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«Сот экспертология» пәнінің оқу бағыты
студенттердегі жүйелік қалыптастыру соттық сараптама дербес
салаларның білімі ретінде, қанағаттандырылып тұтынылған қылмыстық,
азаматтық, әкімшілік істерді заңымен қолданылған арнайы ғылыми білімдердің
соттық сараптамасының формасы болып табылады;
- ғылыми
- техникалық құралдарды активтендірп және біліктілік
әдістерді еңгізу, қайнар көздерінің кеңейтілген дәлелдемелерінің қолданылуы,
көтермелеу сапасы, оралымдылық тергеу және соттық істерді қарауы;
- оқу негізіндегі студенттердің сұрақтары теоретикалық сипатта және
игеру сапасының аппаратындағы соттық сараптамадағы қамтамасыз етушілік,
соттық сараптамадағы мәнің практикалық қызметіндегі сфералық негізі
ретінде;
Жұмыс бағдарламасындағы зерттелу жағдайының ескерілуі, әдістемелік
негіздегі соттық – сараптама түгелдей айырықша, ол арнайы мамандықтың сол
немесе басқа да соттық мамандығымен, сол уақыттағы жалпы теоретикалық
және іс жүргізу деректерін алу ғана емес, болашақтағы заңгер – практиктарға
міндетті қабылдаушылық;
Нақты бұл пәннен мақсаттарды шешуге байланысты тереңдетіліп с
аудиториясымен танысу қажет:
 Сот экспертологияның мәні ретінде өздік ғылыми білдер саласы мен
тәжірбиелік әрекеттері жатады;
 Негізгі құқықтық реттеу тәртібі, мекемелер мен соттық сараптаманы
жүргізу, олардың жіктелуі мен әдістемелік зерттелу сот сарапшысы;
 Соттық зерттеулердің мүмкіндіктерінің әдістері;
 Соттық сараптаманың соттық дәлел ретіндегі қорытындысының
бағасы;
 Қорытынды нәтижесінде студенттер бұл пәннен білуі қажет:
 түсінігін, пәнін, мақсатын, сараптамалық білімдердің жүйесі мен
әдістмесін;
 соттық сараптамадағы практикалық қызметін концептуалдық негізі
ретінде, оның жекелігі, мақсаттары, объектілері, әдістері мен жіктелуі;
 соттық сараптамадағы іс жүргізушілік, ұжымдық және әдістемелік
негіздер ретінде тағайындалуы;
 сараптамалық мекемелердің жүйелік сипаттамасын, сарапшының
дайындалу және бағалау тәртіптері, сонымен қылмыстық немесе басқа таптар
сараптамалардың мәнін жүргізу.
Жоғарыда айтылып кетілген сұрақтарынан, болашақ заңгер мамандығы
жеткілік істей білуі қажет:
 білімдерді дұрыс қолдану,шеберлігі және дағды пайда болғанда
қажетті
тарту
институттарының
арнайы
білімдерінің
зерттелу
материалдарының қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істерді қарау жөнінде;

Реквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы, Мемлекет және құқық
тарихы, Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы, Қазақстан
Республикасының қылмыстық құқығы,Қазақстан Републикасының Қылмыстық
іс жүргізу құқығы, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы, Қазақстан
Республикасының Азаматтық құқығы .

Тематикалық жоспар пәні
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Күндізгі оқитын «050301-заңтану» мамандығы бойынша студенттерге
арналған тематикалық жоспар
Сағат саны
№
Тақырып атауы
Дәріс Тәж
СРОП СРО
1
2
3
4
5
6
1 Соттық сараптамаға кіріспе
1
1
2
2 Соттық сараптаманың жіктелуі
4
4
2
10
Қазақстан Республикасындағы
3
1
1
2
6
сараптамалық мекемелер
Соттық сараптама арнайы қолдану
4 ғылым білімдер жүйесі секілді сот ісін
6
1
жүргізу
Іс жүргізу сұрақтары мен сараптама ісін
5
1
1
2
6
алдын ала тергеу
Іс жүргізу сұрақтарының белгіленуі
6
1
1
2
6
және соттағы сараптаманың ісі
Соттық сараптама және
7
1
1
6
қатысушылардың іс жүргізу мәртебесі
Сот сараптпмасының құқықтық
8
1
0,5
1
6
жағдайы
Сот сараптамасын жүргізудің
9
1
1
6
әдістемелік негізгі
Сарапшының қорытындысы бойынша
10
1
2
6
дәлелдеуі
Барлығы :
15
7,5
15
60
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Сырттай оқитын «050301-заңтану» мамандығы бойынша студенттерге
арналған тематикалық жоспар
Сағат саны
№
Тақырыптың атауы
Дәріс Тәж
СРОП СРО
1
2
3
4
5
6
1 Соттық сараптамаға кіріспе
1
7
2 Соттық сараптаманың жіктелуі
1
1
10
Қазақстан Республикасындағы
3
1
1
1
10
сараптамалық мекемелер
Соттық сараптама арнайы қолдану
4 ғылым білімдер жүйесі секілді сот ісін
7
жүргізу
Іс жүргізу сұрақтары мен сараптама ісін
5
0,5
1
1
8
алдын ала тергеу
Іс жүргізу сұрақтарының белгіленуі
6
0,5
1
1
8
және соттағы сараптаманың ісі
Соттық сараптама және
7
7
қатысушылардың іс жүргізу мәртебесі
Сот сараптпмасының құқықтық
8
1
7
жағдайы
Сот сараптамасын жүргізудің
9
7
әдістемелік негізгі
Сарапшының қорытындысы бойынша
10
1
1
7
дәлелдеуі
Барлығы :
4
6
4
78

«Соттық сараптама» пәні бойынша мазмұны
1-тақырып Сот экспертологияға кіріспе
Сот экпертологияның пән ретіндегі жалпы сипаттамасы. Құқықтық
дамыту ғылымдарының жалпылылығы. Соттық сараптаманың принциптік
ғылымдарының түсінігі. Соттық сараптамадағы мақсаттық ғылымдарының
жүйесі. Соттық сараптаманың жүйесі. Сот экспертологиясының әдіс – тәсілдері.
Семинарлық сабақтың жоспары:
1 Соттық сараптаманың заңдық ғылымының тарауы ретінде
2 Соттық сараптаманың: түсінігі, пәні және мақсаты.
3 Соттық сараптаманың жүйесі.
4 Соттық сараптаманың әдіс – тәсілдері
Әдебиет 1, 2, 3, 6, 11, 25
2-тақырып Соттық сараптама арнайы ғылыми білімдер ретіндегі
жүйесіндегі сот ісін жүргізу
Сот
ісін
жүргізудіің
арнайы
білімдердің
түсінігі.қазақстан
Республикасының жалпы сипаттамасы бойынша арнайы білімдердің әрекет
қылмыстық – іс жүргізу заңнамаларының институттары.Арнайы білімдерді
қолдану формалалары. Соттық сараптаманың негізгі формасының арнайы
қолдану ғылыми білімдер жүйесіндегі: түсінігі және негізгі сипаттамасы.
Сараптамадағы мақсат пен шарттың белгіленуі мен өткізілуі. Сараптаманың
басқа да арнайы қылмыстық процестегі білімдерден айырмашылықтары.
Соттық сараптаманың пәні. Соттық сараптаманың мақсаты.
Семинарлық сабақтың жоспары:
1 Сот ісін жүргізудегі арнайы білімдердің түсінігі.
2 Соттық сараптама арнайы ғылыми қолдану білімі ретіндегі: түсінігі
және мамандық институттарынан айырмашылықтары.
3 Соттық сараптаманың пәні.
4 Соттық сараптаманың мақсаты.
Әдебиет 1, 2, 3, 6, 11
3-тақырып Соттық сараптаманың жіктелуі
Соттық сараптаманың критрийі және жіктелу негіздері. Соттық
сараптаманың мәнісінің жіктелуі . Соттық сараптаманың пәні бойынша
зерттелу элементтерінің жіктелуі . Қылмыстық сараптамалар және олардың
жіктелуі. Жалпы сипаттамасы,қылмыстық сараптамалардың пәні мен
объектілері. Сараптамадағы іс жүргізудегі жеке тұлғаның белгіленуі.
Сараптаманың жағдайының белгіленуі ерекшелігінің оқиғасы .тҚылмыстыққа
жатпайтын
сараптамалардың
таптары.
Қылмыстыққа
жатпайтын

сараптамалардың мақсаттарының таптары.
Сараптаманың басқа да
негіздерімен жіктелінуі. Біртұтас және комиссионаллық сараптама, оның
ерекше белгілері. Біртекті және кешенді сараптамалардың сипаттамасы,
олардың жүргізу принциптері. Қосымша сараптамалардың өткізілу негіздері.
Қайталану сараптамасының негізгі өткізілуі. Қайталану сараптамаларының
тағайындалу міндеттері.
Семинарлық сабақтың жоспары:
1 Соттық сараптаманың крийтерий және жіктелу тәсілдері.
2 Соттық сараптаманың жіктелу мағынасы.
3 Қылмыстық сараптамалар және олардың жіктелуі.
4 Қылмыстыққа жатпайтын сараптамалар және олардың жіктелуі.
Әдебиет 1, 2, 3, 4, 8, 11, 16, 20, 30
3-тақырып Соттық сараптаманың мақсаты
Соттық сараптаманың мақсатының түсінігі. Сараптамалық мақсаттардың
негізгі жіктелуі. «Деңгейлік» сараптамалық мақсаттардың тәсілі және жіктелуі.
Сараптаманың мақсаттарының диагностикалық және сыныптау түріндегі
мақсаттары. Диагностика, оның түсінігі,қылмыстарды ашу үшін мәні мен
мағынасы. Сәйкестіндірмелік сараптаманың мақсаттары, түсінігі мен мәні.
Ұқсастыру теориясы. Ғылыми негіздер,мақсаттары,қылмыстық негіздердің
объектілері мен субъектілері. Сәйкестендірілімдік және сәйкестіндірме объектілер.
Қылмыстық сәйкестіндірменің түрлерінің нысандары. Жағдайлық (ситуациялық)
сараптамалардың мақсаты.
Семинарлық сабақтың жоспары:
1 Соттық сараптаманың мақсаттарының түсінігі.
2 Соттық сараптаманың мақсаттарының жіктелуі.
3 Сараптаманың мақсаттарының диагностикалық және сыныптау
түріндегі мақсаттары.
4 Диагностика, оның түснігі, қылмыстарды ашу үшін мәні мен мағынасы.
5 Сәйкестіндірмелік сараптаманың мақсаттары, түсінігі мен мәні.
6 Жағдайлық (ситуалогиялық) сараптамалардың мақсаттары.
Әдебиет 1, 2, 3, 6, 11
4-тақырып

Қазақстан Республикасынндағы
мәселелер. Сот сараптамасын
ұйымдамтыру мәселелері

сараптамалық
тағайындауды

Қазақстан Республикасынндағы сараптамалық мәселелердің түрлері мен
құрылымы. Сараптамалық мекеме жетекшілерінің құқықтары. Қазақстан
Республикасындағы сараптамалық мекемелердің түрлері мен құрылымы.
Сараптамалық мекемеде сараптама жүргізу. Сараптамалық мекемеден тыс
сараптама жүргізу ерекшеліктері. Сот сараптамасын жүргізуді ұйымдастырудың

жалпы мәселелері. Сот сараптамасын тағайындау үшін іс материалдарын
дайындау: бастапқы мәліметтер түсінігі. Сараптама тағайындау туралы қаулы
(анықтама) шығару; сараптама шешуіне жіберілетін сұрақтарға қойлатын
талаптар. Процеске қатысушылардың сараптама тағайыедау туралы қаулымен
(анықтама) танысу тәртібі. Өтініштерді қанағаттандыру және сарапшыдан бас
тарту. Сараптама жүргізу үшін материалдарды беру тәртібі.
Семинарлық сабақтың жоспары:
1 Қазақстан Республикасынндағы сараптамалық мәселелердің түрлері
мен құрылымы.
2 Сараптамалық мекеме жетекшілерінің құқықтары.
3 Сараптамалық мекемеде сараптама жүргізу.
4 Сот сараптамасын жүргізуді ұйымдастырудың жалпы мәселелері.
Процеске қатысушылардың сараптама тағайыедау туралы қаулымен (анықтама)
танысу тәртібі.
5 Өтініштерді қанағаттандыру және сарапшыдан бас тарту.
6 Сараптама жүргізу үшін материалдарды беру тәртібі.
5-тақырып

Іс
жүргізу
сұрақтарының
белгіленуі
сараптамалардың жүргізу алдын ала тергеуі

және

Соттық сараптама іс жүргізу құқығының институты ретінде. Сараптама
өткізу түрлері. Соттық сараптаманың қылмыстық істер бойынша негіздемесі
және тәртіпке белгіленуі. Соттық сараптаманың қылмыстық іс қозғауының
дейінгі белгіленуі. Сараптаманың міндетті белгіленуі. Сараптаманың дайындық
элементтерінің істері. Сараптамалық істердің негізгі элементтерінің
тапсырмасы. Соттық сараптаманың ерекше іс жүргізу процедурасы.
Сараптаманың қосымша, қайталану, коммисиялық және кешенді түрлерінің іс
жүргізу тәртібінің тағайындалуы. Сарапшының негіздеме және сипаты жағынан
жауап алуының алдын – ала тергеу.
Семинарлық сабақтың жоспары:
1 Соттық сараптаманың қылмыстық істер бойынша негіздемесі және
тәртіпке белгіленуі .
2 Сараптаманың дайындық элементтерінің істері.
3 Сараптамалық істердің негізгі элементтерінің тапсырмасы.
4 Соттық сараптаманың ерекше іс жүргізу процедурасы.
5 Сараптаманың қосымша, қайталану, коммисиялық және кешенді
түрлерінің іс жүргізу тәртібінің тағайындалуы.
Әдебиет 1, 2, 3, 4, 8, 11, 16, 20, 30

6-тақырып Соттағы сараптамалардың іс жүргізу сұрақтарының
белгіленуі

Соттағы сараптаманың жүргізу міндеттері.Қылмыстық істер бойынша
соттық сараптаманың негіздемесі мен тәртібінің тағайындалуы. Соттық
сараптаманың жүргізілуінің ұйымдастырылғанындағы жалпы сұрақтар. Соттық
сараптамадағы дайындалу құралдарының белгіленуі: бастапқы деректердің
түсінігі. Сараптаманың белгіленуін шығару қаулысы (анықтау): сұрақтарға
талап ету, сараптамадағы шығарулауынадағы рұқсат. Сараптаманы
белгіленуіндегі қатысушылардың танысу тәртібінің қаулысы (анықтылығы).
Сарапшының өтініш жасауға қанғаттандырлығы және қарсы болуы.
Сараптамадағы іс жүргізуге табыстаудың тәртібі. Негізделу мен белгілену
тәртібінің соттық сараптамадағы аппеляциялық пен қадағалау инстациясы.
Семинарлық сабақтың жоспары:
1 Соттағы сараптаманың жүргізу міндеттері.
2 Қылмыстық істер бойынша соттық сараптаманың негіздемесі мен
тәртібінің тағайындалуы.
3 Соттық сараптаманың жүргізілуінің ұйымдастырылғанындағы жалпы
сұрақтар.
4 Соттық сараптамадағы дайындалу құралдарының белгіленуі: бастапқы
деректердің түсінігі.
5 Сараптаманың белгіленуін шығару қаулысы (анықтау): сұрақтарға
талап ету, сараптамадағы шығарулауынадағы рұқсат.
6 Сараптаманы белгіленуіндегі қатысушылардың танысу тәртібінің
қаулысы (анықтылығы).
7 Сарапшының өтініш жасауға қанғаттандырлығы және қарсы болуы.
8 Сараптамадағы іс жүргізуге табыстаудың тәртібі.
Әдебиет 1,2,3,5,8,11,21,22,23,26,28
7-тақырып Соттық сараптама мен қатысушылардың іс жүргізу
мәртебесі
Қатысушылардың іс жүргізу мәртебесі мен сараптаманың ісі: жалпы
сұрақ. Конституциялық құқықтағы азаматтардың қорғалу сұрақтары мен соттық
сараптамадағы ісі.
Соттық сараптаманың түсінігі мен оның құқықтық
мамандығынан айырмашылығы. Біліктілік және соттық сараптамадағы
құзыреті: құқықтары мен міндеттері. Мінездемеліктің тәртібі мен соттық –
сараптаманың лицензиялау қызметі. Соттық сарапшылардың мемлекеттік
реестрі. Сараптамалық әдеп пен соттық сарапшының жауапкершілігі.
Семинарлық сабақтың жоспары:
1 Қатысушылардың іс жүргізу мәртебесі мен сараптаманың ісі: жалпы
сұрақ.
2 Конституциялық құқықтағы азаматтардың қорғалу сұрақтары мен
соттық сараптамадағы ісі.

3 Соттық сараптаманың түсінігі мен оның құқықтық мамандығынан
айырмашылығы.
4 Біліктілік және соттық сараптамадағы құзыреті: құқықтары мен
міндеттері.
5 Экспертизаны белгілеген сарапшының органмен өзара қатынасы.
Әдебиет 1,2,3,5,8,11,21,22,23,26,28
8-тақырып Сот сараптамасының құқықтық жағдайы
Сот сараптамасының түсінігі және оның маманнан құқықтық ерекшелігі.
Сот сараптамасының құзіреті мен өкілетігі: құқықтары мен міндеттері. Сот
сараптамалық қызметті лицензиялау және атестациялау тәртібі. Сот
саратамасының мемлекеттік реестрі. Эксперттік этика және сот сарапшысының
жауапкершілігі.
Семинарлық сабақтың жоспары:
1 Сот сараптамасының түсінігі және оның маманнан құқықтық
ерекшелігі.
2 Сот сараптамасының құзіреті мен өкілетігі
3 Сот сараптамалық қызметті лицензиялау және атестациялау тәртібі.
4 Сот саратамасының мемлекеттік реестрі.
5 Эксперттік этика және сот сарапшысының жауапкершілігі.
9-тақырып Сот сараптамасын жүргізудің әдістемелік негізгі
Соттық сараптамадағы әдістердің түсінігі. Соттық сараптаманың әдісінің
талап және ұсынушылық, іс жүргізу заңдылығымен анықталуы. Жалпы ғылыми
және жеке әдістердің сараптамалық зерттелуі. Сараптамалық зерттелудің
арнайы әдістері.
Семинарлық сабақтың жоспары:
1 Соттық сараптаманың әдістерінің түсінігі және жіктелуі.
2 Жалпы ғылыми және жеке әдістердің сараптамалық зерттелуі.
3 Сараптамалық зерттелудің арнайы әдістері.
4 Әдістерге талап етушілік, соттық сараптамаларды қолдану.
Әдебиет 1, 2,3, 4, 8, 11, 30, 31
10-тақырып Сарапшының тұжырымы – айғақтау
Сарапшының тұжырымының қылмыстық істер бойынша жалпы
сипаттамасы. Сарапшы тұжырымы дәлелденеген ісі бойынша міндеті. Тергеуші,
прокурор мен судьяның сарапшылық тұжырымының бағасы. Тұжырымды
тыстан
қолдану
нысандары.
Өзіндік
ерекшеліктің
мазмұнындағы
тұжырымдамалық дәлелденуі (апарушылық, рұқсаттылық, анықтық, заңдылық,
дұрыстылық, жеткіліктігікөпшілік өткізілген және дәлелдеу мағыналары).

Сарапшылық тұжырымның органдарының қылмыстық іс жүргізу процесінің
бағалары. Сарапшылық тұжырымының қатысушыларымен танысу тәртібі.
Семинарлық сабақтың жоспары:
1 Сарпшының тұжырымы соттық дәлелдеме жүйесі ретінде.
2 Сарапшының тұжырымының тергеушілік бағасы (сотпен).
3 Сарапшы тұжырымының процеске қатысушыларымен танысу тәртібі.
4 Сарапшының тұжырымын процеске қолдануындағы дәлелденуі.
5 Өзіндік ерекшеліктің мазмұнындағы тұжырымдамалық дәлелденуі.
6 Сарапшының тұжырымын дәлелдеу міндеттерінің бағасымен, оның
мазмұны мен сарапшылық қорытындылау нысандары басты - міндеттемесі.
7 Сарапшылық тұжырымның органдарының қылмыстық іс жүргізу
процесінің бағалары
Әдебиет 1,2,3,5,8,11,18,27,31
Күндізгі нысанда оқитын студенттер үшін
СӨЖ мазмұны
№
1
2
3
4
5

СРО түрлері
Дәріс сабақтарына
дайындалу
Семинарлық сабақтарға
дайындалу, үй
жұмыстарының орындалуы
Зертханадық сабақтарға
дайындық
Аудиторлық білімдердің
мазмұнына кірмейтін
мәліметтерді оқу
Бақылау шараларына
дайындалу

Бақылау
түрлері

Сағатта
ғы
көлемі

Сабаққа қатысу

15

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

7,5

есеп

қорғау

15

Жұмыс дәптері

Коллоквиумді
жазу

Есеп беру
формасы

РК1,
РК2, сынақ
Барлығы

Сырттай нысанда оқитын студенттер үшін
СӨЖ мазмұны

12,5
5
60

№
1
2
3
4
5

СРО түрлері
Дәріс сабақтарына
дайындалу
Семинарлық сабақтарға
дайындалу, үй
жұмыстарының орындалуы
Зертханадық сабақтарға
дайындық
Аудиторлық білімдердің
мазмұнына кірмейтін
мәліметтерді оқу
Бақылау шараларына
дайындалу

Бақылау
түрлері

Сағатта
ғы
көлемі

Сабаққа қатысу

8

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

18

есеп

қорғау

16

Жұмыс дәптері

Коллоквиумді
жазу

31

сынақ

5

Есеп беру
формасы

Барлығы

78

Студенттердің өз бетімен оқуға ұсынылатын тақырыптар
1-тақырып Сот экспетрологияның заңдық ғылым ретіндегі жүйесі
Соттық сараптаманың табиғатта және ғылыми білімдердегі жүйесідегі
орны.Соттық сараптаманың ғылми байланысының табиғи да, қоғамдық
ғылымдарымен байланысы. Соттық сараптаманың ғылыми көз қарасының
жіктелу критерийлерінің заңдық қоданбалы пәні ретінде. Соттық сараптаманың
ғылыми заңдық білімдердің жүйесі ретінде, оған кіре қылмыстық – құқықтық
пән. Нормативтік функция ғылымы.
Әдебиет 1,2,3,4,5,25,29
2-тақырып Соттық сараптаманың жаңа әдістемелік құрудың негізгі
қайнар көздері
Соттық сараптаманың жаңа әдістемесінің құралу көздері. Ғылыми –
техникалық құралдарды еңгізу. Соттық сараптаманың модификациялық
әдістемесі. Сарапшылық қызметпен басқа ғылымдардың еңгізу жаңа
әдістемелері .
Әдебиет 1,4,20,25
3-тақырып Соттық сараптаманың объектісі
Соттық сараптаманың объектілерінің түсінігі. Соттық сараптаманың
объектілерінің жіктелуі.Үлгі алу үшін сарапшылық зерттеу. Іс жүргізу және
субъектік үлгілерді алу үшін сарапшылық зерттеу саласының жіктелуі. Заңдық

негіз және іс жүргізу тәртібінің объектілері мен сарапшылық зерттеу үлгілерін
алу.
Әдебиет 1, 2,3, 4, 8, 11, 30, 31
4-тақырып Қылмыстық сараптаманың таптары
Жалпы сипаттамасы мен жіктелуі.Қылмыстық сараптаманың пәні мен
объектісі.Жеке тұлғаның белгіленуін сараптамалардың ерекшеліктерімен
жүргізу. Жеке тұлғаның оқиға жағдайын белгіленуімен жүргізілген
сараптамалардың ерекшеліктері.
Әдебиет 5,8,11,16
5-тақырып Қылмыстыққа жатпайтын сараптамалардың таптары
Жалпы сипаттамасы және жіктелуі. Қылмыстыққа жатпайтын
сараптамалардың
пәні
мен
объектісі.Қылмыстыққа
жатпайтын
сараптамалардың міндеттері. Қылмыстық және азаматтық істер бойынша
сараптаманы жүргізу ерекшеліктер.
Әдебиеттер 16
6-тақырып Соттық сараптама және қатысушылардың
мәртебесінің процессі

іс жүргізу

Жалпы сұрақ: қатысушылардың іс жүргізу мәртебесі және сараптық ісі.
Сараптаманы жүргізудегі сезіктінің, айыпкердің, жәбірленуші мен куәгердің
құқықтары мен міндеттері. Ұсынушы сезікті, айыпкердің, жәбірленуші мен
куәгердің сарапшылық тұжырымдамасы.
Әдебиеттер 8,11,18
7-тақырып Қазақстан Республикасындағы сарапшылық мекемелер
Қазақстан Республикасындағы сарапшы мекемелердің түрлері мен
құрылымы. Сарапшылық мекемелердің жүргізушінің құқығы. Сараптамалық
мекемелердегі сараптама жүргізу. Сараптамалық мекемелерге жатпайтын
сараптаманың ерекшелік ісі.
«Сот экспертология» пәні бойынша емтихан сұрақтарының тізімі
1
2
3
4
5
6
7

Соттық сараптама, орны және мағынасы
Қамаудағы тергеудің құрылымы, тәртіп пен мерзімді дайындау
Сот сарапшысы – оның құқығы және міндеті
Сарапшының тінту мен алудағы қатысуы
«Соттық сараптама» заңы, құқығы мен міндеті
Сарапшының әдістемесінің зерттеуі
Сарапшының әдістемесінің стадиясы

8 Сараптама – қылмыстық іс жүргізудегі білімдердің бір түрі ретінде
9 Тәртіптің белгіленуі және соттық сараптаманың ісі
10 Соттық қараудағы – сараптама
11 Сарапшының сотта жауап алуы
12 Соттық сараптаманың ғылымдағы және тәжірбиедегі жүйесі
13 Нормативтік актілер, реттеу институттарының соттық сараптамасы
14 Сараптаманың объектісі және сараптамалық үлгідегі жүйесі
15 Соттық сараптаманың жүйеленуі: топқа, орны бойынша ісі
16 Маманның тергеу сараптамасындағы өткізілуіне қатысу
17 Қылмыстық – сот сараптамасы
18 Маманның қатысуымен болған оқиғаның болған орнын қарау және
мәйіттің орнын табу
19 Соттық – медициналық сараптама
20 Маманның қатысуымен алынған үлгілердің салыстырып зерттелуі
21 Маманның куәландыруға қатысуы
22 Сараптаманың түрлері, негізгі ерекшелігінің белгіленіп жасалуы
23 Соттық сараптаманың құқықтық мәртебесі, субъектісі, субъективтік
сараптаманың әрекеті. Соттық сараптаманың талап етуі.
24 Соттық – қылмыстық сараптама: соттық – техникалық сараптамадағы
құжаттар
25 Соттық – психиатриялық сараптама. Есі дұрыстықтың әрекет
қабілеттілігінің түсінігі. Медициналық мәжбүрлеудің мінез – құлығы
26 Соттық – психологиялық сараптама. Сараптаманың әдіс – тәсілдері
мен құрылымы
27 Маманның куәландыруға қатысуы
28 Сараптаманың түрлері, негізгі ерекшелігін белгілеу және жасау
29 Соттық сараптаманы негізін белгілеу. Сарапшының құрылымдық
қаулысын белгілеу
30 Психофизиологиялық құралдың әдіс – тәсілдерінің зерттелуі
31 Кәсіби құқықтардың сарпшысы
32 Соттық – трассологиялық сараптама. Соттық – баллистикалық
сараптама.
33 Айыпкердің, жәбірленушінің сот ісіндегі сараптамадағы құқығы.(ҚР
ҚҚ,244 – бап)
34 Соттық – қылмыстық сараптама: соттық – бейне сараптамасы
35 Соттық сараптамадағы белгілеу ісі. Сараптамадағы негізгі белгілеу.
Нақты және заңдық істегі негізгі сараптама.
36 Сараптаманың қорытындысы және одан жауап алу. Сараптаманың
қорытынды түрі
37 Соттық сараптаманың объектісі және сараптамадағы үлгісін зерттеу
38 Соттық – химиялық сараптама. Есірткі заттардың жіктелуі және
саралануы
39 Соттық – автотехникалық сараптама (ДТП). Мұндағы техникалық
көлік құралдарның соттық сараптамалық жағдайы, қалған іздері мен оқиға жері
40 Сарапшының құқығы мен міндеті. Соттық сараптаманың еркін кепілі

41 Маманның куәландыруға қатысуы
42 Сарапшының құқығы мен міндеті. Соттық сарапшының дұрыс кепіл
қорытындысы
43 Соттық – авиациялық техникалық сараптама (ұшқыш құралдар және
т.б.). Оның объектісі мен әдістеме өткізу сараптамасы
44 Соттық – биологиялық сараптама. Оның түрлері: соттық –
ботаникалық сараптама. Объектісі, міндеті. Соттық – зоологиялық сараптама.
45 Соттық – экономикалық сараптама: соттық – бугалтерлік, қаржы –
экономикалық сараптама
46 Соттық сараптаманың құқығы мен міндеті. Негізінен бұрын жіберу
сараптамасы.
47 Салыстырмалы зерттеу алу үшін үлгі маманның қатысуы
48 Соттық сараптаманың түсінігі, пәні және міндеті. Сот сараптамасының
принциптері. Нормативтік актілер, соттық сараптаманы реттеу институттары
49 Соттық инженерлік – техникалық сараптама: соттық өрт – техникалық
сараптамасы. Сараптаманың объектісі.
50 Соттық
инженерлік – техниканың сараптамасы. Соттық
сараптамадағы техника қауіпсіздік объектілері.
51 Соттық – тауарлық сараптама. Сараптаманың объектісі.
52 Соттық – ветеренариялық және ветеренариялық токсикологиялық
сараптама. Сараптаманың объектісі.
53 Тұлғалардың құқықтары мен міндеттері, істі сараптау
54 Сарапшының есеп беру деңгейі және оның мақсаты
55 Соттық – экологиялық сараптама
56 Соттық - өнертану сараптамасы
57 Жағдайлық сараптама және оның мақсаты
58 Соттық агротехникалық сараптама және оның объектісі
59 Сарапшының құрылымдық қорытындысының тәртібі және мерзімнің
дайындалуы

Жұмыс бағдарламасының
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Күндізгі оқу формасының 050301 – «Құқықтану» мамандығынан
жұмыс бағдарламасының көшірмесі
Объем
работы
студента в
часах

-

-

90

СРС

Общее

-

Лабораторные занятия

Контрольная работа

-

Практические занятия

лекции

РГР

+

СРС

Курсовая работа

-

Аудиторных

Курсовой проект

на базе СПО
(2006)

зачет

Форма
обучения

всего

экзамен

Формы контроля

Распределение
часов по курсам и
семестрам (часов)

6 семестр

30 60

15

7,5

15

60

Сырттай оқу формасының 050301 – «Құқықтану » мамандығынан
жұмыс бағдарламасының көшірмесі

на базе СПО
(2006)

90

На базе ВПО
(2006)

90

12

78

78

-

-

-

5 семестр
2

-

СРС

Практические занятия

лекции

СРС

5 семестр
2

12

Практические занятия

лекции

СРС
СРСП

Аудиторных

Общее

всего

Лабораторные занятия

Распределение часов по
курсам и семестрам
(часов)
Лабораторные занятия

Объем работы
студента в часах
Контрольная работа

РГР

Курсовая работа

Курсовой проект

зачет

Форма
обучения

экзамен

Формы
контроля

6 семестр
2

6

4

78

6 семестр
2

6 4 78
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