


 
 



 

Түсініктеме хат 

 

Түсу емтиханның ең басты мақсаты, студенттің бакалаврда құқықтану 

бағыты бойынша оқып алған білімін тексеру және бағалау. Магистратурада   

6М030100 – Құқықтану бағыты бойынша білім алу бұл жоғарғы білім беру 

жүйесінің жалғасы болып табылады.  

Болашақ магистрант қылмыстық және азаматтық құқықтары бойынша 

теориялық біліммен қамтамасыз етілуі тиіс.    

Заң шығарушы органдар оларға  уақыттың өзгеруіне байланысты 

қажетті өзгерістер мен толықтыруларды енгізеді, жаңа заңдар мен заңға 

сәйкес актілер қабылданады. Осыған байланысты қайнар көздердің тізімі 

айтарлықтай кең дәрежеде. 

Аталған пәндер түсу емтиханның билетіне кіреді.  

Азаматтық құқық, азаматтық іс жүргізу құқығы, қылмыстық құқық, 

қылмыстық іс жүргізу құқығы заңның негізі ғылым қатарына жатады. 

Олардың маңыздылығы қылмыстық және азаматтық істер бойынша 

әділдікті жүзеге асырумен байланысты қоғамдық қатынастарды реттеудегі 

жауапкершіліктің жеткілікті рөлімен анықталады.  

Пәндердің нормалары мен институтын білу: магистрантқа заңгерлік 

қызметті атқару кезінде алған білімді  тәжірибеде қолдануды үйретіп, 

қылмыстық және қылмыстық іс жүргізушілік заңнаманы тәжірибеде 

қолданудың  теория мен тәжірибесін, азаматтық іс жүргізушілік заңнамасын 

қолданудың теория және тәжірибесін толыққанды және терең азаматтық 

және қылмыстық іс жүргізушлік құқық институтын меңгеруіне әсерін 

тигізеді. 

 

 

 

 



НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Тақырып 1. Қылмыстың түсінігі.  

Қылмыстың ұғымы және әлеуметтілік мағызы. Қолданыстағы 

қылмыстық заңда қылмыстылықтың түсінігі. Жазалау қатерiмен тыйым 

салынған айыпты қоғамдық қауiптi әрекет (iс-әрекет немесе әрекетсiздiк) 

қылмыс деп танылады. Қылмыстық заңды ұқсастығы бойынша қолдануға 

жол берiлмейдi. Қылмыстылықтың материалдық және формальдық түсінігі, 

олардың ерекшелігі. Ерекше бөлiмiнде көзделген қайсыбiр әрекеттiң 

белгiлерi формальды болса да бар, бiрақ елеулi маңызы болмағандықтан 

қоғамдық қауiптi емес, яғни жеке адамға, қоғамға немесе мемлекетке зиян 

келтiрмеген және зиян келтiру қаупiн туғызбаған iс-әрекет немесе 

әрекетсiздiк қылмыс болып табылмайды. Қылмыстың топтастыруы 

қолданыстағы қылмыстық заңнамада, оның түсінігі. сипатына және қоғамдық 

қауiптiлiк дәрежесiне қарай онша ауыр емес қылмыстарға, ауырлығы орташа 

қылмыстарға, ауыр қылмыстарға және ерекше ауыр қылмыстарға бөлiнедi. 

Қылмыстылықтық әлеуметтік мәселе ретіндегі түсінігі. Қылмыс және 

айыпкерлік. 

 

Тақырып 2. Қылмыстық заң. 

Қылмыстық заңның мағынасы мен түсінігі, оның негізгі мазмұны. 

Тұлғаның мүддесінің күзетінің қажеттіліктері, қоғам және мемлекет негіз 

басылым немесе қылмыстық заңның өзгерісі үшін. Қылмыстық заңның 

функциясы.  Қорғаулық функция бұл қол сұғушылық жасау қылмыстық 

жауаптылыққа әкеп соғатын обьяктілерді қорғауға бағытталған. Ол заң 

реттеушілік функцияны атқарады. Қылмыстық заңның басымдығы 

нормативтік құқықтық актілердің алдында. Қылмыстық заңнаманың 

халықаралық құқықтық құжаттармен сәйкестігі. Республиканың 

қолданыстағы қылмыстық заңнамасы. Қылмыстық заңнаманың құрылымы. 

Қылмыстық құқықтық норманың ұғымы және ерекшелігі. Қылмыстық 

заңнаманың жалпы және ерекше бөлімнің құрылымы. Диспозиция және 

санкция түсінігі. Қылмыстық әрекетті және оның құрамдарын анықтаушы 

және қылмыс белгілерін суреттеуші қылмыстық құқықтық норманың бір 

бөлігі. Тиісті мемлекетік органның құқық нормасының талаптарын бұзған 

адамға қолданатын мәжбүрлеу шарасы. Қылмыстық заңның әрекеті. 

Қылмыстық заңның уақыт бойынша қолданылуы. Қылмыстық заңның керi 

күшi. Қылмыстық заңның Қазақстан Республикасы аумағында қылмыс 

жасаған адамдарға қатысты қолданылуы. Қылмыстық заңның Қазақстан 

Республикасының шегiнен тыс жерлерде қылмыс жасаған адамдарға қатысты 

қолданылуы. Қылмыс жасаған адамдарды ұстап беру. Қазақстан 

Республикасының аумағында басталған немесе жалғастырылған не аяқталған 

әрекет Қазақстан Республикасының аумағында жасалған қылмыс деп 

танылады. Шет мемлекеттердiң дипломатиялық өкiлдерiнiң және 

иммунитеттi пайдаланатын өзге де азаматтардың қылмыстық жауаптылығы 

туралы мәселе осы адамдар Қазақстан Республикасының аумағында қылмыс 



жасаған жағдайда халықаралық құқық нормаларына сәйкес шешiледi. Шетел 

азаматтарының және азаматтығы жоқ адамдардың қылмыс жасауы. 

Экстрадиция Институты (қылмыскерді беру) оның мазмұны. Қазақстан 

Республикасының шегiнен тыс жерлерде қылмыс жасаған және Қазақстан 

Республикасының аумағында жүрген шетелдiктер мен азаматтығы жоқ 

адамдар Қазақстан Республикасының халықаралық шартына сәйкес 

қылмыстық жауапқа тарту немесе жазасын өтеу үшiн шет мемлекетке ұстап 

берiлуi мүмкiн. Қылмыстық заңды саралау. Сот шешімінің мағынасы және 

нормативтік актілер құқық қорғау органдарының қылмыстық заңды дұрыс 

қолдануы сқттық тергеу тәжірибесінде.  

 

 

Тақырып 3. Қылмыс құрамы 

Қылмыстық заңнама бойынша қылмыс құрамының ұғымы. Қылмыстың 

және қылмыс құрамының арақатынасы. Қылмыс құрамының құрылымы. 

қылмыс құрамы бұл белгілі бір қылмыстық әрекеттің белгілерін бекітуші 

нормативтік категория.  қылмыс құрамының жалпыға танылған, міндетті 

төрт элементі көрсетілген: объект, объективтік жоқ; субъект, субъективтік 

жоқ. Қылмыс құрамының элементтері бір-бірімен тығыз байланысты. Егер 

бұл элементтерінің біреуі жоқ болса, онда қылмыс құрамынын жоқ болғаны, 

яғни қылмыстық жауапкершілікке негіз жоқ. Қылмыс құрамының 

элементтері және белгілері. Қылмыс құрамының көріністері. 

 

Тақырып 4. Қылмыстың объекттісі 

Қылмыстық заңнама бойынша қылмыс объектісінің түсінігі. 

Қылмыстық - құқықтық күзет нысандары туралы қылмыстық заңы.  

Объект құрамының міндетті элементтерінің бірі болып табылады. Сондықтан 

объектіміз заңмен қарастырылған қылмыс ретінде қоғамдық қауіпті әрекет 

белгілі бір объектіге қол сұғады. Қылмыстық қол сұғу кезінде осы объектіге 

мәнді зиян-залал келтіреді. Объектіні дұрыс анықтау қылмыстық әрекеттің 

әлеуметтік және құқытық табиғатын, жасалған қылмыс үшін қылмыстық 

жауапкершіліктің шегі мен үлгілерін түсінуге көмектеседі. Қылмыс 

объектісінің түрлері. Қылмыстық құқық теориясындағы қылмыс объектісін 

үш түріге жіктеген: жалпы, топтық және тікелей. Жалпы объектіге 

қылмыстық заңмен қорғалатын барлық қоғамдық қатынастар жиынтығы 

жатады. Қылмыстың жалпы объектісі қылмыстың әлеуметтік мазмұнын және 

оның қоғамғажәне мемлекетке деген қоғамдық қауіптілігін сипаттайды. 

Топтық объект бұл бір немесе барлық қылмысқа емес, тек қылмыстар тобына 

тән объект. Топтық объект қылмыстар тобы қол сұғатын біртекті қоғамдық 

қатынастар. Тікелей объект бұл бөлек бір қылмыстың нақты қоғамдық 

қатынасқа бағытталуы. Тікелей объект қылмысты саралап, жазасын 

анықтағанда, бір қылмыстан екінші қылмысты ажыратқанда үлкен маңызға 

ие. Көробъектілі қылмыстылық. Қылмыстық құқық теориясында объектісінің 

негізгі, толықтырушы және факультативті деп үшке бөледі. Негізгі объектісі 

– бұл қылмыстық норманың қорғау үшін қалыптыстырылған объектісі. 
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Бұндай объект қылмыстық кодексінің ерекше бөлімдегі норманың орнын 

анықтау үшін қажетті критерий болып табылады.Толықтырушы объект – бұл 

негізгі объектіге қарсы бағытталған қылмысты жасау жолында залалға 

ұшыраған объект. Мысалы, толықтырушы объект – нақты тұлғаның 

денсаулығы.Қылмыстың факультативті объектісі – бұл бір қылмыс мүмкін 

қатынастар. Мысалы, бұзақылық негізінде тұлғаның мүддесіне зиян келеді. 

Бірақ негізгі объект қоғамдық тәртіп болып табылады. Қылмыстың пәні және 

оның мағынасының қылмыстың біліктілігі үшін. Қылмыстың және 

қылмыстың пәнінің нысанының арақатынасы. 

 

Тақырып 5. Қылмыстың  объективтік  жағы.  

 Қылмыстың объективтік жағының түсінігі және ұғымы. Қылмыстың 

объективті жағының белгілері. Қоғамдық қауіпті және қарсы  іс-әрекет. 

Әрекет және әрекетсіздік ұғымы. Қылмыс құрамының объективтік жағы 

қылмыстың құқық диспозициясында көрсетілген құқықтық әрекеттің сыртқы 

белгілерінің жиынтығы, яғни қылмыстық объективтік жағы адамның ішкі 

жан дүниесі, сезімі көңіл-күйінен емес, оның сыртқы салалы түрдегі іс-

қимылымен сипатталады. Сонымен бірге қылмыстың объективтік жағы 

қоғамға қауіпті салдарды және әрекет немесе әрекетсіздіктің себепті 

байланысында қамтиды. Қылмыстық объективтік жағына жататын белгілер: 

әрекет немесе әрекетсіздік, қоғамға қауіпті салдар, әрекет не әрекетсіздік 

арасындағы себепті байланыс, уақыт, орын, жағдай, әдіс-тәсіл, қылмыс жасау 

құралы.  Әрекет – бұл активті мінез-құлық. Қылмыстық кодексте 

қарастырылған қылмыстардың басын көпшілігі тек қана әрекет арқылы 

жасалады. Қылмыстық әрекетсіздік – бұл тұлғаның міндетті және мүмкін 

болатын әрекеттерді жасамауынан көрінетін пассивті мінез-құлық. 

Әрекетсіздікті қарастырушы қылмыстық құрамы көп емес. Мысалы, 

қауіптілікке қалдыру, ауруға көмек көрсетпеу және т.б. Қылмыстық  салдар, 

қылмыс құрамының объективті белгілеріне жататын және тұлға әрекетімен 

(әрекетсіздігімен) негізделген қоршаған ортадағы өзгерістері. қылмыстық 

құқықта зиянды салдар тұлғаға тек қана, егер оның әрекеті немесе 

әрекетсіздігімен себепті байланыста ғана айыпталады.Ұғым дүлей күш, 

физикалық және психикалық қыспақтың, олардың қылмыстық - 

құқықтықтың мағынасының. Кез келген қылмыс белгілі бір уақытта, 

анықталған жағдайда және белгілі бір тәсілмен жасалады. Кей жағдайларда 

қылмыс жасау уақыты, орны, жағдайы және тәсілінің ерекшеліктері әрекеттің 

зияндығына мәнді әсер етеді, олардың қылмыстық түсіндірмесі. 

 

Тақырып 6. Қылмыс субъекттісі 

Қылмыс субъектісінің түсінігі және белгілері. Қылмыстың субъектісі 

және қылмыскердің тұлғасы. Тұлғаның қылмыстық  құқықтық  ұғымы.  

Есі дұрыс, қылмыс жасаған кезде қылмыстық заңда белгіленген жасқа толған 

жеке адам қылмыс субъектісі бола алады. Қылмыстық жауаптылыққа 

тартылатын жас. Есі дұрыстық — қылмыстық заңда көзделген қоғамға 

қауіпті әрекетті жасаған кезде адамның өз іс-әрекетінің (өрекетсіздігінің) іс 



жүзіндегі сипаты және қоғамға қауіптілігін ұғынып, соған ие болу қабілеті. 

Есі дұрыстық — адамды қылмыстық жауапқа тартудың және оны 

жазалаудың қажетті шарты болып табылады. Қылмыс жасаған адамдар шығу 

тегiне, әлеуметтiк, лауазымдық және мүлiктiк жағдайына, жынысына, 

нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiнге көзқарасына, сенiмiне, қоғамдық бiрлестiктерге 

қатыстылығына, тұрғылықты жерiне немесе өзге де кез келген мән-жайларға 

қарамастан заң алдында бiрдей. Қылмыс жасаған кезде он алты жасқа толған 

адам қылмыстық жауапқа тартылады.Кәмелетке толмағандар жасайтын 

қылмыстың өзгешелігі. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық 

жауаптылығының жалпы сипаттамасы.   Есі дұрыстық қылмыстық 

жауапкершілікке тартудың басты шарты. Қоғамдық қауiптi әрекеттi жасаған 

кезде есi дұрыс емес күйде болған, яғни созылмалы психикалық ауруы, 

психикасының уақытша бұзылуы, кемақылдығы немесе психикасының 

өзгеде дертке ұшырауы салдарынан өзiнiң iс-әрекетiнiң (әрекетсiздiгiнiң) iс 

жүзiндегi сипаты мен қоғамдық қауiптiлiгiн ұғына алмаған немесе оған ие 

бола алмаған адам қылмыстық жауапқа тартылуға тиiс емес. Есі дұрыс 

еместіктің сипаттамасы. Шектеулі есі дұрыстық. Есiнiң дұрыстығы жоққа 

шығарылмайтын психикасы  бұзылған адамның қылмыстық жауаптылығы. 

Мас күйiнде қылмыс жасаған адамның қылмыстық  жауаптылығы. 

Қылмыстық заң белгілі жасқа толған, есі дұрыс кез-келген жеке тұлға емес, 

ерекше, қосымша нышандары бар адамдар ғана субъекті бола алатын 

қылмыстарды да көздейді. Қылмыстың арнаулы субъектінің ұғымы. 

Қылмыстың арнаулы субъектінің көріністері. Заңды тұлғаның  қылмыстық 

жауапкершілігі туралы мәселесі.  

 

Тақырып 7. Қылмыстың субъективтік жағы 

Қылмыстың субъективтік жағының түсінігі және ұғымы. Қылмыстың 

субъективті жағының белгілері. Қылмыстың субъективтік жағы, тұлғаның 

жасап жатқан әрекетке және оның салдарына психикалық қатынасы. Кінә 

қылмыс құрамының міндетті белгілісі. Субъективтік жақтың белгілеріне 

кінә, ниет және мақсат жатады. Кінә екі түрлі нысанда: қасақаналық және 

абайсыздық түрінде көрініс табады. Субъективті вменение сияқты 

қылмыстық жауапкершіліктің алғышарты. Ішкі мәнің білдіреді. Кінәнің 

мазмұны және оның негіздері. Кәнінің қылмыстық құқықтық мазмұны. 

Қылмыстық  ниет  және  мақсат  кінәға  қарағанда,  кейбір  құрамдар  үшін  

заңда  көрсетілген  реттерде  қажетті  белгі  болады.  Ал  олай  болмаған  

жағдайларда  ниет  пен мақсат  қылмыс  құрамының  факультативті  белгісі  

болып  қана  саналады. Кінә, адамның  өзінің  қасақаналықпен  немесе  

абайсызда  істейтін  қоғамға  қауіпті  іс-әрекетіне  және  оның қоғамға  

зиянды  зардабына  деген  көз  қарастарының  жиынтығының  көрсеткіші  

болып табылады.  Абайсыздықпен  істелетін  қылмыс  негізіне  

жауапсыздықтан,  байқаусыздықтан,  өзінің   кәсіптік  немесе  басқадай  

міндеттеріне  немкеттілікпен,  енжарлықпен  қараудан,  адамдардың  өмірі  

мен  денсаулығын  қарауға  ете  көңіл  бөлмегендіктен,  сондай-ақ  өзіне  

жүктелген  кінәні  адамдардың  кәсібі  шеберлігінің,  тәжірибесінің,  білімінің  



жетіспеуінен  немесе  басқадай  себептерге  байланысты  болады. 

Қасақаналық,зардаптың  болуын  тілеу  немесе  оның  тууына  саналы  түрде  

жол  беру Қылмыстық  ниет, белгілі  бір  қажеттіліктер  мен  мүдделердің  

іштей  түрткі  болуына  байланысты  адамның  соларды  басшылыққа  ала  

отырып   саналы  түрде  қылмыс  істеуге  бел  бууы. Зияткерлік және жігерлі 

ниеттің бедгілері. Тікелей ниет. Жанама (эвентуальдық) ниет. Ниеттің өзге 

көріністері. Абайсыздық және оның көріністері.  Егер    адам  қажетті  

ұқыптылық  пен сақтық  болғанда олар  зардаптарды  болжап  білуге  тиіс  

және  болжап  біле  алатын   бола  тұра  өз  іс-әрекетінің  (әтрекетсіздігінің)  

қоғамдық  қауіпті  зардаптардың  болуы  мүмкін  екенін  болжап  білмесе,  

қылмыс  немқұрайдылықпен  жасалған  қылмыс.    Қылмыстың  субьективтік  

жағына  оның  міндетті  белгісі  болып  табылатын  кінәмен  бірге  

қылмыстың  ниеті  және  мақсаты  кіреді, олардың түсінігі. Қылмыстық  

мақсат  адамның  қылмыс  істеу  болашақта  белгілі  бір  нәтижеге  жетуі. 

Қылмыстық  құқықтағы  қате,  заң  туралы  қате,  және  фактілік қате. Заң  

туралы  қателік, адамның  іс-әрекетінің  қылмыс қатарына жататына  немесе  

жатпайтыны,  оның  саралануы,  осы  іс-әрекеті  үшін  тағайындалатын  

жазаның  түрі,  мөлшері  жөніндегі  теріс  ұғымы.  Фактілі  қате, адамның  

қылмыс  құрамының  обьектісі  және  обьективті  жағының  белгілері,  яғни  

нақты  жағдайлар  жөніндегі  теріс  ұғынуы, олардың белгілерін ашып 

беріңіз.  

 

Тақырып 8. Қылмыстық жауапкершілік және оның негізі.  

Қылмыстық жауапкершілік заңды жауапкершіліктің негізі.  

Қылмыстық жауапкершіліктің қылмыстық құқық ғылымындағы мәселесі. 

Құқықтық жауапкершіліктің бір түрі; қылмыстың құқықтық салдары — 

қылмыскерді жазалау түрінде көрініс табатын мемлекеттік мәжбүрлеу 

шарасы. Қылмыстық жауапкершілікке тарту қылмыстық іс қозғаудан, 

тергеуден және сот талқысынан тұрады. Бiрiншi рет кiшiгiрiм немесе орташа 

ауырлықтағы қылмыс жасаған адам, егер ол қылмыс жасағаннан кейiн 

айыбын мойындап өз еркiмен келсе немесе қылмысты ашуға жәрдемдессе, 

немесе қылмыс келтiрген зиянды өзгеше түрде қалпына келтiрсе, қылмыстық 

жауаптылықтан босатылуы мүмкiн. Қылмыстық жауапкершіліктің ұғымы. 

Қылмыстық жауапкершілік және қылмыстық құқықтық қатынас. Қылмыстық 

жауапкершіліктің дамуы.    

 

Тақырып 9. Қылмысқа қатысу. 
Қылмысқа қатысудың түсінігі. Қылмысқа қатысудың объективті және 

субъективті жағы. Олардың түрлері және де құрылымы. Заңдық тұрғыда 

қылмысқа қатысудың түсінігі. Екi немесе одан да көп адамның қасақана 

қылмыс жасауға қасақана бiрлесiп қатысуы қылмысқа қатысу деп танылады. 

Ұйымдастырушы, айдап салушы немесе көмектесушi орындаушымен бiрге 

қылмысқа қатысушылардың қылмыстық түсіндірмелері. Қылмысты тiкелей 

жасаған немесе оны жасауға басқа адамдармен (қоса орындаушылармен) 

бiрге тiкелей қатысқан адам, сондай-ақ жасына, есiнiң дұрыс еместiгiне 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D1%8B%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%A3_%D2%9B%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1


немесе осы Кодексте көзделген басқа да мән-жайларға байланысты 

қылмыстық жауапқа тартуға болмайтын басқа адамдарды пайдалану арқылы, 

сол сияқты әрекеттi абайсызда жасаған адамдарды пайдалану жолымен 

қылмыс жасаған адам орындаушы. Қылмыс жасауды ұйымдастырған немесе 

оның орындалуына басшылық жасаған адам, сол сияқты ұйымдасқан топты, 

қылмыстық қоғамдастықты (қылмыстық ұйымды), трансұлттық ұйымдасқан 

топты, трансұлттық қылмыстық қоғамдастықты (трансұлттық қылмыстық 

ұйымды) немесе тұрақты қарулы топты (банданы) құрған не оларды 

басқарған адам ұйымдастырушы. Басқа адамды азғыру, сатып алу, қорқыту 

жолымен немесе өзге де жолмен қылмыс жасауға көндiрген адам айдап 

салушы. Кеңестерiмен, нұсқауларымен, ақпарат, қылмысты жасайтын қару 

немесе құралдар берумен не қылмысты жасауға кедергiлердi жоюымен 

қылмыстың жасалуына жәрдемдескен адам, сондай-ақ қылмыскердi, қаруды 

немесе қылмыс жасаудың өзге құралдарын, қылмыстың iзiн не қылмыстық 

жолмен табылған заттарды жасыруға күнi бұрын уәде берген адам, сол 

сияқты осындай заттарды сатып алуға немесе өткiзуге күнi бұрын уәде 

берген адам көмектесушi. Қылмысқа қатысушылардың жауаптылығы. 

Қылмысқа қатысушының шектен шығушылығы мен нысандары.  

 

Тақырып 10.  Қылмыстық іс жүргізушілік заң және оның қайнар 

көздері. 

Қылмыстық іс жүргізушілік құқықтың түсінігі және қайнар көздерінің 

түрлері. Қазақстан Республикасы аумағына қылмыстық сот iсiн жүргiзу 

тәртiбi Қазақстан Республикасының Конституциясымен, конституциялық 

заңдарымен, Қазақстан Республикасының Конституциясына және 

халықаралық құқықтың жалпы жұрт таныған принциптерi мен нормаларына 

негiзделген Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу кодексiмен 

айқындалады. Қылмыстық сот iсiн жүргiзу тәртiбiн реттейтiн өзге заңдардың 

ережелерi өылмыстыө іс жүргізу кодексінде енгiзiлуге тиiс.Қазақстан 

Республикасының халықаралық шарттық және өзге де мiндеттемелерi, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi мен Жоғарғы 

Сотының қылмыстық сот iсiн жүргiзу тәртiбiн реттейтiн нормативтiк 

қаулылары қылмыстық iс жүргiзу құқығының құрамдас бөлiгi болып 

табылады. Егер қылмыстық iс бойынша iс жүргiзу барысында азаматтық 

немесе әкiмшiлiк құқықтарға сәйкес шешiлуi тиiс мәселенi қарау қажеттiгi 

туындаса, ол азаматтық немесе әкiмшiлiк iс жүргiзу тәртiбiмен шешiледi. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы қылмыстық іс жүргізушілік 

құқықтың қайнар көзі ретінде. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс 

жүргізушілік заңнамасының дамуы мен қалыптасуы. Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық іс жүргізушілік кодексінің міндеттері, жалпы 

сипаттамасы мен құрылымы. Қазақстан Республикасының 2002 жылдың 

құқықтық саясат Концепциясына сай қылмыстық іс жүргізушілік заңнаманы 

ары қарай дамыту мен демократизациялаудың негізгі бағыттары. Қылмыстық 

сот ісін жүргізуге қатысты сұрақтарды қамтийтын өзге де нормативті 

құқықтық актілер. 
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Қылмыстық іс жүргізушілік нормалардың негізгі түрлері, негізгі белгілері, 

түсінігі қылмыстық іс жүргізушілік нормалар. Қылмыстық іс жүргізушілік 

нормалардың құрылымы. 

Қылмыстық іс жүргізу заңнамасының уақытта, кеңістікте,  тұлғалар 

шеңберінде әрекет етуі. Қылмыстық іс жүргізушілік заңының ұқсастық 

бойынша қолдану.  Қылмыстық іс жүргізушілік реттеу механизміндегі 

жауапкершілік, мәжбүрлеу және көндіру.  Қылмыстық сот ісін жүргізудегі 

адамгершілік бастауы. 

Қылмыстық іс жүргізушілік кепілдіктерінің түсінігі, және олардың мағынасы 

мен түрлері. Қылмыстық іс жүргізушілік қызметі, олардың түрлері мен 

арақатынасы. 

Қылмыстық іс жүргізушілік міндеттерінің жүйесі: қылмыстық істі тергеу 

міндеті; қылмыстық құдалау міндеті; заңдылықты прокурорлық қадағалау 

міндеті; қорғау міндеті; қылмыстық істі сотта қарау мен шешу. 

 

Тақырып 11.  Қылмыстық үрдістің қағидаттары. 

Қылмыстық үрдіс қағидатының түсінгі мен мағынасы. Қылмыстық сот 

ісін жүргізу қағидаттарының жүйесі. Қылмыстық сот ісін жүргізуді дамыту 

әдіснамалық негізі ретінде қағидаттар жүйесі қылмыстық сот ісін жүргізудегі 

міндеттер мен қағидаттар жүйесінің арақатынасы. Қылмыстық процестiң 

мiндеттерi қылмыстарды тез және толық ашу, оларды жасаған адамдарды 

әшкерелеу және қылмыстық жауапқа тарту, әдiл сот талқылауы және 

қылмыстық заңды дұрыс қолдану. Қылмыстық iстер бойынша iс жүргiзудiң 

заңда белгiленген тәртiбi адамды және азаматты негiзсiз айыптау мен 

соттаудан, олардың құқықтары мен бостандықтарын заңсыз шектеуден 

қорғауды, кiнәсiз адам заңсыз айыпталған немесе сотталған жағдайда - оны 

дереу және толық ақтауды қамтамасыз етуi, сондай-ақ заңдылық пен құқық 

тәртiбiн нығайтуға, қылмыстың алдын алуға, құқықты құрметтеу көзқарасын 

қалыптастыруға жәрдемдесуi тиiс. 

Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген, әділдікті атқару 

қағидаты. Қылмыстық іс жүргізу кодексінде бекітілген, қылмыстық іс 

жүргізушілік қағидаттар. Заңдылық қағидаты. Сот әділдігін тек қана соттың 

жүзеге асыруы. Адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 

сотпен қорғалуы. Жеке адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу. 

Қылмыстық iстер бойынша iс жүргiзу кезiнде азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарын қорғау. Жеке өмiрге қол сұқпаушылық. Хат жазысудың,  

телефон арқылы сөйлесудiң, почта, телеграф және өзге де хабарлардың 

құпиясы. Тұрғын үйге қол сұқпаушылық. Меншiкке қол сұқпаушылық. 

Кiнәсiздiк презумпциясы, қайта соттауға және қылмыстық iзге түсуге жол 

берiлмеуi. Сот әдiлдiгiн заң мен сот алдындағы теңдiк негiздерiнде жүзеге 

асыру. Судьялардың тәуелсiздiгi. Сот iсiн жүргiзудi тараптардың 

бәсекелестiгi мен тең құқықтылығы негiзiнде жүзеге асыру. 

Iстiң мән-жайын жан-жақты, толық және объективтi зерттеу. Дәлелдемелердi 

iшкi сенiм бойынша бағалау. Сезiктiнiң, айыпталушының қорғануға құқығын 

қамтамасыз ету. Куәлiк айғақтар беру мiндетiнен босату. Жариялылық. 
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Қылмыстық сот iсiн жүргiзу тiлi. Iс жүргiзу әрекеттерi мен шешiмдерiне 

шағымдану бостандығы. 

 

Тема 12. Жаза ұғымы және оның мақсаттары. 

Қылмыстық жазаның ұғымы және оның мақсаттары. Жазаның 

қағидалары қылмыстық және қылмыстық заңнаманың ғылымында жазаның 

мақсаты. Жаза, соттың үкiмi бойынша тағайындалатын мемлекеттiк 

мәжбүрлеу шарасы. Жаза қылмыс жасауға кiнәлi деп танылған адамға 

қолданылады және ол адамды құқықтары мен бостандықтарынан осы 

Кодекспен көзделген айыру немесе оларды шектеу. Қылмыстық заңның 

жалпы бөлімінде: Жаза тағайындау кезiнде қылмыстың сипаты мен қоғамдық 

қауiптiлiк дәрежесi айыпкердiң жеке басы, сонымен бiрге оның қылмыс 

жасағанға дейiнгi және одан кейiнгi мiнез-құлқы, жауаптылық пен жазаны 

жеңiлдететiн және ауырлататын мән-жайлар, сондай-ақ тағайындалған 

жазаны сотталған адамның түзелуiне және оның отбасының немесе оның 

асырауындағы адамдардың тiршiлiк жағдайына ықпалы ескерiледi. Белгiлi 

бiр қылмыс үшiн көзделген жазадан гөрi неғұрлым жеңiл жаза қолдану. 

Аяқталмаған қылмыс үшiн жаза тағайындау. Қатысып жасалған қылмыс 

үшiн жаза тағайындау. Қылмыстардың жиынтығы бойынша жаза 

тағайындау. Қылмыстардың қайталануы жағдайында жаза  тағайындау. 

Үкiмдердiң жиынтығы бойынша жаза тағайындау. Жаза мерзiмдерiн есептеу 

және жазаны есепке алу, белгiлi бiр лауазымда болу немесе белгiлi бiр 

қызметпен айналысу құқығынан айырудың, түзеу жұмыстарының, әскери 

қызмет бойынша шектеудiң, бас бостандығын шектеудiң, абақтыда ұстаудың, 

бас бостандығынан айырудың мерзiмi айлармен және жылдармен, ал 

қоғамдық жұмыстарға тартудың мерзiмi сағатпен есептеледi.Егер түзеу 

жұмыстары, әскери қызмет бойынша шектеу, бас бостандығынан айыру 

жазасын тағайындағанда сот сотталған адамның жазаны өтемей түзелуi 

мүмкiн деген қорытындыға келсе, ол тағайындалған жазаны шартты деп 

санауға қаулы шығарады. Шартты түрде соттау. 

 

Тақырып  13. Қылмыстық жауаптылықтан босатылу.  

Қылмыстық жауаптылықтан босатылудың түсінігі мен мағынасы. 

Қылмыстық жауаптылыөтан босатылудың тиімді жактары. Қылмыстық 

жауаптылықтан босатылу негіздері. Шын өкiнуiне байланысты қылмыстық 

жауаптылықтан босату.Бiрiншi рет кiшiгiрiм немесе орташа ауырлықтағы 

қылмыс жасаған адам, егер ол қылмыс жасағаннан кейiн айыбын мойындап 

өз еркiмен келсе немесе қылмысты ашуға жәрдемдессе, немесе қылмыс 

келтiрген зиянды өзгеше түрде қалпына келтiрсе, қылмыстық 

жауаптылықтан босатылуы мүмкiн. Қажеттi қорғану шегiнен асқан кезде 

қылмыстық жауаптылықтан босату  Қажеттi қорғану шегiнен асқан кезде 

қылмыстық жауаптылықтан босату. Татуласуға байланысты қылмыстық 

жауаптылықтан босату. Жағдайдың өзгеруiне байланысты қылмыстық 

жауаптылықтан босату. Ескiру мерзiмiнiң өтуiне байланысты қылмыстық 

жауаптылықтан босату. Жазаны өтеуден мерзiмiнен бұрын-шартты түрде 
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босату.Жазаның өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл жаза түрiмен 

ауыстыру.Жүктi әйелдердiң және жас балалары бар әйелдер мен жас 

балаларды жалғыз өзі тәрбиелейтін еркектердің жазаны өтеуiн кейiнге 

қалдыру.Ауруға шалдығуына байланысты жазадан босату .Төтенше мән-

жайлардың салдарынан жазадан босату мен жазаны өтеудi кейiнге қалдыру. 

Айыптау үкiмiнiң ескiру мерзiмi өтуiне байланысты жазаны өтеуден босату. 

Рақымшылық немесе кешiрiм жасау актiсi негiзiнде қылмыстық жауаптылық 

пен жазадан босату. Соттылық.  Шартты түрде сотталған адамдар жөнiнде - 

сынақ мерзiмi өтуi бойынша.  

 

Тақырып 14. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық 

жауаптылығы 

Кәмелетке толмағандар деп қылмыс жасаған кезге қарай жасы он 

төртке толған, бiрақ он сегiзге толмаған адамдар танылады. Кәмелетке 

толмағандар қылмыстылығының әлеуметтік жағдайы. Кәмелетке 

толмағандарға тағайындалатын жаза түрлерi: айыппұл;белгiлi бiр қызметпен 

айналысу құқығынан айыру;қоғамдық жұмыстарға тарту; түзеу жұмыстары; 

бас бостандығын шектеу; бас бостандығынан айыру болып табылады. 

Қылмыс жасаған кәмелетке толмағандарға жаза тағайындалуы мүмкiн не 

оларға тәрбиелiк әсерi бар мәжбүрлеу шаралары қолданылуы мүмкiн. 18 

жасқа толмағандар қылмыстық жауапкершіліктен және жазадан босатылады. 

Тәрбиелiк әсерi бар мәжбүрлеу шаралары.  

 

 

Тақырып 15. Азаматтық құқық және азаматтық 

заңнамасынының түсінігі, міндеті, әдістері, пәні: құқық шығаршылық 

және теория мәселелері. 

Құқықтық реттеу әдістері, азаматтық құқықтың пәнін анықтаудағы 

теоретикалық мәселелері. Азаматтық құқық, азаматтық заңдарда көрініс 

тапқан мүліктік және мүліктік қатынастармен байланысы бар мүліктік емес 

жеке қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы. Мүліктік және мүліктік 

емес жеке қатынастар. Мүліктік қатынастар, мүлікті иелену, пайдалану және 

билік етуге байланысты қатынастар. Қазақстан Республикасының Азаматтық 

кодексінің құрылымы. ҚР Азаматтық кодексі құрылымы жалпы және ерекше 

екіге болып бөлінеді. Жалпы өз ішінде: Жалпы ережелер; меншік құқығы 

және өзге де заттық құқықтар; міндеттемелік құқық ол ішінде міндеттеме 

туралы жалпы ережелер; шарт туралы жалпы ережелер. Ерекше бөлім: 

міндеттемелердің жекелеген түрлері;  интеллектуалдық меншік құқығы; 

мұрагерлік құқық; халықаралық құқық. Қазақстан Республикасының 

азаматтық заңнамасының құрамы. Азаматтық заңнаманың басқа құқық 

салаларының заңнамаларымен арақатынасы. 
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Тақырып 16. Азаматтық құқық қағидаттары: теория және 

тәжірибе мәселелері. 

Азаматтық құқықтық қатынасқа қатысушылардың теңдік қағидаты. 

Азаматтық істер бойынша сот төрелігі заң мен сот алдындағы теңдік 

негізінде жүзеге асырылады. Сот және мемлекеттік органдардың қызмет 

тәжірибесінде меншікке қол сұғылмаушылық қағидаты және оларды оны 

сақтау мәселелері. Соттың шешімінсіз ешкімді өз мүлкінен айыруға 

болмайды. Азаматтық сот ісін жүргізу барысында адамдардың банктегі 

салымдарын және басқа мүлікті пайдалануға тыйым салу, сондай-ақ оны 

алып қою азаматтық кодексте көзделген жағдайлар мен тәртіп бойынша 

жүргізілуі мүмкін.  Шарт бостандық қағидасы және оны құқықта қолдану 

мен құқық шығармашылықта және де тағы басқаларда жүзеге асыру  

мәселелері. Шарттың мағынасы оның атауынан көруге болады. Қағидат 

бойынша ешкім біреуді оның еркінсіз белгілі шартқа отыруға жол 

берілмейтіндігін айқындайтын мәселелер.  

  

Тақырып 17.Азаматтық құқық субьектілері: теория және тәжірибе 

мәселелері. 

Азаматтық заңнама бойынша  жеке тұлғалардың құқықтық 

субьектілігі. Қазақстан Республикасының азаматтары, басқа мемлекеттердiң 

азаматтары, сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдар жеке тұлғалар. Азаматтық 

құқыққа ие болып, мiндет атқару қабiлетi азаматтық құқық қабiлеттiлiгi 

барлық азаматтарға бiрдей. Азаматтың құқық қабiлеттiлiгi ол туған кезден 

басталып қайтыс болған соң тоқтатылады. Азаматтың өз әрекеттерiмен  

азаматтық құқықтарға ие болуға және оны жүзеге асыруға, өзi үшiн 

азаматтық мiндеттер жасап, оларды орындауға қабiлеттiлiгi азаматтық 

әрекет қабiлеттiлiгi кәмелетке толғанда, яғни он сегiз жасқа толғаннан кейiн 

толық көлемiнде пайда болады. Заң құжаттарында он сегiз жасқа жеткенге 

дейiн некелесуге рұқсат етiлетiн жағдайда, он сегiз жасқа толмаған азамат 

некеге тұрған кезден бастап толық көлемiнде әрекет қабiлеттiлiгiне ие 

болады. Азаматтық заңнама бойынша шаруашылық серіктестіктердің 

құқықтық ережелері: тәжірибе мен заңнамалық мәселелер. Өндірістік 

кооперативтердің құқықтық ережелері: тәжірибе мен заңнамалық 

мәселелері.  

  

Тақырып 18. Азаматтық құқықтың обьектілері: теория және 

тәжірибе мәселелері. 

Азаматтық құқық обьектілерінің құқықтық тәртібі. Мүлiктiк және жеке 

мүлiктiк емес игiлiктер мен құқықтар. Мүлiктiк игiлiктер мен құқықтарға 

заттар, ақша, соның iшiнде шетел валютасы, қаржы құралдары, жұмыс, 

қызмет, шығармашылық-интеллектуалдық қызметтiң объектiге айналған 

нәтижелерi, фирмалық атаулар, тауарлық белгiлер және бұйымды 

дараландырудың өзге де құралдары мүлiктiк құқықтар мен басқа да мүлiк. 

Жеке мүлiктiк емес игiлiктер мен құқықтарға: жеке адамның өмiрi, 

денсаулығы, қадiр-қасиетi, абырой, игi атақ, iскерлiк бедел, жеке өмiрге қол 



сұқпаушылық, жеке құпия мен отбасы құпиясы, есiм алу құқығы, автор болу 

құқығы, шығармаға қол сұқпаушылық құқығы және басқа материалдық емес 

игiлiктер мен құқықтар жатады. Жылжымайтын мүліктің құқықтық 

тәртібінің мәселелері. жылжымайтын мүлік - жер учаскелері, ғимараттар, 

құрылыстар және жермен тығыз байланысты өзге де мүлік, яғни мақсатына 

шамадан тыс зиян келтірілмей көшірілуі мүмкін болмайтын объектілер. 

Бағалы қағаз,мүлiктiк құқықты куәландыратын белгiлi бiр жазбалар мен 

басқа да белгiлердiң жиынтығы. Бағалы қағаздарға акциялар, облигациялар 

және бағалы қағаздардың және Қазақстан Республикасының өзге де заң 

актiлерiмен айқындалған өзге де түрлерi жатады. Бағалы қағаздар 

шығарылым нысаны бойынша: құжатты және құжатсыз; эмиссиялық және 

эмиссиялық емес; атаулы, ұсынбалы және ордерлiк бағалы қағаздар. 

 

Тақырып 19. ҚР дың азаматтық заңнамасы бойынша заттық 

құқық: тәжірибе мен теория мәселелері. 

Меншік құқық институтың құқықтық реттеу. Меншiк құқығы, 

субъектiнiң заң құжаттары арқылы танылатын және қорғалатын өзiне тиесiлi 

мүлiктi өз қалауынша иелену, пайдалану және оған билiк ету құқығы. 

Меншiк иесiнiң өз мүлкiн иелену, пайдалану және оған билiк ету құқығы 

болады. Иелену құқығы, мүлiктi iс жүзiнде иеленудi жүзеге асыруды заң 

жүзiнде қамтамасыз ету. Пайдалану құқығы, мүлiктен оның пайдалы табиғи 

қасиеттерiн алудың, сондай-ақ одан пайда табудың заң жүзiнде қамтамасыз 

етiлуi. Билiк ету құқығы,мүлiктiң заң жүзiндегi тағдырын белгiлеудiң заңмен 

қамтамасыз етiлуi. Шаруашылық жүргiзу құқығы және оралымды басқару 

құқығы: заңнаманың перспективасы (болашағы) және мәселелері. 

Шаруашылық жүргiзу құқығы мүлiктi мемлекеттен меншiк иесi ретiнде 

алған және бұл мүлiктi иелену, пайдалану және оған билiк ету құқықтарын 

азаматтық кодекспен және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық 

актілерінде белгiленген шекте жүзеге асыратын мемлекеттiк кәсiпорынның 

заттық құқығы болып табылады. Сервитуттар: теория мен тәжірибе 

мәселелері. Бөтен жер учаскесiн шектеулi нысаналы пайдалану құқығы 

(сервитут): тiкелей нормативтiк құқықтық актiден; мүдделi тұлғаның меншiк 

иесiмен немесе жер пайдаланушымен шартының негiзiнде; жергiлiктi 

атқарушы органның актiсi негiзiнде; сот шешiмi негiзiнде; Қазақстан 

Республикасының заңдарында көзделген өзге де жағдайларда туындауы 

мүмкiн. Қазіргі таңдағы азаматтық құқықтағы суперфиций және эмфитевзис. 

Эмфитевзис, меншік иесі атына төлемақыны төлеп оның қожалығын 

бүлдірмеу міндеті болып табылатын бөтен біріудің жерін пайдалану және 

иелену бойынша заттық, мұрагерлік құқығы. Мiндеттемеге сәйкес несие 

берушiнiң борышқор кепiлмен қамтамасыз етiлген мiндеттеменi 

орындамаған ретте кепiлге салынған мүлiк құнынан белгiленген алып 

тасталатындарды қоспай, осы мүлiк тиесiлi адамның басқа несие 

берушiлердiң алдында артықшылықпен қанағаттандырылуға құқығы бар 

мiндеттеменi атқаруының осындай әдiсi. Кепіл құқығы мен мүлікті жалдау 



құқығын заттық құқыққа жатқызудың  теоретикалық және тәжірибелік 

сұрақтары.  

 

Тақырып 20. ҚР ның азаматтық заңнамасы бойынша шарттық 

міндеттемелер: теория мен тәжірибе мәселелері. 
Міндеттемелік құқықты теоретикалық игеру. Мiндеттемеге сәйкес бiр 

адам басқа адамның пайдасына мүлiк беру, жұмыс орындау, ақша төлеу және 

т.б. сияқты белгiлi бiр әрекеттер жасауға, не белгiлi бiр әрекет жасаудан 

тартынуға мiндеттi, ал несие берушi борышқордан өз мiндеттерiн орындауын 

талап етуге құқылы. Меншікті сатып алу және мүлікті меншіктен шығару 

бойынша міндеттемелер: теория және тәжірибе. Меншiк құқығы дегенiмiз 

субъектiнiң заң құжаттары арқылы танылатын және қорғалатын өзiне тиесiлi 

мүлiктi өз қалауынша иелену, пайдалану және оған билiк ету құқығы. Сатып 

алу-сату шарты бойынша бiр тарап мүлiктi екiншi тараптың меншiгiне, 

шаруашылық жүргiзуiне немесе жедел басқаруына беруге мiндеттенедi, ал 

сатып алушы бұл мүлiктi қабылдауға және ол үшiн белгiлi бiр ақша сомасын 

төлеуге мiндеттенедi. Жұмысты орындау  бойынша міндеттемелер: теория 

және тәжірибе мәселелері. Жұмысты орындау бір тарап екінші тарапқа 

шартта көзделген уақытта белгілі бір істі орындауға міндетті болып 

табылады. Қызмет көрсету бойынша міндеттер: теория және тәжірибе 

мәселелері.  Көрсетілетін қызметті алушылардың өтініші бойынша жеке 

тәртіппен жүзеге асырылатын, оларға тиісті материалдық немесе 

материалдық емес игіліктер беруге бағытталған жекелеген мемлекеттік 

функцияларды іске асыру нысандарының бірі. Бір жақты әрекеттер бойынша 

міндеттемелер: теория және тәжірибе мәселелері. Бір жақты міндеттемелер, 

біржақты мәміле дегеніміз, заңдарға немесе тараптардың келісіміне сәйкес 

жасалуы үшін бір тараптың ерік білдіруі кажет және сол жеткілікті болатын 

мәміле. Міндеттерді орындауды қамтамасыз ету бойынша тәжірибелік 

мәселелерді қолдану тәсілдері.  

 

Тақырып 21. ҚР ның азаматтық заңнамасы бойынша шарттан тыс 

мәндеттемелер: тәжірибе және мәселелер. 

Негізсіз баю және зиян келіруді шарттан тыс міндеттемелердің шығу 

негізі ретінде. аңдармен немесе мәмiлемен белгiленген негiздерсiз мүлiктi 

басқа тұлғаның (жәбiрленушiнiң) есебiнен иеленiп алған немесе жинаған 

тұлға (сатып алушы), көзделген жағдайлардан басқа ретте, негiзсiз иеленiп 

алынған немесе жинақталған мүлiктi (негiзсiз баю) алдыңғысына қайтаруға 

мiндеттi. Жауапкердің кінәсіз жауапкершілігі жөніндегі заңнаманы 

қолданудың теориясы мен тәжірибесі. Қазіргі таңдағы экономикалық 

жағдайдағы жәбірленушінің денсаулығы мен өміріне келтірген зиянды өтеу 

мәселелері. Аса қауіпті жағдаймен келтірілген зиянды өтеудің ерекшеліктері 

мен мәселелері. Моральдік зиянды өтеу теориясы мен тәжірибесі.  Негізсіз 

баю салдарынан туындайтын міндеттемелерді қолдану тәжірибесінің 

мәселелері. 

 



 

 

Тақырып 22. ҚР ның азаматтық заңнамасы бойынша мұрагерлік 

құқық: теория мен тәжірибе мәселелері. 

Мұрагерлік көпшіліктің анықтаудағы қазіргі таңдағы мәселелері. 

Мұрагерлік - қайтыс болған азамат (мұра қалдырушы) мүлкiнiң басқа адамға 

(адамдарға) - мұрагерге (мұрагерлерге) ауысуы. Қайтыс болған азаматтың 

мұрасы басқа адамдарға әмбебап құқық мирасқорлығы талаптарымен, егер 

осы бөлiмнiң ережелерiнен өзгеше туындамаса, бiрыңғай тұтас нәрсе ретiнде 

және бiр-ақ мезгiлде ауысады. Өсиет бойынша мұраны иелену: теория мен 

тәжірибе мәселелері. Азаматтың ол қайтыс болған жағдайда өзiне тиесiлi 

мүлiкке билiк ету жөнiнде өз ықтиярын бiлдiруi өсиет болып танылады.Оны 

жасаған кезде толық әрекет қабiлеттiлiгi бар азамат жасайды. Заң бойынша 

мұраны иелену: тәжірибеде  оны қолдану және заңнама мәселелері. Мұраны  

өсиет бойынша өсиет жазған тұлға қайтыс болғаннан кейін таратылады. Егер 

өсиет жазылмаса заңда көзделген тармаөтар бойынша туыстарға бөліеді. 

Заңдық тұлғалардың жарғылық  капиталындағы үлесін мұралану. Мұраны 

қабылдаудағы мәселелері. заң бойынша немесе өсиет бойынша мұрагер 

мұраны кодексте белгiленген мерзiмде қабылдап үлгермей, мұра ашылғаннан 

кейiн қайтыс болса, онда мұраның оған тиесiлi үлесiн қабылдау құқығы оның 

мұрагерлерiне ауысады. Қайтыс болған мұрагердiң осы құқығын оның 

мұрагерлерi мұраны қабылдауға арналған мерзiмнiң қалған бөлiгi iшiнде 

жалпы негiздерде жүзеге асыра алады. 

 

Тақырып 23. Азаматтық құқықтарды қорғау: теория мен тәжірибе 

мәселелері. 

Азаматтық  құқықтарды қорғау тәсілдері.азаматтық құқықтарды 

қорғауды сот, тәрелік сот немесе аралық сот: құқықтарды мойындату; құқық 

бұзылғанға дейінгі болған жағдайды калпына келтіру; құқықты бұзатын 

немесе оның бұзылу каупін туғызатын әрекетгерге тыйым салу; міндетті 

заттай орындатуға ұйгарым шығару; залалдарды,төленетін айыпты өндіртіп 

алу; мәмілені жарамсыз деп тану; моральдық зиянның өтемін төлету; құқық 

қатынастарын тоқтату немесе өзгерту арқылы т.б. әдістермен жүзеге 

асырады. Бұзылған құқықты қорғау үшін өкімет билігі немесе басқару 

органына өтініш жасау, егер заң құжаттарында өзгеше көзделмесе, құқық 

қорғау туралы талап қойып сотқа жолдануға кедергі жасамайды Азаматтық 

құқықтарды қорғаудың негізгі түрі ретінде шығынның орнын толтыру.  

Кәсіпкерлік қызметтегі шығындардың орнын толығымен  толтыру 

қағидатының мәселелері. Айыппұл азаматтық құқықтық жауапкершлік  түрі   

ретінде. Тұтынушы мен кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау ерекшеліктері 

мен мәселелері. 

 

Тақырып 24. Мазмұны, азаматтық  іс жүргізушілік құқықтық 

қатынастардағы обьект және субьектілер, олардың ерекшеліктері. 



Азаматтық үрдістегі қатысушылардың қазіргі таңдағы саралануы. 

Азаматтық үрдісіндегі жақтар және олардың құқықтық орны. 

Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастардың түсінігі мен 

олардың ерекшеліктері. азақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу 

заңдары соттардың осы Кодекспен және басқа заңдармен өз құзыретіне 

жатқызылған талап қою және өзге істерді қарау мен шешу барысында сот 

төрелігін атқаруы кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді. 

Азаматтық үрдіске қатысушылардың саралану мәселелері. Азаматтық іс 

жүргізушілік құқықтық қатынастарда соттың қатысу міндеттілігі. Іске 

қатысушылардың ерекше рөлі мен олардың іс жүргізушілік құқықтары мен 

міндеттері. Азаматтық сот ісін жүргізудің міндеттері азаматтардың, 

мемлекеттің және ұйымдардың бұзылған немесе даулы құқықтарын, 

бостандықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау, заңдылық пен 

құқық тәртібін нығайту, құқық бұзушылықтың алдын алу болып табылады. 

Азаматтық үрдістегі қорғаушының рөлі мен мәртебесін анықтаудағы 

мәселесі. 

Жергілікті өзін өзі басқару органдарының қатысу мәселелері. Азаматтық 

үрдістегі жақтар және оның құқықтық орны. 
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