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3 үлгі 

Пән сипаттамасы 

 

Қоғам дамуының қазіргі  үрдісіне сәйкес қылмыстылықтың алдын алу және әлеуметтік 

әділеттілікті орнатуда басты орын алатын болашақ заңгерлер үшін қылмыстық құқықтың  

алатын орны ерекше. 

Пәнді оқыту мақсаты: Қазақстан Республикасы  қылмыстық құқығының жалпы 

бөлігі бойынша терең теориялық білім алуы және осы негізде олардың сот пен құқық қорғау 

органдарына жүктелген міндеттерді табысты атқаруына қажет болатын дағдылар мен 

қабілеттіліктерді иемденуі  болып табылады. 

Пәнді зерделеу міндеттері: қылмыстық құқық ғылымының принциптері, 

категориялары мен ережелері туралы жүйелендірілген теориялық білім алу; қолданыстағы 

қылмыстық заңнамада бағыт-бағдар таба білу; қылмыстық заң нормасын қолдану және 

талқылау қабілеттіліктерін дамыту; қылмыстылыққа қарсы іс-қимылдың және адам 

құқықтары мен бостандықтарын, қоғам мен мемлекет мүдделерін қылмыстық құқықтық 

қорғаудың тиімді құралы ретінде қылмыстық заңға деген құрметпен қарауды қалыптастыру  

Пәнді оқытудың нәтижелері:  

А.Қылмыстық құқықтың негізгі түсініктемелерін ұғыну, қылмыс түрлерін, қылмыс 

санаттарын негізге ала отырып, қылмыс түрлеріне тағайындалатын жаза түрлерін және 

мөлшерлерін, жаза тағайындауда есепке алынатын мән-жайларды оқып білу; 

Б. Қылмыстық құқық пәнін оқу барысында алған білімдерін тәжірибеде, құқық қорғау 

органының кез келген саласында қолдана білуге дағдылану; 

В.Пәннің алдына қойған міндеттерін жүзеге асыру барысында ақпараттық-талдау, 

талдау-синтетикалық және логикалық қызметтер әдістерін қолдану; алған білімдерін бір 

жүйеге келтіріп пайдалана білу; алған білім негізінде түрлі ситуациялық жағдайларға 

талдаулар жасай білуді үйрену; 

Г.Студенттердің білім деңгейлерін есепке ала отырып, оларды әртүрлі нысандағы 

тапсырмалардың шешуін табуға дағдыландыру, қабылданған шешім бойынша хабарламалар 

жасауға үйрету.  

Д.  Ситуациялық жағдайлардың шешімін табуда қылмыстық заң нормаларын қолдану 

білуді үйрету және түрлі есептердің шешімін заң нормалары арқылы табуға жаттықтыру. 

Пререквизиттері: «ҚР Конституциялық құқығы», «Мемлекет және құқық теориясы». 

Постреквизиттері: «Криминология», «ҚР Қылмыстық процестік құқығы», «ҚР 

қылмыстық құқығы (ерекше бөлік)» 

Пәннің әдіснамасы::: пәнді оқытудың нәтижесінде студенттер қылмыс және құқық 

бұзушылықтың түсінігі, бір-бірінен айырмашылығы, қылмыс субектісі, қылмыс жасау 

сатылары, қылмысқа қатысушылар, жаза және жаза тағайындаудың мақсаттары 

қылмыстардың көптігі, қылмыс жасашылардың түрлері, қылмыс санаттары, қылмыс жасау 

сатылары, қылмыс құрамының белгілері туралы оқып үйренеді, сондай-ақ тәжірибелік 

сабақтар кезінде ситуациялық есептер шығара отырып, қылмыстық әрекетке  талдау жасауға 

дағдыланады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Пән бағдарламасы 

2.1-кесте- Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

 

 Тақырыптар атауы Лекция 

сабағы 

Тәжірибе 

сабағы 

ОТӨЖ ТӨЖ 

1 Модуль.Қылмыс түсінігі және қылмыс құрамы 

1 Қылмыстық құқықтың түсінігі, 

міндеттері, жүйесі және принциптері.  

2 1  5 

2 Қылмыстық заң                             2 1 1 5 

3 Қылмыстық құқықбұзушылықтар                         2   5 

4 Қылмыстық жауаптылық және оның 

негізі. Қылмыстық құқықбұзушылық 

құрамы 

2 1 1 5 

5 Қылмыстық құқықбұзушылық объектісі 2 1 1 5 

6 Қылмыстық құқықбұзушылықтың 

объективтік жағы 

2 1 1 5 

7 Қылмыстық құқықбұзушылық субъектісі 2 1 1 5 

8 Қылмыстық құқықбұзушылықтың 

субъективтік жағы 

2 1 1 5 

2 модуль.Қылмыстық құқық бұзушылықтар 

9 Қылмыстық құқық бұзушылықтардың 

көптігі  

2 1 2 5 

10 Қылмыстық құқық бұзушылық жасау 

сатылары. Қылмыстық құқық 

бұзушылыққа сыбайлас  қатысу. 

2 1 1 5 

11 Әрекеттің қоғамға қауіптілігі мен 

құқыққа қайшылығын жоятын мән-

жайлар 

2 1 1 5 

3 модуль.Жаза 

12 Жаза ұғымы мен  мақсаттары. Жаза 

жүйесі және түрлері 

2 1 1 5 

13 Жаза тағайындау . Шартты түрде 

соттау.Қылмыстық жауаптылықтан және 

жазадан босату. Сотталғандық 

2 1 2 5 

14 Кәмелетке толмағандардың қылмыстық 

жауаптылығы 

2 1 1 5 

15 Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу 

шаралары 

2 1 1 5 

 БАРЛЫҒЫ: 30 15 15 75 

 

1.2-кесте- Сабақтардың түрлері бойынша кешкі оқу бөлімінде сағаттардың 

бөлінуі 

 Тақырыптар атауы Лекция 

сабағы 

Тәжірибе 

сабағы 

ОТӨЖ ТӨЖ 

1 Модуль.Қылмыс түсінігі және қылмыс құрамы 

1 Қылмыстық құқықтың түсінігі, 

міндеттері, жүйесі және принциптері.  

2 1  5 

2 Қылмыстық заң                             2 1 1 5 

3 Қылмыстық құқықбұзушылықтар                         2   5 

4 Қылмыстық жауаптылық және оның 2 1 1 5 
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негізі. Қылмыстық құқықбұзушылық 

құрамы 

5 Қылмыстық құқықбұзушылық объектісі 2 1 1 5 

6 Қылмыстық құқықбұзушылықтың 

объективтік жағы 

2 1 1 5 

7 Қылмыстық құқықбұзушылық субъектісі 2 1 1 5 

8 Қылмыстық құқықбұзушылықтың 

субъективтік жағы 

2 1 1 5 

2 модуль.Қылмыстық құқық бұзушылықтар 

9 Қылмыстық құқық бұзушылықтардың 

көптігі  

2 1 2 5 

10 Қылмыстық құқық бұзушылық жасау 

сатылары. Қылмыстық құқық 

бұзушылыққа сыбайлас  қатысу. 

2 1 1 5 

11 Әрекеттің қоғамға қауіптілігі мен 

құқыққа қайшылығын жоятын мән-

жайлар 

2 1 1 5 

3 модуль.Жаза 

12 Жаза ұғымы мен  мақсаттары. Жаза 

жүйесі және түрлері 

2 1 1 5 

13 Жаза тағайындау . Шартты түрде 

соттау.Қылмыстық жауаптылықтан және 

жазадан босату. Сотталғандық 

2 1 2 5 

14 Кәмелетке толмағандардың қылмыстық 

жауаптылығы 

2 1 1 5 

15 Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу 

шаралары 

2 1 1 5 

 БАРЛЫҒЫ: 30 15 15 75 

 

 

3. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау саясаты мен 

тәртіптері 

3.1-кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

 

Бақылау түрі Сабақ тақырыптары 

(ағымдағы бақылау үшін) 

Тапсырмалар тізбесі (бақылау 

формасы) 

Тапсыр

у 

мерзімі 

Ағымдағы 

бақылау  

1-тақырып. Қылмыстық 

құқықтың түсінігі, 

міндеттері, жүйесі және 

принциптері.  

1.Қылмыс жасаған адамдардың 

заң мен сот алдындағы  теңдігін 

бұзуға жол бермеу туралы» ҚР 

Жоғарғы Соты қылмыстық істер 

бойынша сот алқасының 

04.05.2010ж.нормативтік  

қаулысын конспектлеу 

2.глоссарий құрастыру; өзін өзі 

тексеру сұрақтарына жауап беру; 

сызба құрастыру 

1- апта 

Ағымдағы 

бақылау  

2-тақырып. Қылмыстық заң                             1.« ҚР халықаралық 

шарттарының нормаларын 

қолдану туралы» ҚР Жоғарғы 

Сотының 10.07.2008ж. 

нормативтік қаулысы » 

2- апта 
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конспектлеу 

2. Тақырып бойынша сызба жасау 

Ағымдағы 

бақылау  

3-тақырып. Қылмыстық 

құқықбұзушылықтар                         

1.Ежелгі қазақ еліндегі 

қылмыстық  жауаптылық 

тарихына жазбаша шолу жасау 

2.Тақырып бойынша кодекстің 1- 

11 баптарға талдау жасау  

3- апта 

Ағымдағы 

бақылау  

4-тақырып. Қылмыстық 

жауаптылық және оның 

негізі. Қылмыстық 

құқықбұзушылық құрамы 

1.Ежелгі қазақ еліндегі 

қылмыстық  жауаптылық 

тарихына жазбаша шолу жасау 

2.Тақырып бойынша кодекстің 1- 

11 баптарға талдау жасау 

4- апта 

Ағымдағы 

бақылау  

5-тақырып. Қылмыстық 

құқықбұзушылық объектісі 

1.«Қол сұғушылық объектісі мен 

заты дұрыс анықталмауына 

байланысты» бірінші инстанция 

сотының үкімінің күшін жойған 

ҚР Жоғарғы Соты қылмыстық 

істер бойынша қадағалау 

алқасының 24.07.2012ж. қаулысы 

конспектлеу 

Ғылыми мақалаға аннотация 

жасау. 

5- апта 

Ағымдағы 

бақылау  

6-тақырып. Қылмыстық 

құқықбұзушылықтың 

объективтік жағы 

Тақырып бойынша жеке жоба 

жасаңдар   

Тест жасау  

6- апта 

Ағымдағы 

бақылау  

7-тақырып. Қылмыстық 

құқықбұзушылық субъектісі 

1. Қылмыстық құқық 

бұзушылықтың субъектісі және 

қылмыскер тұлғасына  

салыстырмалы түрде хабарлама 

жазу, талдау 

2.Тақырып бойынша кодекстің 

15- 19 баптарға талдау жасау   

7- апта 

Ағымдағы 

бақылау  

8-тақырып. Қылмыстық 

құқықбұзушылықтың 

субъективтік жағы 

1.«Адамды әрекеттерінде қылмыс 

құрамының субъективтік жағы 

болмағанда заңсыз соттау туралы 

» ҚР Жоғарғы Соты қылмыстық 

істер бойынша қадағалау сот 

алқасының 06.12.2011ж. қаулысы 

конспектлеу 

2.Ситуациялық есептерді шешу 

Тақырып бойынша сызба жасау 

Кроссворд жасау 

8- апта 

Шептік 

бақылау Р1 

1-8 тақырыптар Бақылау тестілеуі 8- апта 

Ағымдағы 

бақылау  

9-тақырып. Қылмыстық 

құқық бұзушылықтардың 

көптігі  

1.«Қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың бірнеше рет 

жасалуын және жиынтығын 

саралау туралы» ҚР Жоғарғы 

Сотының 25.12.2006 жылғы 

қаулысы конспектлеу  

2.глоссарий құрастыру;  

9- апта 

Ағымдағы 10-тақырып. Қылмыстық 1.Адамның өмірі мен 10- апта 
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бақылау  құқық бұзушылық жасау 

сатылары. Қылмыстық 

құқық бұзушылыққа 

сыбайлас  қатысу. 

денсаулығына қарсы кейбір 

қылмыстарды сарала туралы»  ҚР 

Жоғарғы Сотының 11.05.2007 ж. 

нормативтік қаулысы 

конспектлеу  

2.презентация әзірлеу;. 

Ағымдағы 

бақылау  

11-тақырып. Әрекеттің 

қоғамға қауіптілігі мен 

құқыққа қайшылығын 

жоятын мән-жайлар 

1.« Қажетті қорғану туралы 

заңнаманы қолдану туралы » ҚР 

Жоғарғы Сотының 11.05.2007ж. 

нормативтік қаулысы 

конспектлеу   

2.Есептер шығару. 

11- апта  

Ағымдағы 

бақылау  

12-тақырып. Жаза ұғымы 

мен  мақсаттары. Жаза 

жүйесі және түрлері 

1.Жеті жарғыдағы жаза түрлерін 

қолданыстағы заңдағы жаза 

түрлерімен салыстыра отырып 

реферат жазу, қорғау 

2.Ситуациялық есептерді шешу 

3.Тақырып бойынша сызба жасау 

12- апта 

Ағымдағы 

бақылау  

13-тақырып Жаза 

тағайындау .  Шартты түрде 

соттау. Қылмыстық 

жауаптылықтан және 

жазадан босату. 

Сотталғандық 

1.ҚР Қылмыстық кодесінің 68-

бабын  қолдану жөніндегі сот 

практикасы туралы » ҚР Жоғарғы 

Сотының 21.06.2001ж. 

нормативтік қаулысы 

конспектлеу 

2. Ситуациялық есептерді шешу 

Тақырып бойынша сызба жасау 

Кроссворд жасау 

13- апта 

Ағымдағы 

бақылау  

14-тақырып Кәмелетке 

толмағандардың қылмыстық 

жауаптылығы 

«Кәмелетке толмаған адамдардың 

қылмыстары және оларды 

қоғамға қарсы іс-әрекеттер 

жасауға тарту жөніндегі істер 

бойынша сот практикасы туралы» 

ҚР Жоғарғы Сотының 

11.04.2002ж. нормативтік 

қаулысы конспектлеу 

2.Ювеналдық сот туралы пікір 

талас өткізу 

14- апта 

Ағымдағы 

бақылау  

15-тақырып Медициналық 

сипаттағы мәжбүрлеу 

шаралары 

«Медициналық сипаттағы 

мәжбүрлеу шараларын қолдану 

жөніндегі сот тәжірибесі туралы» 

ҚР Жоғарғы Сотының 09.07.1999 

ж. нормативтік қаулысы 

конспектлеу.  

2. Тест құрастыру 

15-апта 

желтоқс

ан 

Шептік 

бақылау Р2 

9-15 тақырыптар Топ жобасын қорғау 15- апта 

Қорытынды 

бақылау 

1-15 тақырыптар Тест түріндегі емтихан Академ

иялық 

күнтізб

еге 

сәйкес 
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3.2 Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 

 

Бақылау типі Бақылау формасы Бағалаудың негізгі өлшемдері ** 

Ағымдағы 

 

 

Эссе Теориялық материалды білу және түсіну, 

ақпараттарды талдау және бағалау, пайымдау, көлемі  

650-700 сөз; бірегейлік (95%-дан кем емес) 

Реферат Мәтіннің бірегейлігі (80%-дан кем емес), әдебиеттер 

көздерін таңдаудың негізділігі, сұрақтың маңызын 

ашу дәрежесі, безендіруге қойылатын талаптарды 

сақтау; көлемі – 8-16 бет. 

Баяндама  Мазмұндылығы, көрсетілетін материалды пайдалану, 

сұрақтарға қайтарылған жауаптардың сапасы, 

ғылыми және арнайы аппараттың болуы, 

қорытындылардың анықтығы; бірегейлік (80%-дан 

кем емес), 4-6 бет. 

Мультимедиалық 

таныстырылым 

Құрылымдылық, дербес компьютердің барлық 

мүмкіндіктерін пайдалану, дизайн, аудио және 

бейнефайлдар. Анимация, гиперсілтемелер, өз 

жұмысының нәтижелерін ауызша түрде аудиторияда 

жеткізіп айта білу; тақырып бойынша 6 слайдтан көп 

емес. 

Жоба Инновациялық, бірегейлік (95%-дан кем емес), 

өзектілік, сипаттау сапасы, жобаны таныстыру, енгізу 

тәжірибесі  

Глоссарий (сөздік) Көлемі – бір тақырып бойынша кем дегенде 30 

термин 

Конспект Дәрістің, ғылыми мақаланың, шығарманың қысқаша 

баяндалуы 

Мини-зерттеу Ғылыми тәсіл қолдануға негізделген ғылыми 

ақпаратты өз бетінше  түсіндіруге тырысу.  

Кітапқа аннотация 

жасау 

Кітап немесе шығарманың қысқаша сипаттамасын 

жасау 

Сұлба толтыру Курс бойынша негізгі әдебиеттерді қолдану арқылы  

тақырып бойынша ерікті нысанда сұлбаға толтырып 

шығу. 

Кроссворд 

құрастыру 

Берілген мәндер бойынша сөздермен толтырылған 

жасушалардың қатарын біріктіру болып табылатын 

басқатырғыш. Кроссворд өзі жеке A4 парақта 

жасалады, ал жауабы  жеке парақта беріледі. 

Тақырып бойынша кем дегенде 40 сөз қолану керек. 

Пайдаланылған әдебиеттерді көрсету керек. 

Ғылыми мақала Мәтіннің бірегейлігі (80%-дан кем емес),  мәселенің 

маңызын ашу дәрежесі, безендіруге қойылатын 

талаптарды сақтау; көлемі – 3-4 бет. 

Шептік  Коллоквиум Шептік бақылау сұрақтарының тізбесінен 10 сұраққа 

блиц-жауап 

Қорытынды Емтихан  

 

Ауызша, емтихан сұрақтарының  билетке шығарылып 

берілуі 
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3.3 Білімді, дағдыларды бағалау өлшемдері 

          Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша білімгерлердің білімін 

бағалаудың көпбаллдық әріптік жүйесі бойынша пайызбан қойылады. 

 

Әріптік жүйе 

бойынша бағалау 

Баллдардың 

цифрлық 

эквиваленті 

Пайыздық 

қатынаста 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 

A 4,0 95-100 
Өте жақсы 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Жақсы  B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Қанағаттанарлық  

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 «А», «А-» («өте жақсы») - егер білімгер барлық бағдарламалық материалдарды терең 

меңгеріп, толық, сауатты, дәйекті және логикаға сәйкес оны баяндап, тапсырманың түрін 

өзгерту барысында дұрыс жауап берсе, қойылған мақсаттарды дұрыс шеше білсе, 

монографиялық материалды біліп, қабылданған шешімдерді дұрыс негіздеп, практикалық 

жұмыстарды орындаудың әр түрлі дағдылары мен әдістеріне ие болып, қателеспей, 

материалды өздігінен жинақтап қорытып баяндай алса; 

«В+», «В», «В-» («жақсы») - егер білімгер бағдарламалық материалды жақсы біліп, оны 

сауатты, мәнімен баяндап, сауалға жауап бергенде елеулі дәлелсіздіктерді жібермей, 

теориялық ережелерді дұрыс пайдаланып, практикалық міндеттерді орындау барысында 

қажетті дағдыларға ие болса; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағаттанарлық») - егер білімгер тек қана негізгі 

материалды меңгеріп, бірақ кейбір нақтылауларды білмей, дәлелсіздіктерді, дұрыстау емес 

тұжырымдамаларды жіберіп, бағдарламалық материалды баяндау және практикалық 

тапсырманы орындау барысында қиындық көрсе; 

«F» («қанағаттанарлықсыз») - егер білімгер бағдарламалық материалдардың маңызды 

бөлігін білмей, елеулі қателерді жіберіп, практикалық жұмыстарды әрең орындаса. 

Оқытушы емтихан бағасын қою барысында сол өлшемдерді (критерийлерді) 

жетекшілікке алады. 

А– -тан А-ға дейін, В– -тан В+-қа дейін, D-дан С+-ке дейін ауытқу амплитудасында 

бағаны таңдау білімгердің жоғарыда баяндалған критерийлерге білімі мен біліктерінің 

дәрежесімен анықталады. 

 

3.4 Пән бойынша бағаны қалыптастыру тәртібі 

 

Студенттің пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі емтиханға рұқсат беру 

рейтингінің бағасы мен емтихан бағасынан қалыптасатын қорытынды бағамен анықталады.  

Рейтинг ағымдағы бақылаудың орташа бағасы мен шептік бақылаудың бағасынан 

қалыптасады. Ағымдағы бақылау практикалық (семинар) сабақтарын жүргізетін тьютормен 

жүзеге асырылады. Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы Р1 немесе Р2 өткізу сәтіне қарай 

студент алған барлық ағымдағы бағалардың орташа арифметикалық бағасы ретінде 

есептеледі. 

Шепті бақылау 8-ші (Р1)
 
немесе

 
15-ші (Р2) рейтингтік аптада осы уақытқа дейін өткен 

курс тақырыптарын қорытындылайтын коллоквиумдар, бақылау жұмыстар, тестілеу 

түрлерінде лектормен жүзеге асырылады. 
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Ағымдағы және шептік бақылаулардың Р1 және Р2-дегі мазмұны 50%-ға 50% деп 

саналады. Нәтижелер тұтас сандарға дейін дөңгелектенеді.  

Қанағаттанарлықсыз Р1 мен Р2 немесе объективтік себептер бойынша олардың жоқ 

болуын студент емтихан сессиясының басталуына дейін тьютордың рұқсатымен жеке 

тәртіпте түзете алады. 

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 шептік бақылаулар бойынша үлгерушілігінің 

ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде – 60% және қорытынды бақылаудың – 40% 

анықталады, бұл 100% құрайды, яғни қорытынды баға келесі формула бойынша 

шығарылады: 

0,4Е0,6
2

РР
Қ 21

%  

мұнда: Р1- бірінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны; 

 Р2- екінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны;   

 Е - емтихан рейтинг бағасының пайыздық мазмұны. 

 

Пән бойынша курстық жұмыс бар болған жағдайда оның бағасы орташа рейтингке 

қосылады – Рорт = (Р1+Р2+курстық жұмыс бойынша алынған балл)/3. 

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны дұрыс есептеу үшін 

білімгердің білімін шептік бақылауда (рейтингте) 0-ден 100%-ға дейінгі пайыздарда бағалау 

қажет. 

 

3.5 Апелляция рәсімі 

 

Студенттердің апелляцияға өтініштері емтихан тапсырған күні қабылданады. 

Факультеттің деканаты студенттің өтінішін қабылдап, осы өтініш бойынша «Лука» деректер 

базасынан пән бойынша орташа рейтингін енгізіп, апелляциялық ведомостін даярлайды. 

Студенттердің өтініштері апелляциялық ведомосттермен бірге Тіркеу бөліміне тапсырылады. 

Тіркеу бөлімінің қызметкері өтініштерді тіркеп, оларды апелляциялық комиссия қарау үшін 

кафедраға тапсырады. Кафедра комиссиясы өтініштерді 3 жұмыс күні ішінде қарайды. 

Апелляцияның нәтижелері апелляция комиссиясының мүшелерімен ведомості мен хаттамаға 

жазылып, Деректер Базасына нәтижелерді енгізу үшін Тіркеу бөліміне қайтарылады. 

Апелляция бойынша жабылған ведомостілер деканатқа қайтарылады. 

 

 

4. Курс саясаты 

 

1 Аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу және дәрістерде, семинар 

сабақтарда, СОӨЖ сұрақтарды талқылау. 

2 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестелерін сақтау. 

3 Бақылаудың барлық түрлеріне міндетті түрде қатысу (дәрістерге және семинар 

сабақтарға бақылау, СӨЖ тапсырмаларын орындауға бақылау, шептік бақылау, қорытынды 

бақылау). 

4 Орынды себептер бойынша қатыспаған сабақтарға дайындалып, толық көлемде, 

силлабусқа сәйкес жауап беру (медициналық анықтама, деканаттың рұқсаты бойынша). 

5 Студент Студенттің ар-намыс кодексін, оқу тәртібін сақтауға, сабақ кезінде ұялы 

телефонын өшіріп қоюға, сабаққа кешікпеуге және сабаққа іскер киімде келуге тиісті. 

6 Бақылау кезінде (ағымдағы, шепті, аралық) көшіру және/немесе мобильдік байланыс 

құралдарын пайдалану фактілері орын алған жағдайда, бағалар жойылады. 

 

1 МОДУЛЬ.ҚЫЛМЫС ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ҚЫЛМЫС ҚҰРАМЫ 

 

1-ТАҚЫРЫП. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ ТҮСІНІГІ, МІНДЕТТЕРІ,ЖҮЙЕСІ 
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ЖӘНЕ ПРИНЦИПТРІ 

Лекция  жоспары (2сағат) 

1сабақ 

1.Қылмыстық құқықтың пәні және әдісі 

2. Қылмыстық құқық жүйесі 

2сабақ 

3. Қылмыстық құқықтың салалық  принциптері 

4.Қылмыстық құқықтың іргелес құқық салаларынан реттеу пәні мен әдісі бойынша 

айырмашылығы 

Әдебиеттер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,20,24 

 

Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1.Қылмыстық құқық қазақстандық құқықтың дербес саласы ретінде 

2.Қылмыстық құқықтың қорғаушылық және алдын алушылық функциясы 

3.Қылмыстық құқықтың азаматтардың заңды мінез-құлқын қалыптастырудағы рөлі 

4.Заманауи Қазақстанның қылмыстық саясатының негізгі бағыттары 

 

 

ТӨЖ тапсырмалары. «Қылмыс жасаған адамдардың заң мен сот алдындағы  теңдігін 

бұзуға жол бермеу туралы» ҚР Жоғарғы Соты қылмыстық істер бойынша сот алқасының 

04.05.2010ж.нормативтік  қаулысын конспектлеу  

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.Шетелдердің қылмыстық заңнамалары туралы деректер жинау 

2. Тақырып бойынша кодекстің 1- 3 баптарға талдау    

Сұрақтарға жауап бер: 

1.Қылмыстық құқық принциптерін заңда бекіту мәселесі 

2.Мемлекеттің қылмыстық саясатының  тарихи шарттылығы 

 

2-ТАҚЫРЫП. ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢ 

Лекция  жоспары (2 сағат) 

1сабақ 

1. Қылмыстық заң түсінігі және оның құрылымы 

2.Қылмыстық заңның кеңістіктегі күші  

3. Қылмыстық заңның уақыттағы күші 

 

2сабақ 

1.Қылмыстық құқықтық норма құрылымы 

2.Қылмыстық заңды талқылау, талқылау түрлері 

3.Кері күші бар қылмыстық заңдар 

Әдебиеттер: 9,13,23,25,26,27,28,29 

 

Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1.Жоғарғы заң күшіне ие, қылмыстық жазаланушы әрекеттердің шеңберн анықтайтын 

кодификацияланған нормативтік құқықтық акт ретіндегі қылмыстық заң түсінігі 

2.ҚР қолданыстағы  қылмыстық заңы 

3. Қылмыстық  құқықтық норма диспозициясы мен санкциясының түрлері   

 

ТӨЖ тапсырмалары. « ҚР халықаралық шарттарының нормаларын қолдану туралы» ҚР 

Жоғарғы Сотының 10.07.2008ж. нормативтік қаулысы » конспектлеу 

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1. «ҚР халықаралық шарттарының нормаларын қолдану туралы» ҚР Жоғары Сотының 

10.07.2008.ж. нормативтік қаулысын конспект жасап, мазмұнын айт 
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2. Тақырып бойынша кодекстің 5- 8 баптарға талдау    

 

Сұрақтарға жауап бер: 

1.Қылмыстық заңның кеңістіктегі күшінің принциптерін түсіндір  

2.Кері күші бар заңдарға мысалдар келтір 

3. Қылмыстық заңды кімдер және қалай түсіндіруі керек 

 

3-ТАҚЫРЫП. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР   

Лекция  жоспары (2 сағат) 

1сабақ 

1. Қылмыстық құқық бұзушылық түсінігі 

2. Қылмыс  түсінігі және белгілері 

3.Қылмыстарды жіктеу.  

2сабақ 

1.Қылмыс санаттары 

2.Қылмыстық құқық бұзушылықтардың өзге де  құқық бұзушылықтар мен қоғамға қарсы іс-

қимылдардан айырмашылығы   

 

Әдебиеттер: 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29 

 

Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1сабақ 

1. Қылмыстық құқық бұзушылық  бұзушылықтарды қылмыстарға және қылмыстық теріс 

қылықтарға ажырату негізіне алынған жіктер  

2.Қылмыстық теріс қылық түсінігі және белгілері  

3. Болмашы әрекет 

 

ТӨЖ тапсырмалары. Қылмыстық  заңнаманың шығу тарихына жазбаша талдау жасау. 

Тақырып бойынша кодекстің 10- 11 баптарға талдау жасау   

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.Құқық бұзушылықтың түрлері бойынша презентация жаса 

2. 10-11баптарды қолданып есеп құрастыр, талдауға ұсын 

Сұрақтарға жауап бер: 

1.Қылмыстық санатына мысал келтір 

2.Қылмыстың құқық бұзушылықтан айырмашылығы  неде? 

3. Қылмыстық құқық бұзушылық қалай жіктеледі?  

 

4-ТАҚЫРЫП. ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚ ЖӘНЕ ОНЫҢ НЕГІЗІ. 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚБҰЗУШЫЛЫҚ ҚҰРАМЫ 

Лекция  жоспары (2 сағат) 

1сабақ 

1.Қылмыстық жауаптылық мәні және оның түрлері 

2.Қылмыстық  жауаптылықтың заңда бекітілген негізі 

3. Қылмыстық жауаптылықтың пайда болуы, іске асырылуы және тоқтатылуы 

 

2сабақ 

1.Қылмыстық құқық бұзушылық бойынша қылмыстық құқық бұзушылық құрамының 

түсінігі  

2.Қылмыстық құқық бұзушылық құрамының элементтері және белгілері 

  
Әдебиеттер: 11,12,13,14,16,17,18,19,20,25,26,27,28,29 
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Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. Қылмыстық  жауаптылықтың дербес түрі ретіндегі қылмыстық жауаптылық түсінігі  

2. Қылмыстық жауаптылық негізі туралы сұрақтың теориялық қырлары   

3. Қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау түсінігі  

 

ТӨЖ тапсырмалары. Ежелгі қазақ еліндегі қылмыстық  жауаптылық тарихына жазбаша 

шолу жасау 

Тақырып бойынша кодекстің 1- 11 баптарға талдау жасау  

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.Қылмыстық құқық бұзушылық құрамының түрлері бойынша презентация жаса 

2. 1-11баптарды қолданып есеп құрастыр, талдауға ұсын 

Сұрақтарға жауап бер: 

1.Қылмыс құрамы деген не, оның қылмыстық жауаптылық мәселесін шешудегі ролін ата 

2.Қылмыстың құқықтағы материалдық құрамды қылмыс деген не? 

3. Қылмыстық құқықтағы формальдық құрамды қылмыс деген не?   

 

5-ТАҚЫРЫП. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚБҰЗУШЫЛЫҚ ОБЪЕКТІСІ                        

Лекция  жоспары (2 сағат) 

1сабақ 

1. Қылмыстық құқық бойынша  қылмыстық құқық бұзушылық  объектісінің түсінігі  

2. Қылмыстық құқықбұзушылық объектілерінің түрлері  

3. Негізгі, қосымша және факультативті объектілер 

2 сабақ 

1. Қылмыстық құқықбұзушылық заты және оның саралаудағы маңызы 

2.Қылмыстық құқықбұзушылықтың объектісі мен затының арақатынасы  

Әдебиеттер: 13,14,15,16,17,18,19,20,25,26,27,28,29 

 

Семинар сабағының жоспары (1сағат) 

1. Қылмыстық құқық бұзушылық объекттерінің жіктемесінің Қылмыстық кодексінің  рекше 

бөлімін жүйелендіру үшін маңызы   

2. Көп объектілі қылмыстық құқық бұзушылықтардағы  объекттердің түрлері  

3. Жәбірленушінің жеке басы және оның саралаудағы маңызы 

 

ТӨЖ тапсырмалары. «Қол сұғушылық объектісі мен заты дұрыс анықталмауына 

байланысты» бірінші инстанция сотының үкімінің күшін жойған ҚР Жоғарғы Соты 

қылмыстық істер бойынша қадағалау алқасының 24.07.2012ж. қаулысы конспектлеу  

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1. 1-11баптарды қолданып есеп құрастыр, талдауға ұсын 

Сұрақтарға жауап бер: 

1.Қылмыстық құқық бұзушылық объектісінің қылмыстық жауаптылық мәселесін шешудегі 

ролін ата 

2.Қылмыстық құқық бұзушылшық объектісінің қандай түрлерін білесің? 

3. Қылмыстық құқық бұзушылық объектісі, заты, құралы туралы не білесің, олардың 

айырмашылықтары неде?   

 

6-ТАҚЫРЫП. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТЫҢ ОБЪЕКТИВТІК ЖАҒЫ 

 

Лекция  жоспары (2 сағат) 

1сабақ 

1.  Қылмыстық құқық бұзушылықтың объективтік жағының түсінігі және маңызы 

2.  Қоғамға қауіпті   іс-әрекет  
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2сабақ 

1. Қылмыстық құқық бұзушылық зардабының түсінігі және түрлері  

2. Қылмыстық құқық бұзушылықты  жасау тәсілі, орны, уақыт, орны, жағдайы, қаруы және 

құралдары 

Әдебиеттер: 5,6,7,8,9,10,11,12,37 

 

Семинар сабағының жоспары (1сағат) 

1. Қылмыстық құқық бұзушылықтың объективті жағын сипаттайтын белгілер 

2. Қылмыстық құқықбұзушылықтың объективті жағының негізгі белгілері 

3. Объективті жақ белгілерін міндетті және факультативті белгілерге бөлу  

 

ТӨЖ тапсырмалары. Тақырып бойынша жеке жоба жасаңдар   

Тақырып бойынша кодекстің 1- 11 баптарға талдау жасау 

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.1-11баптарды қолданып есеп құрастыр, талдауға ұсын 

2.Тақырып бойынша сызба жасаңдар 

Сұрақтарға жауап бер: 

1. Қылмыстық құқықбұзушылықтың объективті жағының қылмыстық жауаптылық мәселесін 

шешудегі ролін ата 

2. Қылмыстық құқықбұзушылықтың объективті жағының негізгі белгілері қандай? 

3. Қылмыстық құқықбұзушылықтың объективті жағының факультативті белгілері қандай? 

 

7-ТАҚЫРЫП. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ СУБЪЕКТІСІ 

 

Лекция  жоспары (2 сағат) 

1сабақ 

1.  Қылмыстық құқық бойынша қылмыстық құқық бұзушылық субъектісінің түсінігі және 

маңызы 

2. Қылмыстық жауаптылық  жасына жету қылмыстық құқық бұзушылық субъектісінің 

міндетті белгісі ретінде  

 

2сабақ 

3.Есі дұрыстық қылмыстық құқық бұзушылық субъектісінің  міндетті белгісі  ретінде   

2.  Қылмыстық құқықбұзушылықтың арнайы субъектісінің түсінігі және  түрлері 

Әдебиеттер: 11,12,13,14,16,17,18,19,20,25,26,27,28,29 

 

Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

2. Жауаптылық 14 жастан бастап белгіленетін қылмыстық құқық бұзушылықтар 

3. Есі дұрыс еместік түсінігі 

4. Қоғамға қауіпті әрекетті жасаған адамды есі дұрыс емес деп танудың құқықтық салдары 

4.Қазақстанда заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылығын енгізу перспективалары 

  

5. ТӨЖ тапсырмалары. Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъектісі және қылмыскер  

 тұлғасына салыстырмалы түрде хабарлама жазу, талдау 

Тақырып бойынша кодекстің 15- 19 баптарға талдау жасау   

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.15-19баптарды қолданып есеп құрастыр, талдауға ұсын 

Сұрақтарға жауап бер: 

1. Қылмыстық құқықбұзушылықтың субъектісі және қылмыскер тұлғасының 

айырмашылығы неде ?  

2. Қылмыстық құқықбұзушылықтың субъектісінің негізгі белгілері қандай? 

3. Қылмыстық құқықбұзушылықтың  субъектісінің факультативті белгілері қандай? 
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8-ТАҚЫРЫП. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТЫҢ СУБЪЕКТИВТІК 

ЖАҒЫ  

Лекция  жоспары (2 сағат) 

1сабақ 

1. Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жағының түсінігі және маңызы 

2.Кінә- қылмыстық құқықбұзушылықтың субъективтік жағының міндетті белгісі ретінде 

3.Кінәнің екі нысанымен жасалатын қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауаптылық   

2сабақ 

1. Қасақаналық және оның түрлері 

2. Абайсыздық және оның түрлері 

3.Қылмыстық құқықтағы қателесу түсінігі және түрлері  

Әдебиеттер: 13,14,15,16,17,18,19,20,25,26,27,28,29 

 

Семинар сабағының жоспары (1сағат) 

1.Кінәсіздікпен зиян келтірудің заңда бекітілген түрлері   

2. Ниет пен мақсат қылмыстық құқық бұзушылықтың  субъективтік жағының белгілері 

ретінде 

3. Фактілі қателесудің кінә мен қылмыстық жауаптылыққа әсері   

 

ТӨЖ тапсырмалары. «Адамды әрекеттерінде қылмыс құрамының субъективтік жағы 

болмағанда заңсыз соттау туралы » ҚР Жоғарғы Соты қылмыстық істер бойынша қадағалау 

сот алқасының 06.12.2011ж. қаулысы конспектлеу 

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.19-23баптарды қолданып есеп құрастыр, талдауға ұсын 

Сұрақтарға жауап бер: 

1. Қылмыстық құқықбұзушылықтың субъективтік жағының қылмыстық жауаптылық 

мәселесін шешудегі ролін ата 

2. Қылмыстық құқықбұзушылықтың субъективтік жағының негізгі белгілері қандай? 

3. Қылмыстық құқықбұзушылықтың субъективтік жағының факультативті белгілері қандай? 

 

2 МОДУЛЬ.ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 
 

9-ТАҚЫРЫП. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ  КӨПТІГІ 

Лекция  жоспары (2 сағат) 

1сабақ 
1.  Қылмыстық құқық бұзушылықтардың көптігінің түсінігі 

2. Қылмыстардың немесе қылмыстық теріс қылықтардың бірнеше рет жасалуы  

3. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығының түсінігі, белгілері мен түрлері   

2сабақ 
 

1. Қылмыстардың қайталануының түсінігі, белгілері мен түрлері   

2. Қайталанудың жазаға әсері   

Әдебиеттер: 5,6,7,8,9,10,11,12,21,22,23,24,25,26,27 

 

Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1.Қылмыстық құқық бұзушылықтардың көптігінің күрделі,дара- жалғаспалы, созылмалы, 

құрамдас балама әрекетті баламалы салдарлы, кінәнің кі нысанымен жасалатын қылмыстық 

құқық бұзушылықтардан айырмашылығы   

2.Қылмыстық құқық  бұзушылықтардың көптігінің тек заңда бекітілген нысандарының ғана 

болатындығы 

ТӨЖ тапсырмалары. «Қылмыстық құқық бұзушылықтардың бірнеше рет жасалуын және 
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жиынтығын саралау туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 25.12.2006 жылғы қаулысы конспектлеу  

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.24-26баптарды қолданып есеп құрастыр, талдауға ұсын 

2. Іскер ойынды дайындау және қатысу 

Сұрақтарға жауап бер: 

1. Қылмыстық құқық бұзушылықтың көптігі қылмыстық заңнамада қалай көрсетеді? 

2. Қылмыстың қайталануының негізгі белгілері қандай? 

3. Бірнеше рет жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтардың негізгі белгілері қандай? 

 

10-ТАҚЫРЫП. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ЖАСАУ  САТЫЛАРЫ. 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚҚА СЫБАЙЛАС  ҚАТЫСУ 

 

Лекция  жоспары (2 сағат) 

1сабақ 
1. Қасақана қылмыс сатыларының түсінігі және түрлері 

2. Қылмысқа дайындалу түсінігі және белгілері 

3. Қылмысқа оқталу түсінігі және белгілері 

4. Аяқталған қылмыстық құқық бұзушылық түсінігі 

 

2сабақ 
1. Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас  қатысу   түсінігі 

2. Сыбайлас  қатысудың объективті және субъективті белгілері    

3.Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушының шектен шығуы  

4.Сыбайлас қатысушылардың қылмыстық жауаптылығының негіздері мен шектері 

Әдебиеттер: 1,2,3,4,5,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29 

 

Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

 

1. Қылмысқа дайындалудың жазаланушылығының шектері   

2. Қылмыстық құқық бұзушылықта өз еркімен бас тарту түсінігі,  белгілері және құқықтық 

салдары 

3.Ортақ қылмыстық құқық бұзушылықта атқаратын функцияларының сипатына қарай 

сыбайлас  қатысушылардың түрлері  

4. Сыбайлас  қатысу  нысандары, оларды ажырату жіктері 

ТӨЖ тапсырмалары. «Адамның өмірі мен денсаулығына қарсы кейбір қылмыстарды 

сарала туралы»  ҚР Жоғарғы Сотының 11.05.2007 ж. нормативтік қаулысы конспектлеу 

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.12-14 баптарды қолданып есеп құрастыр, талдауға ұсын 

2. Қылмысқа қатысудың үлгісін жаса 

Сұрақтарға жауап бер: 

1. Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас  қатысудың қандай түрлерін білесің ? 

2. Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас  қатысу  формасы деген не? 

3. Қылмыстық құқық бұзушылықтағы қасақана қылмыс істеудің сатыларын ата, ол туралы 

қай баптарда жазылған? 

 

11-ТАҚЫРЫП. ӘРЕКЕТТІҢ  ҚОҒАМҒА ҚАУІПТІЛІГІ МЕН ҚҰҚЫҚҚА 

ҚАЙШЫЛЫҒЫН ЖОЯТЫН МӘН-ЖАЙЛАР 

Лекция  жоспары (2 сағат) 

1сабақ 
1.Қылмыстық құқық бойынша  әрекеттің қоғамға қауіптілігі мн құқыққа қайшылығын 

жоятын мән-жайлардың түсінігі, олардың құқықтық табиғаты мен түрлері 

2.Қажетті қорғаныс.Аса қажеттілік.Қол сұғушылық жасаған адамды ұстап алу кезінде зиян 
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келтіру.  

3.Негізді тәуекел ету және оның заңдылығының шарттары. Жеңе алмайтын күштеу немесе 

психикалық мәжбүрлеу әрекеттің қоғамға қауптілігі мен құқыққа қайшылығын жоятын 

дербес мән-жай ретінде.  

2сабақ 

1. Жедел іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын немесе жасырын тергеу іс-қимылдарын 

жүзеге асыру 

2. Бұйрықты немесе өкімді орындау 

Әдебиеттер: 1,2,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29 

 

Семинар сабағының жоспары (1сағат) 

1сабақ 
1. Қылмыстық құқық бойынша  әрекеттің қоғамға қауіптілігі мн құқыққа қайшылығын 

жоятын мән-жайлар институтының маңызы  

2. Қажетті корғаныстың заңды болуының  шарттары.  

3. Қол сұғушылық  жасаған адамды ұста алу  кезінде  зиян келтіру 

ТӨЖ тапсырмалары. « Қажетті қорғану туралы заңнаманы қолдану туралы » ҚР Жоғарғы 

Сотының 11.05.2007ж. нормативтік қаулысы конспектлеу   

Тақырып бойынша кодекстің32-38-баптарға талдау жасау,  

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.32-38 баптарды қолданып есеп құрастыр, талдауға ұсын 

Сұрақтарға жауап бер: 

1. Қылмыстық құқық бойынша  әрекеттің қоғамға қауіптілігі мн құқыққа қайшылығын 

жоятын мән-жайлар қандай түрлерін білесің ? 

2. Қылмыстық құқық бойынша  әрекеттің қоғамға қауіптілігі мн құқыққа қайшылығын 

жоятын мән-жайлардың  маңызы неде? 

3. Қылмыстық құқық бойынша  әрекеттің қоғамға қауіптілігі мн құқыққа қайшылығын 

жоятын мән-жайларды пайдаланудың заңдылық шарттарын ата?    

 

3 МОДУЛЬ.ЖАЗА 

 

12-ТАҚЫРЫП. ЖАЗА ҰҒЫМЫ МЕН МАҚСАТТАРЫ. ЖАЗА ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ 

ТҮРЛЕРІ 

Лекция  жоспары (2 сағат) 

1сабақ 
1.  Қылмыстық жаза түсінігі және мәні 

2.  Жаза мақсаттары.  

3. Қылмыстық жаза жүйесінің түсінігі  және маңызы  

2сабақ 
1.Қылмыстық заңнамада және қылмыстық құқық теориясында жазаларды әралуан жіктер 

бойынша жіктеу 

2.Негізгі жазаның аралас түрлерінің сипаттамасы 

Әдебиеттер: 38,39,40,43,50 

 

Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. Жазаның мемлекеттік мәжбүрлеудің өзге шараларынан айырмашылығы 

2. Заманауи Қазақстандағы бас бостандығынан айыруға байланысты емес қылмыстық 

жазаларды қолдану аясын кеңейту саясаты 

 

ТӨЖ тапсырмалары. Жеті жарғыдағы жаза түрлерін қолданыстағы заңдағы жаза 

түрлерімен салыстыра отырып реферат жазу, қорғау 

Тақырып бойынша кодекстің39-51-баптарға талдау жаса, мазмұнын айт   
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ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.39-51 баптарды қолданып есеп құрастыр, талдауға ұсын 

Сұрақтарға жауап бер: 

1. Қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша қолданылатын жазаның қандай түрлерін 

білесің ? 

2. Жаза қолданудың мақсаты мен маңызы неде? 

3.Жаза жүйесі деген не?    

 

13-ТАҚЫРЫП. ЖАЗА ТАҒАЙЫНДАУ. ШАРТТЫ ТҮРДЕ СОТТАУ. ҚЫЛМЫСТЫҚ 

ЖАУАПТЫЛЫҚТАН ЖӘНЕ ЖАЗАДАН БОСАТУ. СОТТАЛҒАНДЫҚ . 

Лекция  жоспары (2 сағат) 

1сабақ 
1.Жаза тағайындаудың жалпы негіздері түсінігі 

2.Қылмыстық жауаптылықпен жазаны  жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар  

3.Шартты түрде соттауды қолдану шарттары 

4.Жаза тағайындауда есепке алынуға тиіс мән-жайлар  

2-сабақ 

1. Қылмыстық жауаптылықтан босату түсінігі, түрлері  

2. Қылмыстық жауаптылықтан босатудың құқықтық салдары 

3. Жазадан босатудың түсінігі және түрлері 

 

Әдебиеттер: 1,2,3,4,5,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29 

 

Семинар сабағының жоспары (1сағат) 

 

1сабақ 

1. Жаза тағайындаудың жалпы негіздерінің мазмұнын құрайтын ережелер, оларды 

бұлжытпай сақтаудың маңызы 

2. Жаза тағайындаудың жеке негіздері 

3.Шартты түрде соттаудың күшін жою 

4.Сотталғандық қылмыс үшін соттаудың құқықтық салдары ретінде 

ТӨЖ тапсырмалары. «ҚР Қылмыстық кодесінің 68-бабын  қолдану жөніндегі сот 

практикасы туралы » ҚР Жоғарғы Сотының 21.06.2001ж. нормативтік қаулысы конспектлеу  

Тақырып бойынша кодекстің 52-79-баптарға талдау жаса, мазмұнын айт   

ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.52-79 баптарды қолданып есеп құрастыр, талдауға ұсын 

Сұрақтарға жауап бер: 

1. Қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша  жаза тағайындаудың қандай түрлерін білесің? 

2. Қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босатудың мақсаты мен маңызы неде? 

3.Сотталғандық деген және одан қалай арылады ?    

 

14-ТАҚЫРЫП. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ 

ЖАУАПТЫЛЫҒЫ 

Лекция  жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Он сегіз жасқа дейін қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдардың қылмыстық 

жауаптылығының сипаттамасы 

2. Кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жазалар 

 

2-сабақ 

1.Кәмелетке толмағандарды қылмыстық жауаптылығының өзг е де ерекшеліктері 

2. Кәмелетке толмағандарға қолданылатын тәрбиелік ықпалы бар мәжбүрлеу шаралары, 
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олардың қылмыстық жазадан айырмашылығы  

Әдебиеттер: 1,2,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29 

 

Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 
1. Он сегіз  жасқа дейін қылмыстық жазаланушы әрекет жасаған  адамдарды  қылмыстық 

жауаптылық пен жазадан босатудың ерекшіліктері  

2. Қазақстандағы қылмыстық жауаптылық пен жазадан босату шарттарын кеңейту арқылы 

кәмелетке толмағандарды қылмыстық қудалау аясын біртіндеп тарылтуға бағыт. 

 

ТӨЖ тапсырмалары. 1. «Кәмелетке толмаған адамдардың қылмыстары және оларды 

қоғамға қарсы іс-әрекеттер жасауға тарту жөніндегі істер бойынша сот практикасы туралы» 

ҚР Жоғарғы Сотының 11.04.2002ж. нормативтік қаулысы конспектлеу 

2.Ювеналдық сот туралы пікір талас өткізу 

 ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.80-90 баптарды қолданып есеп құрастыр, талдауға ұсын 

Сұрақтарға жауап бер: 

1.Кәмелетке толмағандардың жасаған қылмыстары бойынша  тағайындалатын жаза түрлерін 

ата? 

2.Кәмелетке толмағандарға қолданылатын тәрбиелік мәні бар мәжбүрлеу шаралары қандай?  

3. Кәмелетке толмағандарды  жауаптылықтан және жазадан босатудың мақсаты мен маңызы 

неде? 

 

15-ТАҚЫРЫП. МЕДИЦИНАЛЫҚ СИПАТТАҒЫ МӘЖБҮРЛЕУ ШАРАЛАРЫ 

 Лекция  жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының түсінігі, қолдану мақсаттары мен 

құқықтық табиғаты  

2. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану негіздері  

3. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдануды ұзарту,өзгерту және тоқтату 

2-сабақ 

1.  Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданылатын адамдар шеңбері   

2. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолданғаннан кейін жаза тағайындау  

Әдебиеттер: 1,2,3,4,5,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29 

 

Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 
1. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының түрлері,  

2. Жазаны орындаумен біріктірілген медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары  

 

 ТӨЖ тапсырмалары. 1. «Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану 

жөніндегі сот тәжірибесі туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 09.07.1999 ж. нормативтік қаулысы 

конспектлеу.  

2. Тест құрастыру 

 ОТӨЖ тапсырмалары:  
1.91-98 баптарды қолданып есеп құрастыр, талдауға ұсын 

Сұрақтарға жауап бер: 

1.Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары жайлы не білесің? 

2.Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының қолданудың мақсаттары, олардың 

құқықтық табиғаты неде? 
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Студенттердің білімдерін, біліктері мен дағдыларын бақылау үшін бағалау құралдары 

1 және 2 шептік бақылау жүргізуге арналған бақылау сұрақтары, емтиханға 

дайындалуға арналған сұрақтар 

1 шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар: 

1.Қылмыстық құқықтың пәні және әдісі 

2. Қылмыстық құқық жүйесі 

3. Қылмыстық құқықтың салалық  принциптері 

4.Қылмыстық құқықтың іргелес құқық салаларынан реттеу пәні мен әдісі бойынша 

айырмашылығы 

5.Қылмыстық құқық қазақстандық құқықтың дербес саласы ретінде 

6.Қылмыстық құқықтың қорғаушылық және алдын алушылық функциясы 

7.Қылмыстық құқықтың азаматтардың заңды мінез-құлқын қалыптастырудағы рөлі 

8.Заманауи Қазақстанның қылмыстық саясатының негізгі бағыттары 

9. Қылмыстық заң түсінігі және оның құрылымы 

10.Қылмыстық заңның кеңістіктегі күші  

11. Қылмыстық заңның уақыттағы күші 

12. Қылмыстық құқықтық норма құрылымы 

13.Қылмыстық заңды талқылау, талқылау түрлері 

14.Кері күші бар қылмыстық заңдар 

15. Жоғарғы заң күшіне ие, қылмыстық жазаланушы әрекеттердің шеңберн анықтайтын 

кодификацияланған нормативтік құқықтық акт ретіндегі қылмыстық заң түсінігі 

16..ҚР қолданыстағы  қылмыстық заңы 

17. Қылмыстық  құқықтық норма диспозициясы мен санкциясының түрлері   

18.  Қылмыстық құқық бұзушылық түсінігі 

19. Қылмыс  түсінігі және белгілері 

20.Қылмыстарды жіктеу.  

21.Қылмыс санаттары 

22.Қылмыстық құқық бұзушылықтардың өзге де  құқық бұзушылықтар мен қоғамға қарсы 

іс-қимылдардан айырмашылығы   

23. Қылмыстық құқық бұзушылық  бұзушылықтарды қылмыстарға және қылмыстық теріс 

қылықтарға ажырату негізіне алынған жіктер  

24.Қылмыстық теріс қылық түсінігі және белгілері  

25. Болмашы әрекет 

26. Қылмыстық жауаптылық мәні және оның түрлері 

27.Қылмыстық  жауаптылықтың заңда бекітілген негізі 

28. Қылмыстық жауаптылықтың пайда болуы, іске асырылуы және тоқтатылуы 

29. Қылмыстық құқық бұзушылық бойынша қылмыстық құқық бұзушылық құрамының 

түсінігі  

30.Қылмыстық құқық бұзушылық құрамының элементтері және белгілері 

31. Қылмыстық  жауаптылықтың дербес түрі ретіндегі қылмыстық жауаптылық түсінігі  

32. Қылмыстық жауаптылық негізі туралы сұрақтың теориялық қырлары   

33. Қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау түсінігі  

34. Қылмыстық құқық бойынша  қылмыстық құқық бұзушылық  объектісінің түсінігі  

35. Қылмыстық құқықбұзушылық объектілерінің түрлері  

36. Негізгі, қосымша және факультативті объектілер 

37. Қылмыстық құқықбұзушылық заты және оның саралаудағы маңызы 

38.Қылмыстық құқықбұзушылықтың объектісі мен затының арақатынасы  

39 Қылмыстық құқық бұзушылық объекттерінің жіктемесінің Қылмыстық кодексінің  рекше 

бөлімін жүйелендіру үшін маңызы   

40.Көп объектілі қылмыстық құқық бұзушылықтардағы  объекттердің түрлері  

41.Жәбірленушінің жеке басы және оның саралаудағы маңызы 

42. Қылмыстық құқық бұзушылықтың объективтік жағының түсінігі және маңызы 
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43. Қоғамға қауіпті   іс-әрекет  

44.Қылмыстық құқық бұзушылық зардабының түсінігі және түрлері  

45. Қылмыстық құқық бұзушылықты  жасау тәсілі, орны, уақыт, орны, жағдайы, қаруы және 

құралдары 

46. Қылмыстық құқық бұзушылықтың объективті жағын сипаттайтын белгілер 

47. Қылмыстық құқықбұзушылықтың объективті жағының негізгі белгілері 

48. Объективті жақ белгілерін міндетті және факультативті белгілерге бөлу 

49. Қылмыстық құқық бойынша қылмыстық құқық бұзушылық субъектісінің түсінігі және 

маңызы 

50. Қылмыстық жауаптылық  жасына жету қылмыстық құқық бұзушылық субъектісінің 

міндетті белгісі ретінде  

51.Есі дұрыстық қылмыстық құқық бұзушылық субъектісінің  міндетті белгісі  ретінде   

52. Қылмыстық құқықбұзушылықтың арнайы субъектісінің түсінігі және  түрлері 

53. Жауаптылық 14 жастан бастап белгіленетін қылмыстық құқық бұзушылықтар 

54.Есі дұрыс еместік түсінігі 

55.Қоғамға қауіпті әрекетті жасаған адамды есі дұрыс емес деп танудың құқықтық салдары 

56.Қазақстанда заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылығын енгізу перспективалары 

57. Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жағының түсінігі және маңызы 

58.Кінә- қылмыстық құқықбұзушылықтың субъективтік жағының міндетті белгісі ретінде 

59.Кінәнің екі нысанымен жасалатын қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауаптылық   

60. Қасақаналық және оның түрлері 

61. Абайсыздық және оның түрлері 

62.Қылмыстық құқықтағы қателесу түсінігі және түрлері  

63. Кінәсіздікпен зиян келтірудің заңда бекітілген түрлері   

64. Ниет пен мақсат қылмыстық құқық бұзушылықтың  субъективтік жағының белгілері 

ретінде 

65. Фактілі қателесудің кінә мен қылмыстық жауаптылыққа әсері   

 

2-шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар: 

 

4. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың көптігінің түсінігі 

5. Қылмыстардың немесе қылмыстық теріс қылықтардың бірнеше рет жасалуы  

6. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығының түсінігі, белгілері мен түрлері   

4. Қылмыстардың қайталануының түсінігі, белгілері мен түрлері   

5. Қайталанудың жазаға әсері   

6. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың көптігінің күрделі,дара- жалғаспалы, созылмалы, 

құрамдас балама әрекетті баламалы салдарлы, кінәнің кі нысанымен жасалатын қылмыстық 

құқық бұзушылықтардан айырмашылығы   

7.Қылмыстық құқық  бұзушылықтардың көптігінің тек заңда бекітілген нысандарының ғана 

болатындығы 

8. Қасақана қылмыс сатыларының түсінігі және түрлері 

9. Қылмысқа дайындалу түсінігі және белгілері 

10. Қылмысқа оқталу түсінігі және белгілері 

11. Аяқталған қылмыстық құқық бұзушылық түсінігі 

12. Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас  қатысу   түсінігі 

13. Сыбайлас  қатысудың объективті және субъективті белгілері    

14.Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушының шектен шығуы  

15.Сыбайлас қатысушылардың қылмыстық жауаптылығының негіздері мен шектері 

16. Қылмысқа дайындалудың жазаланушылығының шектері   

17. Қылмыстық құқық бұзушылықта өз еркімен бас тарту түсінігі,  белгілері және құқықтық 

салдары 

18.Ортақ қылмыстық құқық бұзушылықта атқаратын функцияларының сипатына қарай 
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сыбайлас  қатысушылардың түрлері  

19. Сыбайлас  қатысу  нысандары, оларды ажырату жіктері 

20.Қылмыстық құқық бойынша  әрекеттің қоғамға қауіптілігі мн құқыққа қайшылығын 

жоятын мән-жайлардың түсінігі, олардың құқықтық табиғаты мен түрлері 

21.Қажетті қорғаныс.Аса қажеттілік.Қол сұғушылық жасаған адамды ұстап алу кезінде зиян 

келтіру.  

22.Негізді тәуекел ету және оның заңдылығының шарттары. Жеңе алмайтын күштеу немесе 

психикалық мәжбүрлеу әрекеттің қоғамға қауптілігі мен құқыққа қайшылығын жоятын 

дербес мән-жай ретінде.  

23.Жедел іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын немесе жасырын тергеу іс-қимылдарын 

жүзеге асыру 

24. Бұйрықты немесе өкімді орындау 

25. Қылмыстық құқық бойынша  әрекеттің қоғамға қауіптілігі мн құқыққа қайшылығын 

жоятын мән-жайлар институтының маңызы  

26. Қажетті корғаныстың заңды болуының  шарттары.  

27. Қол сұғушылық  жасаған адамды ұста алу  кезінде  зиян келтіру 

28. Қылмыстық жаза түсінігі және мәні 

29.Жаза мақсаттары.  

30.Қылмыстық жаза жүйесінің түсінігі  және маңызы  

31.Қылмыстық заңнамада және қылмыстық құқық теориясында жазаларды әралуан жіктер 

бойынша жіктеу 

32.Негізгі жазаның аралас түрлерінің сипаттамасы 

33. Жазаның мемлекеттік мәжбүрлеудің өзге шараларынан айырмашылығы 

34.Заманауи Қазақстандағы бас бостандығынан айыруға байланысты емес қылмыстық 

жазаларды қолдану аясын кеңейту саясаты 

35. Жаза тағайындаудың жалпы негіздері түсінігі 

36.Қылмыстық жауаптылықпен жазаны  жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар  

37.Шартты түрде соттауды қолдану шарттары 

38.Жаза тағайындауда есепке алынуға тиіс мән-жайлар  

39. Қылмыстық жауаптылықтан босату түсінігі, түрлері  

40. Қылмыстық жауаптылықтан босатудың құқықтық салдары 

41. Жазадан босатудың түсінігі және түрлері 

42.Жаза тағайындаудың жалпы негіздерінің мазмұнын құрайтын ережелер, оларды 

бұлжытпай сақтаудың маңызы 

43. Жаза тағайындаудың жеке негіздері 

44.Шартты түрде соттаудың күшін жою 

45.Сотталғандық қылмыс үшін соттаудың құқықтық салдары ретінде 

46. Он сегіз жасқа дейін қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдардың қылмыстық 

жауаптылығының сипаттамасы 

47. Кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жазалар 

48.Кәмелетке толмағандарды қылмыстық жауаптылығының өзг е де ерекшеліктері 

49. Кәмелетке толмағандарға қолданылатын тәрбиелік ықпалы бар мәжбүрлеу шаралары, 

олардың қылмыстық жазадан айырмашылығы  

50.Он сегіз  жасқа дейін қылмыстық жазаланушы әрекет жасаған  адамдарды  қылмыстық 

жауаптылық пен жазадан босатудың ерекшіліктері  

51. Қазақстандағы қылмыстық жауаптылық пен жазадан босату шарттарын кеңейту арқылы 

кәмелетке толмағандарды қылмыстық қудалау аясын біртіндеп тарылтуға бағыт. 

52. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының түсінігі, қолдану мақсаттары мен 

құқықтық табиғаты  

53. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану негіздері  

54. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдануды ұзарту,өзгерту және тоқтату 

55.  Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданылатын адамдар шеңбері   
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56. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолданғаннан кейін жаза тағайындау  

57. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының түрлері,  

58. Жазаны орындаумен біріктірілген медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары  

 

Емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар: 

1.Қылмыстық құқықтың пәні және әдісі 

2. Қылмыстық құқық жүйесі 

3. Қылмыстық құқықтың салалық  принциптері 

4.Қылмыстық құқықтың іргелес құқық салаларынан реттеу пәні мен әдісі бойынша 

айырмашылығы 

5.Қылмыстық құқық қазақстандық құқықтың дербес саласы ретінде 

6.Қылмыстық құқықтың қорғаушылық және алдын алушылық функциясы 

7.Қылмыстық құқықтың азаматтардың заңды мінез-құлқын қалыптастырудағы рөлі 

8.Заманауи Қазақстанның қылмыстық саясатының негізгі бағыттары 

9. Қылмыстық заң түсінігі және оның құрылымы 

10.Қылмыстық заңның кеңістіктегі күші  

11. Қылмыстық заңның уақыттағы күші 

12. Қылмыстық құқықтық норма құрылымы 

13.Қылмыстық заңды талқылау, талқылау түрлері 

14.Кері күші бар қылмыстық заңдар 

15. Жоғарғы заң күшіне ие, қылмыстық жазаланушы әрекеттердің шеңберн анықтайтын 

кодификацияланған нормативтік құқықтық акт ретіндегі қылмыстық заң түсінігі 

16..ҚР қолданыстағы  қылмыстық заңы 

17. Қылмыстық  құқықтық норма диспозициясы мен санкциясының түрлері   

18.  Қылмыстық құқық бұзушылық түсінігі 

19. Қылмыс  түсінігі және белгілері 

20.Қылмыстарды жіктеу.  

21.Қылмыс санаттары 

22.Қылмыстық құқық бұзушылықтардың өзге де  құқық бұзушылықтар мен қоғамға қарсы 

іс-қимылдардан айырмашылығы   

23. Қылмыстық құқық бұзушылық  бұзушылықтарды қылмыстарға және қылмыстық теріс 

қылықтарға ажырату негізіне алынған жіктер  

24.Қылмыстық теріс қылық түсінігі және белгілері  

25. Болмашы әрекет 

26. Қылмыстық жауаптылық мәні және оның түрлері 

27.Қылмыстық  жауаптылықтың заңда бекітілген негізі 

28. Қылмыстық жауаптылықтың пайда болуы, іске асырылуы және тоқтатылуы 

29. Қылмыстық құқық бұзушылық бойынша қылмыстық құқық бұзушылық құрамының 

түсінігі  

30.Қылмыстық құқық бұзушылық құрамының элементтері және белгілері 

31. Қылмыстық  жауаптылықтың дербес түрі ретіндегі қылмыстық жауаптылық түсінігі  

32. Қылмыстық жауаптылық негізі туралы сұрақтың теориялық қырлары   

33. Қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау түсінігі  

34. Қылмыстық құқық бойынша  қылмыстық құқық бұзушылық  объектісінің түсінігі  

35. Қылмыстық құқықбұзушылық объектілерінің түрлері  

36. Негізгі, қосымша және факультативті объектілер 

37. Қылмыстық құқықбұзушылық заты және оның саралаудағы маңызы 

38.Қылмыстық құқықбұзушылықтың объектісі мен затының арақатынасы  

39 Қылмыстық құқық бұзушылық объекттерінің жіктемесінің Қылмыстық кодексінің  рекше 

бөлімін жүйелендіру үшін маңызы   

40.Көп объектілі қылмыстық құқық бұзушылықтардағы  объекттердің түрлері  

41.Жәбірленушінің жеке басы және оның саралаудағы маңызы 
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42. Қылмыстық құқық бұзушылықтың объективтік жағының түсінігі және маңызы 

43. Қоғамға қауіпті   іс-әрекет  

44.Қылмыстық құқық бұзушылық зардабының түсінігі және түрлері  

45. Қылмыстық құқық бұзушылықты  жасау тәсілі, орны, уақыт, орны, жағдайы, қаруы және 

құралдары 

46. Қылмыстық құқық бұзушылықтың объективті жағын сипаттайтын белгілер 

47. Қылмыстық құқықбұзушылықтың объективті жағының негізгі белгілері 

48. Объективті жақ белгілерін міндетті және факультативті белгілерге бөлу 

49. Қылмыстық құқық бойынша қылмыстық құқық бұзушылық субъектісінің түсінігі және 

маңызы 

50. Қылмыстық жауаптылық  жасына жету қылмыстық құқық бұзушылық субъектісінің 

міндетті белгісі ретінде  

51.Есі дұрыстық қылмыстық құқық бұзушылық субъектісінің  міндетті белгісі  ретінде   

52. Қылмыстық құқықбұзушылықтың арнайы субъектісінің түсінігі және  түрлері 

53. Жауаптылық 14 жастан бастап белгіленетін қылмыстық құқық бұзушылықтар 

54.Есі дұрыс еместік түсінігі 

55.Қоғамға қауіпті әрекетті жасаған адамды есі дұрыс емес деп танудың құқықтық салдары 

56.Қазақстанда заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылығын енгізу перспективалары 

57. Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жағының түсінігі және маңызы 

58.Кінә- қылмыстық құқықбұзушылықтың субъективтік жағының міндетті белгісі ретінде 

59.Кінәнің екі нысанымен жасалатын қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауаптылық   

60. Қасақаналық және оның түрлері 

61. Абайсыздық және оның түрлері 

62.Қылмыстық құқықтағы қателесу түсінігі және түрлері  

63. Кінәсіздікпен зиян келтірудің заңда бекітілген түрлері   

64. Ниет пен мақсат қылмыстық құқық бұзушылықтың  субъективтік жағының белгілері 

ретінде 

65. Фактілі қателесудің кінә мен қылмыстық жауаптылыққа әсері   

66.Қылмыстық құқық бұзушылықтардың көптігінің түсінігі 

67.Қылмыстардың немесе қылмыстық теріс қылықтардың бірнеше рет жасалуы  

68.Қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығының түсінігі, белгілері мен түрлері   

69.Қылмыстардың қайталануының түсінігі, белгілері мен түрлері   

70. Қайталанудың жазаға әсері   

71. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың көптігінің күрделі,дара- жалғаспалы, созылмалы, 

құрамдас балама әрекетті баламалы салдарлы, кінәнің кі нысанымен жасалатын қылмыстық 

құқық бұзушылықтардан айырмашылығы   

72.Қылмыстық құқық  бұзушылықтардың көптігінің тек заңда бекітілген нысандарының ғана 

болатындығы 

73. Қасақана қылмыс сатыларының түсінігі және түрлері 

74. Қылмысқа дайындалу түсінігі және белгілері 

75. Қылмысқа оқталу түсінігі және белгілері 

76. Аяқталған қылмыстық құқық бұзушылық түсінігі 

77. Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас  қатысу   түсінігі 

78. Сыбайлас  қатысудың объективті және субъективті белгілері    

79.Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушының шектен шығуы  

80.Сыбайлас қатысушылардың қылмыстық жауаптылығының негіздері мен шектері 

81. Қылмысқа дайындалудың жазаланушылығының шектері   

82. Қылмыстық құқық бұзушылықта өз еркімен бас тарту түсінігі,  белгілері және құқықтық 

салдары 

83.Ортақ қылмыстық құқық бұзушылықта атқаратын функцияларының сипатына қарай 

сыбайлас  қатысушылардың түрлері  

84. Сыбайлас  қатысу  нысандары, оларды ажырату жіктері 
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85.Қылмыстық құқық бойынша  әрекеттің қоғамға қауіптілігі мн құқыққа қайшылығын 

жоятын мән-жайлардың түсінігі, олардың құқықтық табиғаты мен түрлері 

86.Қажетті қорғаныс.Аса қажеттілік.Қол сұғушылық жасаған адамды ұстап алу кезінде зиян 

келтіру.  

87.Негізді тәуекел ету және оның заңдылығының шарттары. Жеңе алмайтын күштеу немесе 

психикалық мәжбүрлеу әрекеттің қоғамға қауптілігі мен құқыққа қайшылығын жоятын 

дербес мән-жай ретінде.  

88.Жедел іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын немесе жасырын тергеу іс-қимылдарын 

жүзеге асыру 

89. Бұйрықты немесе өкімді орындау 

90. Қылмыстық құқық бойынша  әрекеттің қоғамға қауіптілігі мн құқыққа қайшылығын 

жоятын мән-жайлар институтының маңызы  

91. Қажетті корғаныстың заңды болуының  шарттары.  

92. Қол сұғушылық  жасаған адамды ұста алу  кезінде  зиян келтіру 

93. Қылмыстық жаза түсінігі және мәні 

94.Жаза мақсаттары.  

95.Қылмыстық жаза жүйесінің түсінігі  және маңызы  

96.Қылмыстық заңнамада және қылмыстық құқық теориясында жазаларды әралуан жіктер 

бойынша жіктеу 

97.Негізгі жазаның аралас түрлерінің сипаттамасы 

98. Жазаның мемлекеттік мәжбүрлеудің өзге шараларынан айырмашылығы 

99.Заманауи Қазақстандағы бас бостандығынан айыруға байланысты емес қылмыстық 

жазаларды қолдану аясын кеңейту саясаты 

100. Жаза тағайындаудың жалпы негіздері түсінігі 

101.Қылмыстық жауаптылықпен жазаны  жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар  

102.Шартты түрде соттауды қолдану шарттары 

103..Жаза тағайындауда есепке алынуға тиіс мән-жайлар  

104. Қылмыстық жауаптылықтан босату түсінігі, түрлері  

105. Қылмыстық жауаптылықтан босатудың құқықтық салдары 

106. Жазадан босатудың түсінігі және түрлері 

107.Жаза тағайындаудың жалпы негіздерінің мазмұнын құрайтын ережелер, оларды 

бұлжытпай сақтаудың маңызы 

108. Жаза тағайындаудың жеке негіздері 

109.Шартты түрде соттаудың күшін жою 

110.Сотталғандық қылмыс үшін соттаудың құқықтық салдары ретінде 

111. Он сегіз жасқа дейін қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдардың қылмыстық 

жауаптылығының сипаттамасы 

112. Кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жазалар 

113.Кәмелетке толмағандарды қылмыстық жауаптылығының өзг е де ерекшеліктері 

114. Кәмелетке толмағандарға қолданылатын тәрбиелік ықпалы бар мәжбүрлеу шаралары, 

олардың қылмыстық жазадан айырмашылығы  

115.Он сегіз  жасқа дейін қылмыстық жазаланушы әрекет жасаған  адамдарды  қылмыстық 

жауаптылық пен жазадан босатудың ерекшіліктері  

116. Қазақстандағы қылмыстық жауаптылық пен жазадан босату шарттарын кеңейту арқылы 

кәмелетке толмағандарды қылмыстық қудалау аясын біртіндеп тарылтуға бағыт. 

117. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының түсінігі, қолдану мақсаттары мен 

құқықтық табиғаты  

118. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану негіздері  

119. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдануды ұзарту,өзгерту және тоқтату 

120.  Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданылатын адамдар шеңбері   

121. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолданғаннан кейін жаза тағайындау  

122. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының түрлері,  
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123. Жазаны орындаумен біріктірілген медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары 

 

Бағдарламаның қолданылу мерзімі ұзартылды: 

 

 

______ - ______ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»____________201__ж.) 

 

______ - ______ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»____________201__ж.) 

 

 

 

 


