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1.Пәннің мақсаттары мен міндеттері
1.1Пәнді оқу мақсаты:
 студенттердің қылмыстық іс жүргізу туралы,алдын-ала тергеу
органдарының қызметі туралы, прокаратура және сот туралы жүйелендірілген
ой қалыптастыру;;
 қылмыстық іс жүргізу қызметіне байланысты барлық сұоақтарға жауап
беретін қылмыстық іс жүргізу құқығы ғылымының теориялық жағдайын
білу;
 Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодекс
нормаларын тәжірбиелі қолдану үшін тәжірбиелік үйрену;
 тергеу мәселелерін және мән-жайларын дұрыс щешу үшін
студенттердің қабілеттілігін қалыптастыру және дамыту.
1.2 Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу құқығы
пәнің оқыту мәселелері:
 қылмыстық сот өндірісі сұрақтары бойынша терең білімдер алу;
 Заң күші бар Қылмыстық іс жүргізу заңңамасын білу;
 студенттер қылмыстық сот өндірісінің мәнің жіне мәселелерін білуі
керек, қылмыстық іс жүргізу қағидалар негізін, дәлелдемелер теориясын, сотқа
дейінгі іс бойынша іс жүргізу тәртібін, ақпаратты тексеру өндірісінен бастап,
дайындалып жатқан және жасалған қылмыс және қылмыстық іс қозғалуы
туралы, сот талқылауы туралы, аппеляциялық және кассациялық сот
сатыларындағы істі қарау және үкімнің орындалуы туралы, жаңадан ашылған
мән-жайларға байланысты іс бойынша іс жүргізуді қайта бастау, қылмыстық
істердің жеке категориялары бойынша іс жүргізу негіздері туралы дұрыс ой
қалыптастыру;
 соттық-тергеу мәселелерін шешуге үйрету.
1.3 «Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу құқық»
курсын оқу нәтижесінде студенттің білуі керек:
 Қылмыстық іс жүргізу
құқық теориясының құрлымын және
мазмұның, тергеуде немесе қылмыстық істі қарастыру кезінде қолданылатын
қылмыстық іс жүргізу нормаларының әсері;
 қылмыстық іс бойынша іс жүргізу мазмұны және тәртібі;
 қылмыстық іс жүргізу актілерін құрастыру әдістері;
 қылмыстықісті тергеу және қарастыру кезінде туындайтың
кедергілерді шешу үшін қолданылатын қағидалар, ережелер,әдістер.
1.4Білу керек:
 қылмыстық істі тергеу және қарастыруда қылмыстық іс жүргізу
заңнамасының нормаларын қолдана білу;
 қылмыстық іс жүргізу құжаттарын сауатты құруды білуі керек.
2Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы, Қазақстан
Республикасының Конституциялық құқығы, Қылмыснама, Қазақстан
Республикасының
Қылмыстық
құқығы
(жалпы
бөлім),
Қазақстан
Республикасының Қылмыстық құқығы (ерекше бөлім).
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3Пәннің мазмұны
3.1 ПӘНІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
күндізгі оқу бөлімі
№
Сағат саны
Тақырып атауы
р/с
Дәр
Тәж
Зерт
1
2
3
4
5
Қылмыстық іс жүргізу құқығының
1
2
1
түсінігі, мәні, мағынасы
Қылмыстық іс жүргізу заңы және
2
1
оның қайнар көздері
3 Қылмыстық іс жүргізу принциптері
1
1
4
5
6

Қылмыстық ізге түсу
Қылмыстық процеске қатысушылар
Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу

Қылмыстық іс жүргізудегі мүліктік
мәселелер. Іс жүргізу мерзімдері
Ақтау. Қылмыстық іс жүргізуді
жүргізуші органның заңсыз іс8
әрекеттерімен келтірілген зиянды
өтеу
Қылмыстық іс жүргізуге қатысушы
9 адамдардың қауіпсіздігін
қамтамасыз ету
Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге
қатысу мүмкіндігін жоққа
10
шығаратын жағдайлар. Қарсылық
білдіру және өтініш жасау
Қылмыстық іс жүргізудегі
11 дәлелдемелер теориясының негізгі
ережелері
Қылмыстық іс жүргізушілік
12
дәлелдеудің негіздері
7

СӨЖ
6
3
3
3
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13
14

Қылмыстық іс-жүргізушілік
мәжбүрлеу институты
Қылмыстық істі қозғау сатысы

Алдын-ала тергеу жүргізудің жалпы
шарттары
16 Айыпталушы ретінде жауапқа тарту
15

17
18
19
20
21

Алдын-ала тергеу сатысындағы
тергеу іс-әрекеттері
Алдын-ала тергеудің аяқталуы
Басты сот талқылауының жалпы
шарттары. Соттылық
Басты сот талқылауын тағайындау.
Басты сот талқылауы

Соттың заңды күшіне енбеген
22 үкімдерді мен қаулыларын қайта
қарау
Соттың үкімдері мен қаулыларын
23 орындау
Заңды күшіне енген сот шешімдерін
24 қайта қарау өндірісі
Жанадан ашылағн мән-жайларға
25 байланысты іс бойынша іс жүргізуді
қайта бастау
Қылмыстық істердің жекелеген
26 санаттары бойынша іс жүргізудің
ерекшеліктері
Қылмыстық
іс
жүргізудегі
27 айырықша іс жүргізу
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ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР
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Басты сот талқылауының жалпы
шарттары. Соттылық

Соттың заңды күшіне енбеген
22 үкімдерді мен қаулыларын қайта
қарау
Соттың үкімдері мен қаулыларын
23
орындау
Заңды күшіне енген сот шешімдерін
қайта қарау өндірісі
Жанадан ашылағн мән-жайларға
25 байланысты іс бойынша іс жүргізуді
қайта бастау
Қылмыстық ісьердің жекелеген
26 санаттары бойынша іс жүргізудің
ерекшеліктері
Қылмыстық іс жүргізудегі
27
айырықша іс жүргізу
24
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
ЖАЛПЫ БӨЛІМ
1-тақырып Қылмыстық іс жүргізу құқығының түсінігі, мәні және
мәселелері
Қылмыстық іс жүргізу құқығының ұғымы және оның құқықтық
жүйесіндегі орны. Қылмыстық іс жүргізудің пәні, мақсаты, міндеттері мен
мазмұны және оны құқықтық реттеу. Қылмыстық іс жүргізу құқығының жүйесі.
Қылмыстық іс жүргізу құқығының басқа салалары және ғылыми пәндермен ара
қатынасы. Қылмыстық іс жүргізудің түрлері.
Қылмыстық іс жүргізу және сот төрелігі. Қылмыстық іс жүргізу
мемлекеттік қызметтің түрі ретінде. Қылмыстық іс жүргізу қызметтерінің
құрылысы, оның сатылары. Қылмытсық іс жүргізу сатыларының дербестілігі
мен өзара байланыстылығы.
Қылмыстық іс жүргізу құқықтық қатынастары: түсінігі, түрлері.
Қылмыстық іс жүргізу нысанының түсінігі, түрлері. Қылмыстық іс жүргізу
актілері: түсінігі, маңызы, түрлері. Тергеу және сот іс әрекеттерінің
хаттамалары, олардың құқықтық мәні мен түрлері. Қылмыстық іс жүргізудегі іс
жүргізушілік шешімдер түсінігі мен құқықтық негіздері. Шешімдердің заңдық
және фактілі негіздері. Іс жүргізу шешімдерінде құқықтың басқа да
салаларының нормаларын қолдану.
Семинар сабағының жоспары
1 Қылмыстық іс жүргізудің түсінігі және мәселелері
2 Қылмыстық іс жүргізу сатылары олардың түсінігі және мазмұны
3 Қылмыстық іс жүргізу қызметі және қылмыстық іс жүргізу құқық
қатынастары түсінігі, мәні, мазмұны.
4 Қылмыстық іс жүргізу түрлері олардың түсінігі, мағынасы,мәні.
5 Қылмыстық іс жүргізу функциялары олардың түсінігі және түрлері.
6 Іс жүргізу кепілдіктері түсінігі және мағынасы.
7 Мселелерді шешу.

Бақылау сұрақтары:
1 «Қылмыстық іс жүргізу» түсінігіні мазмұнына қандай элементтер
кіреді
2 «Қылмыстық іс жүргізу»,»қылмыстық сот өндірісі», «әділеттік»
түсініктерінің байланысы қандай?
3 Қандай негіздер бойынша қылмыстық іс жүргізу сатыларға бөлінеді?
4 Қылмыстық іс жүргізу құқық қатынастарының спецификасының
бекітілуі неде?
5 Қылмыстық іс жүргізу түрлерінің сақталу талаптары неде?
6 Қылмыстық іс жүргізу ғылымын пәніне түсініктеме беру
7 Қылмыстық іс жүргізу актілерінің түрлерін атаңыз.
Әдебиеттер [1,2,3,4,5,55,56,58,59]
2-тақырып Қылмыстық іс жүргізу заңнамасы
Қылмыстық іс жүргізу құқығының қайнар көздерінің ұғымы мен түрлері.
Қазақстан Республикасының Конституциясы қылмыстық іс жүргізудің қайнар
көзі ретінде. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасы,
оның қалыптасуы мен дамуы. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс
жүргізу кодексі, оның міндеттері, жалпы сипаттамасы және құрылысы.
Қылмыстық іс жүргізу заңнамаларын демократияландыру мен жетілдірудің
басты бағыттары және оның 2002 жылғы Қазақстан Республикасының
құқықтық саясаты концепциясына сәйкес келуі. Қылмыстық сот ісін жүргізу
мәселелеріне қатысты басқа да нормативтік құқықтық актілері.
Қылмыстық іс жүргізу нормалары, олардың түсініктері, негізгі белгілері,
Қылмыстық іс жүргізу нормаларының негізгі түрлері. Қылмыстық іс жүргізу
нормасының құрылымы.
Қылмыстық іс жүргізу заңының уақыт тұрғысында, кеңістікте және
тұлғаларға қатысты қолданылуы.
Қылмыстық іс жүргізу заңының аналогия бойынша қолданылуы.
Қылмытсық іс жүргізу реттеу механизмдерге сендіру, мәжбүрлеу және
жауапкершілік. Қылмыстық сот ісін жүргізудің имандылық бастаулары.
Қылмыстық іс жүргізу кепілдіктерінің түсінігі, олардың маңызы мен
түрлері. Қылмыстық іс жүргізу функциялары, олардың түрлері мен қарым
қатынастары.
Семинар сабағының жоспары
1 Қылмыстық іс жүргізу құқығының қайнар көздерінің түсінігі және
түрлері.
2 Қылмыстық іс жүргізу кодекс құрылымы. Басқа қылмыстық іс жүргізу
заңы. Оның жалпы сипаттамасы.
3 Қылмыстық іс жүргізу нормаларының құрлымы және түрлері.
4 Қылмыстық іс жүргізу заңының уақыт бойынша қолданылуы.
5 Қылмыстық іс жүргізу заңының кеңістікте қолданылуы.
6 Қылмыстық іс жүргізу заңының тұлғалар бойынша қолданылуы.

7 Мәселелрді шешу.
Бақылау сұрақтары:
1 «Қылмыстық іс жүргізу заңнамасы» терминінің мазмұның қандай
нормативтік құқықтық актілер құрайды?
2 Қылмыстық іс жүргізу заңының уақыт бойынша қолданылу астарында
не түсіндіріледі?
3 1958 ж. Женева конвенциясына қатысты континенталдық шельф өзіне
нені құрайды?
4 Қазақстан Республикасының аумағында шет мемлекеттің қылмыстық
іс жүргізу құқығын қандай жағдайларда қолданылуы мүмкін?
Әдебиеттер[1,2,3,4,5,6,7,8,9,55]
3-тақырып Қылмыстық іс жүргізу принциптері
Қылымыстық іс жүргізу принциптерінің ұғымы мен маңызы. Қылмыстық
сот ісін жүргізу принциптерінің жүйесі. Қылмыстық іс жүргізу принциптері
мен міндеттері арасындағы қарым қатынас. Принциптердің жүйесі –
қылмыстық сот ісін жүргізуді дамытудың методологиялық негізі ретінде.
Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген қылмыстық іс
жүргізудің принциптері. Қылмыстық іс жүргізу кодексінде бекітілген
принциптері мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы
қорғау. Жеке адамның абыройы мен мен қадір-қасиетін құрметтеу. Қылмыстық
істер бойынша іс жүргізу кезінде азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын қорғау. Жеке өмірге қол сұғыспаушылық. Хат жазудың,
телефон арқылы сөйлесудің, почта, телеграф және өзге де хабарлар құпиясы.
Тұрғын үйге қол сұғылмаушылық. Меншікке қол сұғылмаушылық. Кінәсіздік
презумциясы. Қайта соттауға және қылмыстық ізге түсуге жол бермеу. Сот
әділдігін заң мен сот алдындағы теңдік негіздеріндегі жүзеге асыру.
Судьялардың тәуелсіздігі. Сот ісін жүргізудегі тараптардың мен тең
құқықтылығы негізінде жүзеге асыру. Судьялардың тәуелсіздігі. Сот ісін
жүргүзудегі тараптардың мен тең құқықтылығы негізінде жүзеге асыру.
Мән-жайын жан-жақты толық және объективті зерттеу. Дәлелдемелерді
ішкі сенімі бойынша бағалау, куәлік айғақтар беру міндетінен босату. Білікті заң
көмегіне құқықты қамтамасыз ету. Жариялылық. Қылмыстық сот ісін жүргізу
әрекеттері мен шешімдеріне шағымдану бостандығы.
Семинар сабағының жоспары
1 Қылымыстық іс жүргізу принциптерінің ұғымы мен маңызы.
2 Қылмыстық сот ісін жүргізу принциптерінің жүйесі.
3 Қылмыстық іс жүргізу принциптері мен міндеттері арасындағы қарым
қатынас.
4 Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген қылмыстық
іс жүргізудің принциптері.
5 Мәселелрді шешу.

Қылмыстық ізге түсудің түсінігі мен мазмұны. Қылмыстық ізге түсуді
жүзеге асырудың жалпы шарттары. Қылмыстық ізге түсудің нысандары. Жеке,
жеке жариялы және жариялы істер бойынша ізге түсу және айыптау.
Жариялық және диспозитивтік принциптері.
Қылмыстық ізге түсуді болдырмайтын жағдайлар. Қылмыстық ізге түсуді
жүзеге асырмауға мүмкіндік беретін мән-жайлар. Жәбірленушімен бітісуі және
келтірілген залалды өтеу арқылы қылмыстық істі қысқарту.
Қылмыстық ізгк түсу органдары және олардың өкілеттіктері. Қылмыстық
істі қозғаудан бас тарту және қылмыстық істі қысқарту туралы қаулыны шығару
бойынша қылмыстық ізге түсу органдары мен соттың міндеттері.
Семинар сабағының жоспары
1 Қылмыстық ізге түсудің түсінігі мен мазмұны.
2 Қылмыстық ізге түсуді жүзеге асырудың жалпы шарттары.
3 Қылмыстық ізге түсудің нысандары.
4 Жеке, жеке жариялы және жариялы істер бойынша ізге түсу және
айыптау.
5 Жариялық және диспозитивтік принциптері.
6 Қылмыстық ізгк түсу органдары және олардың өкілеттіктері.
7 Мәселелрді шешу.
5-тақырып Қылмыстық іс жүргізуге қатысушылар
Қылмыстық іс жүргізуге қатысушылардың ұғымы, олардың жіктелуі.
Қылмыстық іс жүргізу қатысушылары мен субъектілері түсініктерінің ара
қатынасы.
Сот қылмыстық сот ісін жүргізуді жүзеге асырушы мемлекеттік орган
ретінде. Қылмыстық іс жүргізудегі прокурор, оның іс жүргізу жағдайы мен
өкілеттіктері. Тергеуші, оның іс жүргізу жағдайы. Тергеу бөлімінің бастығы,
оның іс жүргізу жағдайы. Анықтау органы, түрлері, міндеттері және
өкілеттіктері. Анықтаушы, оның іс жүргізушілік жадайы. Анықтау органының
бастығы, іс жүргізушілік жағдайы.
Өзінің және басқалардың құқықтары мен мүдделерін қорғайтын
қылмытсық іс жүргізу қатысушылары. Қылмыстың жасалуына сезікті: түсінігі,
іс жүргізу жағдайы. Айыпталушы: түсінігі, іс жүргізу жағдайы.
Жәбірленуші: оның іс жүргізу жағдайы. Жеке айыптаушы, оның іс
жүргізушілік жағдайы.
Азаматтық талапкер, оның іс жүргізу құқықтары мен міндеттері.
Азаматтық жауапкер, оның іс жүргізу құқықтары мен міндеттері. Азаматтық
жауапкер ретінде таныла алатын тұлғалар.
Қорғаушы, оның өкілеттіктері және қылмыстық іс жүргізуге қатысу
міндеттері. Қорғаушы ретінде қылмыстық сот ісін жүргізуіне қатыса алатын
тұлғалар. Қорғаушыны шақыру, тағайындау, ауыстыру, оның еңбегіне ақы төлеу.
Кәмелетке толмаған сезіктігнің, айыптаушының заңды өкілдері.
Жәбірленушінің, азаматтық талапкер мен жеке айыптаушының өкілдері.
Азаматтық жауапкердің өкілдері.

Қылмыстық іс жүргізудегі басқа да тұлғалар: түсінігі, түрлері, маңызы.
Куәнің іс жүргізу жағдайы.
Семинар сабағының жоспары
1 Қылмыстық процеске қатысушылар түсінігі, олардың топтастырылуы
2 Қылмыстық процесті қатысушылары мен субъектілеріні түсініктеріні
байланысы.
3 Сот қылмыстық сот өндірісін жүзеге асырушы мемлекеттік орган
ретінде.
4 Қылмыстық процестегі прокурор, оның мәселелері.
5 Мәселелрді шешу.
6-тақырып Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу
Өзара іс әрекет етудің іс жүргізушілік нысандары. Өзара әрекет етудің
ұйымдастырушылық нысаны. Тергеушінің қоғамдастықпен өзара әрекет етуі.
Тергеушінің сарапшылық бөлімшелермен өзара әрекет етуі.
Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу түсінігі. Алдын ала тергеуді тоқтата
тұру. Аладын ала тергеуді тоқтата тұру шарттары. Алдын ала тергеуді
тоқтатқаннан кейін тергеуші әрекеттері. Айыпталушыны іздестіру. Тоқтата
тұрған алдын ала тергеуді қайта бастау.
Қылмыстық істерді біріктіру. Қылмыстық істерді бөлектеу. Қылмыстық
істерді қысқарту. Қылмыстық іс қысқартылғаннан кейін тергушінің іс әрекеті.
Қылмыстық істі қысқартутуралы қаулыға шағым беру.
Іс жүргізу мерзімінің түсінігі. Іс жүргізу мерзімдерін есептеу тәртіптері.
Іс жүргізу мерзімдерін сақтау мен ұзарту. Өтіп кеткен мерзімді қалпына келтіру.
Семинар сабағының жоспары
1 Өзара іс әрекет етудің іс жүргізушілік нысандары.
2 Өзара әрекет етудің ұйымдастырушылық нысаны.
3 Тергеушінің қоғамдастықпен өзара әрекет етуі.
4 Тергеушінің сарапшылық бөлімшелермен өзара әрекет етуі.
5 Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу түсінігі.
6 Алдын ала тергеуді тоқтата тұру.
7 Қылмыстық істерді біріктіру. Қылмыстық істерді бөлектеу.
8 Іс жүргізу мерзімінің түсінігі.
9 Мәселелрді шешу.
7-тақырып Қылмыстық іс жүргізудегі мүліктік мәселелер. Іс жүргізу
мерзімдері
Қылмыстық іс жүргізудегі қаралатын азаматтық талаптардың пәні, оны
ұсынудың негіздері және іс жүргізу тәртіптері. Қылмыстық іс жүргізудегі
азаматтық талаптың құқықтық негізі. Азаматтық талапкер ретінде тану. Зиянды
өтеудің негіздері, шарттары, мөлшері және тәсілі туралы ережелерді қолдну.

Айыптау және ақтау үкімдерін тағайындағанда, қылмыстық істі
қысқартқан жағдайда азаматтық талапты шешу. Азаматтық талап бөлігінде
соттың үкімі мен қаулысын орындау.
Қылмыстық іс бойынша өндіріс барысында кеткен шығындарды өтеу мен
қеңбек ақы төлеу.
Қорғаушының заң көмегіне ақы төлеу, аудармашыға, маманға, сарапшыға
ақы төлеу. Жәбірленушіге, азаматтық талапкерге, азаматтық жауапкерге және
олардың заңды өкілдеріне, жеке айыптаушының қорғаушысына және өкіліне,
куәгерге, аудармашыға, маманға, сарапшыға, куәға шығындарды өтеу.
Іс жүргізу шығындары: түсінігі, түрлері. Іс жүргізу шығындарын өндіріп
алу негіздері мен түрлері. Іс жүргізу шығындарын өтеудің негіздері мен өндіру
тәртіптері.
Іс жүргізудегі мерзімдерінің ұғымы, маңызы және түрлері. Іс жүргізу
мерзімдерін санау тәртібі. Іс жүргізу мерзімдерін ұзарту мен қалпына келтіру
тәртібі. Қылмыстық іс жүргізудегі мерзімдерді өткізіп алудың іс жүргізу
құқықтық салдары.
Семинар сабағының жоспары
1 Қылмыстық істі біріктірудің мағынасы мен мәні.
2 Қылмыстық іздерді біріктірудің негізі, шарттары сондай-ақ іс жүргізу
тәртібі.
3 Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу түсінігі.
4 Қылмыстық істі тоқтатудың түсінігі және мәні.
5 Іс жүргізу мерзхімдері түсінігі
6 Іс жүргізу мерзімдерін есептеу тәртібі.
7 Қылмыстық процестегі мерзімді өткізіп алудың іс жүргізу-құқықтқ
салдары.
Әдебиеттер [1,4,6,8,33,48,51,59]
8-тақырып Ақтау. Қылмыстық іс жүргізуді жүргізуші органның
заңсыз іс-әрекеттерімен келтірілген зиянды өтеу
Қылмыстық іс жүргізу құқығындағы ақтаудың ұғымы мен маңызы.
Ақталуға жататын тұлғалар. Ақтау негіздері.
Қылмыстық іс жүргізуді жүзеге асыратын органның заңсыз ісәрекеттерімен келтірілген зиянды өтетін алуға құқығы бар тұлғалар. Анықтау,
алдын ала тергеу, прокуратура және сот органдарының заңсыз іс әрекеттері
арқылы азаматқа келтірілген зиянның түсініг, мен түрлері. Өтелуге жататын
зиян, оның трлері мен мөлшері.
Зиянды өтеу құқығын тану. Мүліктік зиянды өтеудің іс жүргізу тәртібі.
Моральдік зиян зардаптарын жою.
Азаматтар мен заңды тұлғаларға келтірілген зиянды өтеу тәртібі,
ақталушының бұзылған құқықтарды қалпына келтіру.
Семинар сабағының жоспары

1 Айыпталушы (сезікті) ретінде тартылған адамды кінәсіз деп тану
жолымен ақтау.
2 Зиянды өтеттіруге құқылы тұлғалар.
3 Зиянды өтеттіру құқығын тану.
4 Азаматтар мен заңды тұлғаларға зиянды өтеттіру.
5 Мәселелерді шешу.
Әдебиеттер [1,4,6,9,62,65]
9-тақырып Қылмыстық іс жүргізуге қатысушы адамдардың
қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Қылмыстық іс жүргізуге қатысушы тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз
ету. 5 шілде 2000 жылғы «Қылмыстық іс жүргізуге қатысушы тұлғаларды
мемлекеттік қорғау туралы» Қазақстан Республикасының заңы.Мемлекеттік
қорғауға жататын тұлғалар. Қауіпсіздік шаралар түрлері.
Сот талқылауына қатысатын тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Судьялар, прокурорлар, тергеушілер, анықтаушылар, қорғаушылар, мамандар,
сарапшылар, сот приставтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Қылмыстық процеске қатысушы жәбірленушілердің, куәлердің,
айыпталушылардың және басқа да тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету
шараларын ұйымдастыру. Қауіпсіздік шаралары. Сот талқылауына қатысушы
тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Семинар сабағының жоспары
1 Сот талқылауына қатысатын тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
2 Судьялар, прокурорлар, тергеушілер, анықтаушылар, қорғаушылар,
мамандар, сарапшылар, сот приставтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
3 Қылмыстық процеске қатысушы жәбірленушілердің, куәлердің,
айыпталушылардың және басқа да тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету
шараларын ұйымдастыру.
4 Мәселелерді шешу.
10-тақырып Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге қатысу мүмкіндігін
жоққа шығаратын жағдайлар. Қарсылық білдіру
және өтініш жасау
Қылмыстық іс жүргізуге қатысудың шеттеуге өтініші жасау және
қарсылық білдіру. Қылмыстық іс жүргізуге қатысудан босату. Судьяға
қарсылық білдіру. Прокурорға қарсылық білдіру. Тергеуші мен анықтаушыға
қарсылық білдіру. Куәгерге қарсылық білдіру. Сот отырысы хатшысы мен сот
приставына қарсылық білдіру. Аудармашы мен маманға қарсылық білдіру.
Сарапшыға қарсылық білдіру.
Қорғаушыны, жәбірленуші өкілін, азаматтық талапкерді немесе азаматтық
жауапкерді қылмыстық іс бойынша өндіріске қатысудан шеттеу.

Қылмыстық іс жүргізу қатысушы ретінде тану құқығы, құқықтары мен
міндеттерін түсіндіру және олардың мүмкіндіктерін қылмыстық іс жүргізуді
жүзеге асыратын органдардың қамтамасыз етуі.
Өтініш. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді жүзеге асырушы
мемлекеттік органдарының және лауазымды тұлғалардың шешімдеріне,
әрекеттеріне шағындану. Ұстауға немесе қамауға алынған тұлғалардың шағым
беру тәртібі.
Шағым беру мерзімдері. Шешімдерді орындауды шағым берілуіне
байланысты тоқтата тұру. Прокурор шешіміне шағымды сотта қарау тәртібі.
Семинар сабағының жоспары
1 Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге қатысудың мүмкіндігін жоққа
шығаруға қарсылық білдіру және өтініш білдіру.
2 Қылмыстық процеске қатысудан босату туралы.
3 Судьяға қарсылық білдіру. Прокурорға қарсылық білдіру. Тергеушіге
анықтаушыға қарсылық білдіру. Куәгерге қарсылық білдіру. Сот отырысының
хатшысы мен сотты приставына қарсылық білдіру. Аудармашы мен маманға
қарсылық білдіру
4 Қылмыстық іс бойынша қорғаушыны процеске қатысудан босату.
5 Мәселелерді шешу.
Бақылау сұрақтары:
1 Қылмыстық іс бойынша қылмыстық ізге түсуді жүзеге асыратын
судьялар және лауасымды адамдардыңң қатысу мүмкіндігін
шеттететің
негіздерін атаңыз.
2 Қылмыстықұ іс бойынша қай кезден бастап кім сезікті болып
саналады?
3 Қорғаушы қай кезден және қандай жолмен қылмыстық процеске
кіріседі?
4 қылмыстық іс бойынша қорғаушыныңң, куәгердің, сот отьырысынң
хатшысының және тағы басқаларының процеске қатысушылардың іс жүргізуге
қатысу мүмкіндігін шеттету негіздерін атаңыз.
Әдебиеттер[1,4,6,13,20,21,22,58]
11-тақырып Қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдемелер теориясының
негізгі ережелері
Дәлелдемелер ұғымы. Дәлелдемелік құқығы және оның дәлелделер
теориясындағы орны. Дәлелдемелер теориясының методологиялық негіздері.
Таным теориясы – дәлелдемелер теориясының негізі. Қылмыстық іс
бойынша ақиқаттың түсінігі, мазмұны және сипаты. Қылмыстық іс бойынша
ақиқатты анықтаудың іс жүргізу кепілдері. Дәледеудегі практиканың түсінігі
мен маңызы.
Дәлелдемелердің қайнар көздері. Дәлелдемелердің жіктелуі, оның
теориялық және практикалық маңызы. Дәлелдемелердің қасиеттері.

Дәлелдемелердің қатыстылығы, іске жіберілуі және растығы. Қылмыстық іс
бойынша дәлелдеудің пәні: түсінігі, мазмұны және маңызы. Қылмыстық іс
бойынша дәлелдеу шегінің түсінігі мен маңызы. Дәлелдеусіз анықталатын мән
жайлар.
Дәлелдемелердің жіктелуі.
Дәлелдеу пәні мен шектері.
Дәлелдемелер мен жедел-іздестіру жолымен алынған іс жүргізушілік емес
ақпаратпен арақатынасы.
Семинар сабағының жоспары
1 Дәлелдемелер құқығының және дәлелдемелер теориясының түсінігі
және мазмұны.
2 Қылмыстық іс жүргізудегі объективті шындықтың мазмұны және
сипаттамасы.
3 Дәлелдеудің мәні- шектері.
4 Дәлелдемелер дің түсінігі, мәні.
5 Дәлелдемелердіңң жіктелуі.
6 Сарапшының қорытындысы. Заттай дәлелдемелер.
7 Дәлелдеу процесінің субъектілері.
8 Дәлелдемелер көздеріні мтүсінігіжәне түрлері.
9 Сезіктінің, айыпталушының, жәбірленушінің, куәгердің айғақтары.
10 Іс жүргізу әрекеттерінің хаттамалары, құжаттары.
11 Мәмелелерді шешу.
Әдебиеттер [1,4,6,8,31,37,40,42]
12-тақырып Қылмыстық іс жүргізушілік дәлелдеудің негіздері
Дәлелдеу процесінің ұғымы мен элементтері. Дәлелдеу субъектілері.
Дәлелдемелерді жинау, зерттеу және бекіту. Дәлелдемелерді бағалау кезіндегі
ішкі сенімнің принципін жүзеге асырудың іс жүргізу кепілдіктері.
Дәлелдеу процесінде ғылыми-техникалық құралдарды қолдану.
Дәлелдеудегі жедел іздестіру қызметтерінің ролімен маңызы. Қылмыстық іс
бойынша дәлелдеудегі аналогиялар мен преюдициялар.
Дәлелдемелердің іс жүргізушілік қайнар көздерінің түрлері.
Куәнің жауаптары. Куәнің жауаптарының түсінігі, пәні, маңызы. Куәлік
жауаптарының субъектілері. Куә ретінде жауап алуға жатпайтын тұлғалар.
Куәлік иммунитет. Куәнің жауаптарының растығына әсер ететін факторлар.
Куәнің жауабын бағалау мен тексеру. Куәнің жауаптарының толықтығы мен
растығының іс жүргізушілік кепілдіктері.
Жәбірленушінің жауабы: түсінігі, пәні мен маңызы. Жәбірленушінің
жауабының толықтығы мен растығының іс жүргізушілік кепілдіктері.
Сезіктінің жауабы: түсінігі, пәні мен маңызы. Сезіктінің жауабын тексеру
мен бағалау. Сезіктінің жауабының толықтығы мен растығының іс жүргізушілік
кепілдіктері.

Айыпталушының жауабы: түсінігі, пәні мен маңызы. Жауап беру кезіндегі
айыпталушының құқығы. Айыпталушының жауабын тексеру. Айыпталушының
жауабын бағалау. Өзін өзіне қатысты жалған жауап беру. Басқа біреуге қатысты
жалған жауап беру.
Сарапшының қорытындысы: түсінігі, объектілері мен маңызы.
Сараптаманы
тағайындаудың
негізі
мен
тәртіптері.
Сарапшының
қорытындысының тергеу әрекеттеріне қатысуы үшін шақырылған маманның
ұсынысы мен түсіндірмесінен айырмашылығы. Сарапшы қорытындысының
түрлері. Сараптамалық зерттеудің шегі. Сарапшы қорытындысының мазмұны
мен құрылысы. Сарапшы қорытындысын бағалау.
Заттай дәлелдемелер: түсінігі, іс жүргізушілік негізі, түрлері мен маңызы.
Заттай дәлелдемелерді жинау тәсілдері. Заттай дәлелдемелерді тексеру мен
бағалау. Заттай дәлелдемелерді сақтау. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу
кезінде заттай дәлелдемелер туралы мәселені шешу. Заттай дәлелдемелердің
растығының іс жүргізушілік кепілдіктері.
Іс жүргізу әрекеттерінің хаттамалары: түсінігі, құрылысы, маңызы. Тергеу
және сот әрекеттерінің хаттамаларын бағалау.
Құжаттар: түсінігі, түрлері, маңызы. Дәлелдемелердің дербес қайнар көзі
ретінде құжаттардың құжат-заттай дәлелдемелерден айырмашылығы.
Құжаттарды жинау, тексеру мен бағалау тәсілдері.
Тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде қолданылатын фонограммалардың,
фотосуреттердің, киноленталардың, диапозиттердің видеожазбалардың,
үлгілердің, жоспарлардың, схемалардың және басқа да көріністердің
дәлелдемелік маңызы.
Семинар сабағының жоспары
1 Дәлелдеу процесі және оның мазмұны.
2 Дәлелдемелерді жинау.
3 Дәлелдемелерді бекіту
4 Дәлелдемелерді зерттеу
5 Дәлелдемелерді бағалау.
6 Қылмыстық іс бойынша дәлелдемеде жедел іздестіру қызметінің
нәтижелерін пайдалану.
7 Преюдиция
8 Мәселелерді шешу.
Бақылау сурақтары:
1 Дәлелдемелерді бағалау негізіне не салынған?
2 Алдын ала тергеудегі дәлелдемелерді бағалаудан сот талқылауындағы
дәлелдемелер бағалауының айырмашылығы қандай?
3 Айыпталушыны, қорғаушының, жәбірленушінің дәлелдеуге қатысуы
неде?
4 Қылмыстық іс жүргізу кодексі қарастыратын жәлелдемелердің қайнар
көздеріні түрлері қандай?
5 Преюдикция мәні неде?

6 Қорғаушының айғақтарынан айырмашылығы неде?
7 Айыпталушы және сезіктінің айғақ беруге құқығы қандай?
8 Айыпталушының айғақтарының қамқоршы спецификасы неде?
9 Сараптама тағайындау жағдайлары қандай?
10 Заттай дәлелдемелерді түрлерін атаңыз?
11 Заттай дәлелдемелердің құжаттардан айырмашылығы неде?
Әдебиеттер[1,4,6,8,31,37,40,42]
13-тақырып Қылмыстық іс-жүргізушілік мәжбүрлеу институты
Қылмыстық іс жүргізудегі қылмыстық іс жүргізушілік мәжбүрлеу
шараларының түсінігі мен маңызы. Қылмыыстық іс жүргізушілік реттеу
механизміндегі сендіру, мәжбүрлеу және жауапкершілік мәселелері.
Қылмыстық іс жүргізушілік мәжбүрлеуді қолданудың құқықтық және
гуманитарлық мәселелері.
Қылмыстық іс жүргізу мәжбүрлеуге ұшыраған тұлғаның құқықтық
жағдайы.
Іс жүргізушілік мәжбүрлеу құралдарын қолданудың жалпы шарттары,
жүйесі және механизмі.
Қылмыстық іс жүргізушілік мәжбүрлеу шараларының түрлері, олардың
қолдану мақсаттары.
Қылмыстық іс жүргізудің кейбір субъектілеріне қатысты қылмыстық іс
жүргізушілік мәжбүрлеуді қолданудың ерекшеліктері.
Қылмыс жасаған тұлғаны сезікті ретінде ұстаудың негізі, жағдайы мен
мерзімдері. Қылмыс жасаған тұлғаны ұстау кезіндегі азаматтардың құқықтары.
Қылмыс жасалуына сезікті тұлғаны ұстау тәртіптері. Ұсталған адамды жеке
тінту.
Қылмыс жасалуына ұсталған сезікті тұлғаны босату негіздері.
Қылмыстың жасалуына ұсталғанды қамауға алу негіздері.
Бұлтартпау шаралары: түсінігі, негізі, маңызы. Бұлтартпау шараларын
қолданудың заңдылығы мен негізділігінің конституциялық кепілдіктері.
Бұлтартпау шараларын қолдану кезінде ескерілген мән-жайлар. Сезіктіге
қатысты бұлтартпау шараларын қолдану тәртіптері.
Бұлтартпау шараларының түрлері. Ешқайда кетпеу және өзін өзі дұрыс
ұстау туралы қолхат алдыру. Осы бұлтартпау шарасын қолдану кезінде
айыпталушыға қатысты міндеттері.
Жеке кепілдік және оны қолданудың жағдайлары. Кепіл берушінің
құқықтары мен міндеттері. Ешқайда кетпеу және өзін дұрыс ұстау тураы
қолхатты бұзудың салдары.
Жеке кепілдік және оны қолданудың жағдайлары. Кепіл берушінің
құқықтары мен міндеттері. Өкіл берушінің өзінің міндеттерін орындамаудың
салдары. Әскери бөлім командованиесінің әскери қызметшілерін бақылау: мәні,
жағдайлары және оны қолданудың іс жүргізушілік тәртібі.
Кәмелетке толмағандаы қарауға беру: түсінігі, жағдайы мен оны
қолданудың іс жүргізушілік жағдайы.

Кепіл: мәні, жағдайы мен оны қолданудың іс жүргізу тәртібі. Қылмыстық
іс жүргізуді жүргізетін органның шақыруына сезікті, айыпталушының келмеуі
салдары.
Үйде қамап ұстау: түсінігі, жағдайы мен оны қолданудың іс жүргізушілік
іс жағдайы.
Қамауға алу: түсінігі, жағдайы және оны қолданудың іс жүргізушілк
жағдайы. Қамауға алудың мерзімі және алдын ала тергеу мен сот талқылау
сатысында оны ұзартудың тәртібі. Қамауға алынған тұлғаларды ұстау
тәртіптері. Мүлікті қамқорлыққа алуына мен қарауға алуға құқығы болуы.
Прокурордың қамауға лау санкциясын және қамауға алу мерзімін ұзартуды
сотқа шағымданудың негізі мен іс жүргізушілік жағдайы.
Бұлтартпау шараларын өзгерту мен жою негіздері.
Басқа іс жүргізушілік мәжбүрлеу шаралары, олардың түрлері.
Анықтаушыға, тергеушіге, сотқа келу міндеттемесі. Қызметтен уақытша босату.
Ақша өндіріп алу. Мүлікке тыйым салу.
Семинар сабағының жоспары
1 Қылмыстық процестегі мәжбүрлеу шараларының түсінігі, мәні.
2 Қылмыстық процестегі мәжбүрлеу шараларының түрлері.
3 Қылмыстық процестегі мәжбүрлеу шараларының түсінігі, мәні.
Бақылау сұрақтары:
1 Қылмыстық процестегі мәжбүрлеу шараларының басқа мемлекеттік
мәжбүрлеу шаралаына айырмасы неде?
2 Қылмыстық процестің қандай қатысушыларына және қандай
жағдайларда мәжбүрлеу шаралары қолданылады?
3 Бұлтартпау шараларын тағайындаған кезде қандай жағдайлар ескерілуі
керек?
4 Бұлтарпау шараларын қолдану кезіндегі заңдылық және негізділік
кепілдерін атаңыз.
5 Бұлтартпау шараларын тағайындау кезіндегі факультативтіліктің мәні
неде?
6 Жасалған
қылмыстың
ауырлығына
байланысты
ҚАК-мен
тағайындалған айыппұл мөлшері?
7 Заң кәмелетке толмағандарға қатысты қандай бұлтартпау шараларын
көздеген?
8 Сезіктіні ұстаудан айыпталушыны қамауға алудың айырмашылығы
неде?
9 Қандай жағдайда үйде қамап ұстау тағайындалады?
10 Келуге міндеттің мәні неде?
Әдебиеттер [1,4,6,8,10,33,34,35,46,47]
ЕРЕКШЕ БӨЛІМІ
14-тақырып Қылмыстық істі қозғау сатысы

Қылмыстық істі қозғау сатысының мазмұны. Қылмыстық істі қозғау –
дербес саты ретінде. Қылмыстық істі қозғау сатысының түсінігі, міндеттері мен
маңызы. Қылмыстық істі қозғау субъектілері. Қылмыстық істі қозғаудың
себептері мен негіздері. Қылмыс туралы хабарлар мен арыздарды дайындау
және қарау міндеттілігі. Қылмыс туралы хабарлар мен арыздарды қарау
мерзімдері.
Қылмыс туралы хабарлар мен арыздарды қарау нәтижесінде
қабылданатын шешімдер.
Қылмыстық іс қозғау субъектілері. Қылмыстық істі қозғаудың
заңдылығына прокурорлық қадағалау.
Қылмыстар туралы арыздар мен хабарларды алдын ала тексеру: әдістері
мен шегі. Қылмыстар туралы арыздар мен хабарларды қарау кезінде
шығарылатын шешімдер. Қылмыстық істі қозғау тәртібі. Қылмыстық істі қозғау
туралы қаулы: нысаны мен мазмұны. Жеке айыптау және жеке жариялы
айыптау істері бойынша қылмыстық істі қозғау ерекшеліктері. Қылмыстық істі
қозғаудан бас тартудың негіздері. Қылмытық іс бойынша іс жүргізуді
болдырғызбайтын мән жайлар. Қылмыстық істі қозғаудан бас тарту туралы
қаулы: нысаны мен мазмұны.
Қылмыстар туралы арыздар мен хабарларды тергелу реті мен соттылығы
бойынша жіберу. Қылмыстық іс қозғалғаннан кейінгі қылмыстық ізге түсу
органдарының іс әрекеттері.
Қылмыстық істі қозғаудың заңдылығына прокурордың қадағалауы.
Семинар сабағының жоспары
1 Қылмыстық істі қозғау сатыларының түсінігі, мәселелері, мәні және
мағынасы.
2 Қылмыстық іс қозғауға себептер мен негіздер. Қылмыстық істі
қозғауға мүдделі органдар және лауазымды адамдар.
3 Қылмыс туралы арыздар мен хабарламаларды қабылдау міндеттілігі.
Қылмыс туралы арыздар мен хабарламаларды қараудың міндеттілігі.
4 Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді болдырмайтын мән-жайлар.
5 Қылмыстық істі қозғау кезіндегі қозғаудың іс жүргізу тәртібі және бас
тарту тәртібі.
6 Прокурордың қылмыстық іс қозғаудың заңды болуын қадағалау.
7 Мәселелерді шешу.
Бақылау сұрақтары:
1 Жасырын арыз қылмыстық істі қозғау үшін негіз бола алады ма?
2 Қылмыс туралы арыздарды және хабарламаларды мерзімдері және
тіркеу тәртібі қандай?
3 Қылмыс туралы арыздар мен хабарламаларды алдын ала тексерудің
шектері және әдістері қандай?
4 Неге сот заңмен қылмыстық істі қозғауға мүдделі субъектілеріне
жатқызылмаған?

5 Қылмыстық істі қозғаудан бас тартуға шағымдану тәртібі қалай
болады?
6 Прокурордың қылмыстық іс қозғаудығң заңды болуын қадағалауын
мүдделерін атаңыз?
7 Жеке арыздар бойынша судьялардың қабылдайтын шешімдер түрін
атаңыз?
Әдебиеттер [1,3,7,9,12,14,33,51,62]
15-тақырып Алдын-ала тергеу жүргізудің жалпы шарттары
Алдын-ала тергеудің түсінігі мен маңызы. Алдын-ала тергеу қылмыстық
іс жүргізудің дербес сатысы ретінде.
Алдын-ала тергеудің түрлері. Анықтау мен алдын-ала тергеу, олардың
қарым қатынастары.
Алдын-ала тергеудің түсінігі, мазмұны мен міндеттері.
Алдын-ала тергеу міндеттілігі. Тергелу ретінің түсінігі мен түрлері.
Алдын-ала тергеу жүргізудің басталуы, аяқталуы мен орны. Алдын-ала тергеу
мерзімі, оны ұзарту тәртібі. Прокурордың алдын ала тергеу барысыдағы
өкілеттіктері. Анықтау мен алдын ала тергеу органдары үшін прокурордың
нұсқауларының міндеттілігі.
Алдын-ала тергеуді тергеушілер тобымен жүргізу. Тергеу тобының
жетекшісінің өкілеттіктері.
Тергеу әрекеттерін жүргізудің жалпы шарттары. Алдын-ала тергеу кезінде
шығарылатын қаулылар.
Алдын-ала тергеу міндетті істер бойынша анықтау органдарының іс
-әрекеті.
Тергеу әрекеттерін жүргізудің жалпы ережелері. Алдын-ала тергеу кезінде
шығарылатын қаулылар.
Алдын-ала тергеу міндетті істер бойынша анықтау органдарының ісәрекеті. Тергеу әрекеттерін жүргізудің жалпы ережелері. Алдын-ала тергеу
барысында шығарылатын қаулылар. Тергеу әрекеттерінің хаттамалары:
мазмұны және оларды рәсімдеудің тәртіптері.
Қылмыстық іс жүргізудегі анықтаудың түсінігі, міндеттері мен түрлері.
Тергеушінің анықтау органдарымен өзара іс-қимыл жасаудың түсінігі,
оның қылмыстық іс жүргізу нысандары.
Алдын ала тергеу міндетті істер бойынша анықтау органдарының
қызметтері. Кідірілмейтін тергеу іс әрекеттерінің түсінігі, оларды анықтау
органдары жүргізетін мерзімдері. Қылмыс жасаған тұлғаны анықтау бойынша
жедел шараларын жүргізу барысындағы анықтау органдарының міндеттері.
Алдын ала тергеу міндетті емес істер бойынша анықтау жүргізудің
тәртібі, жағдайы мен мерзімдері. Анықтау барысында дәлелденуге жататын
мән-жайлар.
Айыптау хаттамасына қойылатын талаптар. Айыптау хаттамасын жасау
және оны істі сотқа жіберу үшін прокурорға бағыттау. Істер бойынша анықтау
органының бастығы мен прокурордың қабылдайтын шешімдері. Жеделтілген

анықтау істері бойынша алдын ала тергеуді жүргізу. Анықтаудың заңдылығы
бойынша поолкурордың өкілеттіктері.
Анықтау мен алдын ала тергеудің мәліметтерін жария етпеу.

№ 1 Семинар сабағының жоспары
1 Алдын-ала тергеуді түсінігі, мағынасы, мәні және мәселелері
2 Алдын ала тергеудің жүйесі.
3 Алдын ала тергеудің түрлері.
4 Алдын ала тергеу-қылмыстық істерді тергеудің негізгі түрі.
5 Анықтау түсінігі және түрлері.Оның сипаттамасы.
6 Мәселелерді шешу.
Бақылау сұрақтары:
1 Алдын ала тергеудің басқа қылмыстық процесс деңгейлерімен
байланысы қандай?
2 Тергеушінің іс жүргізу еркіндігі неде?
3 Тергеушінің іс жүргізу еркіндігінің, прокурордың іс жүргізу
жетекшілігінің және
тергеу бөліміні бастығының бақылауының өзара
байланыстарына анализ?
4 Іс бойынша іс жүргізу мерзімдері?
5 Тергеушінің анықтау органымен байланысының түрлерін атаңыз?
№ 2 Семинар сабағының жоспары
1 Алдын ала тергеу жүргізудің жалпы шарттарының түсінігі және мәні.
2 Алдын ала тергеу жүргізудің басы,орны және оның аяқталу
міндеттілігі
3 Тергеу үсі түсінігі және оның түрлері.
4 Тергеу тобымен жүргізілетін алдын ала тергеу.
5 Қылмыстық істерді біріктіру негіздері және тәртібі.
6 Алдын ала тергеудің заң негізінде жүргізілуін прокурорлық қадағалау
7 Мәселелерді шешу.
Бақылау сұрақтары:
1 Алдын ала тергеуді жалпы шарттары және қылмыстық процесс
қағидаларының байланысы қандай?
2 Тергеу іс-әрекеттер хаттамаларына,қаулыларына қандай талаптар
қойылады?
16-тақырып Айыпталушы ретінде жауапқа тарту

Айыптаушы ретінде жауапқа тарту: ұғымы, мазмұны мен маңызы.
Айыпталушы ретінде тұлғаны жауапқа тартудың іс жүргізу тәртіптері. Тұлғаны
айыпталушы ретінде тұлғаны жауапқа тарту туралы қаулы мазмұны мен
нысаны. Дәлелдемелердің жеткіліктілігінің түсінігі.
Айыпталушыдан жауап алу. Айыпталушыны шақыру мен одан жауап алу
тәртібі. Айыпталушының келу мінднттілігі. Айып тағудың іс жүргізу тәртібі.
Айыпталушыдан жауап алудың пәні. Айыпталушы ретінде жауапқа тарту:
түсінігі, маңызы. Айыпталушы ретінде жауапқа тартудың негізі мен тәртібі:
айыпталуышының келу міндеттілігі, айып тағу. Айыпты өзгерту мен толықтыру.
Айып тағу бөлігінде қылмыстық ізге түсу қысқарту. Айыпталушының өз
өркімен айғақ беру кепілдері. Айыпталушыдан жауап алу хаттамасы.
Бұрын тағылған айыпты өзгерту мен толықтырудың негізі мен тәртібі.
Айып тағу бөлігінде қылмыстық ізге түсу қысқарту. Айыпталушының өз
өркімен айғақ беру кепілдері. Айыпталушыдан жауап алу хаттамасы.
Бұрын тағылағн айыпты өзгерту мен толықтырудың негізі мен тәртібі.
Айыптағу бөлігінде қылмыстық ізге түсуді қысқарту.
Семинар сұрақтарының жоспары
1 Айыпталушыны сотұа берудің мағынасы, мәні мақсаты.
2 Айыпталушыны сотқа беруде прокурорға рұқсат берілетін сұрақтар.
3 Айыпталушының сотқа беру кезінде прокурордың қабылдайтын
шешімі. Істі сотқа жібергеннен кейінгі прокурордың әрекеті.
4 Соттылықтың түсінігі мәні. Соттылық түрлері.
5 Қазақстан Республикасындағы соттар жүйесі.
6 Қазақстан Республикасындағы соттардың қызметі.
7 Соттылық туралы дауларды шешу.
8 Есеп шығару.
Бақылау сұрақтары
1 Прокурор қандай мерзім аралығында сотқа беру туралы сұрақты шешу
қажет.
2 Прокурордың сотқа беруі қылмыстық іс жүргізудің жеке сатысы болып
табылады ма?
3 Айыпталушыны сотқа беру туралы қаулыда не көрсетілуі қажет?
4 Қылмыстық істің соттылығы кіммен және қалай белгіленеді.
5 Соттылықтың персоналдық белгісі, заң мен сот алдында барлығының
теңдігі принціпіне негізделе ме?
6 Қандай жағдайларда бір соттап екінші сотқа беруге рұқсат етіледі.
7 Соттылыққа байланысты дауларды заң неге жоққа шығарады.
8 ҚР ҚІЖК 125б 2т қортындылаңыз.
Әдебиеттер [1,3,7,9,51,52,59,60,61,62]
17-тақырып Алдын-ала тергеу сатысындағы тергеу іс-әрекеттері

Тергеу әрекеттерінің түсінігі, олардың жүйесі. Тергеу әрекеттерінің
мазмұны мен құрылысы. Тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде ғылымитехникалық құралдарды қолдану. Тергеу әрекеттері дәлелдемелерді жинаудың
басты тәсілі ретінде.
Тергеу әрекеттерінің түрлері. Жауап алу. Жауап алуға шақыру тәртібі.
Жауап алудың орны мен уақыты. Жауап алудың жалпы шарттары. Куә мен
жәбірленушіден жауап алу. Кәмелетке толмаған куә мен жәбірленушіден жауап
алу ерекшеліктері. Жауап алу хаттамасын рәсімдеуге қойылатын талаптар.
Жауап алу кезінде дыбыс және видео жазбаларды қолдану.
Беттестіру: түсінігі, мақсаттары мен оны жүргізудің іс жүргізушілік
тәртібі. Беттестіруді іс жүргізушілік тәртіппен рәсімдеу.
Қарау: түсінігі, түрлері негіздері және жүргізудің іс жүргізудің іс
жүргізушілік тәртібі. Қарауды жүргізудің жалпы шарттары. Қарауға қатысатын
тұлғалар. Заттай дәлелдемелерді қарау мен сақтау. Адамның мәйітін қарау.
Қарау хаттамасы.
Эксгумация: түсінігі, негіздері және іс жүргізудің іс жүргізушілік тәртібі.
Эксгумацияны жүргізудің өнегелік негіздері. Эксгумацияны хаттамасы.
Куәландыру: түсінігі, түрлері және жүргізудің іс жүргізушілік тәртібі.
Куәландыруға маманның қатысуы. Куәландыру кезінде тұлғалардың
құқықтарының кепілдіктері. Куәландыру хаттамасы.
Танытуға ұсыну: түсінігі, түрлері, жағдайлары мен жүргізудің іс
жүргізушілік жағдайы. Танытуға іс жүргізушілік тәртіппен рәсімдеу.
Тінту мен алу. Тінтудің алудан ерекшелігі. Тінту мен алуды жүргізудің
негіздері мен іс жүргізушілік тәртіптері. Тінту мен алудың түрлері. Жеке тінту.
Тінту мен алуды іс жүргізушілік тәртіппен рәсімдеу.
Почта-телеграф жөнелтілімдерін тұтқындау, оларды қарау мен алу:
негіздері мен жүргізудің іс жүргізушілік жағдайы. Почта-телеграф
жөнелтілімдерін тұтқындаудың іс жүргізушілік жағдайы, оларды қарау мен алу.
Хабарларды жол жөнекей ұстау: негіздері, жағдайлары және жүргізудің іс
жүргізушілік тәртібі. Маманның қатысуы. Хабарды жол жөнекей ұстауды іс
жүргізушілік рәсімдеу.
Сөйлесулерді тыңдау мен жазу: негіздері, жағдайлары және жүргізудің іс
жүргізушілік тәртібі. Сөйлесулерді тыңдау мен жазуды іс жүргізушілік рәсімдеу,
сонымен бірге телефон және басқа да тыңдау құралдары арқылы жүргізілетін
сөйлесулерді тыңдау мен жазу.
Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау: түсінігі,
міндеттері, негіздері мен жүргізудің іс жүргізушілік тәртібі. Айғақтарды оқиға
болған жерде тексеру мен нақтылау хаттамасы.
Тергеу эксперименті: түсінігі, түрлері, міндеттері, негіздері және
жүргізудің іс жүргізушілік тәртібі. Тергеу экспериментінің хаттамасы. Тергеу
экспериментінің айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылаудың
айырмашылығы.
Сот сараптамасы: түсінігі, негіздері және оны тағайындау мен жүргізудің
іс жүргізушілік тәртібі. Сараптаманы міндетті түрде тағайындау. Сот
сараптамасын жүргізуі тапсырылуы мүмкін тұлғалар. Сараптама түрлері: жеке

сарапшының сраптаманы өзі жүргізуі, комиссиялық, кешенді, қосымша және
қайталама сарптамалар.
Сараптама жүргізуі үшін тұлғаны медициналық мекемеге орналастыру.
Сарапшыдан жауап алу. Сезіктіге, айыпталушыға, жәбірленушіге, куәға
сарапшының қорытындысын ұсыну.
Сараптамалық зерттеу үшін үлгілер алу: негіздері мен іс жүргізушілік
тәртібі. Сараптамалық зерттеу үшін үлгілер алуға рұқсат берілетін тұлғалар.
Тергеушінің, анықтаушының, сарапшының, дәрігердің және басқа да
мамандардың сараптамалық зерттеу үшін үлгілер алу тәртіптері.
Саравптамалық зерттеу үішн үлгілер алу кезінде тұлғалардың құқықтарын
қорғау. Сараптамалық зерттеу үшін үлгілер алуды іс жүргізушілік тәртіппен
рәсімдеу.
№ 1 Семинар сұрақтарының жоспары
1 Өндірістік тергеу түсінігі, түрлері және жалпы ережелері
2 Өндірістік тергеу әрекетіндегі НТС қолданылуы
3 Айыпталушы тұлғаның жауапкершілікке тартудың түсінігі, мәні және
негізгі іс жүргізудің реті.
4 Айыптаушыдан жауап алу.
5 Айыптауға өзгертулер мен толықтырулар енгізу.
6 Жауап алу. Өндірістік жауап алудың жалпы ережелері.
7 Беттестіру.
8 Өткізудің негізгі және іс жүргізу реті.
9 Есеп шығару.
Бақылау сұрақтары
1 «Тергеу әрекетіне» анықтама беріңіз және анализдеңіз.
2 «Тергеу әрекеті» және «жедел іздестіру әрекеті» түсініктерінің
арақатынасы.
3 Айыпталушы тұлғаны жауаптылыққа тарту қандай әрекеттерінде
құралады.
4 Айыпталушы ретінде тұлғаны жауаптылыққа тарту қаулыға заңмен
қандай талаптар қойылады.
5 Айыпталушы қылмыс жасағанын дәлелдейтін дәлелдемелерді келтіру.
6 Тұлға айыпталушы ретіндегі «Негіздердің жеткеліктігі» деген сөзді
қалай түсінуге болады.
7 Тұлғаны айыпталушы ретінде жауапкершілікке тартудың құқықтық
салдары.
8 Жауап алу кезінде бейне және дыбыс жазбаларды жүргізу ретінде
қолдану.
9 Жәбірленуші мен куәгерден жауап алудың айырмашылығы.
10 Жауап алуға шақыру мен кәмелетке толмағандар және
жасөспірімдерден жауап алудың ерекшеліктері.
11 Айыпталушыдан жауап алудың ерекшеліктері
12 Жауап алу қаулысына қандай талап қойылады.

№ 2 Семинар сұрақтарыныңжоспары
1 Тану түсінігі, түрі, шарттары іс жүргізу реті
2 Қараудың түрлері, түсінігі, негіздері.
3 Өндірістік қараудың іс жүргізудің реті.
4 Өндірістік куәландірудің түсінігі, түрлері және іс жүргізушілік реті.
5 Тінту және алу өндірісінің түсінігі және негізгі іс жүргізу реті. Тінту
мен алудың айырмашылығы.
6 Пошталық-телеграфтық кориспонденцияға тыйым салудың негізі және
іс жүргізу реті.
7 Сөйлемдерді жазу және таңдау өндірісінің ерекшелігі және өндірістік
реті.
8 Есеп шығару.
Бақылау сұрақтары
1 Қандай заттар тануға жатпайды.
2 Қандай жағдайлардан тануға жатпайды.
3 Тергеудегі тану мен медициналық танудың ерекшелігі.
4 Мәйітті эгзгумациялау қандай жағдайда және қандай ретте жүргізіледі.
5 Қандай жағдайларда тану жүргізуге маман қажет етіледі.
6 Жеке тінту немен ерекшеленеді.
№ 3 Семинар сұрақтарының
1 Орында жауап беруді тексеру және нақтылау. Өндірісінің негізі және іс
жүргізу реті.
2 Өндірістік тергеу эксперементінің түсінігі, негізі және қолданудың іс
жүргізушілік реті. Тергеу эксперементінің түрлері.
3 Өндірістік сараптаманың негізі және қолдануының іс жүргізушілік
реті.
4 Өндірістік сараптама тағайындау кезіндегі айыптаушының құқығы.
5 Салыстырмалы зерттеуге алынатын үлгілердің негізі және іс
жүргізіушілік реті.
6 Эксгумация: негізі және оны өткізудің іс жүргізушілік реті.
7 Куәландіру: түсінігі, түрлері, өндірісінің іс жүргізушілік реті.
Куәландыру кезінде маманның қатысуы.
8 Есеп шығару.
Бақылау сұрақтары
1 Оқиғалық жағдайлардың мақсаты.
2 Сараптама белгілеудің негізгі ерекшеліктерін көрсетіңіз бірінші белгілі
бір экспертке тапсырылатын сараптама.
3 Салыстырмалы зерттеуге алынатын үлгілердің қаулысында не
көрсетілуі қажет
4 Қандай жағдайларда айыптаушы стационарлық сараптамаға жіберілуі
мүмкін.

18-тақырып Алдын-ала тергеудің аяқталуы
Алдын ала тергеудің аяқталуының түсінігі, оның нысандары. Алдын ала
тергеудің аяқталуының негізі мен жағдайлары. Айыптау қорытындысын
жасаумен алдын ала тергеудің аяқталуы. Айыптау қорытындысын прокурорға
бағытталған істер бойынша тергеу әрекеттерінің аяқталуы туралы хабарлау.
Жәбірленушіні, азаматтық талапкерді, азаматтық жауапкерді және оның
өкілдерін қылмыстық іс материалдарымен таныстыру.
Қылмыстық істердің материалдарымен танысу кезінде туындалған
өтініштерді қарау мен шешу.
Қылмыстық іс материалдарымен таныстыру туралы хаттама: құрылысы
мен мазмұны.
Айыптау қорытындысы: түсінігі, маңызы. Айыптау қорытындысының
мазмұны мен нысаны, оның тұлғаны айыптаушы ретінде жауапқа тарту туралы
қаулымен байланысты.
Қылмыстық істі прокурорға жолдау.
Алдын-ала тергеуді аяқтау нысандары. Жәбірленушінің, азаматтық
талапкердің, азаматтық жауапкердің, олардың өкілдерінің іс материалдарымен
танысуы.Айыптау қорытындысы, оның мазмұны мен нысаны. Прокурордың
айыптау қорытындысымен келіп түскен іс бойынша іс-әрекеті. Айыпталушыны
сотқа беру.
Семинар сұрақтарының жоспары
1 Алдын ала тергеуді тоқтатудың шарттары және түсінігі ,пәні, негізі.
2 Айыпталушыны іздестіру.
3 Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу ретін тоқтата тұру және қайта
өндіру.
4 Алдын ала тергеуді бітірудің түсінігі және формасы.
5 Іс жүргізуге қатысушылардың іспен танысуының іс жүргізушулік реті.
6 Айыптау қортындысы. Оның мазмұны мен формасына қойылатын
талаптар.
7 Қылмыстық істі прокуратураға жіберуі.
8 Есеп шығару.
Бақылау сұрақтары
1 Қылмыстық іс бойынша өндірісті тоқтата тұрудың жалпы және жеке
шарттарын атаңыз.
2 Іс бойынша өндірісті тоқтата тұрудың іс жүргізушілік салдары қандай.
3 Айыптау ретіндегі адамда тану үшін тергеуші қандай әрекеттер
қолданады.
4 Өндірістік істі тоқтата түру кезіндегі айыпталушыны іздеу
хабарландыруының реті.
5 Іс бойынша анықтау өндірісін тоқтата тұру мүмкін бе, егер бұған
алдын ала тергеу міндетті болса.

6 Егер тоқтатылған іс қандай жағдайларда қайта қозғалады.
7 Алдын ала тергеу өндірісі міндетті емес, анықтаушы істің аяқталуы
мен алдын ала тергеудің аяқталуының айырмашылығы.
8 Айыпталушы мен оның қорғаушысының іспен танысу реті.
9 Қылмыстық іс тоқтатылған кездегі айыптаушы мен жәбірленушінің
қандай құқықтыры болады.
10 Айыптау қортындысының мағынасы қандай? Айыптау қортындысын
құрастыру тәсілдеріне қысқаша мінездеме беріңіз?
19-тақырып Басты сот талқылауының жалпы шарттары. Соттылық
Басты сот талқылау сатысының мәні, маңызы және міндеттері. Басты сот
талқылауы жалпы шарттарының ұғымы мен маңызы. Сот талқылауының
тікелей ауызша және үздіксіз болуы.
Басты сот талқылауына сотталушының қатысуы, оның құқықтары мен
міндеттері. Сотталушысыз істі талқылаудың негіздері. Қорғаушының басты сот
талқылауына қатысуы, оның құқықтары мен міндеттері. Қорғаушының сот
талқылауына келмеудің салдары.
Мемлекеттік айыптаушының басты сот талқылауына қатысуы, оның
құқықтары мен міндеттері. Жәбірленушінің басты сот талқылауына қатысуы,
оның құқықтары мен міндеттері. Жәбірленушінің сот талқылауына келмеудің
салдары.
Азаматтық талапкер мен азаматтық жауапкердің басты сот талқылауына
қатысуы, олардың құқықтары мен міндеттері. Олардың келмеудің салдары.
Басты сот талқылауының шегі.
Басты сот талқылауын кейінге қалдырудың негіздері мен іс жүргізушілік
тәртіптері. Қылмыстық істі тоқтата тұрудың негізі мен іс жүргізушілік тәртібі.
Бұлтартау шарасы туралы және олардың мерзімдері туралы мәселелерді
шешу.
Басты сот талқылауында қылмыстық істерді қысқарту.
Басты сот талқылауында қаулылар шығару тәртіптері. Басты сот
талқылауында тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында қолданылатын шаралар.
Соттылық ұғымы, маңызы және түрі. Істердің пәндік белгіге байланысты
соттылығы. Істердің аумақтық белгісіне байланысты соттылық. Істердің жеке
дербестік субъект белгіге байланысты соттылығы. Қылмыстық істі соттылығы
бойынша беру. Соттылық туралы дауларды шешу. Қылмыстық істерді біріктіру
негізіндегі соттылықты анықтау.
Семинар сұрақтарының жоспары
1 Басты сот талқылауының мәні, мағынасы және мақсаттары.
2 Сот талқылауының жалпы шарттары.
3 Келіп түскен қымыстық іс бойынша соттық әрекеті. Басты сот
талқылауын тағайындау формасы.
4 Алдын ала таңдауды өткізудің түсінігі, негізі және реті.
5 Басты сот талқылауының құрылымы.

6 Сот талқылауының дайындық бөлімі.
7 Есеп шығару.
Бақылау сұрақтары
1 Неліктен басты сот талқылауы, қылмыстық іс жүргізудің орталық
сатысы болып табылады.
2 Қылмыстық іс жүргізу жүргізу қағидалары мен сот талқылауының
жалпы шараларының арақатынасына анализ беріңіз?
3 Сот талқылауының шегі қандай критерилермен анықталады.
4 Қандай жағдайда қылмыстық іс сотта айыпталушыз қарастырылуы
мүмкін?
5 Қандай жағдайда сот талқылау кейінге шегерілуі мүмкін?
6 Басты сот талқылауын тағайындау қаулысының мазмұны қандай
талапқа сай келуі қажет?
7 Келіп түскен іс бойынша сот шешімді қандай мерзімде шешім шығару
қажет?
8 Қылмыстық істі сот қосымша тергеуге қайтарып жіберу реті мен
негізі.
20-тақырып

Басты сот
талқылауы

талқылауын

тағайындау.

Басты
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Басты сот талқылауын тағайындау сатысының ұғымы мен маңызы,
міндеттері. Келіп түскен қылмыстық істер бойынша соттың іс әрекеттері. Келіп
түскен істер бойынша судъя қабылдайтын шешімдердің түрлері. Шешімдерді
қабылдаудың мерзімдері. Сотқа келіп іс бойынша анықталуға жататын
мәселелер.
Алдын ала тыңдауды тағайындаудың түсінігі мен тәртіптері. Алдын ала
тыңдауды жүргізудің іс жүргізушілік тәртібі. Алдын ала тыңдау процесінде
прокурордың айыпты өзгертудің салдары.
Басты сот талқылауын тағайындаудың негіздері мен іс жүргізу тәртіптері.
Басты сот талқылауын тағайындау туралы қаулының мазмұны мен нысаны.
Қосымша тергеуді жүргізу үшін қылмыстық істі қайтарудың негіздері мен
тәртіптері. Қылмыстық істі тоқтата тұру мен қысқартудың негіздері мен
тәртіптері.
21-тақырып Басты сот талқылауы
Басты сот талқылауы сатысының ұғымы, оның жүйесі. Басты сот
талқылауы сатысының мәні, міндеттері және маңызы. Басты сот талқылауы –
қылмыстық іс жүргізудің басты сатысы.
Басты сот талқылауының құрылысы.
Сот талқылауының дайындық бөлімі, оның түсінігі, мазмұны, міндеттері
мен маңызы. Басты сот талқылауын ашу. Басты сот талқылауына шақырылған
тұлғалардың келуін тексеру, олардың құқықтары мен міндеттерін түсіндіру,

сотталушының жеке басын анықтау, соттың құрамын жариялау, залдан
куәларды шығару, өтініштер мен қарсылықтарды шешу тәртіптері.
Сот тергеуі, оның мәні, маңызы және тәртібі. Сот тергеуінің басталуы.
Сот тергеуінде сотталушының позициясын анықтау. Сот тергеуіндегі соттың
атқаратын іс-әрекеттері.
Сотталушыдан жауап алу. Сотталушының жауабын жариялау.
Жәбірленушіден, куәдан жауап алу. Кәмелетке толмаған жәбірленуші мен
куәдан жауап алу ерекшеліктері. Жәбірленушіден, куәнің жауаптарын жариялау.
Сараптама тағайындау. Сарапшыдан жауап алу. Заттай дәлелдемелерді алу.
Заттай дәлелдемлерді қарау. Жерлерді және тұрғын үйді қарау. Дәлелдемелерді
зерттеуді шектеу негіздері. Сот тергеуінің аяқталуы.
Сот талқылауында істі қысқартылған тәртіппен қарау: түсінігі, негіздері.
Сот жарыссөзінің мазмұны, тәртібі, олардың мазмұны. Сот жарыссөзіне
қатысушы тұлғалардың репликалары.
Сотталушының соңғы сөзі: түсінігі, маңызы. Сот тергеуін қайта
жаңғырту.
Үкім: түсінігі, маңызы, мәні. Үкім қылмыстық іс бойынша сот төрелігінің
акті ретінде. Үкімнің, айыптау қорытындысының, айыпталушыны сотқа беру
туралы қаулының, және басты сот талқылауын тағайындау туралы қаулының
ара қатынастары.
Үкімді шығару. Үкімнің заңдылығы мен негізділігі. Үкімді шығару
кезінде сот шешетін мәселелер. Судьялардың кеңесу құпиясы. Судьялардың
кеңесу тәртіптері. Судьяның ерекше пікрі.
Үкімнің түрлері. Айыптау үкімін шығарудың негіздері. Айыптау үкімінің
түрлері. Ақтау үкімін шығару нысандары. Үкімді жасау.
Үкімді жариялау. Сот отырысы заңының сотталушының қамаудан
босатудың негіздері. Үкімнің көшірмесін ұсыну.
Соттың жеке анықтамалары, негіздері, және оның шығарудың тәртіптері.
Үкімді шығарумен бірге сот шешетін меселелер.
Семинар сұрақтарының жоспары
1 Соттық тергеу оның мәні, мағынасы және мазмұны.
2 Сот тергеуін жаңарту реті мен шарты.
3 Ұсталған немесе айыптаушының ақырғы сөзі оның мазмұны және
мәні.
4 Үкімнің мазмұны және формасы.
5 Үкім түсінігі, мәні және мағынасы.
Әдебиеттер [1,3,7,9,30,39,44,62]
22-тақырып

Соттың заңды күшіне енбеген үкімдерді мен
қаулыларын қайта қарау (Апелляциялык өндіріс)

Апелляциялық өндіріс сатысының ұғымы, маңызы және міндеттері.
Үкімге апелляциялық шағымдануға, наразылық келтіруге құқылы субъектілер.

Апелляциялық тәртіппен істерді қарайтын соттар. Үкімге апелляциялық
шағымдар мен наразылық берудің тәртіптері мен мерзімдері. Шағым мен
наразылықты беру мерзімін қалпына келтіру тәртіптері. Шағымда беру және
наразылықты келтіру туралы хабарлау. Шағымда беру мен наразылықты
келтірудің салдары.
Бірінші сатылы сот қаулысына жеке шағым мен наразылық беру.
Апелляциялық қарау пәні, және апелляциялық сатыда істі қараудың шегі.
Істі апелляциялық сатыда қарау мерзімі.
Апелляциялық шағым мен наразылық : нысаны мен мазмұны.
Апелляциялық сатылы сотта отырысты тағайындау. Істі апелляцияық
сатыда қараудың іс жүргізу тәртіптері мен мерзімдері.
Бірінші сатылы соттың үкімін өзгерту мен жою негіздері.
Ақтау үкімін жою мен өзгерту жағдайлары. Сот тергеуінің біржақтылығы
мен толықсыздығы. Қылмыстық іс жүргізу заңын елеулі бұзылуы. Қылмыстық
заңды дұрыс қолданбау. Сот тағайындаған жазаның сәйкес келмеуі.
Қылмыстық қысқарту мен айыптау үкімін жою. Жаңа сот талқылауына
жіберу арқылы үкімді жою.
Апелляциялық қаулының
мазмұны, оны шығарудың
тәртібі.
Апелляциялық сатылы соттың қаулысын орындауды жүзеге асыру тіртіптері.
Апелляциялық сатылы сотта істі қайта қарау.
Бастапқы үкім жойылғаннан кейін бірінші сатылы сотта істі қарауы.
Семинар сұрақтарының жоспары.
1 Апеляциялық өндірістің мағынасы және негізі. Апеляцияның негіздері.
2 Апеляциялық шағымданудың мерзімдерінің реті.
3 Апеляциялық инстанциядағы істерді қарау мерзімдері, пәні және іс
жүргізу реті.
4 Апеляциялық қаулылар олардың түрлері және мазмұны. Шешімді
өзгерту және алып тастау негізі.
5 Есеп шығару.
Бақылау сұрақтары
1 Апеляциялық инстанциядағы дәлелдеу бағасының ерекшеліктері
қандай.
2 Апеляцияның негізгілерін атаңыз.
3 Апеляциялық инстанциядағы прокурордың рөлі қандай.
4 Апеляциялық инстанцияны жаман жаққа бұрылуына жол бермеудің
мәні немен қортындыланады.
5 Бірінші инстанциядағы сот тергеуінен, апеляциялық инстанциядағы
сот тергеуінің айырмашылығының спецификасы.
6 Апеляциялық инстанциядағы іс қандай жағдайда қайта қаралуы
мүмкін.
Әдебиеттер [1,3,7,9,30,39,44,50,62].
23-тақырып Соттың үкімдері мен қаулыларын орындау

Үкімді және қаулыны орындау сатысының мәні мен маңызы. Үкімді
орындау сатысында қылмыстық іс жүргізу принциптерін жүзеге асыру. Сот
үкімдері мен қаулыларын орындауға кірісу тәртібі. Үкім мен қаулыны
орындаудағы ішікі істер органдарының рөлі. Кәмелетке жасқа толғандары бас
бостандығынан айыру үкімін орындау.
Үкімді орындауды жүзеге асыратын органдар мен тұлғалар.
Үкімін орындалуын кейінге қалдыру.
Үкімді орындау кезінде соттың қарайтын мәселелері.
Кәмелетке толмағандарға қатысты бас бостандығынан айыру үкімдерін
орындау. Үкімді және қаулыны орындау. Кезінде туындалатын іс жүргізушілік
мәселелер. Соттылықты алу туралы өтініштерді соттың қарауы.
Жазаны ауыстыру, өзгеру, жою және жазадан босату. Соттың үкімі мен
қаулысының орындалуы заңдылығына прокурордың қадағалауы.
Семинар сұрақтарының жоспары.
1 Шешімді орындау сатысының түсінігі және мәні.
2 Шешімінің заңды күшке енуі және шешінің орындалу реті.
3 Шешімінің орындалуын шегеру.
4 Шешімінің орындалу сатысында туындайтын сұрақтар.
5 Шешімінің орындалуымен байланысты сұрақтарды шешудің іс
жүргізушілік реті.
6 Шешімінің орындалу сатыларының заңдылығын прокурорлық
қадағалау.
7 Есеп шығару.
Бақылау сұрақтары
1 Шешімінің орындалу реті
2 Шешімінің орындалуын жүзеге асыратын огандар
3 Шешімінің орындалуына байланысты сұрақтарды шешуге құқылы
соттар.
4 Шешімінің орындалуын шегерудің іс жүргізушілік және материалдың
негіздері.
5 Жазаны атқару кезінде сот шешімге өзгерту енгізуге құқығы барма?
Әдебиеттер [1,3,7,9,30,39,44,62]
24-тақырып Заңды күшіне енген сот шешімдерін қайта қарау өндірісі
Қадағалау өндірісінің ұғымы, маңызы және міндеттері. Апелляциялық
өндірістен ерекшелігі. Заңды күшіне енген сот үкімдерін, қаулыларын қайта
қару негіздері.
Қадағалау өндірісін қорғау тәртібі. Қадағалау тәртібінде қарсылық беру
құқығы бар тұлғалар шеңбері. Қадағалау саты саттарының шешімдерінің
түрлері мен мазмұны. Үкімді жою немесе өзгерту негіздері.

Сотта қадағалау шағымдарын алдын ала қараудың тәртібі мен мерзімдері.
Тексеру жүргізу үшін соттан істі сұратып алу. Шағымды алдын ала қарудың іс
жүргізу салдары. Сот үкімдерін, қаулыларын орындауды тоқтата тұрудың
негіздері мен тәртіптері.
Қадағалау сатысында істі қарау тәртібі. Қадағалау сатылы соттың
отырысына қатысушылар, олардың құқықтары мен міндеттері.
Қадағалау сатылы соттың шығаратын шешімдердің түрлері. Заңды күщіне
енген сот үкімдерін, қаулыларын өзгерту мен жою негіздері. Аса ауыр
қылмыстар немесе қылмыстық істі қысқарту туралы заңды қолдану қажеттілігі
немесе тағайындалған жаза жеңілдігіне байланысты ақтау үкімін, айыптау
үкімін қадағалау тәртібімен жою жағдайлары.
Қадағалау сатылы сотта істі қарау кезінде дәлелдемелерді бағалаудың
ерекшеліктері.
Қадағалау сатылы соттың қаулысына қойылаттын талаптар.
Үкімді және сот қаулысын жоюдан кейін істерді қарау.
Сот үкімдеріне, қаулыларына қайтадан шағымдану, наразылық келтіру
тәртіптері.
Семинар сұрақтарының жоспары
1 Қадағалау инстанциясындағы өндірістің басталу негізі және мағынасы,
мәні.
2
3
4
негізі.
5
6

Қадағалау инстанциясында сот өндірісінің іс жүргізушілік реті.
Қадағалау инстанциясындағы сот шешімінің мазмұны және түрлері.
Қадағалау инстанциясындағы сот шешімін өзгерту немесе тоқтату
Сот қаулысы мен шешімін тоқтатқан кейін істі қарау.
Есеп шығару.

Бақылау сұрақтары
1 Кассациялық және апеляциялық өндірістен қадағалау өндірісінің
айырмашылығы.
2 Істі соттық қадағалау реті бойынша қандай соттың инстанцияллар
қарауға құқылы.
3 Қадағалау шағымдарын сотта алдын ала қараудың іс жүргізушілік реті.
4 Шешімге шағым түскенде қылмыстық іс қандай жағдайда алынады.
5 Сот шешімінің орындалуын тоқтатып негіз не болып табылады.
Әдебиеттер [1,3,7,9,30,39,44,62]
25-тақырып

Жанадан ашылағн мән-жайларға
бойынша іс жүргізуді қайта бастау

байланысты

іс

Жанадн ашылған мән-жайларға байланысты іс жүргізуді қайта бастау
сатысының мәні, маңызы және міндеті. Жаңадан ашылған мән-жайларға
байланысты іс бойынша іс жүргізуді қайта басталатын қылмыстық істер
бойынша соттар шешімдері.

Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша іс жүргізуді қозғаудан бас
тартудың негізі мен тәртібі.
Жаңадан ашылған мән-жайларды тергеу тәртіптері. Тексеріс және тергек
жүргізілгеннен кейінгі прокурордың іс әрекеттері. Прокурор қорытындысы.
Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша іс жүргізу туралы мәселелерді
соттың шешуі. Прокурордың қорытындысын қарау бойынша сот шығаратын
қаулылар түрлері.
Сот шешімдерін жоюдан кейін жүргізілетін іс жүргізу.
Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша іс жүргізуді қайта бастау
кезіндегі азаматтық талап.
Семинар сұрақтарының жоспары
1 Жаңа ашылған мән-жайларға байланысты істі қайта қараумәні,
мағынасы және мақсатты.
2 Жаңа ашылған мән-жайларға байланысты істі қайта қарау
мерзімдерінің негізі.
3 Жаңа ашылған мән-жайларға байланысты істі қайта қараудың іс
жүргізушілік реті.
4 Тексеру және тергеу аяқталғаннан кейінгі прокурордың әрекеті.
5 Сот шешімін алып тастағаннан кейінгі сот ісі.
6 Есеп шығару.
Әдебиеттер [1,3,7,9,30,39,44,62]
26-тақырып Қылмыстық ісьердің жекелеген санаттары бойынша іс
жүргізудің ерекшеліктері
Жеке тәртіппен қылмыстық ізге түсудің жүзеге асырылуының түсінігі,
мәні. Қылмытық ізге түсу жеке түрде асырылуы мүмкін қылмыстар тізбегі.
Жеке айыптау істері бойынша судьяның іс әрекеті. Жеке айыптау істері
бойынш шағымды қарау бойынша судьяның іс әрекеттері.
Жеке айыптау істері бойынша тараптар ынтасымен дәлелдемелерді ұсыну
мен жинау. Сот отырысында жеке айыптау істерін қарау тәртіптері. Сот
талқылауын тағайындаудың мерзімдері. Кері шағым жеке айыптау істерімен
біріктіру бойынша сот отырысында қарау тәртіптері. Тараптардың келісуі. Сот
тергеуі.
Жеке айыптау істері бойынша соттың шығаратын шешімдері. Жеке
айыптау істерін қысқартудың негіздері.
Кәмелетке толмағандардың қылмыстары туралы істер бойынша сот
төрелігін жүзеге асырудың халықаралық стандартты және тәртіптері.
Кәмелетке толмағандардың қылмыстары туралы істер бойынша іс жүргізу
тәртібі. Кәмелетке толмағандардың істері бойынша дәлелдеуге жататын мәнжайлар тізбесі; кәмелетке толмағандардың істері бойынша жариялылықты
шектеу тәртібі істері бөлек өндіріске бөлектеу; кәмелетке толмағандарға
қатысты бұлтартпау шарасын таңдау ерекшеліктері; кәмелетке толмағаннан
жауап алужәне қорғаушының, заңды өкілдердің, педагог және психологтың

қатысуы. Кәмелетке толмағанға қатысты кешенді психология-психиатриялық,
психологиялық сараптама жүргізу. Кәмелетке толмағанды арнайы балалар
мекемесіне орналастыру.
Кәмелетке толмағандардың қылмыстары туралы істері бойынша іс
жүргізудің заңдылығына прокурорлық қадағалау.
Қазақстан Республикасының Конституциясы – барлығының заң және сот
алдындағы теңдігі туралы.
Қазақстан Республикасының депутатына қатысты қылмыстық істі қозғау,
қамауға алу, күштеп әкелудің іс жүргізушілік тәртіптері.
Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесінің төрағасы мен
мүшелеріне қатысыт қылмыстық іс қозғау, қамауға алудың, күштеп алудың іс
жүргізушілік тәртіптері.
Судьяға қатысты алдын ала тергеуді жүргізудің ерекшеліктері.
Қазақстан Республикасының Бас прокурорына қатысты алдын ала тергеу
жүргізудің ерекшеліктері. Қазақстан Республикасының Бас прокурорына
қатысты жүргізудің ерекшеліктері. Қазақстан Республикасының қатысты сот
талқылауын жүргізудің ерекшеліктері.
Қылмыстық ізге түсуден дипломатиялық иммуниттері бар тұлғалар.
Дипломатиялық иммуниттері бар тұлғаларға қатысты қылмыстық іс қозғау
және оларды қылмыстық жауапқа тарту ерекшеліктері.
Дипломатиялық иммуниттері бар тұлғаларды ұстау емн қамауға алу.
Жауап беруден дипломатиялық иммунитет. Мекен-жайлар мен құжаттардың
дипломатиялық иммуниттері.
Семинар сұрақтарының жоспары
1 Кәмелетке толмағандардың қылмыстық ісінің тергеу ерекшеліктері.
2 Кәмелетке толмағандардың ісін алдын ала тергеу ерекшеліктері.
3 Бірінші сот инстанциясында кәмелетке толмағандар ісін жүргізу.
4 Кәмелетке толмағандар ісіндегі шектеу.
5 Тәрбиелік міндеттеу шараларын қолдануға байланысты жазадан бастау
негізі.
6 Есеп шығару.
Бақылау сұрақтары
1 Ювекалдық юстиция концепциясына жалпы бінездеме беріңіз.
2 Кәмелетке толмағандардың іс жүргізу ерекшелігі немен ерекшеленеді.
3 Бұл категориядағы істің дәлелдеу пәнінің ерекшелігі.
4 Кәмелетке толмаған адамның заңды өкілі, психологиясы, оқытушысы
қандай іс жүргізушілік қызмет атқаруы қажет?
5 Тәрбиелік міндеттеу шарасын қолдануға байланысты жазадан босату
негіздерін атаңыз.
Әдебиеттер [1,3,7,9,44,56,61]
27-тақырып Қылмыстық іс жүргізудегі айырықша іс жүргізу

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөнінде іс
жүргізу негіздері. Аталмыш сипаттағы істер бойынша дәлелдеуге жататын мәнжайлар. Психикалық аурулармен ауыратын тұлғаларға қатысты қауіпсіздік
шаралыры.
Ата аналарының, қамқоршысының, асырап алушының қарамағына беру,
арнайы медициналық мекемеге орналастыру.
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолдану туралы іс
жүргізілетін тұлғаның құқықтары.
Алдын ала тергеудің аяқталуы. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу
шараларын қолдану туралы мәселені шешу үшін сотқа істі бағыттау туралы
қаулының мазмұны мен нысаны. Осы санаттағы істер бойынша қысқартудың
негіздері мен тәртібі.
Есі дұрыс емес тұлғалардың қоғамға аса қауіпті қылмыстары туралы істер
бойынша сот талқылауының ерекшеліктері.Осы істер бойынша сот шешетін
мәселелер. Сот қаулылардың түрлері. Сот қаулыларына шағымдану мен
наразылық келтіру. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын
қысқартудың, өзгертудің және ұзартудың негіздері. Медициналық мәжбүрлеу
шаралары қолданылатын тұлғаларға қатысты қылмытсық істі қайта жаңғырту.
Құқықтық көмекті көрсету мәселелері бойынша қатынас жасау тәртібі. Іс
жүргізушілік әрекеттерді жүргізу туралы тапсырманы орындау мазмұны. Іс
жүргізушілік әрекеттерді жүргізу туралы тапсырманың мазмұнына және
нысына қойылатын талаптар.
Куәні, жәбірленушіні, азаматтық талапкерді, азаматтық жауапкерді, және
олардың өкілдерін, сарапшылар шақыру және олардан жауап алу.
Қылмыстық ізге түсуді жалғастыру үшін іс материалдарын жолдау.
Қылмыстық ізге түсуді жалғастыру және қылмыстық ізді қозғау туралы
өтініштерді орындау.
Қылмыстық жауапқа тарту үшін және үкімді орындау үшін тұлғаны беру
туралы талапты жолдау. Шетел мемлекетінің азаматын беру туралы талапты
орындау. Берілген тұлғаның қылмыстық жауапкершілігінің шегі. Бруден бас
тарту. Азаматтығы жоқ тұлғаға, басқа мемлекеттің азаматына қатысты
қылмыстық ізге түсуді жалғастыру және оларды беру. Экстрадициялық қамауға
алудың негіздері мен тәртібі.
Жазасын өтеу үшін Қазақстан Республикасының азаматын қабылдау
туралы өтінішін қарау.
Шетел мемлекеті соының үкімін орындауына байланысты мәселелерді
соттың шешу тәртіптері.
Семинар сұрақтарының жоспары.
1 Медициналық шараны қолдану негізі. Қоғамға қауіпті істер және
адамның өзін-өзі билей алмайтын ес түссіз кезінде сонымен қатар қылмыс
жасағаннан кейін белгілі бір ауруға шалдыққан адамның қылмыстық істерін
тергеу, алдын ала тергеу реті.
2 Психалогиялық аурумен ауыратын адамдардан қорғану шараларын
қолдану.

3 Медециналық міндеттеу шаралары қолданылатын тұлғаның
құқықтары.
4 Ауру адамдар байланысы қылмыстық істердің соттың талқылау
спецификасы.
5 Сот қаулыларының түрлері.
6 Есеп шығару.
Бақылау сұрақтары
1 Жеке шағымдардың мазмұнына қандай талаптар қойылады?
2 Соттың жеке айыптау шағымдарын қарастыру мерзімі қандай?
3 Жеке шағымдарға байланысты сот қандай шешім қабылдауға құқылы?
4 Жеке айыптау істеріне байланысты сот отырысын тағайындау реті
қандай?
5 Медициналық сипаттағы міндеттеу шараларын қолдану негіздері
қандай?
6 Қоғамға қауіпті беру адамдардың істері туралы тергеуді аяқтау
ерекшеліктері қандай?
7 Бұл категориядағы істерді дәлелдеу пәнінің қалай бекітіледі?
Әдебиеттер [1,3,5,7,9,39,44,57]

СӨЖ МАЗМҰНЫ (күндізгі оқу бөлімі)
№

Бақылау
нысаны

СРО түрлері

Бақылау түрлері

Сағат көлемі

1

Лекция сабағына
дайындық

2

Үй жұмысын орындау

коспект

Семинар сабағына
дайындық
Аудитория сабағына
кірмеген материалды
оқу
Семестр
тапсырмаларын
орныдау
Бақылау жұмысына
дайындық

Жұмыс
дәптері

Есептерді шешу

15

конспект

коллоквиум

10

Курстық
жұмыс

Жұмысты қорғау

15

РК1, РК2, емтихан

5

3
4
5
6

Сабаққа қатысу

30
15

Барлығы

90

СӨЖ МАЗМҰНЫ (сырттай оқу бөлімі)
№
1
2

3

4
5
6

Бақылау түрі

Сағат
көлемі

сабаққа қатысу

20

конспект
жұмыс дәптері

жеке әңгімелесу,
есеп шешу

30

Аудитория сабағына
кірмеген материалды оқу

конспект

коллоквиум

Семестрлік
тапсырмаларды орындау

курстық жұмыс

СӨЖ түрі
Дәріс сабақтарына
даярлық
Семинар сабақтарына
даярлық, үй тапсырмасын
орындау

Бақылау жұмысын
орындауы мен қорғауы
Бақылау шараларына
даярлық

Есеп формасы

Бақылау жұмыс

жұмысты қорғау

37

15

Жеке қабылдау
10
АБ1, АБ2,
емтихан

5

Барлығы

117

Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар
1-тақырып Кінәсіздік презумциясы
Презумция объективтік құқықтық жағдай ретінде. Кінәсіздік
презумциясының мәні және мағынасы. Кінәсіздік презумциясы қағидасының
бұзылуынан кейінгі жағдай.
Әдебиеттер [1,2,3,4,5,6,8]
2-тақырып Қылмыстық қудалау
Қылмыстық құдалаудың түсінігі және мазмұны. Қылмыстық құдалауды
жүзеге асырушы негізгі шарттар. Қылмыстық құдалау формалары: жеке,жекежария, жария-жеке және жария істерді құдалау және айыптау. Диспазитивтік
пен жариялық принципі.
Әдебиеттер [1,2,3,4,5,6,8]
3-тақырып

Қылмыстық
қадағалау

қудалау

заңдылығын

прокурорлық

Жедел-іздестіру қызметін қадағалау. Сот алдында және істі сот қараудағы
прокурордың міндеті.
Әдебиеттер [1,2,3,4,5,6,8]
4-тақырып Қылмыстық құдалаудың босату жағдайлары
Қылмыстық құдалауды жүзеге асыруға жол бермейтін жағдайлар.
Келтірілген зардапты өтеу және жәбірленуші мен келісуімен байланысты
қылмыстық істі талқылау. Қылмысты қудалау органдары және олардың міндеті.
Соттық қылмыстық істі тоқтату және қылмыстық істі тергеуден бас тарту
қаулыларына байланысты қылмыстық қудалау органдарының міндеттері.
Әдебиеттер [1,2,3,4,5,6,8]
5-тақырып Қылмыстық іс жүргізудегі азаматтық талап
Азаматтық талаптың пәні, қылмыстық іс жүргізудегі оның іс жүргізушілік
реті мен негізі. Қылмыстық іс жүргізуде азаматтық талаптың табиғат.
Азаматтық талап бойынша шешім. Азаматтық талапты қамтамассыз ету.
Қылмыстық істің тоқтатылуы, айыптау және ақтау шешімінің қаулыларындағы
азаматтық талаптың шешілуі.Азаматтық талап бөлімінде сот қаулысы мен
шешімін орындау. Қылмыстық істі жүргізу кезіндегі шығындарды өтеу және
еңбек төлемі. Жәбірленуші, азаматтың талапкер және азаматтық жауапкер,

олардың заңды өкілдері, қорғаушысы және жеке айыптаушы өкілі, куәгер,
аудармашы, маман, эксперт, куә барлығының шығындарын өтеу.
Әдебиеттер [1,4,6,9,62,65]
6-тақырып Қылмыстық іске қатысушы тұлғалардың қауіпсіздігін
қамтамассыз ету
Қылмыстық іске қатысушы тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамассыз ету.
Мемлекеттік қорғауға жататын тұлғалар. Қылмыстық іске қатысушы
тұлғалардың қорғау құқығының пайда болуы. Қорғану шараларының түрлері.
Соттың,
прокурорлардың,
тергеушілердің,
анықтаушылардың,
қорғаушылардың, әксперттердің, мамандардың, сот пристолдардың, куәгер,
айыптаушылар және қылмыстық іске қатысушы басқа тұлғалардың қауіпсіздік
шараларын қабылдау міндеттері. Сот талқылауына қатысушы тұлғалардың
қауіпсіздігін қамтамассыз ету.
Әдебиеттер [1,4,6,13,61,15,20]
7-тақырып

Дәлелдеу
қолдану

кезінде

ғылыми-техникалық

айғақтарды

Дәлелдеу кезінде ғылыми-техникалық айғақтарды қолданудың мақсаты.
Дәлелдеу кезінде ғылыми-техникалық айғақтарды қолданудың іс жүргізушілік
реті. Тергеу әрекеті кезіндегі фонограмма, киноленталар, диапозиттер,
видеожурналдар, жоспар, схемалар және басқа да суреттердің заңдылық
табиғаты. Олардың дәлелдеу көзі ретінде қолданылуы.
Әдебиеттер [1,4,6,8,31,37,34,42]
8-тақырып Кепіл қолдану шарасы ретінде
Кепілдікті қолданудың түсінігі және мәні. Кепілдік беретін тұлғалар
шеңбері. Кепілді қолданудың іс жүргізушілік реті. Кепілдік мөлшері.
Күдіктінің, айыптаушының белгіленген шараларды бұзғаннан кейінгі әрекеті.
Әдебиеттер [1,4,6,8,10,33,34,35,46,47]
9-тақырып Алдын ала тергеуді қажет етпейтін істерді анықтау
Бұл анықтау түрінің мерзімдері және негізгі іс жүргізушілік реті. Анықтау
кезінде дәлелдеуге жататын мән жайлар. Алдын ала тергеу ісінің негізі. Алдын
ала тергеуді қажет етпейтін істерді анықтауды аяқтаудың ерекшеліктері.
Анықтауды прокурорлық қадағалау.
Әдебиеттер [1,3,7,9,33,36,38]
10-тақырып Қылмыстық іс жүргізу органдарының негізгі реттік мән
жайларының, қылмыстық іс бойынша компетенттік
мекемелер және шетел мемлекеттерінің шендік
тұлғаларының арақатынасы

Құқықтық көмекті жүргізу ретіндегі іс жүргізушілік және басқа да
әрекеттер. Куәгерді, жәбірленушіні, азаматтық талапкерді және оның өкілдерін
экспертті шақырту және жауап алу. Тұлғаны шешімді орындау немесе
қылмыстық жауаптылыққа тартуға шығару және бөге тарту. Экстрадицияллық
тұтқындау.
Әдебиеттер [1,3,7,9,23,72]
11-тақырып Бас бостандығынан айыру жазасымен жазаланған
адамды, жазасын өтеуді өзінің яғни азаматтығы қай
елді сол мемлекетке қайтару
Бас бостандығынан айыру жазасымен жазаланған адамды, жазасын өтеуді
өзінің яғни азаматтығы қай елде сол мемлекетке қайтару негізі. Қайтарудың
шарты және реті. Сотталған адамды бас бостандығынан айыру . Шетел
мемлекетіне бермеу. Шетел мемлекеттің сотының шешімін орындаумен
байланысты сот сұрақтарын шешу реті.
Әдебиеттер [1,3,7,9,23,72]
12 Тақырып Жеке айыптау істерінің ерекшелігі
Жеке реттегі қылмыстық қудалауды жүзеге асырудың түсінігі және мәні.
Жеке айыптау шағымдарына байланысты сот қабылдайтын шешімдердің
түрлері. Жеке айыптау істеріне байланысты сот отырыстарын белгілеудің іс
жүргізушілік реті. Жеке айыптау істеріне сот отырысында қарау реті. Сот
талқылауын белгілеу реті. Жеке айыптау ісіне байланысты бір шағымның қарсы
шағыммен қосылудың сот отырысының реті. Жеке айыптауға байланысты сот
шешімдері және олардың түрлері. Жеке айыптау істерін тоқтату істерін тоқтату
негізі.
Әдебиеттер [1,3,7,9,23,72]
13-тақырып Қылмыстық құдалаудан имунитеті және артықшылығы
бар тұлғалардың ісі
ҚР Конституциясына сәйкес заң мен сот алдында барлығының
теңдігі.Парламен депутатына қатысты қылмыстық істі жүргізу реті. Соттар
Конституциялық кеңес мүшелері, төрағаларға қатысты сот талқылауының
ерекшеліктері және қылмыстық жауапкершілікке тарту, алдын ала тергеу,
қамауға алу, тергеу, іс жүргізу реті. ҚР Генералды Прокурорына қатысты алдын
ала тергеу ерекшеліктері. Қылмыстық қудалаудан дипломатиялық имунитеті
бар тұлғалар. Қылмыстық құдалаудан дипломатиялық имунитеті бар
тұлғаларды ұстау, қамауға алу, қылмыстық істі тергеу ерекшеліктері және
оларды қылмыстық жауапкершілікке тарту. Мекеме мен құжаттардың
дипломатиялық имунитеті.
Әдебиеттер [1,3,7,9,23,72]

Курстық жұмыстардың үлгі тақырыптары

№
1
2
3
4
5
6
7

Жұмыс мазмұны
Тақырыпты таңдау
Тақырып бойынша
қолданыстағы нормативті
құқықтық акт, ұсынылған
әдебиеттерді талдау
Жұмыс жоспарын құру
Кіріспені жазу
Жұмыстың негізгі бөлімін жазу
Қорытынды жазу
Рәсімдеу және қорғау
Барлығы

Болжанға
н
сағаттар
саеы
45 м.

Болжанға
н уақыт
%
5%

1ч. 15 м.

8,3 %

2 ч.
1 ч.
6 ч.
2 ч.
2 ч.
15 с.

13,3 %
6,6 %
40 %
13,3 %
13,3 %
100 %

1 Қылмыстық іс жүргізудің түсінігі, мәні мен міндеті.
2 Қылмыстық іс жүргізудің өнегелік негіздері.
3 Қылмыстық іс жүргізудің нысандары.
4 Қылмыстық іс жүргізу сатылары: мәні мен сипаттамасы.
5 Қылмыстық іс жүргізу заңнамасының мақсаттары мен міндеттері.
6 Қылмыстық іс жүргізу құқығының қайнар көздері.
7 Қылмыстық іс жүргізу актілері: олардың түрлері мен маңызы.
8 Қылмыстық іс жүргізудің субъектілері.
9 Қылмстық іс жүргізуге қатысушылардың түсінігі мен жіктелуі.
10 Тергеушінің іс жіүргізушілік дербестілігі.
11 Қылмыстық істер бойынша анықтау органдары.
12 Айыпталушының іс жүргізушілік жағдайы.
13 Қылмыстық іс жүргізуге қатысатын тұлғалардың қауіпсіздігін
қамтамасыз ету.
14 Қылмыстық іс жүргізу принциптерінің түсінігі, мәні, маңызы.
15 Қылмыстық іс жүргізудегі заңдылық.
16 Қылмыстық іс жүргізудегі жариялылық.
17 Сот ісін жүргізу тілі.
18 Кінәсіздік презумпциясы мен айыпталушының қорғану құқығы.
19 Қылмыстық іс жүргізудегі тараптардың теңдңгң мен жарыспалылық.
20 Қылмыстық іс жүргізудегі тұлғалардың құқықтарын қамтамасыз ету.
21 Қылмыстық сот ісін жүргізудегі тұлғаларға ешкімнің тиіспеуі.
22 Қылмысытық ізге түсудің мазмұны мен негізі.
23 Қылмысытық ізге түсуді болдырғызбайтын мән жайлар.

24 Қылмыстық ізге түсуді жүзеге асыруға жол бермейтін мән жайлар.
25 Қылмысытық ізге түсуді қысқартудың іс жүргізу тәртібі мен негіздері.
26 Қылмыстық ізге түсу саласында заңдылығына прокурорлық қадағалау.
27 Құқық қорғау органдарының қызметтеріндегі қылмыстық ізге түсу
нысандары.
28 Қылмыстық іс жүргізу міндеттері мен дәлелдеу құқығы.
29 Кінәсіздік презумпциясы мен дәлелдеу міндеттілігі.
30 Дәлелдемелер мен дәлелдеу.
31 Дәлелдемелердің түрлері мен оларды анықтаудың тәсілдері туралы
қылмыстық іс жүргізу заңы.
32 Дәлелдемелердің жіктелуі.
33 Дәлелдемелік қызметтің элементтері.
34 Дәлелдемелердің қатыстығы мен іске жататындығы.
35 Дәллдеу пәні мен шектері.
36 Қылмыстық істер бойынша дәлелдеу процессі.
37 Жедел-іздестіру қызметінің нәтижелерін дәлелдеуге пайдалану.
38 Дәлелдеу процесінде ғылыми-техникалық құралдарды пайдалану.
39 Қылмыстық іс жүргізу мәжбүрлеуі шараларының ұғымы мен түрлері.
40 Бұлтартпау шараларының ұғымы мен түрлері, оларды қолдану
негіздері.
41 Қылмыстық ізге түсу механизміндегі мәжбүрлеу шараларын жүзеге
асыру.
42 Қылмыстық ізге түсудің нәтижелігі мәселелері.
43 Адам құқықтары мен қылмыстық ізге түсу.
44 Кәмелет жасқа толмаған айыпталушының, сезіктінің заңды өкілдері.
45 Қылмыс жасады деген сезікті адамды ұстау және бостау негіздері.
46 Бұлтартпау шарасын таңдау кезінде ескерілетін негіздер мен мәнжайлар.
47 Қамауға алу – бұлтартпау шарасы ретінде.
48 Қамауға алуға берілген прокурор санкциясына шағым келтіру.
49 Кепіл – бұлтартпау шарасы ретінде.
50 Іс жүргізу мерзімдері.
51 Қылмыстық іс жүргізу заңнамасының кеңістіктегі әрекеті.
52 Қылмыстық іс жүргізу заңнамасының уақыт бойынша және тұлғаларға
қатысты әрекеті.
53 Ақтау. Қылмыстық іс жүргізуді жүзеге асыратын органның заңсыз ісәрекетімен келтірілген зиянды өтеу.
54 Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу.
55 Қылмыстық істерді бөлектеу және біріктіру.
56 Қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеуді уақытша тоқтату.
57 Қылмыстық істі қысқарту.
58 Қылмыстық іс жүргізудегі азаматтық талап.
59 Сот шығындары.
60 Қылмыстық іс қозғау.
61 Қылмыстық іс қозғаудан бас тарту.

62 Алдын ала тергеудің жалпы шарттары.
63 Қылмыстық істерді алдын ала тергеу.
64 Қылмыстық істер бойынша анықтау мен алдын ала тергеудің ара
қатынасы.
65 Алдын ала тергеу міндетті емес істер бойынша анықтау.
66 Қылмыстыс істер бойынша тергеу іс-әрекеттерінің ұғымы мен түрлері
67 Қылмыстық істер бойынша тергеуші мен анықтау органдарының
әрекет етуі.
68 Тұлғаны айыпталушы ретінде жауапқа тарту.
69 Қылмыстық іс жүргізудегі куәдан жауап алу.
70 Беттестіру.
71 Тану үшін ұсыну.
72 Қылмыстық іс жүргізудегі тексерудің түрлері.
73 Оқиға болған жерді қарау.
74 Куәландыру.
75 Сараптама тағайындау мен жүргізу.
76 Тінту және алу.
77 Тергеу эксперименті.
78 Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру.
79 Алдын ала тергеудің аяқталуы.
80 Қылмыстық істер бойынша айыптау қорытындысы.
81 Алдын ала тергеуді жүргізудегі заңдылығына прокурорлық қадағалау.
82 Айыпталушыны сотқа беру.
83 Сот талқылауының жалпы шарттары.
84 Басты сот талқылауы.
85 Қылмыстық істер бойынша сот тергеуі.
86 Сот жарыссөздері.
87 Қылмыстық істер бойынша үкім.
88 Қылмыстық істерді қосымша тергеу жүргізу үшін қайтару.
89 Алдын ала тергеу мен соттық тергеудің ара қатынасы.
90 Апелляциялық сатыдағы өндірісі.
91 Апелляциялық сатыдағы өндіріс.
92 Үкімді орындау.
93 Жанадан ашылған мән-жайларға байланысты іс бойынша іс жүргізуді
қайта бастау.
94 Кәмелетке толмағандардың істері бойынша іс жүргізу.
95 Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы істер
бойынша іс жүргізу.
96 Қадағалау сатысындағы іс жүргізу.
97 Жеке айыптау істерін қозғаудың ерекшеліктері.
98 Қылмыстық ізге түсуге қатысты артықшылықтармен иммунитетке ие
тұлғаларға қатысты із жүргізу ерекшеліктері.
99 Жазасын өзі азаматы болып мемлекетте өтеу үшін бас бостандығынан
айыруға сотталған адамды беру.

100
Қылмыстық іс жүргізуді жүзеге асыратын органдардың
шетел мемлекеттерінің құзыретті органдарымен бірге әрекет жасау тәртібі.
Жұмыс оқу жоспарынан
көшірме
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Мамандықтың жұмыс бабындағы оқу жоспарынан үзінді көшірме
_Құқықтану 050301
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