війни  .............................226
Стаття 344. Залишення гинучого військового корабля  ...............................226
Стаття 345.  Самовільне залишення поля бою або відмова 

застосовувати зброю  ..................................................................226
Стаття 346.  Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває 

в полоні  .......................................................................................226
Стаття 347. Втрата військового майна  .........................................................227

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   23Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   23 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



24

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

Стаття 348.  Пошкодження, псування або знищення військового 
майна з необережності  ..............................................................227

Стаття 349.  Умисні знищення або пошкодження 
військового майна  ......................................................................227

Стаття 350.  Порушення правил поводження зі зброєю і 
предметами, що становлять підвищену 
небезпеку для оточуючих  ..........................................................228

Стаття 351.  Порушення правил водіння або експлуатації машин  .............228
Стаття 352.  Порушення правил польотів або підготовки до них  ..............229
Стаття 353. Порушення правил кораблеводіння  .........................................229

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС 
РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ 1. 
КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН

Стаття 1. Кримінальне законодавство Республіки Казахстан  ....................230
Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу ..................................................230
Стаття 3.  Роз’яснення деяких понять, що містяться у цьому Кодексі........231
Стаття 4. Підстава кримінальної відповідальності ......................................240
Стаття 5. Дія кримінального закону у часі ...................................................240
Стаття 6. Зворотна сила кримінального закону ............................................240

Стаття 7.  Дія кримінального закону відносно осіб, що скоїли 
кримінальне правопорушення на території 
Республіки Казахстан .....................................................................241

Стаття 8.  Дія кримінального закону відносно осіб, які скоїли 
кримінальне правопорушення за межами 
Республіки Казахстан .....................................................................241

Стаття 9.  Видача осіб, які скоїли кримінальне правопорушення ...............242

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   24Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   24 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



25

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

РОЗДІЛ 2. 
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 10. Поняття злочину і кримінального проступку ............................243
Стаття 11. Категорії злочинів .........................................................................243
Стаття 12. Неодноразовість кримінальних правопорушень .......................244
Стаття 13. Сукупність кримінальних правопорушень.................................244
Стаття 14. Рецидив злочинів, небезпечний рецидив злочинів ....................245
Стаття 15.  Особи, які підлягають кримінальній відповідальності .............245
Стаття 16. Неосудність ...................................................................................247
Стаття 17.  Кримінальна відповідальність осіб з психічним 

розладом, яка не виключає осудності .........................................247
Стаття 18.  Кримінальна відповідальність осіб, які скоїли злочин 

в стані сп’яніння  ..........................................................................247
Стаття 19. Вина ...............................................................................................247
Стаття 20. Кримінальне правопорушення, скоєне навмисно ......................248
Стаття 21. Злочин, скоєний з необережності ................................................248
Стаття 22.  Відповідальність за злочини, скоєні з двома 

формами вини ...............................................................................248
Стаття 23. Невинне заподіяння шкоди ..........................................................249
Стаття 24. Підготовка до злочину і замах на злочин ...................................249
Стаття 25. Завершений злочин .......................................................................250
Стаття 26.  Добровільна відмова від кримінального правопорушення ......250
Стаття 27.  Поняття співучасті у кримінальному правопорушенні .............250
Стаття 28.  Види спільників кримінального правопорушення ....................250
Стаття 29.  Відповідальність співучасників кримінального 

правопорушення ...........................................................................251
Стаття 30.  Ексцес співучасника кримінального правопорушення .............252
Стаття 31.  Кримінальна відповідальність за кримінальні 

правопорушення, скоєні групою .................................................252
Стаття 32. Необхідна оборона ........................................................................252
Стаття 33.  Заподіяння шкоди при затриманні особи, яка 

скоїла посягання ...........................................................................253
Стаття 34. Гостра потреба ..............................................................................254

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   25Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   25 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



26

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

Стаття 35.  Здійснення оперативно-розшукових заходів або 
негласних слідчих дій ...................................................................254

Стаття 36. Обґрунтований ризик ...................................................................255
Стаття 37. Фізичний або психічний примус .................................................255
Стаття 38. Виконання наказу або розпорядження........................................255

РОЗДІЛ 3. 
ПОКАРАННЯ

Стаття 39. Поняття і мета покарання ............................................................256
Стаття 40. Види покарань ...............................................................................256
Стаття 41. Штраф ............................................................................................257
Стаття 42. Виправні роботи ...........................................................................257
Стаття 43. Притягнення до громадських робіт ............................................258
Стаття 44. Обмеження волі ............................................................................258
Стаття 46. Арешт  ............................................................................................259
Стаття 47. Позбавлення волі ..........................................................................260
Стаття 47. Смертна кара .................................................................................261
Стаття 48. Конфіскація майна ........................................................................262
Стаття 49.  Позбавлення спеціального, військового або 

почесного звання, класного чину, дипломатичного 
рангу, кваліфікаційного класу і державних нагород .................262

Стаття 50.  Позбавлення права обіймати певну посаду або 
займатися певною діяльністю .....................................................263

Стаття 51.  Видворення за межі Республіки Казахстан 
іноземця або особи без громадянства .........................................264

РОЗДІЛ 4. 
ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

Стаття 52. Загальні правила призначення покарання ..................................264
Стаття 53.  Обставини, пом’якшуючі кримінальну відповідальність і 

покарання ......................................................................................265
Стаття 54.  Обставини, обтяжуючі кримінальну відповідальність і 

покарання ......................................................................................266
Стаття 55.  Призначення більш м’якого покарання, ніж 

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   26Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   26 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



27

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

передбачене за дане кримінальне правопорушення ..................267
Стаття 56.  Призначення покарання за незавершений злочин .....................269
Стаття 57.  Призначення покарання за кримінальне 

правопорушення, скоєне в співучасті .........................................269
Стаття 58.  Призначення покарання за сукупністю кримінальних 

правопорушень .............................................................................269
Стаття 59.  Призначення покарання при рецидиві злочинів, 

небезпечному рецидиві злочинів ................................................271
Стаття 60. Призначення покарання за сукупністю вироків ........................271
Стаття 61.  Порядок визначення строків покарання при їх складенні ........272
Стаття 62.  Обчислювання строків покарань і зарахування 

покарання ......................................................................................272
Стаття 63. Умовне засудження .......................................................................273
Стаття 64. Відміна умовного засудження .....................................................273

РОЗДІЛ 5. 
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І ПОКАРАННЯ

Стаття 65.  Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 
дійовим каяттям ............................................................................274

Стаття 66.  Звільнення від кримінальної відповідальності при 
перевищенні меж необхідної оборони ........................................275

Стаття 67.  Звільнення від кримінальної відповідальності при 
виконанні умов процесуальної угоди .........................................275

Стаття 68.  Звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку з примиренням .................................................................275

Стаття 69.  Звільнення від кримінальної відповідальності зі 
встановленням поруки .................................................................276

Стаття 70.  Звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку зі зміною обстановки .......................................................277

Стаття 71.  Звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку із закінченням строку давності ......................................277

Стаття 72.  Умовно-дострокове звільнення від відбування 
покарання ......................................................................................278

Стаття 73.  Заміна не відбутої частини покарання більш м’яким 

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   27Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   27 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



28

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

видом покарання або скорочення строку призначеного 
покарання ......................................................................................281

Стаття 74.  Відстрочка відбування покарання вагітним жінкам 
і жінкам, які мають малолітніх дітей, чоловікам, 
які наодинці виховують малолітніх дітей ...................................282

Стаття 75. Звільнення від покарання у зв’язку із хворобою .......................283
Стаття 76.  Звільнення від покарання і відстрочка відбування 

покарання внаслідок збігу тяжких обставин..............................283
Стаття 77.  Звільнення від відбування покарання у зв’язку із 

закінченням строку давності обвинувального вироку ..............283

Стаття 78.  Звільнення від кримінальної відповідальності і 
покарання на підставі акту амністії або помилування ..............285

Стаття 79. Судимість .......................................................................................285

РОЗДІЛ 6. 
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ

Стаття 80. Кримінальна відповідальність неповнолітніх ...........................287
Стаття 81. Види покарань, що призначаються неповнолітнім ...................287
Стаття 82. Призначення покарання неповнолітньому .................................288
Стаття 83.  Звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності і покарання .......................................................289
Стаття 84. Примусові заходи виховного впливу ..........................................289
Стаття 85.  Утримання і строки застосування примусових 

заходів виховного впливу .............................................................289
Стаття 86.  Умовно-дострокове звільнення неповнолітніх від 

відбування покарання ...................................................................291
Стаття 87.  Заміна невідбутої частини покарання неповнолітнім ...............292
Стаття 88. Строки давності ............................................................................292
Стаття 89. Строки погашення судимості ......................................................292
Стаття 90.  Застосування положень цього розділу до осіб у віці 

від вісімнадцяти до двадцяти одного року .................................292

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ГЛАВА 1. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ 
ОСОБИСТОСТІ .....................................................................................................................293

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   28Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   28 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



29

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

Стаття 99. Вбивство ........................................................................................293
Стаття 100. Убивство матір’ю новонародженої дитини ..............................294
Стаття 102.  Убивство, скоєне при перевищенні меж 

необхідної оборони .....................................................................294
Стаття 103.  Убивство, скоєне при перевищенні заходів, необхідних 

для затримання особи, яка скоїла злочин .................................294
Стаття 104. Заподіяння смерті з необережності  ..........................................294
Стаття 105. Доведення до самогубства .........................................................294
Стаття 106. Навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю .........................295
Стаття 107.  Навмисне заподіяння середньої тяжкості шкоди 

здоров’ю ......................................................................................295
Стаття 108. Навмисне заподіяння легкої шкоди здоров’ю ..........................296
Стаття 109. Побої ............................................................................................296
Стаття 110. Катування .....................................................................................296
Стаття 111. Заподіяння шкоди здоров’ю у стані афекту ..............................297
Стаття 112.  Заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю при перевищенні 

меж необхідної оборони .............................................................297
Стаття 113.  Заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю при затриманні 

особи, яка скоїла злочин .............................................................297
Стаття 114. Необережне заподіяння шкоди здоров’ю .................................298
Стаття 115. Погроза ........................................................................................298
Стаття 116.  Примушування до вилучення або незаконного 

вилучення органів і тканин людини ..........................................298
Стаття 117. Зараження венеричною хворобою ............................................299
Стаття 118.  Зараження вірусом імунодефіциту людини 

(ВІЛ/СНІД) ..................................................................................300
Стаття 119. Залишення в небезпеці ...............................................................300
Стаття 120. Зґвалтування ................................................................................301
Стаття 121. Насильницькі дії сексуального характеру ................................302
Стаття 122.  Статеве зношення або інші дії сексуального характеру з 

особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку ....................303
Стаття 123.  Спонукання до статевого зношення, мужолозтва, 

лезбіянства або інших дій сексуального характеру .................303

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   29Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   29 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



30

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

Стаття 124. Розбещення малолітніх ..............................................................303
Стаття 125. Викрадення людини ...................................................................304
Стаття 126. Незаконне позбавлення волі ......................................................304
Стаття 127.  Незаконне поміщення до психіатричного стаціонару .............305
Стаття 128. Торгівля людьми .........................................................................305
Стаття 129. Клонування людини ...................................................................306
Стаття 130. Наклеп ..........................................................................................307
Стаття 131. Образа ..........................................................................................307

ГЛАВА 2. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ 
СІМ’Ї І НЕПОВНОЛІТНІХ .................................................................................................308

Стаття 132. З алучення неповнолітнього до скоєння кримінальних 
правопорушень .........................................................................308

Стаття 133  Залучення неповнолітнього до вчинення 
антигромадських діянь ................................................................308

Стаття 134.  Залучення неповнолітнього до заняття проституцією ............309
Стаття 135. Торгівля неповнолітніми ............................................................309
Стаття 136. Підміна дитини ...........................................................................311
Стаття 137. Незаконна діяльність з усиновлення (удочеріння) ..................311
Стаття 138.  Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння).................311
Стаття 139.  Невиконання обов’язків зі сплати коштів на 

утримання дітей, ухилення від сплати коштів на 
утримання непрацездатних батьків, непрацездатного 
чоловіка (дружини) .....................................................................312

Стаття 140.  Невиконання обов’язків із виховання неповнолітнього .........312
Стаття 141.  Неналежне виконання обов’язків із забезпечення 

безпеки життя і здоров’я дітей  .................................................313
Стаття 142.  Зловживання правами опікуна або піклувальника ..................313
Стаття 143.  Незаконне вивезення неповнолітньої особи за 

межі Республіки Казахстан ........................................................313
Стаття 144.  Втягнення неповнолітніх до виготовлення продукції 

еротичного змісту .......................................................................314
ГЛАВА 3. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ 

КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА .....................314

Стаття 145. Порушення рівноправ’я людини і громадянина ......................314

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   30Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   30 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



31

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

Стаття 146. Катування ....................................................................................315
Стаття 147.  Порушення недоторканності приватного життя і 

законодавства Республіки Казахстан про 
персональні дані і їх захист .......................................................315

Стаття 148.  Незаконне порушення таємниці листування, 
телефонних переговорів, поштових, телеграфних 
або інших повідомлень...............................................................316

Стаття 149. Порушення недоторканності житла ..........................................317
Стаття 150.  Перешкоджання здійсненню виборчих прав при

роботі виборчих комісій .............................................................317
Стаття 151.  Фальсифікація виборчих документів, документів 

референдуму або неправильний підрахунок голосів ..............318
Стаття 152.  Порушення трудового законодавства 

Республіки Казахстан .................................................................318
Стаття 153.  Порушення трудового законодавства Республіки 

Казахстан відносно неповнолітніх ............................................319
Стаття 154.  Перешкоджання законній діяльності представників 

працівників ..................................................................................320
Стаття 155.  Перешкоджання організації, проведенню зборів, мітингу, 

демонстрації, ходи, пікетування або участі в них ...................320
Стаття 156. Порушення правил охорони праці ............................................320
Стаття 157.  Примус до участі в страйку або до відмови від 

участі в страйку ..........................................................................321
Стаття 158.  Перешкоджання законній професійній 

діяльності журналіста ................................................................322
Стаття 159.  Незаконне обмеження права на доступ до 

інформаційних ресурсів .............................................................322
ГЛАВА 4. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ І БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ........................322

Стаття 160.  Планування, підготовка, розв’язання або ведення 
агресивної війни .........................................................................322

Стаття 161.  Пропаганда або публічні заклики до розв’язування 
агресивної війни .........................................................................322

Стаття 162.  Виробництво, придбання або збут зброї 
масового знищення .  ..................................................................323

Стаття 163.  Застосування заборонених засобів і методів 

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   31Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   31 24.01.2017   15:53:0924.01.2017   15:53:09



32

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

ведення війни ..............................................................................323
Стаття 164. Порушення законів і звичаїв війни ...........................................323

Стаття 165.  Злочинні порушення норм міжнародного 
гуманітарного права під час озброєних конфліктів .................324

Стаття 166.  Бездіяльність або давання злочинного наказу 
під час озброєного конфлікту ....................................................324

Стаття 167.  Незаконне користування знаками, охоронюваними 
міжнародними договорами ........................................................324

Стаття 168. Геноцид ........................................................................................324
Стаття 169. Екоцид ..........................................................................................325
Стаття 170. Найманство ..................................................................................325
Стаття 171. Створення баз (таборів) підготовки найманців .......................326
Стаття 172. Участь в іноземних озброєних конфліктах ..............................326
Стаття 173.  Напад на осіб або організації, що користуються

міжнародним захистом ...............................................................326
Стаття 174.  Порушення соціальної, національної, родової, 

расової, станової або релігійної ворожнечі ..............................326
ГЛАВА 5. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ОСНОВ 

КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ І БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ .................................................327

Стаття 175. Державна зрада ...........................................................................327
Стаття. 176. Шпіонаж .....................................................................................328
Стаття 177.  Посягання на життя Першого Президента Республіки 

Казахстан – Лідера Нації ............................................................328
Стаття 178.  Посягання на життя Президента Республіки Казахстан .........328
Стаття 179.  Пропаганда або публічні заклики до захоплення 

або утримання влади, а рівно захоплення або 
утримання влади, або насильницька зміна 
конституційного ладу Республіки Казахстан ...........................328

Стаття 180. Сепаратистська діяльність .........................................................329
Стаття 181. Озброєний заколот ......................................................................329
Стаття 182.  Створення, керівництво екстремістською групою 

або участь у її діяльності. ..........................................................330
Стаття 183.  Надання дозволу на публікацію в засобах масової 

інформації екстремістських матеріалів ....................................330

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   32Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   32 24.01.2017   15:53:1024.01.2017   15:53:10



33

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

Стаття 184. Диверсія .......................................................................................330
Стаття 185.  Незаконне збирання, розповсюдження, розголошення 

державних таємниць ...................................................................331
Стаття 186.  Втрата носіїв відомостей, що містять державні 

таємниці .......................................................................................331
ГЛАВА 6. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ .....332

Стаття 187. Невелике розкрадання ................................................................332
Стаття 188. Крадіжка ......................................................................................332
Стаття 189.  Привласнення або розтрата довіреного 

чужого майна ...............................................................................333
Стаття 190. Шахрайство .................................................................................334
Стаття 191. Грабіж ..........................................................................................334
Стаття 192. Розбій ...........................................................................................335
Стаття 193.  Розкрадання предметів, що мають особливу цінність ............336
Стаття 194. Здирництво ..................................................................................336
Стаття 196.  Придбання або збут майна, завідомо здобутого 

злочинним шляхом .....................................................................338
Стаття 197.  Транспортування, придбання, реалізація, зберігання 

нафти і нафтопродуктів, а також переробка нафти без 
документів, що підтверджують законність їх походження .....338

Стаття 198. Порушення авторських і (або) суміжних прав .........................339
Стаття 199.  Порушення прав на винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, селекційні досягнення або 
топології інтегральних мікросхем .............................................340

Стаття 200.  Неправомірне заволодіння автомобілем або іншим 
транспортним засобом без мети розкрадання ..........................341

Стаття 201. Порушення речових прав на землю ..........................................341
Стаття 202.  Навмисне знищення або пошкодження чужого майна ............342
Стаття 203.  Навмисне знищення або пошкодження предметів, 

що мають особливу цінність ......................................................342
Стаття 204.  Необережне знищення або пошкодження чужого майна ........343

ГЛАВА 7.КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ 
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ І ЗВ’ЯЗКУ ..........................................................................................343

Стаття 206.  Неправомірні знищення або модифікація інформації .............344

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   33Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   33 24.01.2017   15:53:1024.01.2017   15:53:10



34

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

Стаття 207.  Порушення роботи інформаційної системи або 
інформаційно-комунікаційної мережі.......................................345

Стаття 208. Неправомірне заволодіння інформацією ..................................345
Стаття 209. Примушення до передачі інформації ........................................346
Стаття 210.  Створення, використання або розповсюдження шкідливих 

комп’ютерних програм і програмних продуктів .....................347
Стаття 211.  Неправомірне розповсюдження електронних 

інформаційних ресурсів обмеженого доступу .........................348
Стаття 212.  Надання послуг для розміщення інтернет-ресурсів, 

що мають протиправні цілі ........................................................348
Стаття 213.  Неправомірні зміни ідентифікаційного коду 

абонентського пристрою зв’язку, пристрою 
ідентифікації абонента, а також створення, 
використання, розповсюдження програм для зміни 
ідентифікаційного коду абонентського пристрою ...................349

ГЛАВА 8. ПРАВОПОРУШЕННИЯ У СФЕРІ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ..........................................................................................349

Стаття 214.  Незаконне підприємництво, незаконна банківська 
діяльність .....................................................................................349

Стаття 215. Хибне підприємництво ..............................................................350
Стаття 216.  Вчинення дій з виписки рахунку-фактури без 

фактичного виконання робіт, надання послуг, 
відвантаження товарів ................................................................351

Стаття 217.  Створення і керівництво фінансовою (інвестиційною) 
пірамідою ....................................................................................351

Стаття 218.  Легалізація (відмивання) грошей та (або) іншого 
майна, отриманих злочинним шляхом ......................................352

Стаття 219.  Незаконне отримання кредиту або нецільове 
використання бюджетного кредиту ..........................................354

Стаття 220.  Нецільове використання грошей, отриманих від 
розміщення облігацій .................................................................354

Стаття 221. Монополістична діяльність .......................................................354
Стаття 222. Незаконне використання товарного знаку ................................355
Стаття 223.  Незаконне отримання і розголошення відомостей, що 

становлять комерційну або банківську таємницю...................356

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   34Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   34 24.01.2017   15:53:1024.01.2017   15:53:10



35

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

Стаття 224.  Порушення емітентом порядку випуску емісійних 
цінних паперів .............................................................................357

Стаття 225.  Ненадання інформації або надання завідомо 
неправдивих відомостей посадовою особою 
емітенту цінних паперів .............................................................357

Стаття 226.  Внесення до реєстру утримувачів цінних паперів 
завідомо неправдивих відомостей ............................................357

Стаття 227.  Надання завідомо неправдивих відомостей 
професійними учасниками ринку цінних паперів ...................358

Стаття 228.  Порушення правил проведення операцій із 
цінними паперами .......................................................................358

Стаття 229.  Маніпулювання на ринку цінних паперів ................................358
Стаття 230. Незаконні дії відносно інсайдерської інформації ....................359
Стаття 231.  Виготовлення, зберігання, переміщення або збут 

підроблених грошей або цінних паперів ..................................360
Стаття 232.  Виготовлення або збут підроблених платіжних карток ..........360
Стаття 233.  Порушення порядку і правил маркування підакцизних 

товарів акцизними марками та (або) обліково-
контрольними марками, підробка і використання 
акцизних марок та (або) обліково-контрольних марок ...........361

Стаття 234. Економічна контрабанда ............................................................361
Стаття 235.  Неповернення з-за кордону коштів у національній 

або іноземній валюті ..................................................................362
Стаття 236. Ухилення від сплати митних платежів і зборів ........................362
Стаття 237. Неправомірні дії при реабілітації і банкрутстві ......................363
Стаття 238. Умисне банкрутство ...................................................................363
Стаття 239. Доведення до неплатоспроможності ........................................364
Стаття 240. Хибне банкрутство .....................................................................365
Стаття 241.  Порушення законодавства Республіки Казахстан 

про бухгалтерський облік і фінансову звітність ......................365
Стаття 242.  Надання завідомо неправдивих відомостей про 

банківські операції ......................................................................365
Стаття 243. Незаконне використання грошей банку ...................................366
Стаття 244.  Ухилення громадянина від сплати податку і (або) 

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   35Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   35 24.01.2017   15:53:1024.01.2017   15:53:10



36

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

інших обов’язкових платежів до бюджету ...............................366
Стаття 245.  Ухилення від сплати податку та (або) інших 

обов’язкових платежів до бюджету з організацій ....................367
Стаття 246.  Незаконні дії щодо майна, обмеженого в 

розпорядженні в рахунок податкової заборгованості 
платника податків  ......................................................................367

Стаття 247. Отримання незаконної винагороди ...........................................368
Стаття 248.  Примушування до здійснення угоди або до відмови 

у її здійсненні ..............................................................................368
Стаття 249. Рейдерство ...................................................................................369

ГЛАВА 9. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ІНТЕРЕСІВ 
СЛУЖБИ В КОМЕРЦІЙНИХ АБО ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ .....................................370

Стаття 250. Зловживання повноваженнями ..................................................370
Стаття 251. Зловживання повноваженнями приватними 

нотаріусами, приватними судовими виконавцями, 
медіаторами та аудиторами, які працюють у складі 
аудиторської організації ..............................................................370

Стаття 252.  Перевищення повноважень службовцями приватних 
охоронних служб.........................................................................371

Стаття 253. Комерційний підкуп  ..................................................................371
Стаття 254. Недобросовісне відношення до обов’язків ..............................373

ГЛАВА 10. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ 
СУСПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ.........................................373

Стаття 255. Акт тероризму .............................................................................373
Стаття 257.  Створення, керівництво терористичною групою і 

участь в її діяльності ..................................................................374
Стаття 258.  Фінансування терористичної або екстремістської 

діяльності або інше посібництво тероризму 
або екстремізму ...........................................................................375

Стаття 259.  Вербування або підготовка, або озброєння осіб з метою 
організації терористичної або екстремістської діяльності .....375

Стаття 260.  Проходження терористичної або екстремістської підготовки 376
Стаття 261. Захоплення заручника ................................................................376
Стаття 262.  Створення і керівництво організованою групою, 

злочинною організацією, а рівно участь у них ........................377

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   36Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   36 24.01.2017   15:53:1024.01.2017   15:53:10



37

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

Стаття 263.  Створення і керівництво злочинною спільнотою, 
а рівно участь у ній .....................................................................377

Стаття 264.  Створення і керівництво транснаціональною 
організованою групою, транснаціональною 
злочинною організацією, а рівно участь у них ........................378

Стаття 265.  Створення і керівництво транснаціональною 
злочинною спільнотою, а рівно участь у ній ...........................378

Стаття 266.  Фінансування діяльності злочинної групи, а 
рівно зберігання, розподіл майна, розробка каналів 
фінансування ...............................................................................379

Стаття 267.  Організація незаконного воєнізованого формування ..............379
Стаття 268. Бандитизм ....................................................................................380
Стаття 269.  Напад на будівлі, споруди, засоби сполучення і 

зв’язку або їх захоплення ...........................................................380
Стаття 270.  Угон, а рівно захоплення повітряного або водного 

судна, або залізничного рухомого складу .................................381
Стаття 271. Піратство .....................................................................................381
Стаття 272. Масові безчинства ......................................................................381
Стаття 273.  Завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму ..........382
Стаття 274.  Розповсюдження завідомо неправдивої інформації ................382
Стаття 275.  Незаконний експорт технологій, науково-технічної

інформації та послуг, що використовуються при 
створенні зброї масового ураження, озброєння і 
військової техніки .......................................................................383

Стаття 276.  Порушення правил безпеки на об’єктах 
використання атомної енергії ....................................................383

Стаття 277.  Порушення правил безпеки при веденні гірничих 
або будівельних робіт .................................................................384

Стаття 278. Недоброякісне будівництво .......................................................384
Стаття 279.  Порушення правил або вимог нормативів у сфері 

архітектурної, містобудівної і будівельної діяльності .............385
Стаття 280.  Неналежне виконання експертних робіт або

інжинірингових послуг ..............................................................385
Стаття 281.  Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних 

об’єктах ........................................................................................385

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   37Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   37 24.01.2017   15:53:1024.01.2017   15:53:10



38

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

Стаття 282.   Порушення правил безпеки при здійсненні космічної 
діяльності ....................................................................................386

Стаття 283.  Незаконне поводження з радіоактивними речовинами, 
радіоактивними відходами, ядерними матеріалами ................386

Стаття 284.  Розкрадання або вимагання радіоактивних речовин, 
радіоактивних відходів або ядерних матеріалів ......................387

Стаття 285.  Порушення правил поводження з радіоактивними 
речовинами, радіоактивними відходами, ядерними 
матеріалами .................................................................................388

Стаття 286.  Контрабанда вилучених з обігу предметів або 
предметів, обіг яких обмежений ...............................................388

Стаття 287.  Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, 
перевезення або носіння зброї, боєприпасів, 
вибухових речовин і вибухових пристроїв ...............................389

Стаття 288. Незаконне виготовлення зброї ...................................................390
Стаття 289. Недбале зберігання вогнепальної зброї ....................................390
Стаття 290.  Неналежне виконання обов’язків з охорони зброї, 

боєприпасів, вибухових речовин або 
вибухових пристроїв...................................................................391

Стаття 291.  Розкрадання або вимагання зброї, боєприпасів, 
вибухових речовин і вибухових пристроїв ...............................391

Стаття 292. Порушення вимог пожежної безпеки .......................................392
Стаття 293. Хуліганство ..................................................................................392
Стаття 294. Вандалізм .....................................................................................393
Стаття 295. Незаконне проведення археологічних робіт ............................393

ГЛАВА 11. КРИМІНАЛІНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ 
ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ І МОРАЛЬНОСТІ ...................................................................394

Стаття. 296.  Незаконне поводження з наркотичними засобами, 
психотропними речовинами, їх аналогами, 
прекурсорами без мети збуту ...................................................394

Стаття 297.  Незаконні виготовлення, переробка, придбання, 
зберігання, перевезення з метою збуту, пересилання 
або збут наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів ....................................................................395

Стаття 298.  Розкрадання або вимагання наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів ...........................................396

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   38Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   38 24.01.2017   15:53:1024.01.2017   15:53:10



39

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

Стаття 299.  Примушування до вживання наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів ...........................................396

Стаття 300.  Незаконне культивування заборонених до обробітку 
рослин, що містять наркотичні речовини .................................397

Стаття 301.  Незаконний обіг отруйних речовин, а також речовин, 
інструментів та обладнання, що використовуються для 
виготовлення та переробки наркотичних засобів, 
психотропних речовин або отруйних речовин ........................397

Стаття 302.  Організація або утримання притонів для вживання 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів і надання приміщення для тих же цілей....................398

Стаття 303.   Порушення правил поводження з наркотичними 
засобами, психотропними або отруйними речовинами ..........398

Стаття 304.  Порушення санітарних правил або гігієнічних 
нормативів ...................................................................................399

Стаття 305.  Приховування інформації про обставини, що 
створюють небезпеку для життя або здоров’я людей .............399

Стаття 306.  Випуск або продаж товарів, виконання робіт або надання 
послуг, що не відповідають вимогам безпеки ..........................400

Стаття 307. Організація незаконного грального бізнесу .............................401
Стаття 308. Втягнення до заняття проституцією .........................................401
Стаття 309.  Організація або утримання притонів для 

заняття проституцією і звідництво ...........................................402
Стаття 310.  Організація або утримання притонів для одурманення з 

використанням лікарських або інших засобів .........................402
Стаття 311.  Незаконне розповсюдження порнографічних 

матеріалів або предметів ............................................................403
Стаття 312.  Виготовлення та обіг матеріалів або предметів із 

порнографічними зображеннями неповнолітніх або 
їх притягнення для участі у видовищних заходах 
порнографічного характеру .......................................................403

Стаття 313.  Незаконне розповсюдження творів, що пропагують 
культ жорстокості і насилля .......................................................404

Стаття 314.  Наруга над тілами померлих і місцями їх поховання..............404
Стаття 315.  Незаконне вилучення органів і тканин трупа людини ............404

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   39Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   39 24.01.2017   15:53:1024.01.2017   15:53:10



40

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

Стаття 316. Жорстоке поводження з тваринами...........................................405
ГЛАВА 12. МЕДИЧНІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ .....................405

Стаття 317.  Неналежне виконання професійних обов’язків 
медичним або фармацевтичним працівником ..........................405

Стаття 318.  Порушення порядку проведення клінічних досліджень 
і застосування нових методів і засобів профілактики, 
діагностики, лікування і медичної реабілітації .......................406

Стаття 319. Незаконне проведення аборту ...................................................407
Стаття 320. Ненадання допомоги хворому ...................................................407
Стаття 321. Розголошення лікарської таємниці ...........................................408
Стаття 322.  Незаконна медична і фармацевтична діяльність 

та незаконна видача або підробка рецептів або 
інших документів, що дають право на отримання 
наркотичних засобів або психотропних речовин ....................408

Стаття 323.  Поводження з фальсифікованими лікарськими 
засобами, виробами медичного призначення 
або медичною технікою .............................................................409

ГЛАВА 13. ЕКОЛОГІЧНІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ................410

Стаття 324.  Порушення екологічних вимог до господарської або іншої 
діяльності ....................................................................................410

Стаття 325.  Порушення екологічних вимог при поводженні 
з екологічно потенційно небезпечними 
хімічними або біологічними речовинами.................................411

Стаття 326.  Порушення екологічних вимог при поводженні з 
мікробіологічними або іншими біологічними 
агентами або токсинами .............................................................411

Стаття 327.  Порушення ветеринарних правил або правил, 
установлених для боротьби із захворюваннями 
і шкідниками рослин ..................................................................412

Стаття 328. Забруднення, засмічення або виснаження вод .........................412
Стаття 329. Забруднення атмосфери .............................................................413
Стаття 330. Забруднення морського середовища .........................................413
Стаття 331.  Порушення законодавства про континентальний 

шельф Республіки Казахстан та виключну 
економічну зону Республіки Казахстан ....................................414

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   40Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   40 24.01.2017   15:53:1024.01.2017   15:53:10



41

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

Стаття 332. Псування землі ............................................................................414
Стаття 333. Порушення правил охорони і використання надр ...................415
Стаття 334. Самовільне користування надрами  ..........................................415
Стаття 335.  Незаконний видобуток рибних ресурсів, інших 

водних тварин або рослин..........................................................416
Стаття 336. Порушення правил охорони рибних запасів ............................417
Стаття 337. Незаконне полювання.................................................................417
Стаття 338. Порушення правил охорони тваринного світу .........................418
Стаття 339.  Незаконне поводження з рідкісними, що 

перебувають під загрозою зникнення, а також 
забороненими до використання видами рослин 
або тварин, їх частинами або дериватами ................................419

Стаття 340.  Незаконна вирубка, знищення або пошкодження 
дерев і чагарників .......................................................................419

Стаття 341. Знищення або пошкодження лісів .............................................420
Стаття 342.  Порушення режиму особливо охоронюваних 

природних територій ..................................................................420
Стаття 343.  Неприйняття заходів із ліквідації наслідків 

екологічного забруднення ..........................................................421
ГЛАВА 14. ТРАНСПОРТНІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ............421

Стаття 344.  Порушення правил безпеки руху або 
експлуатації залізничного, повітряного, 
морського або річкового транспорту ........................................421

Стаття 345.  Порушення правил дорожнього руху або експлуатації 
транспортних засобів особами, які керують 
транспортними засобами ...........................................................422

Стаття 346.  Керування транспортним засобом особою, 
позбавленою права керування транспортними 
засобами і яка знаходиться у стані алкогольного, 
наркотичного і (або) токсикоманічного сп’яніння, 
а рівно передача керування транспортним засобом 
такій особі або допуск до керування транспортним 
засобом такої особи ....................................................................423

Стаття 347.  Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди ................424
Стаття 348.  Недоброякісний ремонт транспортних засобів або 

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   41Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   41 24.01.2017   15:53:1024.01.2017   15:53:10



42

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

випуск їх до експлуатації з технічними 
несправностями ..........................................................................424

Стаття 349.  Допуск до керування транспортним засобом водія, 
який не має права керування .....................................................425

Стаття 350.  Навмисне приведення до непридатності транспортних 
засобів або шляхів сполучення..................................................426

Стаття 351.  Порушення правил, що забезпечують безпечну 
роботу транспорту ......................................................................426

Стаття 352. Самовільна без потреби зупинка поїзда ...................................426
Стаття 353. Порушення діючих на транспорті правил ................................427
Стаття 354.  Порушення правил безпеки при будівництві, експлуатації 

або ремонті магістральних трубопроводів ...............................427
Стаття 355.  Навмисне пошкодження або руйнування 

трубопроводів..............................................................................428
Стаття 356.  Необережне пошкодження або руйнування 

трубопроводів..............................................................................429
Стаття 357.  Ненадання капітаном судна допомоги потерпілим .................429
Стаття 358.  Керування повітряним, морським, річковим або 

маломірним судном особою, яка знаходиться 
у стані алкогольного, наркотичного і (або) 
токсикоманічного сп’яніння, передача управління 
такій особі або допуск до управління повітряним, 
морським, річковим або маломірним судном 
такої особи ...................................................................................430

Стаття 359.  Допуск до керування повітряним, морським або річковим 
судном особи, яка не має права керування  ..............................431

Стаття 360. Порушення правил міжнародних польотів ..............................431
ГЛАВА 15. КОРУПЦІЙНІ ТА ІНШІ КРИМІНАЛЬНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВНОЇ 
СЛУЖБИ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ..................................................................432

Стаття 361. Зловживання посадовими повноваженнями ............................432
Стаття 362. Перевищення влади або посадових повноважень ...................433
Стаття 363. Присвоєння повноважень посадової особи .............................433
Стаття 364. Незаконна участь у підприємницькій діяльності ....................434
Стаття 365.  Перешкоджання законній підприємницькій діяльності ..........434

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   42Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   42 24.01.2017   15:53:1024.01.2017   15:53:10



43

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

Стаття 366. Отримання хабара .......................................................................435
Стаття 367. Дача хабара ..................................................................................436
Стаття 368. Посередництво у хабарництві ...................................................437
Стаття 369. Службовий підлог .......................................................................437
Стаття 370. Бездіяльність по службі .............................................................438
Стаття 371. Халатність ...................................................................................439

ГЛАВА 16. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ 
ПОРЯДКУ УПРАВЛІННЯ ...................................................................................................439

Стаття 372. Наруга над державними символами .........................................439
Стаття 373.  Публічна образа та інше посягання на честьі 

гідність Першого Президента Республіки Казахстан – 
Лідера Нації, плюндрування зображень Першого 
Президента Республіки Казахстан – Лідера Нації, 
перешкоджання законній діяльності Першого 
Президента Республіки Казахстан – Лідера Нації ...................439

Стаття 374.  Порушення гарантій недоторканності Першого 
Президента Республіки Казахстан – Лідера Нації  ..................440

Стаття 375.  Посягання на честь і гідність Президента 
Республіки Казахстан і перешкоджання 
його діяльності ............................................................................440

Стаття 376.  Посягання на честь і гідність депутата Парламенту 
Республіки Казахстан і перешкоджання його діяльності .......441

Стаття 377.  Перешкоджання діяльності Конституційної Ради 
Республіки Казахстан .................................................................442

Стаття 378. Образа представника влади .......................................................442
Стаття 379. Непокора представнику влади ...................................................442
Стаття 380.  Застосування насилля по відношенню до 

представника влади ....................................................................443
Стаття 381.  Перешкоджання діяльності прокурора і невиконання 

його законних вимог ...................................................................443
Стаття 382.  Розголошення відомостей про заходи безпеки, що 

застосовуються відносно посадової особи, яка 
обіймає відповідальну державну посаду ..................................443

Стаття 383.  Придбання або збут офіційних документів і 
державних нагород .....................................................................444

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   43Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   43 24.01.2017   15:53:1024.01.2017   15:53:10



44

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

Стаття 384.  Незаконне вилучення документів, викрадення, 
знищення, пошкодження або приховування документів, 
штампів, печаток .........................................................................444

Стаття 385.  Підробка, виготовлення або збут підроблених 
документів, штампів, печаток, бланків, державних 
знаків поштової оплати, державних нагород ...........................444

Стаття 386.  Підроблення, знищення ідентифікаційного номера 
транспортного засобу, збут транспортного засобу із 
завідомо підробленим ідентифікаційним номером .................445

Стаття 387. Ухилення від військової служби ................................................445
Стаття 388. Ухилення від призову по мобілізації ........................................446
Стаття 389. Самоуправство ............................................................................446
Стаття 390.  Самовільне присвоєння звання представника влади 

або посадової особи, яка займає відповідальну 
державну посаду .........................................................................447

Стаття 391.  Незаконне підняття Державного Прапора 
Республіки Казахстан .................................................................447

Стаття 392.  Навмисний незаконний перетин Державного 
кордону Республіки Казахстан ..................................................447

Стаття 393. Невиконання рішення про видворення .....................................448
Стаття 394. Організація незаконної міграції  ...............................................448
Стаття 395.  Неодноразове порушення правил притягнення і 

використання в Республіці Казахстан іноземної 
робочої сили ................................................................................449

Стаття 396.  Протиправна зміна Державного кордону 
Республіки Казахстан .................................................................449

Стаття 397.  Незаконне користування емблемами і знаками Червоного 
Півмісяця, Червоного Хреста, Червоного Кристалу ...............449

Стаття 398.  Порушення правил охорони ліній і споруд зв’язку, а 
також об’єктів, що підлягають державній охороні ..................449

Стаття 399.  Незаконні виготовлення, виробництво, придбання, збут 
або використання спеціальних технічних засобів 
негласного отримання інформації .............................................450

Стаття 400.  Порушення порядку організації і проведення зборів, 
мітингів, пікетів, вуличних ходів і демонстрацій ....................451

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   44Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   44 24.01.2017   15:53:1024.01.2017   15:53:10



45

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

Стаття 401.  Керівництво забороненим страйком, перешкоджання 
роботі організації у воєнний час за умов 
надзвичайного положення .........................................................451

Стаття 402.  Дії, що провокують до продовження участі в 
страйку, визнаному судом незаконним .....................................451

Стаття 403.  Незаконне втручання членів громадських об’єднань в 
діяльність державних органів ....................................................452

Стаття 404.  Створення, керування і участь у діяльності незаконних 
громадських та інших об’єднань ...............................................452

Стаття 405.  Організація й участь у діяльності громадського або 
релігійного об’єднання, або іншої організації після 
рішення суду про заборону їх діяльності або ліквідації у 
зв’язку зі здійсненням ними екстремізму або тероризму .......453

Стаття 406.  Надання сприяння політичним партіям і 
професіональним спілкам іноземних держав ..........................454

ГЛАВА 17. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ 
ПРАВОСУДДЯ І ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ..............................................454

Стаття 407.  Перешкоджання здійсненню правосуддя і провадження 
досудового розслідування ..........................................................454

Стаття 408.  Замах на життя особи, яка здійснює правосуддя або 
досудове розслідування ..............................................................455

Стаття 409.  Загроза або насильницькі дії у зв’язку зі здійсненням 
правосуддя або досудового розслідування ...............................455

Стаття 410. Неповага до суду .........................................................................456
Стаття 411.  Наклеп по відношенню до судді, присяжного засідателя, 

прокурора, особи, яка здійснює досудове розслідування, 
експерта, судового пристава, судового виконавця ...................456

Стаття 412.  Притягнення завідомо невинного до кримінальної 
відповідальності .........................................................................456

Стаття 413.  Завідомо незаконне звільнення від кримінальної 
відповідальності .........................................................................457

Стаття 414.  Завідомо незаконні затримання, взяття під варту 
або утримання під вартою .........................................................457

Стаття 415. Примушування до давання свідчень .........................................458
Стаття 416.  Фальсифікація доказів і оперативно-

розшукових матеріалів ...............................................................458

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   45Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   45 24.01.2017   15:53:1024.01.2017   15:53:10



46

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

Стаття 417.  Провокація комерційного підкупу або хабарництва ...............459
Стаття 418.  Оголошення завідомо неправосудних вироку, 

рішення або іншого судового акту ............................................460
Стаття 419. Завідомо неправдивий донос .....................................................460
Стаття 420.  Завідомо неправдиві свідчення, висновки експерта, 

спеціаліста або неправильний переклад ...................................460
Стаття 421.  Відмова свідка або потерпілого від давання свідчень ............461
Стаття 422.  Підкуп або примушування до давання неправдивих 

свідчень або ухилення від давання свідчень, 
неправдивого висновку або до неправдивого 
перекладу .....................................................................................461

Стаття 423. Розголошення даних досудового провадження .......................462
Стаття 424.  Розголошення відомостей про заходи безпеки, що 

застосовуються відносно осіб, які підлягають 
державному захисту ...................................................................462

Стаття 425.  Незаконні дії щодо майна, підданого опису або 
арешту, або підлягає конфіскації ...............................................462

Стаття 426.  Втеча з місць позбавлення волі, з-під арешту або 
з-під варти....................................................................................463

Стаття 427.  Ухилення від відбування покарання у вигляді 
позбавлення волі .........................................................................463

Стаття 428.  Непокора законним вимогам адміністрації 
кримінально-виконавчого закладу ............................................464

Стаття 429.  Загроза застосування насилля відносно співробітника 
закладу, що забезпечує ізоляцію від суспільства, або 
його близьких, а також засудженого або замах на їх 
здоров’я або життя ......................................................................464

Стаття 430.  Невиконання вироку суду, рішення суду або іншого 
судового акту або виконавчого документу ...............................465

Стаття 431.  Ухилення від адміністративного нагляду, 
встановленого судом за особами, звільненими 
з місць позбавлення волі ............................................................465

Стаття 432. Приховування злочину ...............................................................466
Стаття 433. Укриття кримінального правопорушення ................................466
Стаття 434. Недонесення про злочин ............................................................467

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   46Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   46 24.01.2017   15:53:1024.01.2017   15:53:10



47

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

Стаття 435.  Перешкоджання законній діяльності адвокатів та 
інших осіб по захисту прав, свобод і законних інтересів 
людини і громадянина, а також наданню юридичної 
допомоги фізичним і юридичним особам ................................467

Стаття 436.  Перешкоджання громадянину виконувати обов’язки 
присяжного засідателя................................................................468

ГЛАВА 18. ВІЙСЬКОВІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ...................468

Стаття 437. Непокора або інше невиконання наказу ...................................468
Стаття 438.  Опір начальнику або примушування його до 

порушення службових обов’язків  ............................................469
Стаття 439. Насильницькі дії по відношенню до начальника ....................469
Стаття 440.  Порушення статутних правил взаємовідносин між 

військовослужбовцями за відсутності між ними 
відносин підлеглості ...................................................................470

Стаття 441.  Самовільне залишення частини або місця служби .................470
Стаття 442. Дезертирство ...............................................................................471
Стаття 443.  Ухилення або відмова від несення військової служби ............472
Стаття 444.  Порушення правил несення бойового чергування ..................472
Стаття 445.  Порушення правил охорони Державного кордону 

Республіки Казахстан .................................................................472
Стаття 446.  Порушення статутних правил несення караульної 

(вахтової) служби ........................................................................473
Стаття 447.  Порушення статутних правил несення внутрішньої 

служби або патрулювання в гарнізоні  .....................................473
Стаття 448.  Порушення правил несення контролерської служби ..............474
Стаття 449.  Порушення правил несення служби з охорони 

громадського порядку і забезпеченню 
громадської безпеки  ..................................................................474

Стаття 450. Зловживання владою ..................................................................475
Стаття 451. Перевищення влади ....................................................................475
Стаття 452. Бездіяльність влади ....................................................................476
Стаття 453. Недбале відношення до служби ................................................476
Стаття 454. Залишення військового корабля, що гине ................................477
Стаття 455.  Здача або залишення ворогові засобів ведення війни .............477

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   47Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   47 24.01.2017   15:53:1024.01.2017   15:53:10



48

ЗМІСТ – Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

Стаття 456. Добровільна здача в полон .........................................................477
Стаття 457. Мародерство ................................................................................477
Стаття 458.  Розголошення таємних відомостей військового 

характеру або втрата носіїв таємних відомостей 
військового характеру ................................................................478

Стаття 459.  Навмисне знищення або пошкодження 
військового майна .......................................................................478

Стаття 460.  Необережне знищення або пошкодження 
військового майна .......................................................................479

Стаття 461. Втрата військового майна ..........................................................479
Стаття 462.  Порушення правил поводження зі зброєю, а 

також із речовинами і предметами, що представляють 
небезпеку для оточуючих ...........................................................479

Стаття 463.  Порушення правил водіння або експлуатації машин ..............480
Стаття 464.  Порушення правил польотів або підготовки до них ...............480
Стаття 465. Порушення правил кораблеводіння ..........................................480
Стаття 466.  Водіння машин, кораблеводіння, управління 

військовим літальним апаратом особою у стані 
алкогольного, наркотично або токсикоманічного 
сп’яніння, передача водіння або управління, або 
допуск до водіння або управління військовою 
технікою такої особи ..................................................................481

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 467.  Про введення цього Кодексу в дію і визнання 
такими, що втратили чинність деяких законодавчих 
актів Республіки Казахстан ........................................................482

Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   48Kodeks_Azer_Kazakhs_block.indd   48 24.01.2017   15:53:1024.01.2017   15:53:10



Книги, які можуть вас зацікавити

Кримінальний кодекс
Республіки Білорусь,
Кримінальний кодекс
Республіки Молдова

Кримінальний кодекс
Королівства Іспанія

Кримінальний кодекс
Туніської Республіки

Кримінальний кодекс
Республіки

Таджикистан

Кримінальний кодекс
Французької
Республіки

Кримінальний кодекс
Республіки Польща

Перейти до галузі права
Кримінальне право та процес

https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-respubliki-bilorus-kriminalniy-kodeks-respubliki-moldova/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-respubliki-bilorus-kriminalniy-kodeks-respubliki-moldova/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-respubliki-bilorus-kriminalniy-kodeks-respubliki-moldova/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-respubliki-bilorus-kriminalniy-kodeks-respubliki-moldova/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-respubliki-bilorus-kriminalniy-kodeks-respubliki-moldova/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-korolivstva-ispaniya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-korolivstva-ispaniya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-korolivstva-ispaniya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-tuniskoyi-respubliki/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-tuniskoyi-respubliki/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-tuniskoyi-respubliki/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-respubliki-tadzhikistan/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-respubliki-tadzhikistan/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-respubliki-tadzhikistan/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-respubliki-tadzhikistan/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-frantsuzkoi-respubliki/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-frantsuzkoi-respubliki/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-frantsuzkoi-respubliki/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-frantsuzkoi-respubliki/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-respubliki-polshcha/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-respubliki-polshcha/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-respubliki-polshcha/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua/category/ugolovnoe-pravo/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


https://jurkniga.ua/kriminalniy-kodeks-azerbaydzhanckoyi-respubliki-kriminalniy-kodeks-respubliki-kazakhstan/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://jurkniga.ua?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BDc%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD

