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Стаття 203-1. Маніпулювання цінами на ринку цінних паперів ................153
Стаття 204. Виготовлення, придбання або збут підроблених
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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
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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
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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
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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) обліковоконтрольними 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)
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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 оперативнорозшукових матеріалів ...............................................................458
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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
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