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6М030200  – «ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША 

МАГИСТРАТУРАҒА ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНДАРЫНЫҢ 1 

БАҒДАРЛАМАСЫ  

 

1.1 «Халықаралық жария құқық» пәнінің мазмұны  (жалпы бөлім) 

 

Халықаралық жария құқықтың түсінігі, қайнар көздері және субъектілері 

Халықаралық құқық субъектілері /халықаралық құқықсубъектіліктің жалпы 

мәселелері  

Ұлттар мен халықтардың халықаралық құқықсубъектілігі. Халықаралық 

ұйымдардың халықаралық құқықсубъектілігі. Мемлекеттердің халықаралық 

құқықсубъектілігі.  

Халықаралық құқықтың пайда болуы мен даму тарихы. Халықаралық жария 

құқықтың негізгі қағидалары.   

Халықаралық жария құқықтың қайнар көздері. Халықаралық шарттар жасасу 

саласында Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасы. «Pacta sunt servanda» 

қағидасының заңды табиғаты. Халықаралық шарт халықаралық құқықтың қайнар көзі 

ретінде. Халықаралық әдет-ғұрып халықаралық құқықтың қайнар көзі ретінде.  

Халықаралық құқықтағы аумақ. Халықаралық дауларды шешудің бейбіт құралдары.  

Халықаралық құқықтағы құқықмирасқорлық. Халықаралық құқықтағы тану 

институты. Халықаралық құқықтағы тану нысандары мен түрлері. 

Адам құқықтарын халықаралық-құқықтық қорғау. Азаматтықтың халықаралық-

құқықтық мәселелері. Әйел құқықтарын халықаралық-құқықтық қорғау. Бала құқықтарын 

халықаралық-құқықтық қорғау. Босқындарын құқықтарын халықаралық-құқықтық қорғау. 

Халықаралық құқықтағы тұрғын-халық. Еңбекші-мигранттардың құқықтарын 

халықаралық-құқықтық қорғау. Халықаралық құқықтағы шетелдіктердің құқықтық 

мәртебесі. Азшылық ұлттардың құқықтарын қорғауды халықаралық-құқықтық реттеу. 

Геноцидпен және апартеидпен халықаралық күрес. Саяси баспана берудің халықаралық-

құқықтық мәселелері. 

Халықаралық ұйымдар құқығы. Біріккен Ұлттар Ұйымының органдар жүйесі. 

Халықаралық ұйымдарды құру тәртібі, құзыреті және функциялары.   

Халықаралық шарттар құқығы. Халықаралық шарттарды жасау тәртібі мен 

сатылары.  

 

 

1.2 «Халықаралық шарттар құқығы» пәнінің мазмұны (Ерекше бөлім) 

 

Халықаралық гуманитарлық құқықтың түсінігі, қайнар көздері және қағидалары. 

Соғыс құрбандарын халықаралық-құқықтық қорғау. Қарулы қақтығыс кезінде азаматтық 

объектілер мен халықты қорғау.  

Халықаралық қауіпсіздік құқығының түсінігі, қайнар көздері және қағидалары. 

Халықаралық қауіпсіздікті қолдаудың халықаралық-құқықтық құралдары. Жалпыға 

бірдей қауіпсіздік түсінігі мен жүйесі: қарусыздану, санкциялар, халықаралық бақылау 

және превентивті дипломатия.  Халықаралық құқықтағы халықаралық бақылау. Сенімді 

күшейту шаралары халықаралық қауіпсіздік құқығының институты ретінде. Ядросыз 

аймақ режимін халықаралы-құқықтық реттеу. Ядролық державаларды ядросыз кепіл 

институты. 

Дипломатиялық құқық түсінігі және қайнар көздері. Дипломатиялық қатынастар 

туралы Вена  конвенциясы. Консулдық құқық түсінігі және қайнар көздері. Консулдық 

қатынасар туралы Вена Конвенциясы. Қазақстан Республикасының сыртқы қатынас 

органдарының түсінігі мен жүйесі. Дипломатиялық артықшылықтар мен иммунитеттер. 



Дипломатиялық өкілдік: функциялар, өкілеттік, құрам және қызметкер. Консулдық 

мекемелер: құрамы, фукнциялар. Консулдық артықшылықтар мен иммунитеттер түсінігі 

мен түрлері. Қазақстан Республикасының дипломатиялық және консулдық қызметті 

құқықтық реттеу.  

Халықаралық әуе құқығының түсінігі, қайнар көздері және қағидалары. Әуе 

кеңістігінің режимі және халықаралық ұшуларды құқықтық реттеу. Халықаралық әуе 

хабарламаларын құқықтық реттеу. Коммерциялық құқық және ауа еркіндігі.  

Халықаралық ғарыш құқығының түсінігі, қайнар көздері және қағидалары. 

«Байқоңыр» ғарыш алаңын қолданудың құқықтық мәселелері. Ғарыш кеңістігі және аспан 

денелерінің құқықтық режимі. Ғарышты бейбіт зерттеу мәселелеріндегі халықаралық 

ынтымақтастық. Қоршаған ортаны халықаралық-құқықтық қорғау. Халықаралық 

экологиялық құқық түсінігі, қайнар көздері және қағидалары.  

Халықаралық экологиялық құқықтың түсінігі, қайнар көздері және қағидалары. 

Дүниежүзілік мұхит халықаралық-құқықтық қорғаудың объектісі ретінде. Теңіздің 

мұнаймен және мұнай өнімдерімен ластанудың экологиялық-құқықтық мәселелері.  

Халықаралық экономикалық құқығының түсінігі, қайнар көздері және қағидалары.  

Халықаралық сауда құқығының түсінігі, қайнар көздері және қағидалары. ДСҰ 

жүйесіндегі халықаралық сауданың құқықтық негізі. 

Халықаралық қылмыстық құқықтың түсінігі, қайнар көздері және қағидалары. 

Экстрадиция. Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы (Интерпол). Халықаралық 

қылмыспен күрестің халықаралық-құқықтық құралдары. Терроризммен және 

экстремизммен халықаралық күрес.  

Халықаралық теңіз құқығының түсінігі, қайнар көздері және қағидалары. Каспийдің 

құқықтық мәртебесі. Теңіз кеңістігінің халықаралық-құқықтық режимі.  

БАҚ халықаралық-құқықтық реттеу.  

 

1.3 «Халықаралық жеке құқық» пәнінің мазмұны.  

 

Халықаралық жеке құқығының түсінігі, қайнар көздері және қағидалары. 

Халықаралық жеке құқықтағы коллизиялық нормалар және байламдар. Халықаралық жеке 

құқық түсінігі және қайнар көздерінің түрлері. Халықаралық жария құқық пен 

халықаралық жеке құқықтың арақатынасы. Халықаралық жеке құқықтағы систематизация 

мен кодификация.  

Шетелдіктердің құқықтық мәртебесі: халықаралық және ұлттық аспект. Еңбекші-

мигранттардың құқықтық мәртебесі. Халықаралық жеке құқықтағы жеке тұлғалардың 

азаматтық-құқықтық жағдайы. Қазақстан Республикасындағы шетелдіктердің құқықтық 

мәртебесі. Қазақстан Республикасындағы шетелдік азаматтардың азаматтық 

құқыққабіллеттілігі пен әрекетқабілеттілігі. 

Халықаралық жеке құқықтағы отбасы қатынастары. Отбасы қатынастарындағы 

коллизиялық байламдар.  

Халықаралық жеке құқықтағы еңбек қатынастары. Еңбек қатынастарындағы 

коллизиялық байламдар.  

Халықаралық жеке құқықтағы мұрагерлік. Мұрагерлік құқықтың коллизиялық 

мәселелері.  

Сыртқыэкономикалық мәмілелер. Сыртқыэкономикалық мәмілелердің коллизиялық 

мәселелері. Тауарларды халықаралық сатып алу-сату. Инкотермс 2010. 

Халықаралық жеке құқықтағы зиян келтіргеннен туындайтын міндеттемелер. 

Шарттан тыс міндеттемелердің коллизиялық мәселелері.  

Халықаралық жеке құқықтағы зияткерлік меншік. Авторлық құқықтарды 

халықаралық-құқықтық реттеу. Аралас құқықтарды құқықтық реттеу. Өнеркәсіптік 

меншікті халықаралық-құқықтық қорғау. 

Шетелдік инвестициялардың құқықтық режимі. 



Халықаралық жеке құқықтағы заңды тұлғалардың құқықтық жағдайы. 

Халықаралық жеке құқықтағы меншік құқығы. Халықаралық жеке құқықтағы заттық 

құқық. Меншік құқығындағы коллизиялық мәселелер.  

Мұнай тасымалдауды халықаралық-құқықтық реттеу. ХЖҚ-тағы унификация мен 

кодификация.  

Халықаралық төрелік іс қарау тәртібі мен сатылары. Азаматтық элементпен 

азаматтық процестегі соттылық.    

Халықаралық коммерциялық арбитраж. 

Тауарлар мен жолаушыларды халықаралық тасымалдау. Темір жол тасымалын 

құқықтық реттеуді халықаралық унификациялау. Көлік тасымалын құқықтық реттеуді 

халықаралық унификациялау. Әуе тасымалын құқықтық реттеуді халықаралық 

унификациялау.  

Халықаралық кредиттік және есептік қатынастар.   
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семей, подписанная 18 декабря 1990 г. 

17. Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-

участников СНГ, Кишинев/ 14.11.2008 г. 

18. Конвенция о статусе беженцев 1951 г. 

19. Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (21 

декабря 1965 г.) 

20. Конвенция относительно рабства от 25 сентября 1926 г., с изменениями от 7 декабря 

1953 

21. Конвенция о предупреждений геноцида и наказании за него 1948 г., 

22. Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 

1973 г., 

23.  Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979 г. 

24.  Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г.,  

25. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществах от 21 февраля 1971 г., 

26. Женевская Конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г. 

27. Женевская Конвенция от 12 августа 1949 г. о защите гражданского населения во время 

войны 

28. Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин, от 7 ноября 1967 г. 

29. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 

декабря 1979 г. 

30. Женевская Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших  

кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море  (Женева, 12 августа 1949 г.) 

31. Женевская Конвенция  об улучшении участи раненых и больных в действующих 

армиях  (Женева, 12 августа 1949 г.) 

 

 

 

2.5 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі  

 

Негізгі әдебиет:  

1. Международное частное право. Ответ.Марышева Н.И. – М.: Юридическая фирма 

«Контракт», 2010. –928  с. 

2. Богуславский М. М. Международное частное право: Учебник.— 2-е изд., перераб. и 

доп.— М.: Норма, 2009.— 704 с. 

3. Сарсембаева М.С. Международное частное право. – Алматы, 2001 

 

Қосымша әдебиет: 

1. Международное частное право: Учебник / Л. П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, Г. К. 

Дмитриева и др.; Отв. ред. Г. К. Дмитриева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2004. — 688 с. 

2. Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Том 1. Общая часть: Учебник. 

— М.: Издательство БЕК, 2002. — 288 с. 

3. Николюкин С.В. Арбитражные соглашения и компетенция международного 

коммерческого арбитража. Проблемы теории и практики. М.: Юриспруденция, 2009. 144 

с. 

 

Нормативтік әдебиет: 

1. Конвенция о гражданстве замужней женщины 1957 г. 

2. Закон РК о правовом положении иностранных граждан в Республике Казахстан 1995 г 

3. Конвенция об унификации некоторых правил, относящихся к иммунитету 



государственных морских судов (1926 г.),  

4. Европейская конвенция о государственном иммунитете (1972 г.). 

5. Кодекс Бустаманте 1928 г., 

6. Гаагская конвенция о праве, применяемом к переходу права собственности в 

международной торговле товарами (1958 г.) 

7. Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-

продажи товаров (1986 г.).  

8. Римская конвенция о применении права к договорным обязательствам (1980г.), 

Гаагская конвенция о единообразном законе о заключении договоров о 

международной купле-продаже товаров (1964 г.).  

9. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (1980 г.),  

10. Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС-2010). 

11. Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок (1929г.),  

12. Конвенции о международной гражданской авиации (1944 г.; Чикагская конвенция). 

13. Конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 г.. 

14. Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г 

15. Женевские конвенции о простом и переводном векселе 1930 г.,  

16. Женевские конвенции о чеках 1931 г.,  

17. Конвенция ЮНСИТРАЛ о международных чеках 1988 г. 

18. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г.  

19. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. 

20. Международная (Римская) конвенция по охране прав артистов-исполнителей, 

изготовителей фонограмм от незаконного воспроизведения 1971 г., 

21. Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г. 

22. Договор о регистрации товарных знаков 1973 г. 

23. Международная конвенция о защите всех прав трудящихся-мигрантов и членов их 

семей (1990) 

24. Гаагская конвенция о заключении брака и признании его недействительным (1978 г.) 

25. Конвенция о праве, применимом к имуществу супругов (1978 г.),  

26. Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам в отношении детей 

(1956 г.),  

27. Конвенция о компетенции и применимом праве в отношении защиты 

несовершеннолетних (1961 г.), 

28. Гаагская конвенция о коллизиях законов относительно формы завещательных 

распоряжений 1961 г. 

29. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса (1954г.),  

30. Гаагская конвенция об облегчении доступа к правосудию за границей (1980 г.), 

31. Вашингтонская конвенция о рассмотрении споров по инвестициям между 

государствами и лицами других государств 1965 г., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


