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1 Оқытушы туралы паспорты
Пәнің атауы «Қазақстан Республикасының құқық қорғау
органдары»
Кредиттің саны және күндізгі оқыту мерзімдері
Барлығы – 2 кредит
Курс: 2
Семестр : 3
Барлық аудиториялық сабақ – 30 сағат
Дәріс – 15 сағат
Тяжірибелік сабақтар – 15 сағат
СӨЖ – 60 сағат
БМӨЖ – 15
Жалпы жүктеме – 90 сағат
Бақылау нысаны
Емтихан
Кредиттің саны және сырттай оқыту мерзімдері
Барлығы – 2 кредит
Курс: 2
Семестр : 3
Жалпы жүктеме – 90 сағат
оnline – 15 (дәріс - 5 сағат, тәжіриби – 5, БМӨЖ – 2)
offline – 120 (кейс жұмысы және СӨЖ қосылады)

Бақылау нысаны
Емтихан
2 Пәні, мақсаты мен міндеттері
Пән бойынша ақпарат Құқық жүйесінің жету және даму проблемаларын
зарттеу, заңгерді дайындауда негізгі бөлігі болып келеді. Кез келген әлеуметтік

құбылыс, сонымен қатар көрсетілген салалар, тарихи пайда болады, ал оны білу
болашақ құқықтанушыға кәсіби міндеттерін маман ретінде орындауға мүмкіндік
береді.
Пәнді оқытудың мақсаты
Құқық қорғау органдары пәнің оқудың басты мақсаты
- құқықтың алуан түрлі субъектілері арасындағы дауларды шешу кезінде
практикалық қызметті жүзеге асыруда іс жүргізушілік құқықтың нормалары мен
алынған білімдерін қолдана білуге дағдылану.
Пәнді оқытудың міндеттері:
құқық жүйелердің негізгі кезеңдерімен таныстыру;
құқықты негізге ала отырып құқыққолданушылық қызметтегі оның
проблемалық аспектілерін анықтау арқылы іс жүргізушілік заңнамаға анализ
жасау;
зерттеу жұмысына дағдыларын дамыту;
негізгі проблемалардың қысқаша тарихи графигына кіріспе.
Құқық қорғау органдары пәнің өндірісіндегі жеке тұлғаның мүдделерін
қорғаудың альтернативті, бітімгершілік әдістерін қалыптастыру мен дамытуға
бағыттылған сот ісін жүргізудің бұқаралық-құқықтық тәртіп ретінде ұғыну.
3. Білімдер, икемділіктер, дағдылер мен компетенцияларға қойылатын
талаптар
- тарихи даму заңдылықтарын;
- жалпы тарих бойынша мектеп курс көлемінде тарихи жиынтығын;
- құқық және мемлекеттің дамуының негізгі кезеңдерін.
Меңгеру қажет:
Құқық қорғау органдары пәнің оқудың норрмалары туралы, іс жүргізушілік
құқықтық қатынастарының пайда болуы мен тоқтатылуының негіздері туралы, іс
жүргізуге қатысушылардың құқытары мен міндеттері туралы, дәлелдеу процесі
туралы, сот ісін жүргізу туралы, сот актілеріне шағым келтіру тәртібі және оны
орныдау туралы.
Істей алуы:
-заң мамандығы бойынша қызмет ету барысында іс жүргізу құқығының
нормаларын қолдана алу.
Тәжірибелік дағдыларға ие болу:
Осы пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді оқу барысында ие болған білімдер
мен дағдылар қажет:
-Мемлекет және құқық теорясы;
-Құқық негіздері;
-Конституциялық құқық.
Уәкілетті болу:
Пәнді оқудың нәтижесінде алынған білімдер мен дағдылар келесі пәнедерді
меңгеру үшін қажет:
-Азаматтық құқық;
-Қылмыстық құқық;
-Әкімшілік құқық;
-Азаматтық іс жүргізу құқық;

-Қылмыстық іс жүргізу құқығы.

4.Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттарды бөлу
№
р/с

Тақырыптардың
атауы

Сабақтардың түрлері бойынша
сағаттар саны
дәрістер практикалық (сем)

зертханалық, студиялық,
жеке

СӨЖ
Барлығы

Соның
ішінде
БМӨЖ

1

1

-

3

1

1

«Қазақстан
Республикасының құқық
қорғау органдары»
құқығының пәні, міндеті
және жүйесі.

2

Сот билігі. Сот төрелігі
және оның принциптері.

1

1

-

3

1

Қазақстан
Республикасының сот
жүйесі.

1

1

-

7

1

3

4

Конституциялық
бақылау.

1

1

-

7

1

Қазақстан
Республикасының әділет
органдары

1

1

7

1

5

1

1

7

1

6

Қазақстан
Республикасының
прокуратура органдары

7

Ұлттық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету.

1

1

7

1

Қазақстан
Республикасының ішкі
істер органдары

1

1

7

1

8

1

1

7

1

9

Анықтау, алдын ала
тергеу және жедел
іздестіру қызметін
жүзеге асыратын
органдар

10

Қаржы полициясы
органдары

1

1

7

1

Қазақстан
Республикасының кеден
бақылау органдары.

1

1

7

1

11

1

1

7

1

12

Қазақстан
Республикасының
нотариаты

1

1

7

1

13

Қазақстан
Республикасының
адвокатурасы

2

2

7

2

14

Кейбір шет
мемлекеттердің құқық
қорғау органдары
Барлығы: 90 (2 кредит)

15

15

90

15

-

5. Пәннің тақырыптық жоспары сырттай бөлім студенттеріне арналған

Пәннің тақырыптық жоспары
№
р/с

Тақырыптард
ың атауы

Сабақтардың түрлері бойынша сағаттар саны
Online

дәрістер практикалық (сем)

1

2

3
4

5

«Қазақстан
Республикасын
ың құқық
қорғау
органдары»
құқығының
пәні, міндеті
және жүйесі.
Сот билігі. Сот
төрелігі және
оның
принциптері.
Қазақстан
Республикасын
ың сот жүйесі.
Конституциялы
қ бақылау.
Қазақстан
Республикасын
ың әділет
органдары

1

Оffline

лық, студиялық,
жеке )

СӨЖ

6

1

1

зертх БМӨЖ
аналық,
студиял
ық,
жеке

аудиторныеконтактные
(зертхана-

6

6

6
1

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Қазақстан
Республикасын
ың прокуратура
органдары
Ұлттық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету.
Қазақстан
Республикасын
ың ішкі істер
органдары
Анықтау,
алдын ала
тергеу және
жедел іздестіру
қызметін
жүзеге
асыратын
органдар
Қаржы
полициясы
органдары
Қазақстан
Республикасын
ың кеден
бақылау
органдары.
Қазақстан
Республикасын
ың нотариаты
Қазақстан
Республикасын
ың
адвокатурасы
Кейбір шет
мемлекеттердің
құқық қорғау
органдары
Барлығы: 90 (2
кредит)

1

6

1

6

1

6

7

1

7

7

1

7

1

7

7

5

5

-

-

-

90

6. Пәннің тақырыптық мазмұны
1 Тақырып. «Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары»
құқығының пәні, міндеті және жүйесі.
Құқық қорғау органдары қызметінің ұғымы және оның негізгі белгілері.
«Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары» оқу пәні және оның заң
пәндері арасындағы алатын орны. Құқық қорғау қызметін жүзеге асыратын
мемлекеттік органдар. Құқық қорғау органдарының негізгі функциялары мен
міндеттері.
2 Тақырып. Сот билігі. Сот төрелігі және оның принциптері.
Сот билігінің ұғымы және оның негізгі белгілері.Судьялардың тәуелсіздік
принципі. Кінәсіздік призумпциясы принципі. Тараптардың сайыскерлік және тең
құқылық принципі. Істі сотта қараудың жариялылық принципі. Адамдардың арнамысы мен қадір-қасиетін қорғау принципі.
3 Тақырып. Қазақстан Республикасының сот жүйесі.
Сот жүйесінің жалпы ұғымы мен маңызы. Сот жүйесінің бірлігі.
Мамандарылған соттар. Бірінші сатыдағы соттар. Қазақстан Республикасының
Жоғарығы соты, оның өкілеттілігі. Судьялардың құқықтық мәртебесі.Судья және
судьяларға үміткерлерге қойылатын талаптар.
4 Тақырып. Конституциялық бақылау.
Конституциялық бақылау институтының қалыптасуы және дамуы. Қазақстан
Республикасының Конституциялық кеңесі: оның қызметінің құқықтық
негіздері.Конституциялық кеңестің мәртебесі. Конституциялық кеңесті құру
тәртібі. Конституциялық кеңес мүшелерінің тәуелсіздігі және қол сұқпаулығы.
Конституциялық іс жүргізу. Іс жүргізуге қатысушылардың құқытары мен
міндеттері. Конституциялық кеңес шешімдерінің заңдық күші.
5 тақырып. Қазақстан Республикасының әділет органдары.
Әділет органдарының қалыптасуы және дамуының негізгі кезеңдері. Әділет
органдарының қызметінің құқықтық негізі. Әділет органдарының міндеті және
ұйымдастырылуы мен қызметінің принциптері. Әділет органдарының негізгі
функциялары. Әділет министрлігі. Қылмыстық-атқару жүйесі және оның
құрылымы. Аумақтық әділет органдары.

6 тақырып. Қазақстан Республикасының прокуратура органдары.
Прокуратураның дамуының негізгі тарихи кезеңдері. Прокуратураның құқық
қорғау органдарының жүйесіндегі алатын орны. Прокуртура органдарының
құқықтық негізі. Прокуртура органдарының жүйесі. Құқықтық статистика және
арнайы есеп комитеті Мамандырылған прокуртуралар. Қадағалаудың жекелеген
салалары бойынша қадағалау заты мен мазмұны. Прокурордың азаматтық ,
қылмыстық істерге қатысуы. Әкімшілік іс жүргізудің заңдылығын қадағалау.
Жазалардың орныдалу сатысындағы заңдылықты қадағалау.
7 тақырып. Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
Ұлттық қауіпсіздіктің жалпы сипаттамасы. Ұлттық қаіпсіздікті қамтамасыз
ету Қазақстан Республика Президентінің күзет қызметі. Ұлттық қауіпсіздік
органдары, олардың міндеттері мен негізгі функциялары. Ұлттық қауіпсіздік
қызметінің құқықтық негіздері және міндеттері. Шекара қызметі. Ұлттық
қаіпсіздік органдарынң құқықтары мен міндеттері.
8 тақырып. Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары.
Ішкі істер органдарының негізгі міндеттері, принциптері және құрылымы.
Олардың қызметінің құқытық негізі. Ішкі істер органдарының жүйесі.Ішкі істер
министрлігі. Ішкі әскерлер комитеті, тергеу комитеті, жол полициясы комитеті .
аумақтық, салалық және мамандандырылған ішкі істер органдары , олардың
құрылым және құзыреті. Ішкі істер органдарының құқықтары мен негізгі
міндеттері. Ішкі істер органдарының қызметкерлерінің мәртебесі.
9 тақырып. Анықтау, алдын ала тергеу және жедел іздестіру қызметін
жүзеге асыратын органдар.
Жедел органдарының қалыптасуы және дамуының негізгі кезеңдері.
Анықтау және алдын ала тергеу оргндары қызметінің құқықтық негізі, олардың
міндеттері. Тергеу бөлімінің бастығы, оның құқықтық мәртебесі. Қылмысты
тергеуді ұйымдастыру . алдын ала тергеу мен анықтаудың мерзімдері. Жеделіздестіру қызметі. Арнайы және жалпы іздестіру шаралары .
10 тақырып. Қаржы полициясы органдары.
Қаржы полициясы органдарының негізгі міндеттері, қызметінің жүйесіжәне
ұйымдастырылуы. Олардың қызметінің құқықтық негізі. Қаржы полиция
органдарының ұйымдастырылуы мен қызмет принципі. Қаржы полиция
органдарының қызметінің негізгі бағыттары. Экономикалық және сыбайлас
жемқорлықпен күресу Агенттігі. Қаржы полициясының аумақтық және
мамандырылған органдары.
11 тақырып. Қазақстан Республикасының кеден бақылау органдары.
Қазақстан Республикасының кеден бақылау органдары . Кеден
органдарының ұғымы, олардың міндеттері және жүйесі. Кеден бақылау
органдарының негізгі міндеттері. Кеден бақылау комитеті, оның аумақтық
органдары. Кеден органдары қызметінің негізгі бағыттары. Кеден органдарының

құқықтары мен міндеттері. Кеден органдары қызметкерлерінің құқықтық
мәртебесі.
12 тақырып. Қазақстан Республикасының нотариаты
Қазақстан Республикасында нотариаттың қалыптасуы және дамуы.
Нотариаттың құқықтық негіздері мен фунциялары . нотариаттық қызметтің
принциптері. Нотариалдық палата. Нотариалдық қызмет құқығына лицензия.
Нотариустың құқықтары мен міндеттері. Кейбір нотариалдық әрекеттерді жасау
тәртібі.
13 тақырып. Қазақстан Республикасының адвокатурасы
Адвокатураның қалыптасуы мен дамуы. Оны ұйымдастыру мен қызметінің
принциптері. Адвокаттар көрсететін заң көмегінің түрлері. Адвокаттардың
құқықтық мәртебесі. Адвокаттардық көмекшілері мен стажерлары. Адвокаттар
алқасы, оның міндеті, жарғысы, негізгі органдары. Адвокаттық қызмет жүргізуге
лицензия алу тәртібі. Заң консултациясы оларды құру тәртібі. Адвокаттураның өзге
органдармен өзара әрекеттестігі.
14 тақырып. Кейбір шет мемлекеттердің құқық қорғау органдары
Шет мемлкеттердің құқықтық жүйелері. Прецеденттік және статустық
құқық. Шет мемлекеттерде соттың,прокуратура және алдын ала тергеу
органдарынң ұйымдастырылуының және қызметінің негізгі принциптері. Сот
жүйесі және прокуратура органдары. Соттың және прокуратура органдарының
айырмашылығы.
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