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толмаған адамдардың орнына келтірілген зиянның орнын толтыруды оның ата-анасы жүзеге
асырса, ал кәмелетке толмаган адамдар бүл ретте неғұрлым белсендірек әрекет ету мүмкіндігі
бола тұра, орекет етпесс немесе аз комек көрсетсе, оның әрекеттері КК 67-бабының талаптарына
жауап бермейді.
БІЗ атап откендей. кэмелетке толмаған адамдар залалдық салдарлардың орнын басқа да кол
жетімді тәсілдермен толтыра алады. Келтірілген зиянды өтеуге ұмтылуын кәмелетке толмагаи
адамдардың өз кінәсін толық мойындап, жэбірленушіден кешірім сұрауы, заттай дәйектемелерді
анықтауға көмек көрсетуі де, оның өз еркімен бүлінген затты қайта орнына келтіруі, оз кінәеінен
ауру күйге түскен адамға көмектесуі, ата-анасымен бірге залалды отеуге және басқаға қаржы
іздеуге катысуы дзлелдейді.
Сонымен біз жәбірленушімен татуласуына байланысты кәмелетке толмаған адамдардың
кьшмыстық жауаптылықтан босатылуы мүмкін жағдайларды карастырдық. Қылмыстық
жауаптылықтан босату туралы мәселені шешу үшін баяндалған барлық шарттардың болуы
талап етіледі.
Біз қарастырған босату түрі факультативті болып табылады, яғни заңда белгіленген негіздер
болған кезде оны кабылдау құзыретті органдардың міндеті емес, құқығы болып табылады.
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Резюме
В данной статье рассматриваются основания освобождения от уголовной ответственности
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Қазіргі нарыктық қоғамда жағдай күрт өзгерді. Әйелдердің ерлермен бірдей мүмкіндіктері
Р (кейде гіпті ерлерден де оңтайлы пайдаланады). Сондықтаи отбасылық кұқық үшін ҚР
Конституциясында бекітілген жеке меншікке деген саяси-құқықтық жолды түбегейлі өзгеруін
ЗДемей өту мүмкін емес, Біздің пікірімізше, казіргі кезде ерлі-зайыптылардың ортақ мүлікке
°өтен мүлік сияқты қарауының (эсіресе неке келісім-шарттарын жасасу кезінде) мэні бар жэне
Қьтлмыстық құқық шеңберінде қарастырылуы керек.
Басқа мемлекеттердің де қылмыстык құқығында бұл мәселені шешуге қатысты ортақ
пікір жоқ. Иснанияның ҚК-нің 268 бабының 1 бөлігіне сәйкес, заң бойынша іс жүзінде иемесе
е
Рльзайьщтылардың бөлек тұруы, ажырасуы немесе некенің заңсыз екендігі туралы сот
п
Роцесінің нәтижесінде ажыраспаған ерлі-зайыптылар, сондай-ақ өрлеме жэне төменгі туыстар,
^ақьщ туысқандар, туған немес-е асыранды ағайындылар, бірінші буындағы туыстар куштеу
чемесе қорқыту эрекеттерін қолданбай өзара жасаған мүліктік қылмыстар үшін қылмыстық
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