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Студенттердің өз бетінше дайындалатын жоспарда көрсетілмеген
тақырыптар тізімі
1. Қазақтардың қоғамдық-саяси құрылымындағы билердің
әлеуметтік және құқықтық мәртебесі.
Мақсаты: студенттердің қазақ әдет-ғұрып құқығы бойынша билердің
құқықтық мәртебесін оқып, білуі.
Тапсырма:
1. Төле, Қазыбек, Әйтеке билер және олардың құқықтық мәртебесін талдау.
2. Қазақ әдет құқығының материалдық нормаларын сипаттау.
3. Билер сотымен өткізілетін сот процесінің өткізілу реті мен
ұйымдастырылуының барысын зерттеу.
4. Алқа билер институты қазақ әдет құқығындағы сот процесінің
маңызды ерекшелігі ретіндегі маңызын анықтау.
2. Қазақ әдет-ғұрып құқығындағы ант беру институты және оның
мәні.
Мақсаты: қазақ әдет-ғұрып құқығындағы анте беру институтын
соттық іс жүргізудің негізгі және қажетті бастамасы ретіндегі мәнін түсіну.
Тапсырма:
1. Ант беру салты адамгершілік пен ізгілік негізі ретіндегі мәнін
саралау.
2. Ант беру тәжірибесіне талдау жасау.
3. Ұрлық жасау ісі бойынша ант қабылдаудың барысын анықтау.
3. Ант беру салты және оның іс жүргізушілік маңызы.
Мақсаты: іс жүргізушілік құқық нормасы туралы қазақ әдет-ғұрып
құқығында ант институтының маңызын, соттық талқылаудың басты бөлімін
және оның ерекшелігін студенттердің саралауы.
Тапсырма:
1. Ант институты мен соттық ант берудің барысына талдау жасау.
2. Ант беру салтының даму тарихы.
3. Қазақ әдет-ғұрып құқығындағы билер сотының европалық
(континенталдық) немесе ағылшындық үлгілерін зерттеу.
4. Әйел адамдарының ант беруі және оның құқықтық
маңызын
сипаттау.
5. Қазақ әдет-ғұрып құқығындағы алажіп
институтының сипаттамасы.
Мақсаты: қазақ әдет-ғұрып құқығы бойынша алажіп
институтының
мәнін сипаттау.
Тапсырма:
1. Қазақ әдет-ғұрып құқығы бойынша алажіп
институтының рөлі.

2. Алажіп институты субъектілерінің құқықтары мен
міндеттері.
3. Әдет-ғұрып құқығының артықшылығын анықтау.
6. Қазақ әдет-ғұрып құқығының жазалау жүйесі.
Мақсаты: қазақ әдет-ғұрып құқығы курсын зерттеу
барысында
студенттің білімін кеңейту.
Тапсырма:
1. Қылмыс пен жазаға байланысты сұрақтарды меңгеру.
2. Қазақ әдет-ғұрып құқығындағы қылмыстың түсінігіне
сипаттама беру.
3. Қазақ әдет-ғұрып құқығындағы жазаның жүйесіне
талдау жасау.
7. Қазақ әдет-ғұрып құқығындағы жеке меншікке
қарсы
қылмыстар.
Мақсаты: осы тақырыпты оқу арқылы мүліктік
қатынастарды терең
зерттеу.
Тапсырма:
1. Меншік құқығының субъектілерін саралау.
2. Мүлікті бөлу тәртібі мен түсінігіне сипаттама беру.
Терминдер
Мәнжазба тақырыптары
1. Қазақ әдет-ғұрып құқығының пәні
2. Қазақ әдет-ғұрып құқықтың жүйесі
3. Қазақ әдет-ғұрып құқығының қайнар көздері
4. Мұсылмандық мектептердің құқығы
5. Қазақ әдет-ғұрып құқығындағы қылмыстық құқық
6. Қазақ әдет-ғұрып құқығы жүйесіндегі ант беру институты.
7. Отбасы ішіндегі мүліктік қатынастар.
8. Қазақ әдет-ғұрып құқығындағы мұрагерлік құқық
9. Міндеттемелік құқық
10. Кеңес Үкіметі құрылған кездегі қазақ әдет-ғұрып құқығы.
11. Қазақ әдет-ғұрып құқығындағы меншік құқығының
түсінігі және мазмұны
12. Отбасы ішіндегі мүліктік қатынастар
13. Ант беру салты және оның іс жүргізушілік маңызы
14. Қазақ әдет-ғұрып құқығының жазалау жүйесі.
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