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Пәннің атауы
/Найменование
дисциплины
Жалпы құқық
теориясының
заманауи
мәселелері

Пәннің мазмұны
/Содержание предмета
«Жалпы құқық теориясының
заманауи мәселелері» пәні
магистрант терге оқудың соңғы
курсында жүргізіледі және ол
магистрант тердің мемлекет пен
құқық туралы білімдерін
толықтыра түседі.
Пәнінің негізгі міндеттері:
Құқықтық санаттар мен түсініктерді терең тану және меңгеру;
Мемлекет пен құқық теориясының
келелі мәселелерін оқып-зерттеу;
Мемлекет және құқық теориясы
бойынша магистрант тердің алған
білімдерін жаңарту және оларды
мемлекет және құқық теориясы
пәнінен болатын мемлекеттік
емтиханға дайындау; Салалық оқу
пәндерінің барлығымен оқыптанысқаннан кейін мемлекет және
құқық теориясының келелі
мәселелерін талдау; Мемлекет
және құқық теориясының зерттейтін мәселелерін реттейтін,
Қазақстан Республикасының жаңа
заңдарымен оқып-танысу; қисынды ойлауды дамыту құқықтанудың негізгі институттарымен
таныстыру, нормативтік құқықтық
актілерге түсіндірме беру, талдау
жасау және оны қолдану дағдыларын беру болып табылады.

Негізгі бөлімдер
/Основные разделы
1 курс
Қоғамның саяси жүйесі
және оның даму
бағыттарының өзекті
мәселелері, Құқықтық
мемлекеттің теориялық
мәселелері, Қазіргі заң
ғылымындағы құқықты
түсінудің өзекті
мәселелері, Қазіргі заң
ғылымындағы құқықты
түсінудің өзекті
мәселелері, Құқық
жүйесі. ҚР құқықтық
жүйесі. Қазіргі заманғы
құқықтық жүйелерінің
өзекті мәселелері,
Құқықтық
қатынастардың өзекті
мәселелері, Құқықты
жүзеге асырудың өзекті,
Құқықтық сана және
құқықтық мәдениет.
Құқықтық нигилизм
және оның көрініс
табуының нысандары,
Құқыққа түсінік берудің
өзекті мәселелері.

Кредиттер
Сем
/Креестр
диты
3

1

Пререкви
зиттер
/Пререкви
зиты

Пострекви
зиттер
/Пострекви
зиты

Конституци
ялық құқық,
азаматтық
құқық,
еңбек
құқығы,
қылмыстық
құқық,
әкімшілік
құқық және
т.б. құқық
салалары

Мемлекет
теориясының
заманауи
мәселелері,
Конституция
лық юстиция
мәселелері,
Азаматтық
және
азаматтық іс
жүргізу
заңын
теориялық
және
тәжірибеде
қолдану

Күтілетін нәтижелер/
Ожидаемые результаты
Білуі керек: құқықтық
санаттар мен түсініктерді;
құқықтанудың негізгі
ұғымдарын, институттарын; құқықтың негізгі
қайнар көздерін;
магистрант қисынды
ойлай білуі; оқу пәнінің
тақырыптарын теориялық
тұрғыдан түсінуі.
Меңгеруі керек: заңға
түсіндірме беру, талдау
жасау және логикалық
тұжырымдар жасау;
берілген сұрақтар
бойынша ғылыми іздеу
жасап, ғылыми қорытынды шығару;
тәжірибелік жағдайлар
бойынша нормативтік
құқықтық актілердің
нормаларын қолдана
отырып шешім шығару;
қазақстанның қоғамдық
өмірінде болып жатқан
мемлекеттік-құқықтық
құбылыстарға талдай
жасай алуы; қандай да бір
мәселелерге қатысты
ғалымдардың көзқарастарына өз пікірін білдіре
алуы; қабылданатын
заңдардың қоғамға әсерін
болжай алуы; ұсынылатын
оқулықтармен қатар
ғылыми мақалалармен,
монографиялармен оқыптанысуы және статистика-
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Мемлекет
теориясының
заманауи
мәселелері

«Жалпы мемлекет теориясының
заманауи мәселелері» пәні
мемлекет пен құқық туралы
білімдерін толықтыра түседі.
Пәнінің негізгі міндеттері:
Мемлекет теориясы мен мемлекет
туралы түсініктерді терең тану
және меңгеру; Мемлекет пен
құқық теориясының келелі
мәселелерін оқып-зерттеу;
Мемлекет және құқық теориясы
бойынша магистрант тердің алған
білімдерін жаңарту және оларды
мемлекет және құқық теориясы
пәнінен болатын мемлекеттік
емтиханға дайындау; Салалық оқу
пәндерінің барлығымен оқыптанысқаннан кейін мемлекет және
құқық теориясының келелі
мәселелерін талдау; Мемлекет
және құқық теориясының зерттейтін мәселелерін реттейтін
мәселеге қатысты зерттеулер
жүргізу.
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Конституциялық
юстиция
мәселелері

Конституциялық юстиция
мәселелері пәнінің мақсаты болып
Қазақстан Республикасының
Конституциялық юстиция
мәселелері пәні Конституция мен
Қазақстан Республикасының және
шетелдердің конституциялық
бақылау институтының қызметтері
мен ұйымдастырылуына қатысты
нормативтік құқықтық актілерге
негізделген

Мемлекеттік билікті
ұйымдастыру мен
қызмет етуінің өзекті
мәселелері, Мемлекеттің қазіргі таңдағы
тұжырымдамаларының
өзекті мәселелері, Қазіргі кезеңдегі мемлекеттердің нысандарының
теориялық мәселелері,
Мемлекет типологиясы
және құқық типологиясының өзекті мәселелері,
Қоғамның саяси жүйесі
және оның даму бағыттарының өзекті мәселелері, Құқықтық мемлекеттің теориялық мәселелері, Мемлекет пен
жеке тұлғаның арақатынасындағы құқықтық
өзекті мәселелері,
Құқық, мемлекет және
адамзат қоғамының
әлемдік проблемалары
ҚР Парламаментінің
Ведомсттары, ҚР
Президенті мен
Үкіметінің актілер
жинағы, ҚР Конституциялық кеңес
жаршысы және “ Егемен
Қазақстан правда”, “Заң
газеті” және т.б.
табылады.Курсты
зерттеу барысында
студенттер отандық
және шетелдік
зерттеушілердің
еңбектерін зерттеуі
керек, конституциялық-
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Конституци
ялық құқық,
азаматтық
құқық,
еңбек
құқығы,
қылмыстық
құқық,
әкімшілік
құқық және
т.б. құқық
салалары

,
Конституция
лық юстиция
мәселелері,
Азаматтық
және
азаматтық іс
жүргізу
заңын
теориялық
және
тәжірибеде
қолдану
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Мемлекет
және құқық
теориясы,
ҚР
конституция
лық құқығы,
Шетелдердің конституциялық
құқығы,
Шетелдерді
ң мемлекет
және құқық
тарихы, ҚР
Мемлекет
және құқық

Мемлекеттік
бақылау.

лық мәліметтерді
пайдалана алуы қажет.
Білуі керек: мемлекет
туралы түсініктерді;
Негізгі ұғымдарын,
институттарын;
магистрант қисынды
ойлай білуі; оқу пәнінің
тақырыптарын теориялық
тұрғыдан түсінуі.
Меңгеруі керек:
мемлекетке түсіндірме
беру, талдау жасау және
логикалық тұжырымдар
жасау; берілген сұрақтар
бойынша ғылыми іздеу
жасап, ғылыми қорытынды шығару;
қазақстанның қоғамдық
өмірінде болып жатқан
мемлекеттік-құқықтық
құбылыстарға талдай
жасай алуы; қандай да бір
мәселелерге қатысты
ғалымдардың көзқарастарына өз пікірін білдіре
алуы қажет.
Конституциялық бақылау
институтының ұғымы мен
мазмұнын; Конституциялық бақылау
институты органдарының
қызметі мен ұйымдастырылу қағидалары,
құрылымы, құқықтық
мәртебесі мен өкілеттігін;
конституциялық бақылау
институтының құқықтық
ұғымы мен категорияларын толық меңгеру;
конституциялық юстиция
сұрақтары бойынша өз
пікірін логикалық сауатты
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Қылмыстық және
қылмыстық
іс
жүргізу
заңын
теориялық және
тәжірибеде
қолданудың
өзекті мәселелері

«Қылмыстық және қылмыстық іс
жүргізу заңын теориялық және
тәжірибеде қолданудың өзекті
мәселелері» курсының мақсаты.
Магистранттарда қылмыстық іс
жүргізудегі заңнамының,
криминалстикалық құралдар мен
тәсілдерінің, ғылыми білімдердің
тәжірибеде қолданылуы туралы
нақты білім тудыру. Сонымен
қатар, қылмыстық-іс жүргізу
ғылымының теоретикалық
қалыптарының іске асуы мен ҚР
ҚІЖК нормаларын талқылау мен
оларды тәжірибеде қолдану жайлы
мағлұмат беру. Бұл мақсаттарды
дидактикалық, тәрбиелілік,
методикалық тәсілдер жүзеге
асырады.
«Қылмыстық және қылмыстық іс
жүргізу заңын теориялық және
тәжірибеде қолданудың өзекті
мәселелері» пәнінің оқытылу
міндеттері.
Аталған курсты оқу барысында
магистрант Қазақстан
Рсепубликасының қылмыстық-іс
жүргізу құқығының ерекешеліктерін, құрылымын, мазмұнын
толық меңгеру керек. Қылмыстық
іс жүргізу ғылымының ерекше
маңызды мәселелерін зерттеуі
тиіс. Процессуалдық әрекет жасап,
оларға кәсіби білікті маман ретінде
қатыса алуға және қылмыстық іс
жүргізу аясында жұмыс жасайтын
заңгерлердің құқыққолдану
қызметінің ерекешліктерін білуге
тиіс.

құқықтық мәселелеріне
арналған мақалалар
жарияланатын
журналдар.
ҚР қылмыстық және
қылмыстық іс жүргізу
заңнамасының
дамуының сатылары
Қылмысқа қатысудың
мәселелелері.
Қатысушылардың
түрлері. Қатысу
нысандары.
Мемлекеттік қызмет пен
мемлекетттік басқаруға
қарсы қылмыстар мен
жемқорлық қылмыстар.
Жемқорлық
қылмыстардың түрлері.
Қылмыстық және
қылмыстық іс жүргізу
құқықтарының
қағидаларын іске асыру
мәселелері
Іс жүргізушілік
мәжбүрлеу
шараларының қолдану
мәселелері.
Басты сот талқылауының
жалпы түсінігі мен
сипаттамасы

тарихы.
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Жалпы
құқық
теориясыны
ң заманауи
мәселелері
Құқық
шығармашы
лығы
үрдісінің
өзекті
мәселелері
ҚР заң
шығаруды
жүйелеудің
мәселелері

негіздей алуы; білуі керек;
меңгеруі керек.
Заңсыз
жолмен
алынған
кiрiстердi
заңдастыруға
(жылыстатуғ
а) және
терроризмдi
қаржыландыр
уға қарсы
күрес
Қазіргі
криминалист
икалық
зерттеудің
әдістемесі
Жеке адамға
қарсы
қылмыстарме
н күресудің
қылмыстық
құқықтық
және
криминологи
ялық
мәселелері

Білуі керек: - даму
тарихын және қазіргі
Қазақстанның жүйесін
көрсететін қылмыстық
құқығының теориялық
және тәжірибелік
мәселелерінің басты және
өзекті аяны; - қылмыстық
құқықтың теориясындағы
қылмыс ұғымының,
қылмыс құрамының,
жазалаудың анықтамасын
берудегі негізгі әдістерді;
- қылмыстық құқықтың
келесі негізгі тараулар
бойынша: қылмыстық
құқық, қылмыс, қылмыс
құрамы, қылмысты жасау
сатылары, қылмысқа
қатысу, көп қылмыстылық, қылмыстық әрекетті
жоққа шығаратын мән
жайлар, жаза, жаза жүйесі,
жазаны тағайындау,
жауаптылықтан және
жазадан босату, кәмелетке
толмағандардың қылмыстық жауаптылығының
ерекшілігі және т.б. білуі
керек.
Меңгеруі керек:
қылмыстық заңдармен
дербес жұмыс істей алу;
заңды қолданудың теориялық және тәжірибелік
проблемаларын дербес
талдау және айқындау;
қылмыстық-құқықтық
қатынастарды реттейтін
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Кәмелетке
толмағандар мен
жасөспірімдердің
қылмыстылығын
алдын
алудың
өзекті мәселелері

Пәннің тәрбиелілік мақсаттары
заңдылық принциптерін толық
ұғыну мен қылмысытқ іс жүргізу
кезіндегі әділеттілік пен ізгілік
қағидаларын түсінуден көрініс
табады.
Магистрант аталған оқу курсының
бағдарламасын толық меңгергендігі туралы куәләндыратын
барлық көрсетілген міндеттерді
қамтуы тиіс.
Кәмелетке толмағандар мен
жасөспірімдердің қылмыстылығын
алдын алудың өзекті мәселелері –
пәнінің мақсаты кәмелетке
толмаған қылмыскер жайлы
айтатын болсақ, қазіргі таңда
кәмелет жасқа толмаған балалар
арасында қылмыс көбейе түсуде.
Оның көбі ұрлық, тонау,
қарақшылық секілді мүліктік
тұрғыдағы қылмыстар. Сонымен
қатар, жиі кездесетіні бұзақылық
болып отыр. Бұл кәмелетке
толмағандардың жасаған
қылмыстары, жасөспірімдер мен
кәмелетке толмағандардың
әлеуметтік-психологиялық
дамуының ерекшеліктеріне,
әлеуметтік деңгейінің жетіспеуіне,
психофизикалық жас жағының
жетіспеуіне, мораль туралы
пікірінің төмендігіне, мінезқұлқының ерекшеліктеріне, жасы
үлкен адамдардың және
формальды емес лидерлардың
ықпалына түсуіне байланысты.
Пәннің тәрбиелілік мақсаттары
заңдылық принциптерін толық
ұғыну мен қылмысытқ іс жүргізу
кезіндегі әділеттілік пен ізгілік
қағидаларын түсінуден көрініс
табады.

нормаларды салыстырмалы анализдердеуді жүргізе
алу; қылмыстық-құқықтық
қатынастарды реттейтін
нормаларын қолдану
проблемаларын дербес
шеше алу.

Жасөспірімдерге
қатысты қылмыстық іс
өндірісінің ерекшелігі
сотқа дейінгі және сот
өндірісіне бөлінуі болып
табылады.
1.Кәмелетке толмаған
баланың қорғаушысының міндетті түрде
қатысуы;
2.Кәмелетке толмаған
баланың заңды өкілінің
қатысуы;
3.Кәмелетке толмағандарға қатысты ерекше
бұлтартпау шарасын
қолдану мүмкіндігі –
кәмелеттік жасқа
толмағанды қарауға
беру;
4.Ұстау шарасын қолдану мүмкіндігі, сонымен қатар тек ерекше
жағдайларда қылмыстың
ауырлығына байланысты
ғана күзетпен ұстау
мүмкіндігі;
5.Кәмелеттік жасқа толмаған күдіктіні, айыпталушыны шақыртудың
ерекше реті;
6. Он алты жасқа толма-
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1.ҚР
Қылмыстық
-атқару
құқығы
2.
Криминолог
ия
3. Мемлекет
және құқық
теориясы
4. ҚР
Қылмыстық
іс жүргізу
құқығы

Қылмыстард
ы саралаудың
теориялық
негіздері

Жасөспірімдерге қатысты
қылмыстық іс өндірісінің
ерекшелігі сотқа дейінгі
және сот өндірісіне
бөлінуі
менжасөспірімдерге
қатысты сотқа дейінгі
өндірістің ерекшеліктерін
білу және жетік меңгеру.

Магистрант аталған оқу курсының
бағдарламасын толық
меңгергендігі туралы
куәләндыратын барлық
көрсетілген міндеттерді қамтуы
тиіс.
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Қазіргі
криминалистикалық
зерттеудің
әдістемесі

Криминалистикалық зерттеудің
әдістемесі болашак заңгерлердің,
соның ішінде бірінші кезекте
жедел-іздестіру кызметкерлері,
тергеушілер, сарапшылар,
прокурорлар, адвокаттар,
судьялардың кәсіби
дайындығының деңгейі мен
мазмүнына байланысты болатын
оку салаларының катарына

ған кәмелетке толмағанға қатысты іс жүргізу
әрекетін қолдану барысында педагогтың
немесе психологтың
міндетті түрде қатысуы
және осы жасқа толған,
алайда психикалық дамуында артта қалуы бар
күдіктіге, айыпталушыға
іс жүргізу әрекеттерін
қолдану барысын-да
тергеушінің, соттың,
қорғаушының немесе
заңды өкілінің өтініші
бойынша педагогтың
немесе психологтың
міндетті түрде қатысуы;
7.Кәмелетке толмаған
күдіктіден, айыпталушыдан жауап алу уақытының ұзақтығы, жалпы
алғанда, күніне 4
сағаттан аспайды;
8. Егер де кәмелеттік
жасқа толмаған бала
кәмелеттік жасқа толған
баламен бірге қылмысқа
қатысқан болса, онда кәмелеттік жасқа толмаған
ның қылмысы туралы
қылмыстық істі жеке өндіріске беруді талап ету.
1.Криминалистиканың
теориялық әдістемелік
негіздері.
2.Криминалистикалық
техниканың заманауі
әдістері.
3. Криминалистикалық
тактика.
4. Қылымыстардың
жекелеген түрін
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Қылмыстық
құқық, Қылмыстық іс
жүргізу:
Соттық
дәләлдемелер теориясы: Сот
экспертологиясы:

Сот экспертологиясы;
Жедел-іздестіру қызметі
Заң психологиясы, Құқық
қорғау органдары; Сот
медицинасы;
Сот психиа-

Тәжірибе талаптарына
жауап бере отырып,
криминалистикада
дөлелдемелер-ді жинау
мен зерттеу жүмыстарында барынша жаңа технологияларды колдану
арқылы дамып келеді.
Дегенмен де кылмысты
ашу мен зерттеуде
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Жеке
адамға
қарсы
қылмыстармен
күресудің
қылмыстық
құқықтық және
криминологиялық

жатады. Криминалистиканы білу
учаскелік инспектордан бастап
полицияның патрульдік кызмет
корсететін адамдары мен күзет
кызметі жүмысшыларына дейін,
яғни қылмысты ашуды зерттеуге
катысушылардан, оған коса өзінің
іс-өрекетімен кандай да болсын
бір кылмыстың алдын алуға
немесе ашуга катысатын барлык
түлгалардан талап етіледі.
Заңгерлерді көсіби дайындау
жүйесінде криминалистиканың
релі қаркынды түрде артып келеді
және бүл үдеріс окытудың барлык
түрлеріне тән сипат алуда. Екінші
деңгейдегі орташа арнаулы оку
орындарында білім беруді заңдық
бағытта жүргізетін колледждерде
криминалистиканы окып-үйрену
тиісті маңызға ие болды.

тергеудің заманауи
әдістері

Жеке адамға қарсы қылмыстардың
жалпы сипаттамасы және түсінігі.
Өмірге қарсы қылмыстардың
қылмыстық құқықтық және
криминологиялық сұрақтары
Денсаулыққа қарсы қылмыстардың қылмыстық құқықтық және

Жеке адамға қарсы
қылмыстарға жалпы
сипаттама.
Жеке адамға қарсы
қылмыстарды
топтастыру: қылмыстық
құқықтық және
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Әкімшілік
құқық:
Прокурорлық
қадағалау:

триясы.
Криминология

ҚР
қылмыстық
құқығы
ҚР
қылмыстықпроцестік
құқығы

ҚР сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы саясат

криминалистиканың даму
жолында жаңадан іске
асырылып, қолданылып
жатқан күрал-жабдыктар,
әдістер мен технологиялар
ғана емес, сонымен қатар
бүрыннан бар және сәтті
пайдаланып жүрген
әдістер қазіргі жағдайға
ыңғайластырылып,
жетілдіріліп колдануда.
Бүған мысал болатын
факторларға кылмыстың
ізін аңғару, байқау, оны
қаперге алу, зерттеу жөне
колдану, зерттеу әрекетін
жүргізудің тактикалык
өдістері, "дәстүрлі"
қылмыстарды тергеу
әдістерінің көптеген
түрлерін келтіруге болады.
Сондықтан да іске
жаңадан косылган
заңгерлерге дәстүрлі жөне
жаңа білімді байланыстырып, оны тәжірибеде
пайдалану және өзінің
білімі мен біліктілігін,
дагдыларын одан әрі
жетілдіріп, оны қылмыстылықпен күресте ғылым
мен тәжірибенің жетістіктерімен өз білімін толықтырып отыру үшін криминалистиканы меңгеру өте
маңызды.
Жеке адамдарға қарсы
қылмыстарды дұрыс
саралай алу; жеке
адамдарға қарсы
қылмыстылықтың алдын
алу шараларын
ұйымдастыра алу

мәселелері
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Әкімшілік құқық
бұзушылық және
әкімшілік
жауапкершілік

криминологиялық сұрақтары
Жеке адамның бас бостандығына
қарсы қылмыстардың қылмыстық
құқықтық және криминологиялық
сұрақтары.
Жеке адамның ар намысы мен
адамгершілігіне қарсы қылмыстардың қылмыстық құқықтық
және криминологиялық сұрақтары
Жыныстық қылмыстардың
қылмыстық құқықтық және
криминологиялық сұрақтары
Әкімшілік
жауапкершілік
әкімшілік
құқықтың
негізгі
институты болып табылады. Пәнді
оқыту
процесі
мемлекеттік
мәжбүрлеудің бір түрі болып
табылатын
әкімшілік
жауапкершілікті
қарастырады.
Әкімшілік жауапкершілік жеке
және заңды тұлғаларға қатысты
қолданылады және мемлекеттік
органдармен қоғамдық өмірдің
барлық саласында іске асады.
Әкімшілік
жауапкершілік
шараларын қолдану үшін қажетті
нормативті құқықтық актіліердің
жүйесі пәнді оқыту барысында
талданып-талқыланады.
Пәнді оқытудың мақсаты –
студенттерді
мемлекеттік
мәжбүрлеудің бір түрі болып
табылатын
әкімшілік
жауапкершліліктің
теориялық
және тәжірибелік мазмұнымен
таныстыру.

криминологиялық
аспектілері

Әкімшілік жауапкершілікті мемлекеттік
мәжбүрлеудің бір түрі
ретінде қарастырып,
оның мән-мазмұны мен
табиғатын, сондай-ақ
оны қолданудың
негіздерін ашып көрсету;
әкімшілік жауапкершілік
теориясын жеке және
заңды тұлғалардың
қызметін мемлекеттік
реттеудің бір түрі
ретінде қарастыру.
Әкімшілік жауапкершілік шараларының негізгі
түрлерін қарастыру.
Әкімшілік жауапкершілікті көздейтін құқықтық
базаны терең талдапзерттеу, сондай-ақ
әкімшілік жауапкершілік
шараларын тәжірибеде
қолданудың теориялық
мәселелерімен
таныстыру. Семинар
сабақтарында әкімшілік
құқық бұзушылықтар
жөніндегі істер бойынша
іс жүргізу құжаттарын
жүргізудің тәртібімен

ҚР
қылмыстық
атқару
құқығы
Қылмысты
саралау
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Конституци
ялық құқық,
әкімшілік
құқық,
қылмыстық
құқық,
қылмыстық
іс-жүргізу
құқығы

Сот және
құқық қорғау
органдарында жұмыс
істей алу
мүмкіндігі
қалыптасады.

Аталмыш пән болашақ
маманның
тәжірибелік
икемдерін қалыптастырып,
құқық
қорғау
органдарында,
сот
жүйесінде жұмыс істеудің
алғы
шарттарын
қалыптастырады.
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Әкімшілік
заңнамаларды
дамытудың өзекті
мәселелері

Пәнді оқыту процесі Әкімшілік
заңнамаларды дамытудың өзекті
мәселелерін қарастырады.
Әкімшілік заңнамаларды дамыту
жеке және заңды тұлғаларға
қатысты және мемлекеттік
органдармен қоғамдық өмірдің
барлық саласында іске асады.
Әкімшілік заңнамаларды
дамытудың шараларын қолдану
үшін қажетті нормативті құқықтық
актіліердің жүйесі пәнді оқыту
барысында талданыпталқыланады.
Пәнді оқытудың мақсаты –
әкімшілік заңнамаларды
дамытудың теориялық және
тәжірибелік мазмұнымен
таныстыру.
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Азаматтық және
азаматтық іс
жүргізу заңын
теориялық және
тәжірибеде
қолдану

«Азаматтық және азаматтық іс
жүргізу заңын теориялық және
тәжірибеде қолдану» курсының
мақсаты магистранттың қәзіргі
азаматтық құқық және процестегі
мәселерді, құқық
шығармашылығы тәжірибесін,
судьялардың, арбитраждық
соттардың әрекет етуші азаматтық
құқық және азаматтық процестік
нормаларының қолданылуын
зерттеу.

таныстыру
Құқық шығармашылық
және заң техникасының
өзекті мәселелері, Заңнаманың жүйелілігі
оның сапасын жетілдірудің факторы ретінде.
Заңнаманы
мамандандыру, бір
ізділікке келтіру және
күшейту қазіргі құқық
шығармашылық қызметінің бағыты ретінде.
Заңнаманың тұрақтылығы және оның жетілдірілуі. Лоббизм және оның
көрініс табуының нысандары. Құқық пен заңнаманың дамуына ықпал
ететін обьективтік және
субьективтік мәнжайлар.

Мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастарды реттеуші құқық
нормасы , қәзіргі азаматтық құқық теориясы
және әрекет етуші
азаматтық құқық және
азаматтық процестік
заңдардың қолданылуы,
азаматтық істерден
туындайтын қоғамдық
қатынастарды реттейтін
құқық нормалары,
құқықтық категориялар,
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«Конституциялық
құқық»,
«Мемлекет
және құқық
теориясының мәселелері», «Азаматтық құқық (жалпы
және ерекше бөлім),
«Әкімшілік
құқық», Әкімшілік құқық бұзушылық және
әкімшілік
жауапкерші
лік

Азаматтық
құқықтың
қазіргі
мәселелері,
Азаматтық
және
азаматтық іс
жүргізу
заңын
теориялық
және
тәжірибеде
қолдану,

«Конституциялық
құқық»,
«Мемлекет
және құқық
теориясының мәселелері», «Рим
құқығы»,
«Азаматтық
құқық (жалпы және
ерекше
бөлім),

Азаматтық
құқықтың
қазіргі
мәселелері

Білуі керек: әкімшілік
санаттар мен түсініктерді;
Құқық шығармашылығының негізгі ұғымдарын,
институттарын; Құқықтың
негізгі қайнар көздерін;
оқу пәнінің тақырыптарын
теориялық тұрғыдан
түсінуі.
Меңгеруі керек: заңға
түсіндірме беру, талдау
жасау және логикалық
тұжырымдар жасау;
берілген сұрақтар
бойынша ғылыми іздеу
жасап, ғылыми
қорытынды шығару;
тәжірибелік жағдайлар
бойынша нормативтік
құқықтық актілердің
нормаларын қолдана
отырып шешім шығару;
мәселелерге қатысты
ғалымдардың көзқарастарына өз пікірін білдіре
алуы; қабылданатын
заңдардың қоғамға әсерін
болжай алуы қажет.
«Азаматтық және азаматтық іс жүргізу заңын теориялық және тәжірибеде
қолдану» курсы
заңгерлердің және жеке
құқық саласындағы
тәжірибелік қызметтерде
ғылыми шығармашылық
негізінде әрекет етуге
мүмкіндік береді

11

Азаматтық
құқықтың қазіргі
мәселелері

12

Сот және сот
билігі:
тәжірибесі,
қазіргі уақыт,
болашағы

Пәннің мақсаты азаматтық құқық
саласында туындайтын мәселелерді шешуге, талдауға машықтанған
магистранттарды даярлау;
- жалпы құқық жүйесіндегі азаматтық құқықтың негізгі құқық саласы ретіндегі орны мен маңызын
зерттеу және айқындау;
- жекеқұқықтық реттеу көздерін
игеру және оларды талдай білу;
-азаматтық-құқықтық қатынастарды реттеуші құқық нормаларын
қолдану тәжірибесін талдау;
-азаматтық құқық теориясында
туындаған мәселелерді талдауды
қалыптастыру және оларды шешу
жолдарын ұсына біліу;
- азаматтық құқық әдебиеттеріне
талдау жасау мен әртүрлі
авторлардың пікірлеріне сын
көзбен қарауды қалыптастыру;
- азаматтық заңтану дамуындағы
негізгі бағыттарды анықтау;
-азаматтық құқықтың өзекті
мәселелері туралы түсініктерді
қалыптастыру.
«Сот және сот билігі: тәжірибесі,
қазіргі уақыт, болашағы»пәнінің
мақсаты– магистранттардың
қылмыстық сот қызметінің барлық
өкілеттіктері бойынша терең білім
алып, қылмыстық сот ісін жүргізу
заңдарын жетік біліп, сот
органдарының қызметін
жетілдірудің нысандары бойынша
мағлұмат алуында. Бұл пән
магистранттарғасот билігі

қәзіргі қоғам, құқық
және мемлекет дамуына
азаматтық процестік
құқыққа тән теориялық
көзқарастар мен
концепциялар.
Азаматтық құқықтың
құқық жүйесіндегі орны.
Азаматтық құқық пәні
мен әдістеріндегі өзекті
мәселелер. Азаматтыққұқықтық механизмнің
күрделі аспектілері.
Заманауи докрина және
азаматтық заңнама.
Азаматтық құқықтың
заманауи шынайылығы.
Азаматтық құқық:
түсінігі, құрылымы,
қәзіргі жағдайда
тәжірибеде қолданылуы.
Жекеше құқық
құрылымы саласының
өзекті мәселелері.

Сот және сот билігі:
тәжірибесі, қазіргі
уақыт, болашағыпәнінің
түсінігі, мемлекеттегі
орны. Сот билігінің
түсінігі, міндеті және
мақсаты. ҚР сот
органдарының қызметін
реттейтін заңнамалар.
Сот әділдігінің түсінігі
мен оның принциптері.
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«Әкімшілік
құқық»,
«Халықаралық жеке
құқық»,
«Нотариат»
«Азаматтық
құқық (жалпы және
ерекше
бөлім),
«Мұрагерлік құқық»,
«Отбасы
құқығы»,
«Тұрмыс-үй
құқығы»

Қылмыстық
және
қылмыстық
іс жүргізу
заңын
теориялық
және
тәжірибеде
қолданудың
өзекті
мәселелері

«Азаматтық
және
азаматтықпроцесстік
заңнамалар
теориясы мен
тәжірибесі»,
«Әкімшілік
заңнамаларды
дамытудың
өзекті
мәселелері»,
«Әкімшілік
құқық
бұзушылық
және
әкімшілік
жауапкершілік»

Жеке құқықтық реттеу
көздерін игеру және
оларды талдай білу;
азаматтық-құқықтық
қатынастар-ды реттеуші
құқық нормаларын
қолдану тәжірибесін
талдай білу, азаматтық
заңтану дамуындағы
негізгі бағыттарды
анықтау; азаматтық
құқықтың өзекті
мәселелері туралы
түсініктерді
қалыптастыру.

Алдын ала
тергеу
сатысындағы
прокурорлық
қадағалау
Криминалист
икада
техникалық
құралдарды
қолданудың
теориялық-

Магистранттар білуі
керек:ҚР Конституциясын,
ҚР Сот жүйесі мен
судьялардың мәртебесі
туралы конституциялық
заңды, Қылмыстықпроцестік кодексті,
Азаматтық-процестік
кодексті, сот билігінің
ұғымын, сот әділдігінің
ұғымын, қылмыстық сот

қызметінің мақсатын, міндетін, сот
қызметінің ұйымдастырылуы мен
құрылу қағидаттарын, сот
органдарының өкілеттіктерін,
сондай-ақ сот билігінің, сот
әділдігінің, судьяның ұғымын, сот
жүйесі мен сот сатылары туралы
мағұлмат, әркімнің сот арқылы
қорғану құқықтарын, судьялыққа
кандидаттарға, судьяларға
қойылатын талаптар туралы,
судьяның әлеуметтік ерекше
ерекше мәртебесін білу
мақсатында оқытылады.
«Сот және сот билігі: тәжірибесі,
қазіргі уақыт, болашағы»пәнінің
зерттеу міндеті. Жоғары оқу
органдарының заң
факультеттерінің
магистранттарынасот органдары
қызметінің негізгі қағидаларын,
азаматтардың сот арқылы қорғану
құқығын қамтамасыз етуге тиісті
мемлекеттік органдар жүйесіндегі
сот органдарының маңызды орны
мен рөлін,судьялардың құқықтық
жағдайын,аудандық және оған
теңестірілген соттардың өкілеттігі
мен құрамы, облыстық және оған
теңестірілген соттардың өкілеттігі
мен құрамы, құрылымы, ҚР
Жоғарғы сотының өкілеттігі мен
құрамы, құрылымы,судьяның
тәуелсіздігі мен оның кепілдіктері,
заңдылықты сақтау мен
нығайтудағы сот органдарының
алатын ерекше маңыздылығын
оқып үйрену.Судьялардың кәсіби
жарамдылығын, олардың
құқықтық және әлеуметтік
қорғалуы туралы ақпараттарды
меңгеру.

Мемлекеттік биліктің
нышандары. Сот
жүйесінің бірлігі.
Аудандық және оған
теңестірілген соттар.
Судьяларға қатысты
қолданылатын
жазалардың түрлері.
Тәртіптік іс қозғау және
қарау мерзімдері.

Азаматтық
және
азаматтық іс
жүргізу
заңын
теориялық
және
тәжірибеде
қолдану
Әкімшілік
заңнамаларды
дамытудың
өзекті
мәселелері

әдістемелік
негіздері
Сот
экспертологи
ясының
құқықтық
негіздері

ісін жүргізудің
принциптерін, сот
әділдігінің принцпитерін,
қылмыстық сот ісін
жүргізетін мемлекеттік
органдар мен лауазымды
адамдарды, қылмыстық
сот ісін жүргізуге
қатысушылардың
түсінігін, жіктелуін, сот
билігінің құзырындағы
мемлекеттік мәжбүрлеу
шаралары туралы
мәліметтерді білуі керек.
Магистранттар меңгеруі
керек:сот органдарының
ұйымдастырылуы мен
қызметінің принциптерін,
ҚР сот жүйесінің ұғымы
мен оны құрайтын
соттарды, сот
сатыларының түсінігін,
соттың судьясы, төрағасы,
сот алқасының төрағасы
лауазымына
кандидаттарды іріктеуді,
судьяларға өкілеттіктер
беру тәртібін, судьяның
өкілеттігін тоқтату,
судьяның өкілеттігін
тоқтата тұру, төрағаны,
сот алқасы төрағасын және
судьяны лауазымынан
босату және олардың
өкілеттіктерін тоқтату
негіздерін, судья
лауазымында болудың
шекті жасын, судьяның
орнынан түсуі, судьяны
зейнетақымен
қамсыздандыруды,
Жоғарғы Сот Кеңесінің
құрылу тәртібі мен оның

өкілеттіктерін, Судьялар
қоғамдастығы мен оның
органдарын, судьяның
тәртіптік жауапкершілігі
мен оның негіздерін,
судьяларды материалдық
қамтамасыз ету және
әлеуметтік
қамсыздандыруды,судьян
ы материалдық және
әлеуметтік қамсыздандыру
кепілдіктерінен айыру
негіздерін, соттардың
қызметін
ұйымдастырушылық және
материалдық-техникалық
қамтамасыз етуді меңгеруі
керек.
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Қылмыстық
процестегі соттық
қадағалау

Қылмыстық процестегі соттық
қадағалау– пәнінің мақсаты: әр
түрлі мемлекеттер механизмінде
соттың рөлі мен орны ерекше,
оның негізгі міндеті – мемлекет
тарапынан да, азаматтар
тарапынан да мемлекет атынан
қоғамның әрбір мүшесінің
құқықтары мен бостаныдықтарын
қорғау болып табылады. Сот
билігі басқа билік тармақтарынан
өзіндік ерекшелікке ие. Ол нақты
сипатқа ие, арнайы процессуалдық
түрде құрылады, судьялармен сот
билігін жүзеге асырушы
тасымалдаушылар арқылы жүзеге
асырылады. Қылмыстық
процестегі соттық қадағалаудың
тәжірибесі - қазақстан үшін
заманауи талаптарда сот билігі
қажет. Бірақ ол өзіндік тіршілік
етуімен қатар, нақтылық және
қоғамда қолдануылымен маңызды.
Өкінішке орай, сот билігі әлі де

Сотқа дейінгі іс жүргізу
барысында тергеу
судьясы осы Кодексте
көзделген жағдайларда
мынадай:
- күзетпен ұстауды
санкциялау;
- үйқамақты санкциялау;
- лауазымынан
уақытша шеттетуді
санкциялау;
- жақындауға тыйым
салуды санкциялау;
- экстрадициялық
қамақты санкциялау;
- күзетпен ұстау,
үйқамақ,
экстрадициялық қамақ
мерзімдерін ұзарту;
- кепілді қолдану;
- мүлікке тыйым
салуды санкциялау;
- күзетпен ұсталмайтын
адамды сот-
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1.ҚР
қылмыстық
құқығы
2.ҚР
қылмыстықпроцестік
құқығы
3.ҚР
қылмыстық
атқару
құқығы
4.
Криминолог
ия

1.Виктимолог
ия
(Қылмыстыл
ықтың
құрбаны мен
зардабы)
2.Қылмыстыл
ықтың алдын
алу

Магистранттар білуі
керек:ҚР Конституциясын,
ҚР Сот жүйесі мен
судьялардың мәртебесі
туралы конституциялық
заңды, Қылмыстықпроцестік кодексті,
Азаматтық-процестік
кодексті, сот билігінің
ұғымын, сот әділдігінің
ұғымын, қылмыстық сот
ісін жүргізудің
принциптерін, сот
әділдігінің принцпитерін,
қылмыстық сот ісін
жүргізетін мемлекеттік
органдар мен лауазымды
адамдарды, қылмыстық
сот ісін жүргізуге
қатысушылардың
түсінігін, жіктелуін, сот
билігінің құзырындағы
мемлекеттік мәжбүрлеу
шаралары туралы

Қазақстанның әлсіз тұсы болуда.
Конституцияда бекітілген сот
құрылымы мен сот ісін жүргізу
қағидалары қиындықпен жүзеге
асырылуда.
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Қылмыстық
процестегі
экстрадиция
институты

Экстрадициялау институты шетелдіктердің уәкілетті органдарының
қатысуымен жүзеге асырылатын
күрделі институтардың бірі болып
табылады. ШЫҰ-ның мәліметіне
сәйкес, Қазақстан Республикасының азаматтары мемлекеттік
қорғауға ие және халықаралық
шартсыз басқа мемлекетке беруге
болмайды. Экстрадиция трансұлттық қылмыстық құқық бұзушылықтардың өсу жағдайында
кеңінен қолданылады. Бұл
иснитуттың мәні айыпталушыға

психиатриялық және
(немесе) сотмедициналық сараптама
жүргізу үшін
медициналық ұйымға
мәжбүрлеп орналастыру;
- бұрын өзіне қатысты
күзетпен ұстау
қолданылған адамның
психикалық ауру фактісі
анықталған кезде, оны
ауруларды қатаң
оқшаулау жағдайында
ұстауға лайықталған,
психиатриялық көмек
көрсететін арнаулы
медициналық ұйымға
ауыстыру.

2 курс
Экстардиция институтының түсінігі. Процесуалдық иснитуттар жүйесіндегі оның орны мен
рөлі. Экстрадиция нысандары. Экстрадиция
субъектілері. Олардың
өкілеттіктері. Экстрадицияны жүзеге асырудың тәртіптері, негіздері.
Экстрадицияны жүзеге
асыру кезінде шетел
мемлекеттерінің
уәкілетті органдарымен

мәліметтерді білуі керек.
Магистранттар меңгеруі
керек:сот органдарының
ұйымдастырылуы мен
қызметінің принциптерін,
ҚР сот жүйесінің ұғымы
мен оны құрайтын
соттарды, сот
сатыларының түсінігін,
соттың судьясы, төрағасы,
сот алқасының төрағасы
лауазымына
кандидаттарды іріктеуді,
судьяларға өкілеттіктер
беру тәртібін, судьяның
өкілеттігін тоқтату,
судьяның өкілеттігін
тоқтата тұру, төрағаны,
сот алқасы төрағасын және
судьяны лауазымынан
босату және олардың
өкілеттіктерін тоқтату
негіздерін, судья
лауазымында болудың
шекті жасын, судьяның
орнынан түсуі, судьяны
зейнетақымен
қамсыздандыруды.
2

3

1.ҚР
Құқыққорға
у органдары
2.ҚР
Қылмыстық
құқығы
3.ҚР
Қылмыстық
процесуалд
ық құқығы

1.Криминали
стикалық
зерттеудің
әдіснамасы.
2. ҚР ҚК мен
ҚПК-сі
нормаларын
қолданудың
өзекті
мәселелері.
3.Қылмыстық
– процесуалдық
теориясының

Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінің нормаларын,
ұстап беру саласындағы
құқықтық қатынастарды
реттейтін халықаралық
актілердің ережелерін
қолдану мүмкіндігі.
Көлеңкелер мен экстрадиция жағдайларын білу.
Халықаралық айналымы
бар іс жүргізу актілерін
жасау дағдылары; Трансұлттық сипаттағы қылмыс-
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Алдын ала тергеу
сатысындағы
прокурорлық
қадағалау

16

Қылмыстық
процесс
иммунитеттері

17

ҚР
сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы саясат

тәуелсіз сот төрелігін қамтамасыз
ету болып табылады.
2017 жылғы наурыз айында болған
өзгертулер мен толықтырулар прокуратураның қадағлау функцияларына көпетегн өзгерістер
енгізілді. Кейбір өкілеттіктер
тергеу судьясына жіберілді,
прокурорлық қадағалаудың жаңа
мазмұны жаңадан қабылданған
«Прокуратура туралы» ҚР-ның
(2017 ж.) Конституциялық
өзгерістерді көрсететін
ережелеріне негізделген. Сотқа
дейінгі тергеуді қадағалаудың
тиімділігі прокурорлық қадағалау
мен сот қарауының ақылға
қонымды тіркесіміне байланысты.
Қылмыстық-процессуальдық иммунитет жалпы ережелерден ерекшеленеді. Иммунитеттің түрлері:
A) қылмыстық қудалаудан; В)
айғақтар беру. Иммунитеттің мақсаты:- қылмыстық процесте адамгершілік принциптерін сақтау;субъектілердің субъектілердің
жеке басына ықпал етпеуін қамтамасыз ету;
- мемлекеттік маңызы бар кейбір
субъектілердің (Парламент депутаттары, судьялар, Бас прокурорлар) орындауына қолайлы жағдайлар жасау. Қылмыстық іс жүргізу
кодексінің барлық принциптері
рәсімдік иммунитеттің
мағынасына сәйкес келмейді.
Сыбайлас жемқорлық ұғымы
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
саясаттың ұғымы. Сыбайлас
жемқорлық қылмыстарға
қылмыстық құқық сипаттама
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

құқықтық көмек және
ынтымақтастық.
Қылмыстық сот ісін
жүргізудің заңдылығын
прокурорлық
қадағалаудың
конституциялыққұқықтық негізі. Сотқа
дейінгі іс жүргізудегі
прокурордың
өкілеттіктері.Сотқа
дейінгі іс жүргізу
барысында прокурорлық
қадағалауды жүргізу
тәртібі. Сотқа дейінгі іс
жүргізудегі прокурорлық
қадағалау нысандарын
кеңейтудің келешегі.
Иммунитет тұжырымдамасы дұрыс. Олардың
артықшылықтардан айырмашылығы. Қылмыстық процестегі орны
мен рөлі.Қылмыстық
процеске иммунитеттің
құқықтық негізі. Иммунитеттері бар қылмыстық-процессуалдық
қатынастардың субъектілері.Қылмыстық процесте иммунитетті қолдану
тәртібі мен негіздері.
Қылмыстық процестердің принциптері мен кейбір құқықтық қатынастардың субъектілерінің
иммунитеті.
Сыбайлас жемқорлық
ұғымы
Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы саясат ұғымы
Сыбайлас жемқорлық
қылмыстар

әдіснамасы.
2

3

1.ҚР
құқыққорға
у
органдары.
2. Асер
етудің
прокурорлы
қ актілері

1.ҚР
қылмыстықпроцесуалды
қ құқығының
әдіснамасы
2.ҚР ҚК және
ҚР ҚП-сі
нормаларын
қолданудың
өзекті
мәселелеі

2

3

1.Криминал
истиканың
әдіснамасы
2. ҚР
Қылмыстық
процес
уалдық
құқықтары

1.Қылмыстық
процесуалды
қ құқық
теориясының
әдіснамасы.
2.ҚР ҚҚ және
ҚПК
нормаларын
қолданудың
өзекті
мәселелері

2

3

1.ҚР қылмыстық
құқығы
2.ҚР қылмыстықпроцестік

1.Жеделіздестіру
қызметі
2.Жекеленген
қылмыстарды тереу

тық істер бойынша құқықтық қатынастарды құру.
ҚР ҚК және ҚР
прокуратура туралы»
жаңа ережелерін дұрыс
қолдану мүмкіндігі; оларға
заңды түсіндірме беріңіз.
Прокурорлық қадағалау
шектерін білу; сот
бақылауынан
қадағалаудағы
айырмашылықтар. Сотқа
дейінгі іс жүргізуді
қадағалау кезінде
прокурорлық әрекеттің
тиісті формасын таңдау
дағдылары
Иммунитетті дұрыс қолдану мүмкіндігі; артықшылықтардан ажырата білу.
Қылмыстық-процессуалдық тұжырымдамалар
мен санаттардың жалпы
жүйесіндегі артықшылықтардың рөлін білу; иммунитеттердің конституциялық принциптері және олардың ресми түсіндірілуінің мағынасы. Қылмыстық
іс жүргізу кодексінің нормативтерін процессуалдық
иммунитеті бар адамға
қатысты қылмыстық
істерді тергеу барысында
практикалық қызметте
дұрыс қолдану дағдылары.
Елде сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
саясатты қалыптастыру,
яғни сыбайлас
жемқорлықтың алдын алу
шараларын ұйымдастыру
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Азаматтық
юрисдиуция
жүйесіндегі
нотариат
институты
дамуынң
заманауи
мәселелері
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Адвокатура
азаматтық қоғам
институты
ретінде:
модернизациялау
мәселеелрі

қимыл шаралары. Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
субъектілері және олардың
өкілеттіктері. Сыбайлас
жемқорлық құқық бұзушылықтардың салдарларын жою
Нотариат дамыған экономикасы
және құқықтық мемлекет қағидаларын ұстанған, азаматтық қоғамды таныған кез келген мемлекеттің
құқықтық жүйесінің қажетті құрамдас бөлігі.
Осындай мемлекетте нотариус
қызметі қажетті және сұранысқа
ие, яғни адам және азаматтың
құқықтары мен бостандықтарын
қамтамасыз ету мен қорғау тек
мемлекеттік органдар мен
лауазымды тұлғаларға ғана
қатысты емес, сонымен қатар
қоғамның барлық институттары
мен мемлеке де қатысты.
Мақсатымыз теория және
тәжірибеде талдау арқылы
нотариустың құқықтық жағдайы
мәселесін, қызметін, азаматтық
құқықтарды жүзеге асыру мен
қорғауда қатысуы перспективаларын, әрекет етуші заңнамаларды
жетілдіруде ғылыми ұсыныстарды
қалыптастыруды айқындау.

Сыбайлас
жемқорлықтың алдын
алу

Нотариат түсінігі.
Нотариаттың екіжақты
табиғаты. Нотариат
юрисдикциялық жүйе
элементі ретінде.
Нотариалдық қызмет.
Нотариат қызметі
түсінігі мен классификациясы. Нотариаттың
әлеуметтік қызметі.
Нотариаттың мазмұндық қызметі. Нотариат
қызметін жетілдірудің
өзекті мәселелері.

3

3

Адвокаттық қызмет, адвокатура
ҚР-да азаматтық қоғам және
құқықтық мемлекет дамуымен
тығыз байланысты. Адвокатура
кәсіптік бірлестік және азаматтық
қоғам институты болғандықтан
мемлекеттік билік органдары мен
жергілікті басқару органдарына
жатпайды. Адвокатура – азаматтық қоғам институты, азаматтарға

Адвокатура институты
тарихы мен қалыптас-уы
кезеңдері. Адвокаттық
қызмет: түсінігі және
маңызы. Адвокатура
және мем-лекет.
Адвокатура мен адвокаттық қызметті құқықтық
реттеудің қайнар көздері. Адвокатура мен

3

3

құқығы
3.ҚР қылмыстық атқару құқығы
4. Криминология
«Азаматтық
құқық (жалпы және
ерекше
бөлім),
«Мұрагерлік құқық»,
«Отбасы
құқығы»,
«Тұрмыс-үй
құқығы»,

әдістемесі
3.Қылмыстылқтың алдын
алуды
ұйымдастыру
нысаны
«Азаматтық
және
азаматтық іс
жүргізу
заңын
теориялық
және
тәжірибеде
қолдану»,
«Әкімшілік
заңнамаларды
дамытудың
өзекті
мәселелері»,
«Әкімшілік
құқық
бұзушылық
және
әкімшілік
жауапкершілік»

Мемлекет
және құқық
теориясы.
Конституциялық құқық. Әкімшілік құқық.
Еңбек құқығы. Азаматтық процес-

«Азаматтық
және азаматтық іс жүргізу заңын
теориялық
және
тәжірибеде
қолдану»,
«Әкімшілік
заңнамалар-

Пәнді оқу нәтижесінде
магистрант: құқық және
экономика негіздері
бағытындағы кез келген
оқытылып жатқан пән
бойынша нақты
тақырыпты оқытудың
мақсатын қоя алуы керек;
оқытудың мазмұнын құру
және таңдай алу; алынған
құқықтық білімдердің
сапасын бақылай алу;
құқықтық білім
құрылымының оптималды
логикасын анықтай алуы
қажет. Сондай-ақ
магистарнт курстың
жұмыс бағдарламасын
құрай алуы қажет;
тәжірибелік және семинар
сабақтарының жоспары
мен мазмұнын құруы
қажет; курс бойынша
әдеби қайнар көздерді
іздестіруді және талдау
жүргізуді жасай білуі
керек.
Пәнді оқу нәтижесінде
магистрант: құқық және
экономика негіздері
бағытындағы кез келген
оқытылып жатқан пән
бойынша нақты
тақырыпты оқытудың
мақсатын қоя алуы керек;
оқытудың мазмұнын құру
және таңдай алу; алынған
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Қазіргі кезде ҚР
мемлекеттік
басқару және
мемлекеттік
қызмет

білікті заң көмегін көрсетуді
мақсат еткен, олардың құқықтары
мен бостандықтарын қорғаушы,
әділсотқа жол ашушы. Сондықтан
адвокаттар азаматтық қоам
мүшелері бола отырып құқықтық
мемлекеттің барлық үш қағидасын
жүзеге асырушы.
.

адвокаттық қызмет туралы ғылым. Адвокатура
мен адвокаттық қызмет
қағидалары. Адвокат
құзіреті мен тәуелсіздігі
кепілі. Адвокат құқықтары мен міндеттері.
Адвокаттық құрылымдарды ұйымдастыру
нысандары

Мемлекет билігінің бөлінуінің
конституциялық жүйесінде
мемлекеттік басқару және
мемлекеттік қызмет пәні негізгі
пәндердегі айналым элективтік
курстардың тізіміне кіреді.
Мемлекет билігінің бөлінуінің
конституциялық жүйесінде
мемлекеттік басқару және
мемлекеттік қызмет пәні
мемлекеттік басқару және
мемлекеттік қызметінің
конституциялық-заңға сүйенген
тұжырымдамаларымен дәлелдеу,
Қазақстан Республикасында
мемлекеттік биліктің
конституциялық жүйесінде
мемлекеттік басқару және
мемлекеттік қызметі жүйесіңде
ұйымдардың функциялары, заңға
негізінде реттеулер және іске
асыру мәселелері талданады.
Проблемалық және теориялық
базасында білімге міндетті түрде
жаттығу, сондай-ақ, заңгерлердің
ғылыми көзқарастарымен қарау

«Қазақстан
Республикасында
мемлекеттік басқару
және мемлекеттік
қызмет пәнінің негізгі
міндеттері:
- мемлекеттік басқару
және мемлекеттік
қызмет тарихы
аспектілерінің
ерекшелігін айқындау,
басқару және
мемлекеттік қызмет
санатының теориялық
базасын мазмұнды
жалпылау;
- конституциялық
құқықтың санаты
ретінде мемлекеттік
басқару және
мемлекеттік қызметтің
топталуы және
концептуализациялану
мәселелерін көтеру,
құқықтық реттелу
тәсілдері мен әдістерін
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тік құқық.
.

ды дамытудың өзекті
мәселелері»,
«Әкімшілік
құқық
бұзушылық
және
әкімшілік
жауапкершілік»

конституция
лық құқық,
әкімшілік
құқық,
қылмыстық
құқық,
қылмыстық
іс-жүргізу
құқығы

Әкімшілік,
сот және
құқық қорғау
органдарында жұмыс
істей алу
мүмкіндігі
қалыптасады.

құқықтық білімдердің
сапасын бақылай алу;
құқықтық білім
құрылымының оптималды
логикасын анықтай алуы
қажет. Сондай-ақ
магистарнт курстың
жұмыс бағдарламасын
құрай алуы қажет;
тәжірибелік және семинар
сабақтарының жоспары
мен мазмұнын құруы
қажет; курс бойынша
әдеби қайнар көздерді
іздестіруді және талдау
жүргізуді жасай білуі
керек.
Пәнді оқу нәтижесінде
магистрант: құқық және
экономика негіздері
бағытындағы кез келген
оқытылып жатқан пән
бойынша нақты
тақырыпты оқытудың
мақсатын қоя алуы керек;
оқытудың мазмұнын құру
және таңдай алу; алынған
құқықтық білімдердің
сапасын бақылай алу;
құқықтық білім
құрылымының оптималды
логикасын анықтай алуы
қажет. Сондай-ақ
магистарнт курстың
жұмыс бағдарламасын
құрай алуы қажет;
тәжірибелік және семинар
сабақтарының жоспары
мен мазмұнын құруы
қажет; курс бойынша
әдеби қайнар көздерді
іздестіруді және талдау
жүргізуді жасай білуі

орын алады. Курсты зерттеу тек
қана теориялық емес практикада
да маңызды жаттығу алудың мәні
бар. Үйренулерге маңызды
формаға бұл байланыста әдістерде
рефераттардың өздігінен
үйренулері, әзірлеуі негізде
сабақтар алуы тиіс.
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Мемлекеттік
басқару теориясы
Ғылыми зерттеу:
жазу әдістемесі
және рәсімдеу
ережесі

Құқықтық
пәндерді оқыту
методикасы

ашу;
- ҚР мемлекетік басқару
және мемлекеттік
қызмет стратегиялық
артықшылығын және
негізгі түрлерін оқыту;
- мемлекеттік басқару
және мемлекеттік
қызметті модернизациялаудың тиімділігін
анықтау.

керек.

3
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Кошпенбетов БМ

Ғылыми зерттеулер - бұл жаңа
ғылыми білімді дамыту процесі.
Объект ауқымын, объектіні және
зерттеу тақырыбын анықтау.
Тақырыпты таңдау және
тұжырымдау, проблемалар және
олардың өзектілігін негіздеу.
Ғылыми әдебиеттерді, бастапқы
көздерді зерттеу, ақпарат жинау
және тақырыпты нақтылау.
Гипотезаны қалыптастыру.
Зерттеудің мақсаты мен
міндеттерін қалыптастыру.
.

Зерттеу қағазын қалай
дайындау керек? Ғылыми зерттеуді қалай жүргізуге болады? Тақырыпты қалай анықтауға және
нақтылауға болады?
Әдебиеттерді қалай зерделеу керек? Гипотезаны
қалай анықтау керек?
Зерттеудің мақсаты мен
міндеттерін қалай
тұжырымдау керек?
Зерттеу әдістерін қалай
анықтау керек? Жұмысқа қалай түстеуге
болады? Зерттеу
нәтижелерін қорғауға
қойылатын талаптар
қандай?
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Мемлекет
және құқық
теориясы.
Конституциялық құқық. Әкімшілік құқық.
Еңбек құқығы. Азаматтық процестік құқық.
Азаматтық
құқық.

«Азаматтық
және азаматтық іс жүргізу заңын
теориялық
және тәжірибеде қолда ну», «Әкімшілік заңнамаларды
дамытудың
өзекті
мәселелері»,
«Әкімшілік
құқық бұзушылық және
әкімшілік
жауапкершілік»

«Құқықтық пәндерді оқыту методикасы» пәнін оқыту мақсаты:
магистранттарды педагогика және

Құқықтық пәндерді
оқыту методикасы пәні
мазмұны: ғылым және

2
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Мемлекет
және құқық
теориясы.

«Азаматтық
және азаматтық іс жүргі-

Пәнді оқу нәтижесінде
магистрант: құқық және
экономика негіздері
бағытындағы кез келген
оқытылып жатқан пән
бойынша нақты
тақырыпты оқытудың
мақсатын қоя алуы керек;
оқытудың мазмұнын құру
және таңдай алу; алынған
құқықтық білімдердің
сапасын бақылай алу;
құқықтық білім
құрылымының оптималды
логикасын анықтай алуы
қажет. Сондай-ақ
магистарнт курстың
жұмыс бағдарламасын
құрай алуы қажет;
тәжірибелік және семинар
сабақтарының жоспары
мен мазмұнын құруы
қажет; курс бойынша
әдеби қайнар көздерді
іздестіруді және талдау
жүргізуді жасай білуі
керек.
Пәнді оқу нәтижесінде
магистрант: құқық және
экономика негіздері
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Құқықтық
тәрбиелеу
методикасы

оқыту методикасымен таныстыру,
дәрістік, семинар және тәжірибелік сабақтарға материалдарды
дайындау заңдылықтарын зерттеу,
әртүрлі оқуту түрлерін тәжірибеден өткізуді игеру. Пәннің міндеттері магистрлерді дайындайтын
білім бағдарламалары мазмұнынан
туындайды және кәсіптік білім
беру, құқықтық мәдениет, рухани
байлықты қалыптастырумен,
интелектуалді, әлеуметтік
жауапты тұлғамен байланысты.

оқу пәні ретінде құқықтық пәндерді оқыту методикасы, білім беру
үрдісіндегі әдістер мен
нысандар, дәрістерді
даярлау және өткізу
әдістері, семинар сабақтарын даярлау және
өткізу әдістері, оқытудың инновациялық
нысандары мен әдістері,
білім алу сапасын бақылау, өзіндік жұмысты
ұйымдастырудағы
оқытушының қызметі,
жеке құқықтық пәндерді
оқыту әдістері, білім
беруші қызметін
ұйымдастыру.

Құқықтық тәрбие - мемлекеттік
органдардың және қоғамның
азаматтар мен лауазымды тұлғаларда құқықтық сананы және
құқықтық мәдениетті қалыптастыру, заңға бағынатын мінез-құлыққа
тұрақты бағдар беруді дамыту
мақсатында адамдардың санасына
және мінезіне ерекше әсер ету.
Құқықтық тәрбие беру әдісі –
білім алушыларға педагогикалық,
психологиялық және басқа да әсер
етудің әртүрлі әдістері.

Құқықтық тәрбие қағидалары. Құқықтық тәрбие мазмұны. Тәрбие
үрдісін ұйымдастыру.
Құқықтық тәрбие
берудің функциялары
мен құралдары.
Құқықтық тәрбие
нысандары. Құқықтық
тәрбие беру әдістері.
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Конституциялық құқық. Әкімшілік құқық.
Еңбек құқығы. Азаматтық процестік құқық.

зу заңын
теориялық
және тәжірибеде қолда ну», «Әкімшілік заңнамаларды
дамытудың
өзекті
мәселелері»,
«Әкімшілік
құқық бұзушылық және
әкімшілік
жауапкершілік»

бағытындағы кез келген
оқытылып жатқан пән
бойынша нақты
тақырыпты оқытудың
мақсатын қоя алуы керек;
оқытудың мазмұнын құру
және таңдай алу; алынған
құқықтық білімдердің
сапасын бақылай алу;
құқықтық білім
құрылымының оптималды
логикасын анықтай алуы
қажет. Сондай-ақ
магистарнт курстың
жұмыс бағдарламасын
құрай алуы қажет;
тәжірибелік және семинар
сабақтарының жоспары
мен мазмұнын құруы
қажет; курс бойынша
әдеби қайнар көздерді
іздестіруді және талдау
жүргізуді жасай білуі
керек.

Мемлекет
және құқық
теориясы.
Конституциялық құқық. Әкімшілік құқық.
Еңбек құқығы. Азаматтық процестік құқық.

«Азаматтық
және азаматтық іс жүргізу заңын
теориялық
және тәжірибеде қолда ну», «Әкімшілік заңнамаларды
дамытудың
өзекті
мәселелері»,
«Әкімшілік
құқық бұзушылық және
әкімшілік
жауапкерші-

Пәнді оқу нәтижесінде
магистрант: құқық және
экономика негіздері
бағытындағы кез келген
оқытылып жатқан пән
бойынша нақты
тақырыпты оқытудың
мақсатын қоя алуы керек;
оқытудың мазмұнын құру
және таңдай алу; алынған
құқықтық білімдердің
сапасын бақылай алу;
құқықтық білім
құрылымының оптималды
логикасын анықтай алуы
қажет. Сондай-ақ
магистарнт курстың
жұмыс бағдарламасын
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Қылмыстықпроцессуалдық
теориясының
әдіснамасы/

«Қылмыстық-процессуалдық
құқықығы теориясының әдіснамасы » пәнінің мақсаты ол
магистранттарда заңнаманы танудағы көзқарстардың қалыптасуын
және заң ғылымдарының әдіснамасы туралы жалпы білім берудің
әдіснамасы, қылмыстық – процестік құқықтың ерекшелігі, олардың
практикалық қолданылу салалары,
ғылыми зерттеулердің негіздері,
орны, ролі және мәні бойынша
құқықтану теориясын құқық қолдану мен заң шығару қызметтерінде алатын орны мен рөлі жөнінде
айтылады.
«Қылмыстық-процессуалдық
құқықығы теориясының
методологиясы» пәнінің негізгі
міндеттері болып табылады:
- заңдылық пен әдіснаманың
әдіснамасы туралы білу, - қылмыстық іс жүргізу құқығы; - қылмыстық істер бойынша облыстың
теориялық білімі бар еңбектің
негізі - процессуалдық құқық;
- критикалық баға жетпес
құндылықтар мен социалистік
доктриналардың нашарлауы
- қылмыстық іс жүргізу құқығы;
туралы жеке тану - ұйғарым
әдістерін зерттеу әдістері - іс
жүргізу құқығы; - ұғымды түсініп

№ 1 Дәріс
Қылмыстық
процесуалдық құыққы
теориясының түсінігі,
мәні және міндеттері ;
№ 2 Дәріс
Жаһандану үрдістерінің
қазіргі құқықтық
ғылымның әдістемесі
мен құрылымына әсері;
№ 3 Дәріс
Қылмыстық –
процесуалдық құқықтың
институттары;
№ 4 Дәріс
Қылмыстық процестегі
мәжбүрлеу институты
негіздерінің әдіснамасы;
№ 5 Дәріс
Қылмыстық процес
принциптері негіздерінің
әдіснамасы;
№ 6 Дәріс
Қылмыстық процес
субъектілері жүйесі
құрылымы негіздерінің
әдіснамасы;
№ 7 Дәріс
Тергеу және жасырын
тергеу әрееттері:
қамтамасыз етудің
әдіснамалық мәселесі;
№ 8 Дәріс
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«ҚР
қылмыстық
құқығы»,
«ҚР
қылмыстықпроцесуалд
ық құқығы»,
«Қылмысты
қ істер
бойынша
дәлелдемеле
р мен
дәлелдеу»,
«Адвокатур
а»,
«Прокурорл
ық
қадағалау».

лік»

құрай алуы қажет;
тәжірибелік және семинар
сабақтарының жоспары
мен мазмұнын құруы
қажет; курс бойынша
әдеби қайнар көздерді
іздестіруді және талдау
жүргізуді жасай білуі
керек.

Алдыңғы
пәндер
кешені
«Қылмыстық
процесуалды
қ құқық
теориясының
әдіснамасы»
курсын
кейіннен
оқытуға негіз
болады.

Магистранттар білуі
керек: сот билігінің
ұғымын, сот әділдігінің
ұғымын, қылмыстық сот
ісін жүргізудің
принциптерін, сот
әділдігінің принцпитерін,
қылмыстық сот ісін
жүргізетін мемлекеттік
органдар мен лауазымды
адамдарды, қылмыстық
сот ісін жүргізуге
қатысушылардың
түсінігін, жіктелуін, сот
билігінің құзырындағы
мемлекеттік мәжбүрлеу
шаралары туралы
мәліметтерді білуі керек.
Магистранттар меңгеруі
керек:ҚР сот жүйесінің
ұғымы мен оны құрайтын
соттарды, сот
сатыларының түсінігін,
соттың судьясы, төрағасы,
сот алқасының төрағасы
лауазымына
кандидаттарды іріктеуді,
судьяларға өкілеттіктер
беру тәртібін, судьяның
өкілеттігін тоқтату,
судьяның өкілеттігін
тоқтата тұру, төрағаны,
сот алқасы төрағасын және

білу аппараты-ның теориясы
қылмыстық - процессуалдық құқық. «Қылмыстық іс жүргізудің
әдіснамасы» пәнін оқудың
нәтижесінде - магистрант білуі
керек: - жүйелік және
құрылымдық әдіснаманы заңдық
ұғым, жүйелеу және құрылымдық
әдіснаманы ұғыну – процессуалдық құқық;- «познания» және
«познанияның әдіснамасы»
терминдерімен және келісімдерімен; - санаттағы жүйе, қылмыстық
құқық бұзушылық – процессуалдық құқық; - «материалдық
құқық» және «процессуальдық
құқық» түсінігі, материалды және
процестің негізгі ғылыми негіздері
туралы; - қылмыстық процесстегі
салаларды жинақтайтын құқықтар;
- қылмыстық процесстердің жүйелері; - қылмыстық процестің
принципі; - түрлі бағыттардағы
ғылыми-зерттеу институтының
қылмыстық істер бойынша ұлттық
доктриналардың мазмұны –
процессуалдық құқық;
- зияткерлік мектептің әртүрлі
салалары мен облыстары – процедуралық құқық; - кінәлілердің
ұлттық доктриналары, - іс жүргізу
құқығы; - қылмыстық қатынастың
қазіргі заманғы түсіндірмесі
- процессуалдық құқық.
Магистрант степ білуі тиіс:
- құқық бұзушылықтың өзектілігін
дәлелдеу - актуальді құқық;
- қайнар көздер, жарақаттану
теориясы зұлымдық – процессуалдық құқық; - процессуальдық
шешімдерді қабылдау арқылы
құқықтарды түсіндіру арқылы
құқықтарды түсіндіру; - заңсыз

Келісімдер бойынша іс
жүргізу: түсінігі,
генезис, құқықтық
реттеу;
№ 9 Дәріс
Алқа заседательдерінің
қатысуымен сот
төрелігін жүзеге асыру;
№ 10 Дәріс
Қылмыстық іс бойынша
сырттай іс қарау;
№ 11 Дәріс
Ерекше іс жүргізу
институттары: түсінігі,
түрлері, құқықтық
негіздері, жетілдіру
мәселелері;
№ 12 Дәріс
Қылмыстықпроцесуалдық құқықы
саласындағы құқықтық
стандарттары: ұлттық
құқық жүйесінде
имплементациялаудың
өзекті мәселелері;
№ 13 Дәріс
Қылмыстық процестегі
артықшылықтар мен
иммунитеттер: оларды
қолданудың негіздері
мен әдіснамалық
жайлары;
№ 14 Дәріс
Кәмелетке
толмағандардың
құқықбұзушылықтары
бойынша іс жүргізу
ерекшеліктері:
аксиологиялық
аспектілері;
№ 15 Дәріс
Есі дұрыс еместерге
медициналық сипаттағы

судьяны лауазымынан
босату және олардың
өкілеттіктерін тоқтату
негіздерін, судья
лауазымында болудың
шекті жасын, судьяның
орнынан түсуі, судьяны
зейнетақымен
қамсыздандыруды
меңгеруі керек.
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Аппеляциялық іс
жүргізу: теория
және тәжірибе
Аппеляциялық іс
жүргізу: теория
және тәжірибе

кілттің теориялық ережелерін
интерпретациялау - ҚР
Конституциясының негізгі
ережелері контекстіндегі
процессуалдық құқық.
Аппеляциялық іс жүргізу: теория
және тәжірибе пәнінің мақсаты:
аппеляциялық өндіріс - басты
мақсаттары бірінші инстанциялы
соттың үкімдері мен қаулыларына
келіп шағымдар мен
наразылықтарды қарау, сот
қателерін және күшіндегі заң
нормаларының бүзылуын аныктау,
жою, зандылықты қалпына
келтіру, сондай-ақ азаматты,
қоғамды және мемлекетті
қылмыстық іс бойынша өндірістің
қатысушыларының құқыққа
қайшы әрекеттерінен сақтау болып
табылатын қылмыстық іс
жүргізудін жеке сатысы.
шағымдану бостандығы сотталушы, ақталушы,
сотталушының және
ақталушының қорғаушысы,
олардың заңды өкілдері,
жәбірленуші және оның
өкілдері, сондай-ақ азаматтық
талапкер, азаматтық жауапкер
немесе олардың
өкілдері азаматтық талапқа
қатысты бөлігінде заңды күшіне
енбеген сот
үкіміне шектеусіз заңмен
белгіленген мерзімде
аппеляциялық шағым беруге
құқылы;
істің фактілік және заңдық жағы
да аппеляциялық өндірістің пәні
болып табылады;
аппеляциялық сатыда істі қарау
аппеляциялық шағымның немесе

мәжбүрлеу шараларын
қолдану бойынша іс
жүргізу ерекшеліктері:
жалпы шарттары
Уақытылы берілген
шағымнемесе нарзылық
үкімнің орындалуын
тоқтататұрады. Мерзімі
кешіктіріліп, бірақ
мерзімнің сотпен
қалпына келтіріліп
берілген шағым мен
наразылық та үкімнІң
орындалуын тоқтата
тұрады. Үкімнің
орындалуы тоқтатылған
қылмыстық істер
бойынша бас
бостандығынан айыруға
сотталған сотталушыны
және камауда отырған
тұлғаны жазасын өтеуге
жіберуге, басқа да негізгі
және қосымша
жазаларды атқаруға
жіберуге, сондай-ақ
үкімнің азаматтық талап
бөлігін және сот
шығындарын өтеттіруге
болмайды. Үкімнің
орындалуының
тоқтатылуы шағым
берілмеген
сотталушыларға да
қатысты, барлық
сотталушыларға қатысты
жүргізіледі.
2.
Бірінші
сатыдағы сот үкімге
(қаулыға) шағымдану,
наразылық келтіру үшін
белгіленген мерзім
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«ҚР
қылмыстық
құқығы»,
«ҚР
қылмыстықпроцесуалд
ық құқығы»,
«Қылмысты
қ істер
бойынша
дәлелдемеле
р мен
дәлелдеу»,
«Адвокатур
а»,
«Прокурорл
ық
қадағалау».

Алдыңғы
пәндер
кешені
«Қылмыстық
процесуалды
қ құқық
теориясының
әдіснамасы»
курсын
кейіннен
оқытуға негіз
болады.

Магистранттар білуі
керек: сот билігінің
ұғымын, сот әділдігінің
ұғымын, қылмыстық сот
ісін жүргізудің
принциптерін, сот
әділдігінің принцпитерін,
қылмыстық сот ісін
жүргізетін мемлекеттік
органдар мен лауазымды
адамдарды, қылмыстық
сот ісін жүргізуге
қатысушылардың
түсінігін, жіктелуін, сот
билігінің құзырындағы
мемлекеттік мәжбүрлеу
шаралары туралы
мәліметтерді білуі керек.
Магистранттар меңгеруі
керек:ҚР сот жүйесінің
ұғымы мен оны құрайтын
соттарды, сот
сатыларының түсінігін,
соттың судьясы, төрағасы,
сот алқасының төрағасы
лауазымына
кандидаттарды іріктеуді,
судьяларға өкілеттіктер
беру тәртібін, судьяның
өкілеттігін тоқтату,
судьяның өкілеттігін
тоқтата тұру, төрағаны,
сот алқасы төрағасын және
судьяны лауазымынан
босату және олардың
өкілеттіктерін тоқтату
негіздерін, судья
лауазымында болудың

наразылықтың шегімен шектелген;
аппеляциялық өндіріс барысында
істі жаңадан қарау болмайды,
соттың
жаңа дәлелдемелер жинау
мүмкіндігі шектелген;
аппеляциялық саты алғашқы
үкімді жақсы жағына да,
ауырлататын
жағына да өзгертуі мүмкін;
аппеляциялық сатының
шешімдері жоғарғы тұрған
инстанцияға
шағымдалуы (наразылық
білдірілуі) мүмкін;
апелляциялық өндіріс туралы
отандық құқықтық әдебиеттерді
(әсіресе казақ тіліндегі) жетілдіру.
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Декриминали
зация: болашағы
және шегі

Қылмыстық құқық бұзушылық
декриминализациясының ұғымы
Әкімшілік преюдиция. Жеке
адамдарға қарсы қылмыстық
құқық бұзушылықтарды декрим-

біткеннен кейін
кешіктірмей, мүдделі
тұлғаларға шағым беру
және наразылық білдіру
туралы хабардар етеді,
содан кейін істі келіп
түскен шағымдармен,
наразылықпен және
оларға қарсылықтармен
қоса аппеляциялық
сатыға жібереді және
процеске қатысушыларға
істің аппеляциялық
сатыда каралатын
уакыты мен орнын
хабарлайды.
Үкімге шағымданған,
наразылық білдірген
адам өзінің шағымын,
наразылығын
аппеляциялық
сатыларда сот
отырысы басталғанға
дейін
қайтарып алуға
кұқылы. Прокурордың
наразылығын жоғары
тұрған
прокурор да кері
қайтарып алуы мүмкін.
Үкімге шағымданған,
наразылық білдірген
адам сот отырысы
басталғанға дейін өзінің
шағымын, наразылығын
өзгертуге не жаңа
дәлелдемелермен
толықтыруға құкылы.
1.Қылмыстық құқық
бұзушылық
декриминализациясыны
ң ұғымы
2. Жекеленген

шекті жасын, судьяның
орнынан түсуі, судьяны
зейнетақымен
қамсыздандыруды
меңгеруі керек.

3

3

1.ҚР
қылмыстық
құқығы
2. ҚР
әкімшілік

1.Жеделіздестіру
қызметі
2.Жекеленген
қылмыстард

Қылмыстық құқық
бұзушылықтарды
декриминализациялау
үрдісін игеру
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Қылмыстық
жазалауды
гуманизациялау:
болашағы және
шегі
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Криминалистика
да техникалық
құралдарды
қолданудың
теориялықәдістемелік
негіздері/

инализациялау. Экономикалық
қызмет саласындағы қылмыстық
құқық бұзушылықтарды декриминализациялау. Меншiкке қарсы
қылмыстық құқық бұзушылықтарды декриминализациялау.
Қоғамдық қауiпсiздiкке және
қоғамдық тәртiпке қарсы
қылмыстық құқық бұзушылықтарды декриминализациялау.
Қылмыстық құқықтағы гуманизация ұғымы және гуманизм қағидасы. Қажетті қорғану жағдайындағы уманизация. Айыппұл қылмыстық жазасын тағайындаудағы
гуманизм мәселесі. Қоғамдық
жұмысқа тарту түріндегі қылмыстық жаза тағайындаудағы гуманизм мәселесі. Арнаулы, әскери
немесе құрметтi атақтан, сыныптық шеннен, дипломатиялық
дәрежеден, бiлiктiлiк сыныбынан
және мемлекеттiк наградалардан
айырутүріндегі қылмыстық жаза
тағайындаудағы гуманизм мәселесі. Мүлiктi тәркiлеу. Қылмыстық
жауаптылықтан және жазадан босатудағы гуманизм мәселесі. Экономикалық қызмет саласындағы
қылмыстық құқық бұзушылық
үшін жауаптылықтағы гуманизм
мәселесі.
«Криминалистикада техникалық
құралдарды қолданудың теориялық әдістемелік негіздері» пәнінің
мақсаты болып студенттерде
қылмыстарды ашу, тергеу және
алдын алуда криминалистік техникалық құралдарды қолданудың
әдіс-тәсілдерін епті және дағдылы
пайдалану туралы жүйелі білімнің
қалыптасуы табылады. «Криминалистикалық техника» сөзі тізбегі

қылмыстық құқық
бұзушылық түрлерін
декриминализациялау

құқығы

ы тереу
әдістемесі
3.Қылмыстыл
қтың алдын
алуды
ұйымдастыру
нысаны

Қылмыстық құқықтағы
гуманизация ұғымы
және гуманизм қағидасы
Қылмыстық құқықтағы
жекеленген
институттардағы
гуманизм мәселесі
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1.ҚР
қылмыстық
құқығы
ҚР
қылмыстықпроцестік
құқығы
ҚР
қылмыстық
атқару
құқығы

1.Жеделіздестіру
қызметі
2.Жекеленген
қылмыстард
ы тереу
әдістемесі
3.Қылмыстыл
қтың алдын
алуды
ұйымдастыру
нысаны

Қылмыстық заңнаманы
жетілдіру шараларын
қамтамасыз етуде
уманизациялау шараларын
реттеуге дағдылану

№ 1.
Криминалистиканың
пәні, жүйесі, міндеттері
және әдістері.
№ 2. Дәріс. Жеке
криминалистік
теориялар жүйесі және
оның тәжірибелік
маңызы.
№ 3 Криминалистикалық
техниканың жалпы
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Қылмыстық
құқық
Қылмыстық
іс жүргізу:
Соттық
дәләлдемеле
р теориясы:
Сот
экспертолог
иясы:
Әкімшілік

Сот
экспертологи
ясы;
Жеделіздестіру
қызметі
Заң психологиясы
Құқық қорғау
органдары;
Сот медици-

Қылмыстарды ашу, тергеу
және алдын алуда
криминалистік техникалық құралдарды
қолданудың әдістәсілдерін епті және
дағдылы пайдалануы.

әдебиеттерде және тәжірибеде екі
мағынада қолданылады. Біріншіден, криминалистика ғылымының
бір бөлігінің аты ретінде, екіншіден қылмысты тергеген кезде қолданылатын арнайы техникалың
қүралдар, әдістер мен тәсілдер
жиынтығы ретінде қолданылады.
Криминалистикалық техника деп ғылыми ережелер жүйесін және
соған негізделе отырып, қылмыстық құқық бұзушылықтарды алдын алып, тергеу және ашу мақсатында дәлелдемелерді жинау,
зерттеу, пайдалану үшін қолданылатын, техникалың қүралдар
мен әдістерді көрсететін криминалистиканың тарауын айтамыз. Криминалистикалың техника
жүйесіне мынадай жалпы ілімдер
мен салалар енеді: соттық фотография, киноға түсіру және бейнежазба, іздер туралы криминалистикалың ілім (соттық ізтану), қару
мен одан қалған іздерді криминалистикалық зерттеу, қүжаттардың
криминалистикалық зерттеуі,
габитоскопия. «Криминалистикада
техникалық құралдарды қолданудың теориялық әдістемелік негіздері» пәнін оқу негізінде студент
білуі керек: криминалистикалық
техниканы пайдалану ережелерін,
оның тергеудің әртүрлі кезеңдерінде тергеу жағдайын есепке
ала отырып, қылмыстардың жекелеген түрлерін тергеудің әдістемесі ерекшеліктерінің теориялық
және тәжірибелік негіздерін; Криминалистика ұсынған техникалық
тәсілдерді меңгеру болып табылады, олар өз кезегінде қылмыстық
процестік заңында қарастырылған

ережелері.
№ 4 Криминалистикалық
фотосұрет және
бейнежазба.
№ 5Трасология.
№ 6Дактилоскопия.
№ 7 Микрология.
№ 8 Одорологиялық
зерттеулердің
криминалисткалық
маңызы.
№ 9 Балистикалық
зерттеудің
криминалистикалық
маңызы
№ 10Графологиялық
зерттеудің мәселелрі
№
11Криминалистикалық
есепке алу

құқық:
Прокурорлы
қ қадағалау:

насы;
Сот психиатриясы.
Криминология;
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Дәлелдеуде
полиграфты
қолдану
мәселелері
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Сот
экспертологиясының әдіснамасы

тергеу әрекеттерін ұйымдастыруға
және жүргізуге
Дәлелдемелер теориясы қылмыстық іс жүргізу ғылымының бір
бөлімі болып табылады. Қылмыстық процестегі дәлелдемелер
теориясының методологиялық
негізін таным теориясы құрайды.
Негізгі концепциясын, жетекші
идеяларын – шындық туралы
ілімді, объективтік шындықты
танудың жолдары мен әдістерін,
зерттеу барысында логикалық
және тарихи әдістерді үйлестіруді
және басқаларын – дәлелдемелер
теориясы таным теориясынан
алып пайдаланады. Сот дәлелдеу
теоричсының негізгі пәні
болыпқылмыстық іс жүргізу
нормалары және дәлелдеуге
байланысты құқықтық қарымқатынастар болып табылады.
Пәннің негізгі мақсаты
студенттерге қылмыстық істер
бойынша дәлелдеудің теориялық
негіздерін оқып үйрету болып
табылады.
«Сот сараптамасының әдістемесі»
арнайы пәнінің оқу-әдістемелік
кешені «5 ВОЗО100, Құқықтану»
мамандығы бойынша оқитындар
үшін мамандар дайындауда
мемлекеттік талаптарды жүзеге
асыруда қылмыстық-құқықтық
мамандықта оқитындарға
арналған. «Сот сараптамасының
әдістемесі» пәнінің оқуәдістемелік кешені сот
сараптамасының пәні және
әдістері, оның объектілері,
сараптамалық міндеттер,
сарапшының арнайы білімдері
және сараптамалық қызмет

Қылмыстық процесстегі
дәлелдемелер теориясының түсінігі және
мазмұны. Қылмыстық
процесстегі дәлелдеу
затының түсінігі.
Қылмыстық іс бойынша
дәлелдеуге жататын мәнжайлар мен қылмыстық
іс бойынша маңызы бар
мән-жайлар түсініктерінің ара қатынасы.
Дәлелдемелердің қайнар
көздерінің түсінігі мен
түрлері.Дәлелдемелердің түрлері. Дәлелдемелердің түрлері.Дәлелдемелердің түрлері.
Полиграфологиялық
зерттеуді пайдаланудың
мәселелері: ғылыми,
процестік, әдістемелік
этикалық.
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Мемлекет
және құқық
теориясы;
Қазақстан
Республикас
ының
Конституци
ялық
құқығы;
ҚР
қылмыстық
құқығы.

Криминалист
ика
Сот
сараптамасы
Азаматтық іс
жүргізу
Прокурорлық
қадағалау

Сот
экспертологиясының
пайда болу шарттары
және оның жаңа ғылым
саласы ретіндегі мәні
Сот экспертологиясы
жайындағы ғылым
заңдары
Сот сараптамасының
түсінігі, оның
мемлекеттік және
қоғамдық
сараптамалардан
айырмашылығы
Сот сараптамасының
әдістері туралы ілім
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Қылмыстық
іс жүргізу –
сот
сараптамас
ын
тағайындау,
ұйымдастыр
у, жүргізу
және
бағалау
мәселелерін
е тікелей
немесе
жанама
қатысы бар
ҚР ҚІЖК-

Студенттердің
материалдық
және іс
жүргізушілік
құқықтарды
тағы да
криминалист
иканың іргелі
мәселелерін
білулері.
Қазақстан
Республикас
ының
«Қазақстан
Республикас

Білуі керек: ҚР Конституциясын, Қылмыстық іс
жүргізу, азаматтық іс жүргізу заңдарын, қылмыстық
іс жүргізудің принциптерін, сот әдәлдігінің принциптерін, қылмыстық іс
жүргізуге қатысушылар,
процессуалдық мәжбүрлеу
шаралары туралы мәліметтер.
Меңгеруі керек: - дәлелдеу
теориясының негіздерін;
- дәлелдемелердің класссификациясын;
- процессуалдық дәлелдеудің негіздерін, қағидаларын, құрылымын білу.
- процессуалдық дәлелдеуді қалыптастыра білу.
- қажетті құжаттарды
толтыра білу (қаулылар,
тергеу және сот әрекеттерінің хаттамалары,
наразылықтар және т.б.)
Студенттер пәнді оқу
барысында:
сот сараптама
қызметін құқықтық
реттеуді;
- қылмыстық, азаматтық,
арбитраждық және
әкімшілік істерді қарау
кезіндегі туындайтын
сұрақтарды шщешудегі
арнайы білімдердің
мүмкіндігін білулері
керек.
- сот сарапиаларын
тағайындау және олардың
нәтижесін бағалауды,

субъетерінің түсінігі туралы, сот
сараптамасының кез келген
тегінінің жалпы қағидалары мен
постулаттары үшін
заңдылықтарын, таным қызметінің
ерекше түрі ретіндегі
сараптамалық зерттеу
технологиясын ашады, сонымен
қатар, қылмыстық, азаматтық,
арбитраждық және әкімшілік істер
бойынша жүргізілетін
сараптаманың кейбір түрлерін
қарастырады.
Бұл оқу-әдістемелік кешенінің
ерекшелігі, оның мазмұны кешенді
сипатқа ие және ол таза теориялық
сұрақтарды қарастырумен
шектеліп қоймай, әр түрлі сот ісін
жүргізу салаларында , сот
сараптамалары әдістемелерін
қолдану мәселелерінде
қарастырады
32

Сот
экспертологиясының құқықтық
негіздері

Сот сараптамасы қылмыстарға
тергеу жүргізуге едәуір көмек
көрсетеді. Тәжірибе көрсетіп
отырғандай, ешбір қылмыс қандай
да бір сот сараптамасын
тағайындамай және жүргізбейінше
ашылмайтыны айдан анық.
Қылмыстық-іс жүргізушілік
заңнамада объектілерді зерттеу
кезінде арнайы ғылыми білімді
пайдаланатын сот сараптамасы
тергеу іс-әрекетінің бірі ретінде, ал
сарапшының қорытындысы
дәлелдеменің бір түрі ретінде
реттелген.
Ұзақ даму жолын өте отырып,
қазіргі таңда сот сараптамасы
дербес ғылыми бағыт болып
табылады, оның жалпы теориясы
зерттеліп дайындалған және

Салыстырмалы
сараптаматану сот
экспертологиясы
ғылымы әдістемесінің
маңызды бөлімі ретінде
Сараптамалық зерттеу
әдістемесі сот
сараптамасының жалпы
әдістемесінің бөлімі
ретінде
Сараптамалық зерттеу
әдістерінің тиімділігін
бағалаудың кейбір
мәселелері
Трасологиялық
сараптамасының
әдістемесі
Сот баллистикалық
сараптамасының
әдістемесі
Сот қолжазу
сараптамасының
әдістемесі
Сот экспертологиясы
пәніне кіріспе
Қазақстан Республикасындағы сот ісін жүргізуде арнайы білімдерді
қолдануданудың концептуалық мәселелері.
Сот сараптамасын
тағайындауды құқықтық реттеудің ерекшеліктері. Сот сараптамаларын жүргізудің тәртібі
және оны ұйымдастыру.
Сот сараптамаларын
жүргізудің әдістемелік
негіздері.
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нің 32, 33
тараулары
мен басқа да
баптары
Қылмыстық
құқық –
ерекше
бөлім
Әкімшілік
құқық – сот
сараптамас
ын
тағайындау,
ұйымдастыр
у, жүргізу
және
бағалау
мәселелерін
е тікелей
немесе
жанама
қатысы бар
баптар
Қылмыстық
іс жүргізу:
Соттық
дәләлдемелер
теориясы:
Сот
экспертоло
гиясы:
Әкімшілік
құқық:
Прокурорлық
қадағалау:

ындағы сотсараптама
қызметі
туралы», «ҚР
бағалау
қызыметі
туралы»,
«Сараптама
қызыметін
лицензиялау
туралы» және
тағы басқа
Заңдары.

арнайы білімдерді қолдану
барысындағы туындайтын
құқықтық мәселелерді
шешуді меңгеруі керек.

Жеделіздестіру
қызметі
Заң
психологиясы
Құқық қорғау
органдары;
Сот
медицинасы;
Сот
психиатриясы.
Криминология

Сот сараптамасы, арнайы
танымды пайдаланатын
институт ретінде, әсіресе
өткен ғасырдың соңында
едәуір потенциал жинақтады. Бірақ-та, өткен
ғасырдың көрнекті ғалымдардың, сонымен қатар
қазіргі заманымыздың
зерттеушілерінің, соның
ішінде қазақстандық ғалымдардың да сот сараптамасы зерттеуіне бірқатар
үлес қосуларына қарамастан, сот сараптамасы теориясында шешілмеген мәселелер аз емес. Сонымен
бірге, қолданыстағы қылмыстық-іс жүргізу және
азаматтық-іс жүргізу заң-

арнайы ғылыми білім жүйесінде
оның орны анықталған.

дарға жаңа толықтыру-лар
мен өзгерістер енгі-зілуіне
байланысты сот сараптамасын жүргізудің жаңа
тәсілдерін ұғыну керек.
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