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«Қазақстан Республикасының Қылмыстық атқару құқығы» пәнін
оқытудың мақсаты:
 студенттерде терең теориялық білімдердің қалыптасуы және құқық
қорғау органдарына жүктелген міндеттерді орындау тиімділігі үшін қажет
әдеттер мен дағдылардың қалыптасуы.
 қылмыстарды санаттау, қылмыстық құқық нормаларын қолдану және
айту әдістерін дамыту.
 өз ойын жеткізуді үйрену, практикалық сұрақтарды шешуде
қылмыстық құқықтық нормаларды қолдану дағдысын қалыптастыру.
 студенттер қылмыстық атқару құқықтық нормаларына азаматтардың
құқықтары мен бостандықтарына, мүдделеріне және қоғам мен мемлекет
мүдделерін қылмыстық істерден сақтау құралы ретінде құрмет қатынасын
тәрбиелеу.
Курстың басты міндеттері болып табылады:
 студенттердің қылмыстық атқару құқығы ғылымының жағдайлары
мен санаттарын, қағидалары туралы теориялық білімдерін жүйелеу;
 студенттерді қазіргі қылмыстық заңнамада дұрыс бағыт алуын
үйрету;
 қылмыстық атқару құқықты оқушы тұлғаларға өте жақсы негіз болып
табылатын сот – іздеу тәжірибесін үйрету;
 студенттерді қылмыстық заңнамада дұрыс бағыт алуын үйрету.
Білу:

қазіргі заңнаманы және ҚР Жоғарғы сотының нормативті
түсіндірулерін;

қылмыстық құқық жүйесін және оның ерекшеліктерін;

қандайда бір қылмысқа жауаптылық берілетін бап қайда
орналасқанын;

қылмыс құрамынан тұратын заңи белгілер мен элементтер (объект,
объективті жағы, субъект, субъективті жағы), сонымен қатар ауырлататын және
жеңілдететін жағдайларды.
Істей алу:
 қылмыстық заңнаманы дұрыс қолдану және қылмысты санаттау;
 қылмыстың аралас құрамын шектеу;
 іздеу жағдайының ұсыныстарынан сараптау;
 қылмыстық заңнаманы шешімдерді шығарғанда қолдана білу және өз
ойын жеткізу білу.
Қосымша пререквизиттер: Философия, Жалпы тарих, Мемлекет және
құқық теориясы, Мемлекет және құқық тарихы, ҚР Әкімшілік құқығы, ҚР
Конституциялық құқығы, ҚР Еңбек құқығы, ҚР Құқық қорғау органдары,
Қылмыснама, Сот және сот төрелігі.
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1-тақырып. Қылмыстык атқару құкығының ұғымы, жүйесі және
маңызы
Қылмыстық құқық Ерекше бөлімінің ұғымы. Оның даму тенденциясының
негізгі кезеңдері. Қылмыстық құқықтың Жалпы және Ерекше бөлімдерінің
бірлігі.
Құқықтық мемлекет құру және нарықтық экономика жағдайындағы
қылмыстық құқық Ерекше бөлімінің міндеттері.
Қылмыстық саясатты
жүзеге асырудағы Қазақстан Республикасының Конституциясы, Елбасының
Қазақстан
халқына
жолдаулары
«Қазақстан-2030»,
«Қазақстан
жылдамдатылған экономикалық, әлеуметтік жэне саяси жаңарту жолдары» 18
ақпан 2005 ж. Қазақстан Республикасының құқық саясат концепциясы, 20
қыркүйек 2002 ж. ҚР Президентінің қаулымен мақұлданған.
"ҚР ұлттық қауіпсіздігі туралы" ҚР Заңы және "Жемқорлықпен күрес
туралы" ҚР Заңы.
Қылмыстық кұкық Ерекше бөлімінін мәні. Қылмыстық заңнаманың Ерекше
бөлімінің нормаларын қолданудағы ҚР ІІО-мен адамдардың, қоғамның және
мемлекеттің құқықгары мен заңды мүдделерін қорғау.
Қылмыстық Кодекс Ерекше бөлімінің пәні, міндеті және жүйесі. Оны
құрудың және бағытын жетілдірудің қағидалары. ТМД елдерінің қылмыстық
заңнамаларының Ерекше бөлімі жүйесіні» спецификасы.
Қылмыстың кейбір түрлеріне қылмыстық заңнайа. ҚР Жоғары Сотының
нормативті түсініктемелерінің ҚР ІІО құқық қолдану қызметіндегі қылмыстың
күресудегі мәні.
Семинар сабағының жоспары
1 Қылмыстық құқықтың Ерекше бөлімінің түсінігі. Оның негізгі
кезеңдері.
2 Нарықтық экономика және құқықтық мемлекет құру жолындағы
Қылмыстық құқық Ерекше бөлімінің міндеттері.
3 Қылмыстық құқық Ерекше бөлімінің мағынасы.
4 Қылмыстық Кодекстің Ерекше бөлімінің пәні, әдісі, жүйесі.
5 Жекеленген қылмыс түрлеріне қылмыстық заң.
6 Есептер шығару.
Әдебиет [2,3,4,12,52]

2-тақырып. ҚР Қылмыстық атқару заңнамасы.
ҚР Конституциясы адамның жеке басына қол сұғылмаушылығын,
азаматтарының құқықтары мен бостандықтарының кепілдігін қамтамасыз ету
туралы.
Адамның жеке басына қарсы қылмыстардың ұғымы мен түрлері. Адамның
жеке басына қарсы жасалған қылмыс үшін жауапкершілік туралы қылмыстық
заңнаманың құрылуы және дамуы.
Өмірге қарсы қылмыстар. Адам өлтірудің ұғымы және түрлері.
Ауырлататын мән-жайларда адам өлтіру. Жеңілдететін мән-жайларда адам
өлтіру. Абайсызда қаза келтіру. Өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу.
Денсаулыққа қарсы қылмыстардың ұғымы және түрлері. Олардың
әлеуметтік мінездемесі. Денсаулыққа зиян келтірудің ұғымы және түрлері.
Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру. Бұл қылмыстық ұғымы және түрлері.
Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру, абайсызда жәбірленушінің әліміне
әкеп соққан әрекеттің адам өлтіруден айырмашылығы. Денсаулыққа қасақана
орташа ауырлықгағы зиян келтіру. Бұл қылмыстың түрлері.
Денсаулыққа қасақана женіл зиян келтіру. Азаптау. Денсаулыққа жеңілдететін
мән-жайларда зиян келтіру. Денсаулыққа абайсызда зиян келтіру.
Азаматгардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін қылмыстар. Бұл
қылмыстардың ұғымы мен түрлері, олардың адамның өмірі мен денсаулығына
қарсы қылмыстардан айырмашылығы. Қоркыту. Медицина қызметкерінің,
кәсіптік міндеттерін тиісінше орындамауы. Соз ауруларын немесе адамнын
иммун тапшылығы вирусын / ВИЧ/ЖҚТБ / жұктыруы, бұл қылмыстардың
түрлері. Ауыстырып салу не өзгедей пайдалану үшін адамның органдарын
немесе тілін алуға мәжбүр ету. Заңсыз аборт жасау. Бұл қылмыстық ұғымы мен
түрлері. Науқасқа көмек көрсетпеу және қауіпті жағдайда қалдыру.
Жауапкершіліктің келу шарттары.
Жыныстық қылмыстар. Жыныстық қылмыстардың ұғымы мен түрлері,
олардың қылмыстық-құқылық мінездемесі. Зорлау. Бұл қылмыстың түрлері.
Нәпсіқұмарлык сипатындағы күш колдану. Он алты жасқа жетпеген адаммен
жыныстық қатынаста болу және нәпсіқұмарлық сипаттағы өзге де іс-әрекеттер.
Жас балаларды азғындату. Жыныстық қатынас жасауға, еркек пен еркектің
жыныстық қатынас жасауына, әйел мен әйелдің жыныстық қатынас жасауына
немесе нәпсіқұмарлық сипаттағы өзге де іс-әрекеттерге мәжбүр ету.
Адамның бас бостандығына қарсы қылмыстар. Адамды ұрлау. Бас
бостандығынан заңсыз айыру. Бұл қылмыстың түрлері. Психиатриялық
стационарға заңсыз орналастыру. Адамдарды пайдалану үшін азғырып көндіру.
Адамның жеке басының ар-ожданы мен кадір-қасиетіне қарсы қылмыстар.
Жала жабу және оның түрлері. Қорлау және оның түрлері. Жала жабудың
қорлаудан айырмашылығы.

№ 1 Семинар сабағының жоспары
1 Жеке адамға қарсы қылмыстың жалпы сипаттамасы
2 Тұлғаға қарсы қылмыстың, қылмыс құрымының жүйесі
3 Өмірге қарсы қылмыс. Адам өлтіру түсінігі
4 Адам өлтірудің жай түрі
5 Адам өлтірудің түрлері
6 Адам өлтіру құрамының түрлері
7 Абайсыздықта адам өлтіру
8 Өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу
№ 2 Семинар сабағының жоспары
1 Денсаулыққа қарсы қылмыс түсінігі
2 Денсаулыққа ауыр зиян келтіру оның мәні
3 Орташа ауырлықтағы зиян келтіру
4 Денсаулыққа жеңіл зиян келтіру
5 Денсаулыққа зиян келтіргенде жеңілдететін жағдайлар
6 Азаптау. Қорлау
7 Есеп шешу
№ 3 Семинар сабағының жоспары
1 Денсалыққа қарсы қылмыс (ЖҚБТ жұқтыру)
2 Қауіпті жағдайда қалдыру. Науқасқа көмек көрсетпеу. Медицина
қызметкерінің кәсіптік міндеттерін тиісінше орындамау.
3 Жеке бас бостандығына қарсы қылмыс
4 Ар-ождан немесе намысына қарсы қылмыс: жала жабу, қорлау
5 Есеп шешу
Әдебиет [2,3,4,12,47]
3-тақырып. Жазаны атқарудың қылмыстық реттелеуі және түзетуіне
әсер ететін шараларды қолдану
Отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстардың ұғымы. Бұл
қылмыстырдың түрлері.
Кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстырдың түрлері. Кәмелетке
толмаған адамды қылмыстық іске тарту. Кәмелетке толмаған адамды қоғамға
қарсы іс-әрекеттер жасауға тарту. Кәмлетке толмағандарды саудаға салу.
Кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамау.
Балалардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамассыз ету жөніндегі
міндеттерді тиісінше орындамау.
Отбасына қарсы қылмыстар. Баланы ауыстыру. Бала асырап алу кұпиясын
жария ету. Балаларын немесе еңбекке жарамсыз ата-анасын асырауға арналған
каражатты төлеуден әдейі жалтару.

Семинар сабағының жоспары
1 Отбасы және кәмелетке толмағандарға иқарсы қылмыстардың түсінігі
мен жүйесі
2 Отбасы мүддесіне қол-сұғатын қылмыс
3 Кәмелетке толмағандардың мүддесіне қол-сұғатын қылмыстар
4 Кәмелетке толмағандардың тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді
орындамау
5 Балаларын немесе еңбекке жарамсыз ата-анасын асырауға арналған
қаражатты төлеуден әдейі жалтару.
6 Есеп шешу
Әдебиет [2,3,4,12,32]

4-тақырып. Жаза өтеушілердің қылмыстық жағдайы.
Адамның және азаматтың конституциялық және басқа да кұқықтары мен
бостандықтарына қарсы қылмыстардың ұғымы мен түрлері.
Азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарына қол
сұғатын қылмыстар. Азаматтардың тең құқықтылығын бұзу және жеке өмірге
қол сұғылмаушылықты бұзу. Бұл қылмыстардың түрлері. Тұрғын үйге қол
сұғылмаушылықты бұзу. Хат жазысу, телефонмен сөйлесу, почта, телеграф
хабарларының немесе өзге де хабарлар құпиясын заңсыз бұзу. Дәрігерлік
құпияны жария ету. Ар-ождан және діни наным бостандығы құқығын жүзеге
асыруға кедергі жасау. Жиналыс, митинг, бой көрсету, шеру өткізуге, пикет
жасауға немесе оларға қатысуға кедергі жасау.
Азаматтардың саяси құқыктары мен бостандықтарына қарсы қылмыстар.
Сайлау құқығын жүзеге асыруға немесе сайлау комиссияларының жұмысына
кедергі жасау. Сайлау құжаттарын, референдум құжаттарын бұрмалау немесе
дауыстарды қате есептеу. Қоғамдық бірлестіктердің қызметіне кедергі жасау.
Азаматтардың еңбектік құқыктары мен бостандықтарына қарсы
қылмыстар. Еңбек туралы заңдарды бұзу. Еңбекті қорғау ережелерін бұзу.
Ереуілге қатысуға немесе ереуілге қатысудан бас тартуға мәжбүрлеу.
Журналистің заңды кәсіптік қызметіне кедергі жасау.
Семинар сабағының жоспары
1 Адам
мен азаматтардың
конституциялық
бостандықтарына қарсы қылмыстардың сипаттамасы
2 Азаматтардың тең құқықтығын бұзу
3 Жеке өмірге өол сұғылмаушылықты бұзу
4 Дәрігерлік құпияны жария ету
5 Еңбек туралы заңдарды бұзу
6 Еңбекті қорғау ережелерін бұзу
Әдебиет [2,3,4,12,33]

құқықтары

мен

5-тақырып Жазаны атқаратын мекемелер мен органдар және бақылау.
Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың ұғымы және
түрлері. Бұл қылмыстардың түрлері.
Бейбітшілікке қарсы қылмыстар. Басқыншылық соғысты жоспарлау,
әзірлеу тұтандыру немесе жүргізу. Басқыншылық соғысты тұтандыруға
насихат жүргізу және жария түрде шағыру. Әлеуметтік, ұлттык, рулық, нәсілдік
немесе діни араздықты қоздыру.
Мемлекеттің қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар. Жаппай қырып-жою қаруын
өндіру немесе тарату. Геноцид. Экоцид. Жалдамалылық. Соғыс жүргізудің
тиым салынған құралдары мен әдістерін колдану. Бұл қылмыстардың түрлері.
Мемлекеттердің халықаралык қызметтесуіне қарсы қылмыстар. Халықаралық
қорғау аясындағы адамдарға немесе ұйымдарға шабуыл жасау.
Семинар сабағының жоспары
1 Мемлекеттің конституциялық құрылысына және қауіпсіздігіне қарсы
қылмыстардың сипаттамасы
2 Мемлекеттік опасыздық
3 Қарулы бүлік
4 Диверсия
5 Мемлекеттік құпияларды заңсыз алу, жария ету
6 Мемлекеттік құпиялары бар құжаттарды, заттарды жоғалту
Әдебиет [2,3,4,12,45]
6-тақырып. Міндетті еңбек іс әрекетімен байланысты емес жазаларды
атқару.
Мемлекеттің
құрылыс
негіздерінің
және
қауіпсіздігіне
қарсы
қылмыстардың ұғымы және түрлері.
Конституциялық құрылыс негіздеріне қарсы қылмыстар. Мемлекеттік
опасыздық. Шпимонаж. Мемлекеттік немесе қоғам қайраткерінің өміріне
қастандық жасау. өкіметті күшпен басып алу немесе өкіметті күшпен ұстап
тұру. Қарулы бүлік. Қазақстан Республикасының конституциялық қурылысын
күшпен құлатуға немесе өзгертуге не оның аумақтык тұтастығын күшпен
бұзуға шақыру.
Мемлекеттің қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар. Диверсия. Мемлекеттік
құпияларды заңсыз алу, жария ету. Мемлекеттік құпиялары бар құжаттарды,
заттарды жоғалту. Жұмылдыруға шақырудан жалтару.
№ 1 Семинар сабағының жоспары
1 Меншікке қарсы қылмыстың түсінігі, ұрлықтың жалпы сипаттамасы.
Ұрлық нысандары
2 Тонаудың қылмыстық-құқықтық сипаттамасы
3 Сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу немесе асырап алу
4 Қорқытып алушылықтың түсінігі мен мәні
5 Алдау арқылы мүліктік зақым келтіру

6 Қасақана немесе абайсыздықта бөтен адамның меншігін құрту және
бұзу
7 Алаяқтықтың қылмыстық-құқықтық сипаттамасы
8 Міндеттерді шешу
№ 2 семинар сабағының жоспары
1 Ұрлаудың зорлық түрлері:
- тонау;
- қарақшылық
2 Ерекше құнды заттарды ұрлау
3 Ұрлық деп есептелмейтін, меншікке қарсы қылмыс
4 Қорқытып алушылықтың қылмыстық жауаптылығы
5 Алдау арқылы бөтен мүлікті бұзу
6 Көрінеу қылмыстық жолмен табылған мүлікті саты алу
Әдебиет [2,3,4,12,35]
7- тақырып. Қоғамдық жұмыстарға,түзету жұмыстарға тарту және
бостандықты шектеу түрінде жазаларды атқару.
Меншікке қарсы қылмыстардың ұғымы мен түрлері.
Талан-таражға салудың ұғымы және оның түрлері. Талан-таражға салу
затының белгілері.
Талан-таражға салудың нысандары. Қылмысты саралаудағы және жазаны
тағайындаудағы талан-таражға салу нысаны мен түрлерінің мәні. Ұрлыктың,
тонаудың, қаракшылықтың ұғымы мен белгілері. Тонау мен қарақшылықтағы
қорқыгу мен жәбір кәрсетудің мінездемесі. Алаяктықтың ұғымы мен белгілері.
Сеніп тапсырылған мүлікті иемденіп алу немесе ысырап ету. Ерекше құнды
заттарды ұрлау. Материалды зардап, талан-таражға салуды бағалау
барысындағы оның өлшемі. Бұл қылмыстардың саралану белгілері.
Талан-таражға салумен байланыссыз меншікке қарсы қылмыстар.
Қорқытып алушылықгың ұғымы мен белгілері. Алдау немесе сенімге қиянат
жасау жолымен мүліктік залал келтіру. Кәрінеу қылмыстық жолмен табылған
мүлікті сатып алу немесе сату. Автомобильді немесе өзге де көлік құралдарын
ұрлау мақсатынсыз заңсыз иелену. Бөтен адамның мүлкін қасақана жою немесе
бүлдіру. Бұл қол сұғушылықтардың саралану белгілері.
Семинар сабағының жоспары
1 Экономикалық қызмет саласындағы қылмыс түсінігі мен жалпы
сипаттамасы. Олардың құрылу жүйесі.
2 Кәсіпкерлікке қарсы қылмыс
3 Мәміле жасауға немесе оны жасаудан бас тартуға мәжбүр ету.
4 Ақша-несие саласындағы қылмыстар
5 Банктік қызмет түсінігі. Заңсыз банктік қызметті ауырлататын
жауаптылық.
6 Несиені заңсыз алу немесе мақсатынсыз пайдалану

7 Банктік ақша қаражатын заңсыз пайдалану
8 Бағалы қағаздармен операциялар жүргізу ережелерін бұзу. Жалған
ақша немесе бағалы қағаздар жасау немесе сату
9 Экономикалық контробанда
10 Есеп шешу
Әдебиет [2,3,4,12,55]
8-тақырып. Қоғамнан оқшаулануымен байланысты жазаларды атқару
жағдайлары мен реті.Қамауға алу арқылы жазаларды атқару.
Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың ұғымы мен түрлері.
Заңды кәсіпкерлік қызметке қарсы қылмыстар. Заңды кәсіпкерлік қызметке
кедергі жасау. Заңсыз кәсіпкерлік: ұғымы, жасалу нысаны. Жалған кәсіпкерлік.
Заңсыз жолмен алынған ақша қаражатын немесе өзге мүлікті заңдастыру: оның
үғымы мен түрлері.
Банктік қызмет саласындағы қылмыстар. Банктік қызметтің ұғымы мен
белгілері, несиені заңсыз алу және мақсатсыз пайдалану.
Экономика саласындағы қылмыстар. Жалған ақша немесе бағалы қағаздар
жасау немесе сату, экономикалық контрабанда, тұтынушыларды алдау, заңсыз
сыйақы алудың ұғымы мен белгілері. Бұл қылмыстардың саралану белгілері.
Салық және кеден заңдылықтары саласындағы кылмыстар. Бухгалтерлік есеп
ережелерін бұзу. Азаматтың салық төлеуден жалтаруы. Ұйымдарға төленетін
салықты төлеуден жалтару. Бұл қолсұғушылықтардың түрлері. ҚР ІІМ бұл
қылмыстармен күресудегі қызметі.
Семинар сабағының жоспары
1 Жалпы
қауіпсіздікке
қарсы
қылмыс.
Қылмыстық-құқықтың
сипаттамасы.
2 Терроризм. Оның түрлері
3 Адамды кепілге алу. Осы қылмыстың адамды ұрлаудан
айырмашылығы. Адамды кепілге алған жағдайдағы қылмыстық жауаптылықтан
босатудың арнайы сұрақтары
4 Бандитизм үшін қылмыстық жауаптылық
5 Әуе немесе су көлігін не жылжымалы темір жол составын айдап әкету,
сонымен бірдей қолға түсу.
6 Қаруды, оқ-дәріні, жарылғыш заттарды және жарылғыш құралдарды
заңсыз сатып алу, беру, өткізу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру.
7 Бұзақылық.
Қылмыстық
жазаланатын
бұзақылық
түрлері.
Бұзақылықтың жеке адамға қарсы қылмыстан айырмашылығы
8 Тағылық
9 Есеп шығару
Әдебиет [2,3,4,12,30]

9-тақырып. Бас бостандығынан айыру жазаларын атқару
Коммерциялық және өзге ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы
қылмыстардың ұғымы.
Коммерциялық және өзге ұйымдардағы кызмет мүдделеріне қарсы
қылмыстардың
түрлері.
Өкілеттіктерді
теріс
пайдалану.
Жекеше
нотариустардың және аудиторлардың өкілеттіктерді теріс пайдалануы. Жекеше
күзет
қызметі
қызметшілерінің
өкілеттіктерін
асыра
пайдалануы.
Коммерциялық сатып алу. Міндеттеріне адал қарамау.
Семинар сабағының жоспары
1 Нашақорлық түсінігі. Есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін
заттарды заңсыз тасымалдау үшін қылмыстық жауаптылық:
1) Есірткі заттарды заңсыз дайындау, сатып алу, тасымалдау, сақтау;
2) Есірткі заттарды ұрлау немесе қорқытып алу;
3) Есірткі заттарды пайдалану;
4) Құрамында есірткі заттар бар өсіруге тыйым салынған өсімдіктерді
заңсыз өсіпу үшін жауаптылық
5) Есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды тұтыну үшін
проитондар ұйымдастыру немесе ұстау
2 Адамгершілікке қарсы қылмыс түсінігі.
1) Жезөкшілікпен айналысуға тарту
2) Жөзекшілікпен айналысуға арналған притондар ұйымдастыру немесе
ұстау және жеңгетайлық
3) Қатыгездікпен күш қолдануға бас ұруды насихаттайтын туындыларды
заңсыз тарату үшін қылмыстық жауапкершілік
3 Есеп шығару
Әдебиет [2,3,4,12,18]
10-тақырып. Түзету мекемелерде жазаларды өтеу жағдайлары
Қоғамның қауіпсіздігіне және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстардың
ұғымы мен түрлері.
Қоғамның қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар. Терроризм. Терроризм
насихаттау немесе терроризм актісін жасауға жария түрде шақыру.
Террористік топ кұрұ, оған басшылық ету және оның қызметіне қатысу. Адамды
кепілге алу. ¥йымдасқан қылмыстық топты немесе қылмыстық қауымдастықты
(қылмыстық ұйымды) құру және оны басқару, қылмыстық қауымдастыққа
қатысу. Заңсыз әскерилендірілген құраманы ұйымдастыру. Бандитизм. Үйлерді,
құрылыстарды, қатынас және байланыс құралдарын басып алу. Әуе немесе су
көлігін не жылжымалы темір жол составын айдап әкету, сонымен бірдей қолға
түсіру. Жаппай тәртіпсіздіктер. Бұл қылмыстардың саралану белгілері. Бұл
қылмыстармен күресудегі ҚР ІІО қызметі.
Қауіпсіздік ережелерін бұзумен байланысты коғамның қауіпсіздігіне қарсы
қылмыстар. Атом энергетикасы объектілерінде қауіпсіздік ережелерін бұзу. Тау-

кен немесе құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзу.
Жарылыс қаупі бар объектілерде қауіпсіздік ережелерін бұзу.
Жалпыға қауіпті заттармен жұмыс істеу ережелерін бұзумен байланысты
қоғамның қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар. Радиоактивті материалдармен
заңсыз жұмыс істеу. Айналыстан алынған заттардың немесе айналысы
шектелген заттардың контрабандасы. Қаруды, оқ-дәрілерді, жарылғыш
заттарды және жару құрылғыларын заңсыз сатып алу, беру, өткізу, сақтау,
тасымалдау немесе алып жүру. Қаруды, оқ-дәрілерді, жарылғыш заттар мен
жару құрылғыларын ұрлау не қорқытып алу. Аталған кылмыстардың саралану
белгілері. Бұл әрекеттермен күресудегі ҚРІІО құқық қолдану қызметі.
Қоғамның қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар. Бұзақылықтың ұғымы мен
белгілері. Тағылық. Тағылыктың бұзақылықтан айырмашылығы.
Семинар сабағының жоспары
1 Арнайы экологиялық қылмыстар. Жалпы көрінісі.
2 Су қорларын қорғау
3 Атмосфераны ластау
4 Су жануарлары мен өсімдіктерді заңсыз алу үшін қылмыстық
жауапкершілік
5 Заңсыз аңшылық
6 Жануарлар дүниесін қорғау ережелерін бұзу
7 Ормандарды рационалды қолдануға қол cоғушылық қылмыстары
8 Есеп шешу
Әдебиет [2,3,4,12,39]
11-тақырып. Тәрбиелік колониярда жазаларды өтеу жағдайлары
мен реті
Халықтың денсаулығына және адамгершілікке қарсы қылмыстардың ұғымы
мен түрлері.
Есірткі нәрселердің заңсыз айналысымен байланысты қылмыстар. Есірткі
заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды заңсыз дайындау, алу, сақтау,
тасымалдау, жөнелту немесе өткізу. Есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер
ететін заттарды ұрлау не қорқытып алу. Есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер
ететін заттарды тұтыну үшін притондар ұйымдастыру немесе ұстау. Бұл
қылмыстармен күресудегі ҚР ІІО қызметі.
Адамгершілікке қарсы қылмыстар. Жезөкшелікпен айналысуға тарту.
Жезөкшелікпен айналысуға арналған притондар ұйымдастыру немесе ұстау
және жеңгетайлық. Қатыгездік пен күш қолдануға бас ұруды насихаттайтын
туындыларды заңсыз тарату. Өлгендердің мәйіттерін және олар жерленген
жерлерді қорлау: ұғымы, жасау нысандары.
Әдебиет [2,3,4,12,28]

12-тақырып. Әскери қылмысткерлерге қатысты жазаларды атқару.
Экологиялық қылмыстардың ұғымы мен түрлері.
Экологиялық талаптарды бұзумен байланысқан қол сұғушылықтар.
Шаруашылық және өзге де қызметке қойылатын экологиялық талаптардың
бұзылуы. Ықтимал экологиялық қауіпті химиялық, радиоактивті және
биологиялық заттарды өндіру мен пайдалану кезінде экологиялық талаптарды
бұзу. Микробиологиялық немесе басқа биологиялық агенттермен немесе улы
заттармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзу.
Тірі емес табиғатты қорғау ережелеріне қол сұғатын қылмыстар. Суларды
ластау, бітеу және сарқудың ұғымы мен белгілері. Атмомсфераны ластау. Теңіз
аясын ластау. Қазақстан Республикасының құрлықтық шельфі туралы және
Қазақстан Республикасының айрықша экономикалық аймағы туралы зандардың
бұзылуы. Жерді бүлдіру. Жер қойнауын қорғау және пайдалану ережелерін
бұзу. Бұл қылмыстардың саралану белгілері.
Тірі табиғатты қорғау ережелеріне қол сұғатын қылмыстар. Су жануарлары
мен өсімдіктерін заңсыз алу. Заңсыз аңшылық. Жануарлар дүниесін қорғау
ережелерін бұзу. Жануарлар мен өсімдіктердің сирек кездесетін және құрып
кету қаупі төнген түрлерімен заңсыз іс-әрекеттер. Ағаштар мен бұталар заңсыз
кесу. Ормандарды жою немесе зақымдай. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар
режимінің бұзылуы. Экологиялық ластау зардаптарын жою жөнінде шара
қолданбау.
№ 1 Семинар сабағының жоспары
1 Мемлекеттік қызметке қарсы қылмыстың жалпы сипаттамасы және
олардың құрамы. Лауазымды адам түсінігі.
2 Қызмет өкілеттілігін теріс пайдалану оның түрлері
3 Билікті не қызметтік өкілеттікті асыра пайдалану. Билікті немесе
қызметтік өкілеттілікті асыра пайдалану қызметтік өкілеттілігін пайдаланудан
айырмашылығы.
№ 2 Семинар сабағының жоспары
1 Пара алған үшін жауапкершідлік:
1) пара алу. Осы қылмыстың түрлері
2) пара беру. Пара алған үшін қылмыстық жауапкершілік
3) пара алғанға дедал болған үшін жауапкершілік
2 Қылмыстық әрекетсіздігі үшін жауапкершілік. Осы
ауырлататын жағдайлар.
3 Қылмысты-құқықтық әрекетсіздіктің сипаттамасы
4 Есеп шешу
Әдебиет [2,3,4,12,21]

13-тақырып. Жазаны өтеуден босату.

қылмысты

Көліктегі юллмыстардың ұгымы мен түрлері.
Темір жол, әуе немесе су көлігі қозғалысы мен оларды пайдалану
қауіпсіздігінің ережелерін бұзу. Көлік құралдарын жүргізуші адамдардың жол
қозғалысы және көлік кұралдарын пайдалану ережелерін бұзу. Бұл
қылмыстардың саралану белгілері. Жол-көлік оқиғасы болған орыннан кетіп қалу.
Көлік кұралдарын сапасыз жөндеу және оларды техникалық ақауларымен
пайдалануға шығару, мас күйіндегі адамды көлік кұралын жүргізуге жіберу:
ұғымы мен түрлері. Көлікте қолданылатын ережелерді бұзу.
Көлікте қолданылатын ережелерді бұзу. ¥шудың халықаралық ережелерін
бұзу.
Семинар сабағының жоспары
1 Мемлекеттік билік беделіне және ҚР мемлекеттік территориясына қол
сұғылмаушылығына қатысты қылмыстар.
2 Мемлекеттік билік органдарының қызметіне қатысты қылмыстар:
1) иммунитеті бар тұлғалардың ар-ожданы мен абыройына қол
сұғу;
2) билік өкілін келемеждеу;
3) билік өкіліне қатысты зорлық қолдану;
4) өз бетінше билік етуіне жауапкершілік. Өз бетінше билік етудің
аралас қылмыстардан айырмашылығы.
3 Ресми құжат жүргізуге белгіленген тәртіпке қол сұғу қылмысы.
4 Әскери қызметтен жалтарғаны үшін жауапкершілік. Бұл қылмыстың
санаттық түрі. Берілген құрам үшін қылмыстық жауапкершіліктен босатылудың
арнайы сұрақтары.
5 Есептер шешімі.
Әдебиет 2,3,4,12,44
14-тақырып. Өлім жазасын жаза ретінде атқару.
Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас
жемқорлық және өзге де қылмыстардың ұғымы мен түрлері.
Қызмет өкілеттігін теріс пайдалану. Билікті немесе қызметтік өкілеттікті
асыра пайдалану. Лауазымды адамның өкілеттігін иемдену. Кәсіпкерлік
қызметке заңсыз қатысу. Пара алудың, пара берудің, парақорлыққа делдал
болудың ұғымы мен белгілері. Қызметтік жалғандық жасау. Қызметтегі
әрекетсіздік: бұл қылмыстың түрлері. Салақтық. Мемлекеттік кызмет
мүдделеріне қарсы қылмыстармен күресудегі ҚРІІО құқыққолдану қызметі.

Семинар сабағының жоспары

1 Сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыстар
ұғымы және түрлері.
2 Сот төрелігі органдарындағы лауазымды адамдармен жасалатын, сот
төрелігіне қарсы қылмыстар.
3 Көрінеу кінәсіз адамды қылмытық жауаптылыққа тарту ұғымы мен
белгілері.
4 Көрінеу заңсыз ұстау, қамауға лау немесе қамауда ұстау. Жауап беруге
мәжбүр ету. Көрінеу әділетсіз сот үкімін, шешімін немесе өзгедей сот актісін
шығару.
5 Басқа да адамдармен жасалатын сот төрелігіне қарсы қылмыстар.
6 Сот төрелігін жүзеге асыруға немесе алдын-ала тергеу жүргізуге
7 Жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыстар.
Әдебиет 2,3,4,12,46
Семинар сабағының жоспары
1 Әскери қылмыстардың түсінігі мен түрлері.
2 Арнайы қызмет атқару тәртібіне қарсы қылмыстар.
3 Әскери сипаттағы құпия мәліметтерді сақтауға қарсы қылмыстар.
4 Әскери мүлікті пайдалану тәтібіне қарсы қылмыстар.
5 Әскери жүргізу құралдарын жүргізу және пайдалану тәртібіне қарсы
қылмыстар.
Әдебиет 2,3,4,12,23
15- тақырып.Қылмыс жасағаны үшін айыпталушыларды күзетке алу.
Басқару тәртібіне қарсы қылмыстардың ұғымы мен түрлері.
Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік
туын,
Мемлекеттік
елтаңбасын немесе Мемлекеттік гимнін қорлау. ҚР Президентінің ар-ұжданы
мен қадір-қасиетіне қол сұғу және оның қызметіне кедергі жасаудың ұғымы
мен белгілері. Өкімет өкіліне қатысты күш қолдану. Жауапты мемлкеттік
лауазымды иеленуші лауазымды адамға қатысты қолданылатын қауіпсіздік
шаралары туралы мәлеметтерді жария ету. Бұл қолсұғушылықтардың саралану
белгілері.
Қужаттарды, мөртаңбаларды, мөрлерді ұрлау немесе бүлдіру. Өзінше
билік ету. Жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын өкімет өкілінің немесе
лауазымды адамның атағын өз бетінше иелену. ҚР-ның күзетілетін Мемлекеттік
шекарасын құқыққа қарсы өзгерту.
Семинар сабағының жоспары
1.Басқару тәртібіне қарсы қылмыстардың ұғымы мен түрлері.
2.Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын, Мемлекеттік
елтаңбасын немесе Мемлекеттік гимнін қорлау.
3.ҚР Президентінің ар-ұжданы мен қадір-қасиетіне қол сұғу және оның
қызметіне кедергі жасаудың ұғымы мен белгілері.

4.Өкімет өкіліне қатысты күш қолдану.
5.Жауапты мемлкеттік лауазымды иеленуші лауазымды адамға қатысты
қолданылатын қауіпсіздік шаралары туралы мәлеметтерді жария ету.
6. Мемлекеттік шекарасын құқыққа қарсы өзгерту.
Әдебиет 2,3,4,12,23

СӨЖ мазмұны
(күндізгі оқу бөлімі)

№

СРО түрлері

Бақылау
нысаны

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

15

реферат

Реферат қорғау

10

РК1, РК2, емтихан

5

3
4
5
6

Сабаққа қатысу

30
15

Барлығы

90

СӨЖ МАЗМҰНЫ
(сырттай оқу бөлімі)
№
1
2

3

СӨЖ түрі
Дәріс сабақтарына
даярлық
Семинар сабақтарына
даярлық, үй тапсырмасын
орындау
Аудитория сабағына
кірмеген материалды оқу

4

Семестрлік
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1Тақырып. Қылмыс атқару құқығының түсінігі, пәні және курс
жүйесі
Қылмыстық атқару саясаты және оның мемлекеттік саясаттағы
қылмыспен күресу ортадағы орны. Қылмыстық атқару құқығы –қылмыстық
атқару саясатын бекіту және білдіру нысаны.Қылмыстық атқару құқығының
түсінігі. Қылмыстық атқару құқығын құқықтық реттеу пәні. Қылмыстық атқару
құқығын құқықтық реттеу әдісі. Қылмыстық –атқару құқығының
принциптері.Қылмыстық –атқару құқығының ғылыми әдістері. Қылмыстық –
атқару құқығының әр түрлі құқық ғылымы мен білімінің басқа да салаларымен
байланысы. Қылмыстық атқару құқық курсының жүйесі мен пәні.
Әдебиет 47
Семинар сабағының жоспары:
1 Қылмыстық –атқару құқығының түсінігі
2 Қылмыстық –атқару құқығының құқықтық реттеу пәні
3 Қылмыстық –атқару құқығын құқықтық реттеу әдісі
4 Қылмыстық –атқару құқығының принциптері
5 Қылмыстық атқару құқығының ғылымы
6 Қылмыстық –атқару құқығының әртүрлі құқық ғылымы мен білімінің
басқа да салаларымен байланысы
Бақылау сұрақтары
1 Қылмыстық –атқару құқығының пәніне не кіреді?
2 Қылмыстық –атқару саясатының түсінігі және оның міндеттері
3 ҚР Қылмыстық атқару саясаты және оның жетілдіру
жолдары.Қылмыстық атқару саясатының нысандары.
4 Қылмыстық атқару ғылымының негізі не болып табылады
2-тақырып
заңнамасы

Қазақстан

Республикасының

Қылмыстық

–атқару

ҚР Қылмыстық –атқару заңнамасының түсінігі. ҚР қылмыстық –атқару
заңының құрылымы. Қылмыстық –атқару заңнамасының мақсаты мен
міндеттері. Қылмыстық –атқару құқығы нормасының түсінігі мен мазмұны.
Қылмыстық –атқару құқығы нормаларының түрлері мен мазмұны. Қылмыстық
–атқару құқығы бойынша нормативтік актілер санкциясы мазмұндамасының
ерекшеліктері. Қылмыстық –атқару құқығы нормаларының классификациясы.
Қылмыстық –атқару құқықтық қатынастарының түсінігі. Қылмыстық –
атқарудың құқықтық қатынастарының құрылымы: қылмыстық –атқару құқық
қатынастарының субъектілері мен басқа да қатысушылары; құқықтық
қатынастарының мазмұны; құқықтық қатынастардың объектілері; өзгерістер

мен қылмыстық –атқарудың құқықтық қатынасының тоқтатылуы. Қазақстан
Республикасының қылмыстық –атқару заңнамасының қысқа тарихы.
Семннар сабақтарының жоспары:
1
2
3
4
5

ҚР қылмыстық –атқару заңнамасының түсінігі мен құрылымы
Қылмыстық –атқару заңнамасының мақсаттары мен міндеттері
Қылмыстық –атқару құқығының нормаларының түсінігі мен мазмұны
Қылмыстық –атқару құқығы нормаларының түрі мен құрылымы
Қылмыстық –атқарудың құқықтық қатынасының түсінігі мен
құрылымы
Бақылау сұрақтары
1 Қылмыстық –атқару заңнамасының негізгі шығу тегі не болып
табылады?
2 Уақыт пен кеңістікте қылмыс –атқару заңнамасының әрекеті
3
Қылмыстық –атқару құқығының қандай нормалары
қылмыстық –атқарудың құқықтық қатынастын басқа да
қатысушылары мен субъектілерінің міндеттемелері мен құқығын
орнатады?
4
Қылмыстық –атқару заңнамалары мен халықаралық –
құқықтық актілерінің ара-қатынасы неге негізделген?

3-тақырып Жазаны
құқықтық ретттеу

өтеу

мен

түзетуге

арналған

шараларды

Жазалауды өтеу мен жүзеге асырудың түсінігі. Жазаны өтеу мен өтелудің
тәтібін құқықтық реттеу және жазалауды өтеудің негіздемесі. Қылмыскерлерге
қолданған түзету әдісінің мазмұны мен үрдісі мақсаттарының түсінігі. Жазаны
өтеудегі түріне байланысты қылмыскерлердің түзелу жағдайындағы
ерекшеліктері. Түзелу әрекетінің мазмұның жасайтын негізгі әдістері.
Қылмыскерлдерді түзетудің негізгі әдістерінің құқықтық реттелуінің негізгі
қолданылуы.
Қылмыскерлерге түзету әдістерін қолдану мен жазаны өтеудегі
дифференциациясы мен индивидуализациясы.
Семнар сабағының жоспары:
1 Жазаны өтеу мен орындаудың түсінігі.
2 Қылмыскерлерге қолданылатын түзету әдістері үрдісінің түсінігі,
мазмұны және мақсаты.
3 Түзетуге қатысты мазмұны жасайтын негізгі әдістер
4 Қылмыскерлерді түзетудің негізгі әдістерін қолданудың құқықтың
реттелуі

5Қылмыскерлерге түзету әдістерін қолдану мен жазаны дифференциясы мен
индивидуализациясы
Әдебиет 25
Бақылау сұрақтары
1 «Жазаны атқару» және «жазаны өтеу» түсініктерінің мағынасы не
болып табылады?
2 Жазаны өтеу мен түзетуге арналған шараларды қолданудың
негіздемесі
3Түзету әдістерінің аумағы мен түрі неге байланысты болады?
4Қылмыскерлерге түзету шараларын қолданудың нәтижесі не?
4-тақырып Жазаны өтеудегі адамдардың құқықтық ахуалы
Қылмыскерленің құқықтық ахуалының түсінігі. Қылмыскерлердің
арнайы құқықтық мәртебесінің үздік қырлары. Қылмыскерлердің
міндеттері мен заңды құқықтары. Жазаны белгілі бір түрін
қылмыскерлердің ҚР ретінде, ҚР Конституциясында бекітілген,
қылмыстық,Қылмыстық атқару кодекстері және т.б. заңдармен, тәртіп
пен шартты атқаруда құқықтары мен міндеттемелерінің шектелуі. Шет ел
азаматтарының және азаматтығы жоқ адамдардың құқықтық ахуалы ҚР
Конституциясымен, халықаралық келісімшартпен, шет ел азматтары мен
азаматтығы жоқ адамдардың құқықтық ахуалы туралы заң шығарушымен
сәйкес
келуінде.
Қылмыскерлердің
негізгі
міндеттемелері.
Қылмыскердердің негізгі құқықтары. Қылмыскерлердің өзіндік
қауіпсіздігіне құқығы. Қылмысукерлердің үндеуін құрастырудың тәртібі.
Семинар сабағының жоспары
1 Қылмыскерлердің құқықтық ахуалының түсінігі
2 Қылмыскерлердің негізгі міндеттемелері
3 Қылмыскерлердің негізгі құқықтары
4 Қылмыскерлердің ар тазалығына жағдай дасаудың ерекшеліктері
5 Қылмыскерлердің үндеуін қарастырудың тәртібі
Әдебиет 55
Бақылау сұрақтары
1Тұлғагың құқықтық мәртебесінің түрлерін атаңыз\
2 Қылмыскерлердің құқықтық мәртебесінің мазмұны қандай?
3Қылмыскерлерге жүктелген міндеттердің орындалмағаны үшін қандай
жауапкершілік күтіп тұрады?
4Шет ел азаматтары мен азаматтығы жлқ қылмыскерлердің құқықтары
мен міндеттері
Әдебиет 1,2,3,4,31,11,41,47,

5-тақырып Мекемелер мен органдар, жазаны
ҚР қылмыстық –атқару жүйесінің түсінігі. Қылмысқа қарсы күрес
жүргізетін мемлекеттік органдары мен мекемелер түрлері қылмыстық жазаны
өтеушілердің және олардың міндеттері мен органдар жүйесіндегі орны. Түзету
мекемелірінің негізгі міндеттері мен олардың ұйымдастырушылық,
материаолдық базасы. Қылмысқа қарсы күресжүргізетін сотпен және т.б.
мемлекеттік органдарымен жазаны өтеуші органдардың арақатынасы. Жазасын
өтеудегі әрекетші органдарды бақылау. Соттық бақылау. Ведомстволық
бақылау.Қылмыстық атқару өндірісін қадағалу. Қылмыстық атқару жүйесінің
органдары мен мекемелеріне бару.
Семнар сабағаның жоспары:
1 Қазақстан Республикасының қылмыстық –атқару жүйесінің түсінігі.
2 Қылмыстық жазаларды өтейтін мемлекеттік мекемелер мен
органдардың түрлері және олардың міндеттері мен қылмысқа қарсы органдар
жүйесіндегі орны.
3 Түзету
мекемелерінің
негізгі
міндеттері
және
олардың
ұйымдастырушылық, материалдық базасы.
4 Қылмысқа қарсы күрес жүргізетін сотпен және т.б. мемлекет
органдарымен жазаны өтеуші органдардың ара-қатынасы.
5 Жазасын өтеудегі әрекет ететін органдарды бақылау
6 Соттық бақылау. Ведомстволық бақылау.
7 Қылмыстық –атқару өндірісін қадағалау
Бақылау сұрақтары
1Түзету мекемелерінің негізгі міндеттерін атаңыз.
2 ҚР «ӘМ ҚАКЖ» түзету мекемелерінде жазалаудың қандай түрлері
орындалатының атаңыз.
3 ҚР «ӘМ ҚАКЖ» Қылмыстық атқару инспекциясында жазалаудың
қандай түрлері орындалады?
4 Медициналық түрдегі зорлау әрекетінің тәртібі қолданылады ма?
5 Орындаушы органдарды бақылау
6 Ведомстволық бақылау
7 Соттық бақылау
8 Кино, фото, бейнетүсірілімде жазасын өтеудегі мекемелердің өндіріс
тәртібі?
9 Қылмыскерлердің кино,фото, бейнетүсірілім және интервью
алушылығының тәртібі?
Әдебиет 2,7,9,11,16,18,32,41

6-тақырып Қылмыскерлердің еңбек қызметіне еш байланыссыз
жазаны етуі
Айып түріндегі жазаны өтеудегі тәртібімен щарттары.Айып төлеуден
және оған деген жауапкершіліктен бас тарту түсінігі. Белгілі бір қызметтік
лауазымды иелену немесе белгілі бір жұмыспен айналысу құқығынан айыру
арқылы шарттар мен жазаны орындаудағы ұйымдастырушылық тәртібі.Белігілі
бір лауазымға ие болу немесе білгілі бір қызметке тұру сияқты құқықтан
айырылғандардың сот шешімін бұзудың салдарлары.Арнайы, әскери немесе
құрметті атақтар, сыныптық шенді, квалификациялар классты және мемлекеттік
тыйм салу туралы сот үкімін орындау. Мүлікті конфискациялау туралы өтеудегі
соттық атқаратын қызметі.
Семинар сабақтарының жоспары
1 Айып түріндегі жазаны өтеудегі тәртібі мен шарттары
2 Белгілі бір қызметтік лауазымды иелену немесе білгілі бір жұмыспен
айналысу құқығынан айыру арқылы шарттар мен жазаны орындаудағы
ұйымдастырушылық тәртібі
3 Қосымша жазаны орындау. Қосымша жазлардың шарттарын қабылдау
4 Арнайы, әскери немесе құрметті атақтар, сыныптық шенді,
дипломатиялық рангі, квалификациялық классты және мемелекеттік құрметке
тыйым салу туралы сот үкімін орындау
5Мүлікті кофискациялау туралы сот үкімін орындау тәртібі
Бақылау сұрақтары:
1Айыпты төлеу мен оған жауаптылықтан бас тарту түсінігі.
2Белгілі бір лауазымға ие болу немесе белгілі бір қызметке тұру
құқығынан айырылуға қылмыскерлердің жазадағы міндеті қандай?
3Қосымша жаза ретінде білгілі бір лауазымды немесе білгілі бір қызметке
тұру құқығынан айырылу жаза түрінің жазаны өтеудегі мерзімі
4 Мүлікті конфискациялау
Әдебиет 2,7,9,18,20,34
7-тақырып Қоғамдық жұмыстарға, түзету жұмыстарына қатысу
және бостандықты шектеу түрінде жазаны өтеу
Қоғамдық жұмыстарға қатысу түрінде жазаны өтеу тәртібі. Қоғамдық
жұмыстарға қатысу түрінде жазаны өтеудің шарттары.
Қылмыскерлердің жазаны өтеу мекемесі әкімшілігінің міндеті. Қоғамдық
жұмыстарды орындау түрі арқылы жазаны өтеушілердің жауапты адамы.
Түзету жұмыстарына қатысу түрінде жазаны өтеудің тәртібі
мен
шарттары.

Түзету жұмыстары түріндегі мерзімді өтеу. Қылмыскерлердің түзету
жұмыстарынан тапқан жол ақысынан ұстап қалу тәртібі. Түзету жұмыстары
түріндегі жазаны өтеудің тәртіпті
бұзушылыққа және шарттылыққа
жауаптылық
Семинар сабақтарының жоспары:
1Қоғамдық жұмыстарға, түзету жұмыстарына қатысу және бостандықты
шектеу түріндегі жазаны өтеуді атаңыз?
2Қоғамдық жұмыстарға, түзету жұмыстарына қатысу және бостандықты
шектеу түріндегі жазаны өтеушілердің жауапкершілігі қандай?
3Бостандығы шектеулі түрде жазаны өтеушілерге мадақтау мен өндіруді
қолдану
Әдебиет 2,7,9,18,37,39,45
8-тақырып Қоғамнан оқшаулауға байланысты жазаны өтеудің тәртібі
мен шарттары. Сотталу түрінде жазаны өтеу.
Сотталу түріндегі жазасың өтелу орны. Сотталу түріндегі жазасын өтелу тәртібі
мен шарттары.Сотталу түріндегі жазаны өтеушілердің еңбекке шақыру. Сотталу
түрінде жазаны өтеушілер мадақтау түрлері және оларды қолданудың
медициналық көмек көрсетудің берілуі. Кәмелеттік жасқа толмаған
қылмыскерледрдің сотталу түрінде жазаны өтеу шарттары
Әдебиет 2,7,9,18,37,39,45
Семинар сабағының жоспары:
1 Сотталу түріндегі жазалаудың өтелу жері
2 Сотталу түріндегі жазаның өтелу тәртібі мен шарттары
3 Сотталу түріндегі жазаны өтеушілердің еңбекке шақыру
4 Сотталу түрінде жазаны мадақтау түрлері және оларды қолданудың негізі
Әдебиет 2,7,9,18,37,
9-тақырып Бостандықтан айрылу түрінің жазасын өтеу
Түзету мекемелерінің түрлері: түзету колониялары, тәрбиелеу колониялары,
түрмелер. Бостандығынан айырылған қылмыскерлердің классификациясы және
олардың әр түрлі түзету мекемелеріндегі бөлек мазмұны.
Түзету колонияларының түрлері: қоныс-колониялары, жалпы колония, қатан,
арнайы режимді. Жазаны өтеу және оның амалдарын қамтамасыз етудің
құқығын реттеу. Қоныс колонияларында, жалпы режимдегі түзету
колониялары,қатан тәртіптегі түзету колонияларында, арнайы тәртіптегі
колонияларында, түрмелерде бостандығынан өмірбойына айырылғандардың

жазасын өтеу ерекшелігі. Қылмыскерлерге әркетін қолданудың негіздемесі мен
тәртібі.
Семинар сабағының жоспары
1 Түзету орындалу түрлері?
2 Бостандығынан айырылған қылмыскерлердің классификациясы және
олардың әр түрлі түзету мекемелеріндегі бөлек мазмұны
3 Түзету мекемелеріндегі тәртіп пен оның қамтамасыз ету құралдары
4 Қылмыскерлерге қауіпсіздік әрекетін қолданудың негіздемесі мен тәртібі

10-тақырып Түзету мекемелерінде жазаны өтеу шарттары
Түзету мекемелерінде жазаны өтеу шарттары. Жазаны өтеу шарттарының
түрлері: кәдімгі, қатан, жеңілдетілген және жеңілдік.
Бас бостандығынан айырылғандардың тамақ пен алғашқы қажеттілік заттарын
сатып алуы. Бас бостандығынан айырылғандардың тұғандарымен көрісуі. Бас
бостандығынан айырылғандардың берілім, бандероль алуы.
Бас бостандығынан айырылғандардың еңбегін құқықтық реттеу.Мадақтау
шараларын қолданушы лауазымдағы адамдар, олардың құқықтары.
Семинар сабағының жоспары
1Жазаны өтеу шарттарының түрлері: кәдімгі, қатан, жеңілдетілген және
жеңілдік
2Мадақтау шараларының түрлері және оларды бас бостандығынан
айырылғандарға қолдану
3Бас бостандығынан айырылғандарға қолданатын жазалау шаралары, олардың
классификациясы
Бақылау сұрақтары:
1 Бас бостандығынан айырылғандардың еңбекке тарту шарттары қандай?
2 Еңбек дауларын шешуге тоқталынған жазалау шараларын қолдану мен
материалды жауапкершілікке тартуға негіз бола ала ма?
3 Бас бостандығынан айырылғандарға тұрғылықты орның ауыстыруға дейін
қолданатын жазалау шаралары қай жағдайда жұмсалады?
4 Тәртіптік жазалауды өтеу мерзімі қандай?

11-тақырып Тәрбиелеу колонияларында жазаны өтеу тәртібі мен
ережелері
Түзету мекемелерінде бас бостандығынан айырылғандардың тәрбиелік
әсерін, жалпы беру мен кәсіби оқытуды құқықтық реттеу. Тәрбиелік
жұмыстың негізгі бағыттары: адамгершілік, құқықтық, еңбек.Тәрбиелеу
колонияларында жазаны өтеп жүрген бас бостандығынан айырылғандарды
қалдыру мен басқа жаққа ауыстыру. Тәрбиелеу жұмысын ұйымдастыру
және тәрбиелеу колонияларының жұмысында қоғамның әрекеті
Семинар сабағының жоспары
1Тәрбиелеу колонияларында бас бостандығынан айыру ретінде жазаны
өтеу тәртібі мен ережелері
2 Тәрбиелеу колонияларында жазаны өтеп жүоген бас бостандығынан
айырылғандарды қалдыру мен басқа жаққа ауыстыру
3Тәрбиелеу жұмысын ұйымдастыру және тәрбиелеу колонияларының
жұмысында қоғамның әрекеті
4Кәмелетке жетпеген бас бостандығынан айырылғандарға қолданатын
қосымша мадақтау мен жазалау шаралары, оларды қолдану тәртібі

12–тақырып Бас бостандығынан айырылған әскери қызметтегі
адамдардың жазаны өтеуі
Әскери қызметте шектеу түрінде жазаны өтеу тәртібі мен шартары. Бас
бостандығынан айырылғандардың әскери қызметтегі адамдардың ақшалай
шығындарынан ұстап қалу. Әскери қызметтен шектеу немесе әскери
қызметтен қуылған әскери қызметтегі адамдардың жазаны өтеуден
босатылуы. Тәрбиелеу колонияларында жазаны өтеп жүрген бас
бостандығынан айырылғандарды қалдыру мен басқа жаққа ауыстыру.
Тәрбиелеу жұмысын ұйымдастыру және тәрбиелеу колонияларының
жұмысында қоғамның әрекеті

Семинар сабағының жоспары:
1

Курстық жұмыстардың үлгі тақырыпнамасы
1. Ауыр жағдайдағы қасақана кісі өлтіру.
2. Жеңіл жағдайдағы қасақана кісі өлтіру
3. Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру.
4. Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру.
5. Денсаулыққа қасақана орташа ауырлықтағы зиян келтіру.
6. Зорлау.
7. Адамды ұрлау.
8. Заңсыз бас бостандығынан айыру.
8. Жала жабу.
9. Қорлау.
І0. Кәмелетке толмаған адамды қылмыстық іске тарту.
11. Азаматтардың тең құқықгылығын бұзу.
12.Тұрғын үйге қол сұғылмаушылықты бұзу.
13 .Еңбек туралы заңдарды бұзу.
14. ¥рлық.
15.Сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету.
16. Алаяқтық.
17. Тонау.
18. ¥рып-соғу.
19. Қорқытып алушылық.
20. Алдау немесе сенімге қиянат жасау жолымен мүліктік залал келтіру.
21. Көрінеу қылмыстық жолмен табылған мүлікті сатып алу немесе сату.
22. Автомобильді немесе өзге де көлік құралдарын ұрлау мақсатынсыз заңсыз
иелену.
23. Бөтен адамның мүлкін қасақана жою немесе бүлдіру.
24. 3аңды кәсіпкерлік қызметке кедергі жасау.
25. 3аңсыз кәсіпкерлік.
26. 3аңсыз банктік қызмет.
27. Жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау немесе сату.
28. Экономикалық контрабанда.
29. Тұтынушыларды алдау.
З0. Заңсыз сыйақы алу.
31. Өкілеттіктерді теріс пайдалану.
32. Коммерциялық сатып алу.
ЗЗ. Терроризм.
34. Адамды кепілге алу.

З5. ¥йымдасқан қылмыстық топты немесе қылмыстық қауымдастықты
(қылмыстық ұйымды) құру және оны басқару, қылмыстық қоғамдастыққа
қатысу.
З6. Бандитизм.
37. Қаруды, оқ-дәріні, жарылғыш заттарды немесе жару құрылғыларын күзету
жөніндегі міндеттерді тиісінше атқармау.
З8. Қаруды, оқ-дәрілерді, жарылғыш заттарды және жару құрылғыларын заңсыз
сатып алу, беру, өткізу, сақтау, тасымалдау немесе алып журу.
39. Қаруды, оқ-дәрілерді, жарылғыш заттарды және жару құрылғыларын ұрлау
не қорқытып алу.
40. Есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды заңсыз дайындау
немесе жүйкеге әсер ететін заттарды заңсыз дайындау, иемденіп алу, сақтау,
тасымалдаү, жөнелту немесе сату. 41. Бұзақылық.
42. Суларды ластау, бітеу және сарқу.
43. Есірткі заттарды немесе жүйкеге эсер ететін заттарды ұрлау не қорқытып
алу.
44. Атмосфераны ластау.
45. Жерді бүлдіру.
46.Су жануарлары мен өсімдіктерін заңсыз алу.
47. 3ансыз аңшылық.
48. Көлік кұралдарын жүргізуші адамдардың жол қозғалысы және көлік
құралдарын пайдалану ережелерін бұзүы.
49. Пара алу.
5О. Билікті немесе қызметтік өкілеттікті асыра пайдалану.
51. Пара беру.
52. Қызмет өкілеттігін теріс пайдалану.
5З. Жалған
құжаттарды,
мөртаңбаларды,
мөрлерді,
мөрқағаздарды,
мемлекеттік наградаларды қолдан жасау, дайындау немесе өткізу.
54. Өзінше билік ету.
55. Көрінеу заңсыз ұстау, камауға алу немесе қамауда ұстау.
56. Жауап беруге мәжбүр ету.
57. Қинау.
58. Мемлекеттік опасыздық.
59. Мемлекетгік қүпияларды заңсыз алу, жария ету.

Жұмыс оқу жоспарынан
көшірме

Нысан
Н ҰСН ПМУ 7.18.1/10

Күндізгі оқу бөлімі (2007), «Құқықтану» - 050301 – мамандығының оқу
жұмыс жоспарынан көшірме

Қылмыстық
құқық
(жалпы бөлім)
күндізгі оқу
бөлімі
ОЖБ негізінде
Қылмыстық
құқық
(ерекше бөлім)
күндізгі оқу
бөлімі
ОЖБ негізінде
Қылмыстық
құқық
(ерекше бөлім)
күндізгі оқу
бөлімі
ОКБ негізінде

СӨЖ

Зертханалық сабақтар

Тәжірибелік сабақтар

Дәрістер

СӨЖ

Аудиторлық

барлығы
Жалпы

Бақылау жұмысы

РГР

Курстық жұмыс

Курстық жоба

Сынақ

Оқудың түрі

Емтихан

Бақылаудың түрлері

Сағаттарды
Студенттің
курс пен семестр
сағаттық
бойынша
жұмыс көлемі
үлестіру

3 семестр
+

-

-

-

-

-

135

45

90

30

15

-

90

4 семестр
+

-

-

-

-

-

135

45

90

30

15

-

90

4 семестр
+

-

-

-

-

-

135

45

90

30

15

-

90

Жұмыс оқу жоспарынан
көшірме

Нысан
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Сырттай оқу бөлімі (2008), «Құқықтану» - 050301 – мамандығының оқу
жұмыс жоспарынан көшірме

Қылмыстық құқық
(ерекше бөлім)
сырттай оқу бөлімі
ОКБ негізінде

117

1 семестр
12

6

-

117

2 семестр
+ - - + 135

18

117

6

6

-

3 семестр
-

-

2 семестр
+ - - + 135

18

117

Тәжірибелік сабақтар
Зертханалық сабақтар
СӨЖ

18

СӨЖ

+ - - + 135

Дәрістер

СӨЖ

Қылмыстық құқық
(жалпы бөлім)
сырттай оқу бөлімі
ЖБ негізінде
Қылмыстық құқық
(ерекше бөлім)
сырттай оқу бөлімі
ЖБ негізінде

Аудиторлық

Оқудың түрі

Емтихан
Сынақ
Курстық жұмыс
Бақылау жұмысы
Жалпы

барлығы

Дәрістер

Сағаттарды курс пен семестр
бойынша үлестіру
Зертханалық сабақтар

Студенттің
сағаттық
жұмыс көлемі

Тәжірибелік сабақтар

Бақылау
дың
түрлері

12

-

6 -

117

3 семестр
-

-

6 -

117

Жұмыс оқу жоспарынан
көшірме
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Сырттай оқу бөлімі (2007), «Құқықтану» - 050301 – мамандығының оқу
жұмыс жоспарынан көшірме

Қылмыстық құқық
(ерекше бөлім)
сырттай оқу бөлімі
ЖБ негізінде
Қылмыстық құқық
(ерекше бөлім)
сырттай оқу бөлімі
ОКБ негізінде

117

3 семестр
6

6

-

4 семестр
18

-

5 семестр
+ - - + 129

12

117

6

6

-

18

117

6

-

18

18

117

6

-

-

-

- -

-

4 семестр
-

3 семестр
+ - - + 135

- -

6 семестр

3 семестр
+ - - + 135

Тәжірибелік сабақтар
Зертханалық сабақтар
СӨЖ

12

Дәрістер

+ - - + 129

Дәрістер

СӨЖ

Қылмыстық құқық
(жалпы бөлім)
сырттай оқу бөлімі
ОЖБ негізінде
Қылмыстық құқық
(ерекше бөлім)
сырттый оқу бөлімі
ОЖБ негізінде

Аудиторлық

Оқудың түрі

Емтихан
Сынақ
Курстық жұмыс
Бақылау жұмысы
Жалпы

барлығы

СӨЖ

Сағаттарды курс пен семестр
бойынша үлестіру
Зертханалық сабақтар

Студенттің
сағаттық
жұмыс көлемі

Тәжірибелік сабақтар

Бақылау
дың
түрлері

6 6 -

117

4 семестр
-

6 6 -

117

Жұмыс оқу жоспарынан
көшірме
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Сырттайі оқу бөлімі (2006), «Құқықтану» - 050301 – мамандығының оқу
жұмыс жоспарынан көшірме

117

5 семестр
6

6

-

Тәжірибелік сабақтар
Зертханалық сабақтар
СӨЖ

18

Дәрістер

+ - - + 135

Дәрістер

СӨЖ

Қылмыстық құқық
(ерекше бөлім)
сырттай оқу бөлімі
ОЖБ негізінде

Аудиторлық

Оқудың түрі

Емтихан
Сынақ
Курстық жұмыс
Бақылау жұмысы
Жалпы

барлығы

СӨЖ

Сағаттарды курс пен семестр
бойынша үлестіру
Зертханалық сабақтар

Студенттің
сағаттық
жұмыс көлемі

Тәжірибелік сабақтар

Бақылау
дың
түрлері

6 семестр
-

6

- -

117
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