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Құрметті студенттер!

Білесіздерме,  Құқық  бұзушылық -  Қоғамға  зиян
келтіретін  және  заң  бойынша  жазаланатын  қоғамға  қарсы
әрекет. Құқық бұзушылық үш түрге бөлінеді: 
- азаматтық  (жеке  басқа,  азаматтың  немесе  заңды
тұлғаның мүлкіне зиян келтіру, азаматтың абыройы мен қадір-
қасиетін қаралайтын мәліметтерді тарқату және т.б.);
- әкімшілік  (ұсақ  бұзақылық  жол  ережесі  тәртібін  бұзу),
тәртіптік  (жұмыстан  кешігу,  жұмысқа  бармау  және  т.б.)  теріс
қылық  және  т.т. Ұсақ  бұзақылық —  қылмыстық  бұзақылыққа
жетеқабыл  әкімшілік  құқық  бұзушылық.  Қоғамдық  орындарда
боқтап-балағаттау,  азаматтың  ар-намысына,  шамына  тию,
ұрыну,  қоғамдық  тәртіпті  және  азаматтардың  тыныштығын
бұзатын  басқа  да  осындай  әрекеттер,  егер  өздерінің  сипаты
жөнінен  қылмыстық  жауапқа  тартуды  талап  етпесе,  ұсақ
бұзақылық ретінде қарастырылады.; 
- қылмыстық.

Студент  университеттің,  студенттер  үйінің  ішкі  тәртібін
бұзған, кітапхана мүлкіне зиян келтірген, қоғамдық орындарда
темекі  шегіп,  ішімдік  ішкен  (мысалы  студенттер  үйінде)
жағдайда  қатаң  ескерту,  тәртіп  кеңесіне  салу, оқудан  шығару
шаралары қолданылады.
 

Құқық бұзушылық әрқашан жазаланады...

ҚР қылмыстық кодексінің 175 бабы, 1т. ҰРЛЫҚ, яғни
бөтен мүлiктi жасырын ұрлау - екi жүзден жетi жүз айлық есептiк
көрсеткiшке  дейiнгi  мөлшерде  айыппұл  салуға,  не  жүз
сексеннен  екi  жүз  қырық  сағатқа  дейiнгi  мерзiмге  қоғамдық
жұмыстарға  тартуға,  не  екi  жылға  дейiнгi  мерзiмге  түзеу
жұмыстарына, не үш жылға дейiн бас бостандығын шектеуге,
не дәл сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.



ҚР қылмыстық кодексінің 257 бабы, 1т. БҰЗАҚЫЛЫҚ
яғни қоғамды анық құрметтемеуiн бiлдiретiн азаматтарға қарсы
күш  қолданумен  не  оны  қолданамын  деп  қорқытумен,  сол
сияқты бөтеннiң мүлкiн жоюмен немесе бүлдiрумен не ерекше
арсыздықпен  ерекшеленетiн  әдепсiз  iс-әрекет  жасаумен
ұштасқан қоғамдық тәртiптi  тым өрескел бұзушылық -  екi  жүз
айлық есептiк көрсеткiштен бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке
дейiнгi  мөлшерде  айыппұл салуға,  не  жүз  жиырма сағаттан
жүз  сексен  сағатқа  дейiнгi  мерзiмге  қоғамдық  жұмыстарға
тартуға не  алты  айдан  бiр  жылға  дейiнгi  мерзiмге  түзеу
жұмыстарына, не екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын
шектеуге,  не дәл сол мерзiмге  бас бостандығынан айыруға
жазаланады. 

Сенім телефоны: 
541-433

Знаете ли вы, что правонарушение - это общественно
опасное  виновное  деяние  (действие  или  бездействие),
противоречащее  нормам  права  и  наносящее  вред обществу,
государству  или  отдельным  лицам,  влекущее  за  собой
юридическую ответственность.
Три уровня, на которые можно разделить противоправные

деяния, совершаемые студентами вузов

Первый  уровень  включает  в  свою  зону  деяния,
которые нарушают установленные нормативными актами
(Уставом  вуза,  положениями  и  т.п.) правила  поведения
студента в высшем учебном заведении или приказы ректора,
распоряжения  декана.  Они  могут  выражаться  в  пропусках
занятий,  порче  библиотечных  книг,  нарушении  правил
проживания  в  студенческом  общежитии,  курении  в
неположенном месте и т.п.  За эти правонарушения следуют
такие меры принуждения как дисциплинарные взыскания;
замечание, выговор, строгий выговор и отчисление из вуза
как крайняя мера воздействия. Это так называемая «реакция
администрации».  Наказание  применяется
дифференцированно, в зависимости от того, насколько глубоко
нарушена  установленная  норма  поведения.  К  нарушителю
могут  быть  применены  также  меры  общественного
воздействия. По объему первый уровень самый большой.



Второй уровень включает в себя антиобщественные
деяния,  за  которые  полагается  административная
ответственность. Это  правонарушения,  связанные  с
употреблением спиртных напитков, и мелкое хулиганство. Эти
правонарушения  существенно  различаются  в  зависимости  от
конкретного  содержания  деяния,  а  также  от  того,  какая
нарушается  норма  права.  Но  все  они  имеют  признак
общественной  опасности,  так  как  наносят  вред  тем
общественным  отношениям,  которым  общество  придает
особое  значение  и  вследствие  этого  обеспечивает  их
государственно-правовую  охрану.  Нарушение  этих  норм
может  повлечь  за  собой  применение  к  нарушителю
соответствующих административных санкций. 

Третий  уровень  образует  наиболее  опасные
правонарушения — преступления.  В соответствии с законом
преступлениями  признаются  опасные  для  правопорядка,
противоправные,  виновные,  наказуемые  деяния. Основным
критерием  преступности  действий  (при  наличии  всех  других
условий  ответственности  является  значимость,  серьезность
ущерба,  вреда,  причиненного  тому  или  иному  охраняемому
уголовным правом общественному отношению)

За правонарушение следует наказание…

В Уголовном  Кодексе Республики Казахстан согласно
статьи  175,  п.1 КРАЖА,  то  есть  тайное  хищение  чужого
имущества, - наказывается штрафом в размере от двухсот
до  семисот  месячных  расчетных  показателей или  в
размере  заработной  платы  или  иного  дохода
осужденного за  период от двух  до семи месяцев,  либо
привлечением к общественным работам на срок от ста
восьмидесяти  до  двухсот  сорока  часов,  либо
исправительными работами на срок до двух лет,  либо
ограничением  свободы  на  срок  до  трех  лет,  либо

арестом  на  срок  до  шести  месяцев,  либо  лишением
свободы на срок до трех лет. 

Хулиганство  по  статье  257,  п.1 (особо  дерзкое
нарушение  общественного  порядка,  выражающее  явное
неуважение  к  обществу,  сопровождающееся  применением
насилия  к  гражданам либо угрозой  его применения,  а  равно
уничтожением  или  повреждением  чужого  имущества,  либо
совершением  непристойных  действий,  отличающихся
исключительным  цинизмом)  наказывается  штрафом  в
размере  от двухсот до  пятисот месячных  расчетных
показателей  или  в  размере  заработной  платы  или  иного
дохода  осужденного  за  период  до  четырех  месяцев,  либо
привлечением  к  общественным  работам  на  срок  от  ста
двадцати до ста восьмидесяти часов,  либо исправительными
работами  на  срок  от  шести  месяцев  до  одного  года,  либо
ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом
на  срок  от  трех  до  шести  месяцев,  либо  лишением
свободы на срок до двух лет. 

Телефон доверия: 541-433


