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Сабақ № 1.  

Тақырып Кіріспе.  

Жоспар 

1.Құқық түсінігі және оның белгілері. 

2.Құқық көздері. 

 

           1 сұрақ. Құқық түсінігі және оның белгілері. 

Құқықтың пайда болуы мемлекеттің пайда болу себептерімен де 

байланысты. Мемлекет негізгі әлеуметтік нормаларды оны құқықтыққа айналдыра 

отырып, соынмен қатар құқықтың жаңа нормаларын орнату іс-әрекеттерімен 

қамтамасыздандырады.  

Ұрпақтық қатарда құқық қажет болған жоқ. Ұлт өкілдері,туыстық ұлттар 

және тайпалар арасындағы қарым-қатынас ерте кезден пайда болған әдет-

гұрыптар және салттармен реттеліп отырды. Ұрпақтық салттар сақталды, өз 

бетімен ешқандай қыспақсыз орындалды. Егер салттар бұзылса ұлттарға күрделі 

зиян келтірілген. Ұлт өкілдерінің арасында жеке меншік пайда болғанда заттық 

тепе-теңсіздік пайда болды. Осыған байланысты ұлттық салттардың мазмұны 

өзгерді,олар біртіндеп басқа арналуға ие болды. Салттар құқық формаларына ие 

болды, яғни барлығына міндетті ереже. Мемлекетпен қабылданған құқықтық 

салттар негізінде, оның құқықтық органдары нормалармен құқықтық жүйе 

құрылады.  

Құқық – мемлекетпен бекітілген, тәртіптің формальды –анықталған 

ережесі, жеке тұлғаның және қоғамның маңызды қызығушылықтары орындалу 

мүмкін тәсілдермен жалпы міндеттік жүйесі.Құқық нормасынан басқа қоғамдағы 

қарым-қатынасты реттеуші болып мораль нормалары, діндік нормалар және т.б. 

болуы мүмкін. Бірақ құқық басқа әлеуметтік нормаларға қарағанданол 

мемлекеттен шығады; құқық нормалары жалпы міндетті; тұлғаланған сипатқа ие 

емес; жазбаша бекітілген.   

          2 сұрақ.   Құқық көздері. 

Қоғамдық қарым-қатынасты реттеуші болу үшін, құқық сыртқы кейіпке ие 

болуы керек. Құқықтық доктринада құқық көздері түсінігі қолданылады, яғни 

құқық нормаларын бекіту және көрсету тәсілдері. Құқық көздерінің келесі түрлері 

белгілі: 1) Құқықтық салттары – бұл жинақталған мемлекеттік салт; 2) заңды 

прецедент – болашақтағы барлық жұмыстардың шешімінің үлгісі болған әкімшілік 

немесе соторгандарының шешімі; 3) нормативті келісім-шарт – құқықтың әр түрлі 

субъектілер арасындағы келісімнің құқықтық нормаларын құрайды. 4) нормативті-

құқықтық акт – құқық нормаларын сақтайтын және алдын-ала болжанбаған 

жағдайларды реттеуге есептелген және үнемі әрекет ететін құқықты туынды акт. 

Барлық нормативті-құқықтық актілер заңдарға және заңды актілерге бөлінеді.  

Заң -  қоғамдық маңызды қатынастарды реттейтін және құқықтың барлық 

салаларының негізгі нормаларын орнататын, арнайы  қатаң тәртіпте қабылданған, 

жоғары заңды күшке ие нормативті-құқықты акт. Заңдарды конституционды және 

уақытша деп бөледі. 

Заңасты нормативті құқықыты актілерге Президент акті, Басқарма, 

министрліктер, мемлекеттік комитеттер, биліктің жергілікті органдары жатады.  
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Бекітуге арналған сұрақтар. 

1.Құқық деген не? Олардың негізгі белгілерін атаңыз. 

2.Құқықтың негізгі көздерін атаңыз.  

      

 

 

1.бөлім Құқықтық мелекет.  

Сабақ № 2. 

Тақырып:Құқықтық демократиялық мемлекеттің негізгі функциялары.    

 Жоспар 

1.Құқықа қатысты мемлекеттер 

2. Құқықтық мемлекет этатикалық мемлекеттен ерекшеленеді. 

      1 сұрақ. Құқықа қатысты мемлекеттер   

      Үлкен көп мемлекеттердің арасында ажырату үшін, оларды әр түрлі негіздер 

бойынша жіктейді. Мемлекетті этатикалық және құқықтыққа бөлу ерекше 

қызығушылықты көрсетеді. Этатикалық мемлекет олардың барлық қызметінде    

формаларға және міндетті және бұйрықсыз басқарудың қатал әдістеріне 

негізделген және барлық азаматтармен орындалу қажеттілігімен сипатталады. 

Этатикалық мемлекеттерге барлық тоталитарлы және атақты режимдердің түрлері  

жатады. Құқықтық құқық  приореттілігі және мемлекеттік басқару идеясынан 

шығады және құқық формаларына және басқару әдістеріне  билігін береді. 

Құқықтық болып Батыстың және Шығыстың жоғары дамыған мемлекеттері 

жатады.  

     2 сұрақ. Құқықтық мемлекет этатикалық мемлекеттен ерекшеленеді.        

     Құқықтық мемлекет этатикалық мемлекеттен ерекшеленеді.  

1) Құқықтық мемлекетте биліктің барлық механизмі, әр дәрежелі тұлға өз 

шаруашылығына байланысты құқықтық жарлықтармен байланысты 

2) Құқықтық мемлекет құқық және заң арасындағы үлкен айырмашылықты 

болдырмайды.  

3) Құқықтық мемлекет нормативті актілерді қабылдаудан және жариялаудан 

шектелмейді.  

4) Құқықтық мемлекетте қоғамдық қатынаста тұлға дәрежесі мен басқа 

субъектілер оларға қажет қалыпты өмір сүруін қамтамасыз ететін  кең құқық 

кешені мен бостандықты қарастыруымен ерекшеленеді.  

5) Мемлекеттік және қоғамдық институттар және құрылымының легитимділігі.  

6) Құқықтық мемлекетте билікті бөлу принциптері орындалады және 

жарияланады.  

7) Құқық тәртібін бұзған жағдайда сот басты рольде ойнайтын құқық түзетуші 

және құқық қорғаушы механизмі іске қосылады. 

Мемлекет -  мемлекеттің барлық территориясына және оның халқына 

тарайтын, оның заңды өкілі болатын және құралға және қысым көрсету 

шараларынра жүгінетін көрермендік саяси биліктің ұйымы. Мемлекет 

функциялары- оның қызметінің басты бағыттары. Олар мемлекет кейпімен 

анықталады. Мемлекет функциялары арасында ішкі және сыртқы, уақытша және 

тұрақты деп бөледі.Экономикалық, саяси, мәдениеттік және т.б. функцияларды 
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ажыратады. Мемлекеттік функциялардың орындалуы үшін арнайы мемлекеттік 

құрылғы құрылады. Мемлекеттік құрылғы – билікті шынайлылығы үшін билік 

басқаруларымен бөлінген, мемлекеттік органдардың жиынтығын көрсететін 

мемлекет механизмінің бөлігі.  Мемлекет механизмінің құрылымына мемлекеттік 

құрылғыдан басқа мемлекеттік орындар мен өнеркәсіптер кіреді. Мемлекеттік 

орындар – әр түрлі сферада: экономикалық, әлеуметтік, мәдени, қорғаушы және 

т.б. мемлекет функцияларын орындауда тәжірибелік қызметті жүзеге асыратын 

мемлекеттік ұйымдар.  

Бақылау сұрақтары. 

1.Этатикалықжәне құқықтық мемлекетке сипаттама беріңіз. 

2.Құқықтық мемлекеттің негізгі ерекшеліктерін атаңыз. 

 

     Сабақ № 3           

     Тақырып. Құқықтық демократиялық мемлекет.  

     Жоспар 

     1. Демократиялық мемлекет және олабдың принциптері 

     2. Сала құқығы 

1 сұрақ. Демократиялық мемлекет және олабдың принциптері 
Қазақстан Республикасы –демократиялық мемлекеттің құрылуы туралы өз 

алдына мақсат қойды.  Оның құрылуының негізгі шарты болып ұлтқа қарамастан 

тең құқық негізінде барылығын біріктіру.  

Құқық принципі –  бұл арнайы әлеуметтік түзетуші ретінде құқықтың кейпін 

және заңдылықты бейнелейтін барлық идеялар, жаолықтар, негізгі бастапқы 

бастаулар.  

Таралу сферасына байланысты жалпы құқықтық, салааралық және салалық 

принциптерді ажыратады. Жалпы құқықтық принциптері салалық құқыққа 

қарамастан барлық жерде қызмет етеді.  

Оларға жатады: 

1) Заңдылық 

2) Шындық 

3) Сот және заң алдындағы азаматтардың заңды тепе –теңдігі.  

4) Гуманизм 

5) Демократизм 

6) Құқықтар мен міндеттерлің бірлігі. 

7) Көндіру мен қысым көрсетудің сәйкестігі. 

 

Салааралық принциптер болып, құқық салалрының кейбір кейіпті 

сипаттарын сипаттайтын принциптер жатады.  

Салалық деп, бір сала шегінде әрекет ететін принциптерді атайды. 

2 сұрақ. Сала құқығы 

      Сала құқығы -  бұл құқықтық түзетушіге тән әдіске негізделген, қоғамдық 

қатынастардың біркелкі сферасын сапалы реттейтін құқықтық нормалар 

жиынтығын көрсететін құқық, жүйенің ірі бөлігі.  

Құқық саласының белгілері: 

1) Құқықтың әр саласы өз затын және құқықтық реттеу әдісіне ие. 

2) Өз заңдарына – еркін кодектеріне ие. 
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3) Өзінің ерекше заңды рережиміне ие. 

 

      Құқық салаларының жіктелуі: 

1) Басты құқықтық режимдерді алатын профильденген, базалық салалар. 

2)  Құқықтық режимдер арнайы қоғам сферасына ыңғайланған арнайы 

салалар. 

3) Әр түрді институттар және арнайы салалардың бірігуі тән. Комплексті 

салалар.  

Құқық салаларының келесі түрлері бар: 

Конституциондық құқық, Азаматтық құқық, Әкімшілік құқық, Қылмыстық 

құқық, Отбасылық құқық.   

           Бекітуге арналған сұрақтар. 

1.Демократиялық мемлекет деген не? 

2.Құқық принципі  деген не? Қазақстан Республикасының негізгі 

принциптерін атаңыз. 

3.Құқық саласы деген не? Құқық саласының белгілері мен жіктелуін атаңыз? 

      

 

     2 Бөлім. Конституциондық құқық.  

     Сабақ № 4           

Тақырып: Конституциондық құқық. 

     Жоспар 

     1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 

     2. Демократиялық мемлекет, халықтық мемлекет, құқықтық мемлекет.  

     3. Адамның және азамттардың негізгі құқытары. 

       1 сұрақ. Қазақстан Республикасының Конституциясы  

Конституция – бұл конституциондық қатардың негізін, тұлғаның құқық 

жағда йы негізін, мемлекеттік құрылыстың негізін және мемлекеттік және  

жергілікті өзін басқару билігінің орындалуын  бекітетін және реттейтін 

мемлекеттің және қоғамның негізгі заңы.  

Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995ж. 30 тамызда 

республикалық рферендумда қабылданбды. Ол 28.01.1993ж. Жоғары Советпен 

қабылданған бірінші еркін Қазақстан Конституциясының орнына келді. 

7.10.1998ж қабылданған Конституциялық заңға Конституция бойынша әрекет 

етуіне қосымшалар мен өзгерістер енгізілді. ҚР Конституциясы бойынша 

мемлекет билігінің бір көзі халық болып табылады. Халыққа соңғы есепте 

мемлекеттің ішкі саясатын анықтау құқығы беріледі.  

       2 сұрақ. Демократиялық мемлекет, халықтық мемлекет, құқықтық 

мемлекет.  

 Демократиялық мемлекет – тепе-тең негізде барлық азаматтар біріккен 

мемлекет.  

Халықтық мемлекет – азаматтарға қандай да бір дінді қабылдайтын немесе 

ешқайсысын қабылдамайтын мемлекет.  

Құқықтық мемлекет – заңдар  барлық халықтың бостандығын көрсететін, тек 

бір бөлігіне ғана қатысты емес мемлекет. 

Халықтық мемлекет – класстарға халық бөлінбейтін мемлекет. 
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3 сұрақ. Адамның және азамттардың негізгі құқытары. 
Конституциондық құқықтың және бостандығының мазмұнына байланысты 

топтарға ажыратады:1) жеке құқық әр адамдарның туылғанынан бастап, 

азаматтыққа байланысты емес жатады. Оларға мынадай құқықтар жатады, өмірге 

құқығы (ҚР конституциясы 15б.), жеке бостандыққа (16б.), адамгершілік 

қасиетіне (17б.), жеке өміріне араласпауына (18б.), адамгершілік юостандығы (22 

б.) және т.б.  

2) әлеуметтік-экономикалық құқық адамның жақсы өмірін,әлеуметтік 

қорғанышын қаматамсыз етеді. Бұл еңбек бостандығы құқығы (24 б.), жеке 

бостандығының құқығы (26 б.), демалыс құқығы (24б.), зейнетақылық қамтамасыз 

ету (28б) және т.б. Мәдени құқыққа тегін орта білім құқығы (30б.), мәдениет 

бостандығы (20б.) жатады.  

3) саяси құқыққа мынадай құқықтар жатады, бірігу бостандығы құқығы 

(32б.), мемлекет басқару істерінің қатысуы (33б.), таңдау және таңдаулы болуы 

(33б.), сөйлеу бостандығы (20б.).  

Сайлау жүйесі  принциптерді орнататын заңды нормалардың 

жиынтығын,соның негізінде таңдау жүргізілуін көрсетеді. Ол мемлекет билігінің 

және жергілікті өзін басқарудың ұйымдардың түзілу барысында туындайтын ұйым 

реттілігін және сайлау жүргізілуін анықтайды 

Бекітуге арналған сұрақтар. 

1. Конституция деген не? ҚР Конституциясы қай жылы қабылданды? 

2.Сипаттама бер: халықтық, құқықтық және әлеуметтік мемлекет.  

3.Адамның және азамттардың негізгі құқығын атаңыз. 

4.ҚР сайлау жүйесі. 

      

      Сабақ № 5            

     Тақырып. Мемлекеттік биліктің жоғарғы ұйымдары.  

     Жоспар 

     1. ҚР Парламент. 

     2. Сот өкiметi   

     3. Конституциялық кеңес 

    1 сұрақ. ҚР Парламент.  

    Қазақстан Респубикасының Парламенті, заңдық функцияларды  орындайтын 

Республиканың жоғары көрсетілімді органы  болып табылады. Парламент екі 

палатадан тұрады: үнемі негізде әрекет ететін Сенат және Мәжіліс. Сенат барлық 

өкiлеттi органдардың депутаттарының бiрлескен мәжiлiсiндегi депутаттар, 

сайланылатын, республикалық дәрежедегi қала және Қазақстан республикасының 

басқалаларын құрастырады, сәйкесiнше облыс, республикалық дәрежедегi қала 

және республиканың басқаласы әр облыстан екi адамнан таңдалады. Республика 

мәжiлiсі жүз жетi депутаттардан тұрады. Сайлау Мәжiлiс депутаттары тоқсан сегiз 

барлығына ортақ, тең және сайлау құқығының түзуiн негiзде құпия дауыс беру 

арқылы iске асады. Сенат депутаттарының өкiлеттiктер мерзiмi - алты жыл, 

Мәжiлiс депутаттарының өкiлеттiктер мерзiмi - бес жыл. Парламент негiзгi есеп 

заңдардың өңдеу, қарастыру және қабылдаушы болып табылады. 

    2 сұрақ. Сот өкiметi. 
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Қазақстан республикасындағы әдiлеттiлiгі тек қана сотпен жүргізіледі. Сот өкiметi 

сот iсiн жүргiзудiң азаматтық, қылмыстық және басқа заңмен белгiленген 

формалары арқылы iске асады. Қылмыстық сот iсiн жүргiзу заң ескерiлген 

жағдайда мәжiлiскерлердiң қатысуымен iске асады. Республиканың соттарымен 

республиканың жоғарғы соты және республиканың заң құрылатын жергiлiктi 

соттары болып табылады. Арнайы және қандай болмасын атаумен арнайы 

соттарының мекемесiне рұқсат етiлмейдi. Сот өкiметi  Қазақстан 

Республикасының атынан құқықты , өз тағайындауы , бостандықтар және 

азаматтар және ұйымдардың заңды мүдделерiн қорғауды, Конституция , заңдар, 

басқа нормативтiк құқықтық акттер, республиканың халықаралық 

келiсiмшарттардың орындауын қамтамасыз етумен жүргізіледі. Сот өкiметi 

заңдар, басқа нормативтiк құқықтық акттер, республиканың халықаралық 

келiсiмшарттарын Конституция негiз пайда болатын барлық iс пен дауларға 

таралады.    

3 сұрақ. Конституциялық кеңес. 

 Конституциялық бақылау орындайтын орган Конституциялық кеңес болып 

табылады. Қазақстан республикасының конституциялық кеңесi өкiлеттiктерi алты 

жылдарға созылатын жетi мүшелерден тұрады. Конституциялық кеңестiң өмiрлiк 

мүшелерiмен бұрынғы президенттер болып табылады. Конституциялық кеңес: 

1 ) республиканың Президентінің  таңдаулардың өткiзудi дұрыстығы, 

Парламент депутаттарын  және республикалық референдумның өткiзуi туралы 

сұрақты даулы жағдайда шешедi; 

2 ) республиканың олардың Конституция сәйкестiгiне заңдар қабылданған 

парламенттер президентiн қол қоюына дейiн қарайды, республикасының 

парламентпен және қаулының оның палата қабылданған Конституция 

сәйкестiктерiне қарайды; 

3 ) олардың Конституциясының сәйкестiгiне республиканың халықаралық 

келiсiмшарттары бекiтуге дейiн қарайды; 

4 ) Конституция нормаларының ресми түсiндiрмесiн бередi; 

Конституциялық кеңестiң негiзгi есебi республиканың аумағындағы 

Конституция үстiнен қараушылығы және конституциялық заңдылығының 

қамтамасыз етуi болып табылады. 

Бекітуге арналған сұрақтар. 

1.ҚР Парламенті. 

2.ҚР сот  өкіметі. 

3.ҚР Конституциялық Кеңесі. 

 

  3 бөлім. Әкімшілік құқық. 

    Сабақ № 6           

    Тақырып: Әкімшілік құқық.  

     Жоспар 

     1. ҚР Үкiмет. 

     2. Әкiмшiлiк мәжбүр  

   1 сұрақ. ҚР Үкiмет. 

    Қазақстан құғының арасында жеке сала әкімшілік құқық болып табылады. 

Жалпы формада әкімшіллік құқықты – басқару құқығы деп атауға болады. Ол 
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мемлекет әкімшілігінің түзілуі және функциялануы кезінде туындайтын 

қатынастарды шынайландырады, және муниципальды және мемлекеттік сферада 

басқаруға қызмет етеді. Ол барлық басқару қатынастарын ҚР басқа саласының 

құғына бекітілгеннен басқа қатынастарды реттейді. 

Үкiмет Қазақстан республикасының атқарушы өкiметiн жүзеге асырады, 

атқарушы органдардың жүйесiн басшылық етедi және олардың қызметiмен 

басқаруды жүзеге асырады. үкiметтiң ұйымдастырылуы мен қызметiнiң құзыр, 

ретi 1995 ж 18 желтоқсаннан өзгерiстермен және қосымшалармен  "Қазақстан 

республикасының үкiметi туралы Конституциямен және Қазақстан 

республикасының Конституциялық заңдарымен" анықталады. Парламент және 

парламенттiң - үкiмет алқа органы және барлық өз қызметiнде болып табылады 

республиканың президентiнiң алдында жауапты, Конституция ескерiлген 

жағдайлардағы,- деді Мәжiлiстiң алдында. Қазақстан республикасының үкiметi: 

1 ) мемлекеттiң әлеуметтiк-экономикалық саясатының негiзгi бағыты, оның 

қорғаныс қабiлетi, қауiпсiздiк, қоғамдық реттiң қамтамасыз етуi өндейдi және 

олардың жүзеге асыруын ұйымдастырады; 

2 ) оның орындауы туралы республикалық бюджет және есептеу нәтижесiн 

парламентке ұсынады, бюджеттi орындауды қамтамасыз етедi; 

3 ) заңдардың жобалары Мәжiлiске кiргiзедi және заңдардың орындауын 

қамтамасыз етедi; 

4 ) мемлекеттiк меншiкпен басқаруды ұйымдастырады; 

5 ) республиканың сыртқы саясатының өткiзуi бойынша шараны iстеп шығарады; 

6 ) министрлiктер, мемлекеттiк комитеттердiң қызметiмен басшылық етедi, басқа 

орталық және жергiлiктi атқарушы органдар. 

    2 сұрақ. Әкiмшiлiк мәжбүр  
   Әкiмшiлiк мәжбүр ету мақсаты бар нақтылы тұлғаларға әкiмшiлiк билiгiн жүзеге 

асыру бойынша арнайы өкiлеттiк жасалған атқарушы органдарының 

ұйымдастыру, физикалық және психикалық әсерi оларды құқықты ұйғарымды 

орындата алуға бiлдiредi, құқық бұзушылықты iске асыруды жағдайда – оларға 

әкiмшiлiк төлемдерін салу. 

      Әкiмшiлiк мәжбүр етудiң шаралары: 

1 ) әкiмдiк - ескерту шарасылар 

2 ) әкiмшiлiк бұлтартпаудың шаралары 

3 ) әкiмдiк- қалпына келтiргiш шаралар 

4 ) әкiмшiлiк жауапкершiлiктiң шаралары 

    Жергiлiктi өкiлеттi органдар - маслихаттар тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық 

бiрлiктердiң тұрғынының ерiгi және мемлекет аралық мүдделердiң есепке 

алуымен бiлдiредi олардың жүзеге асырулары тексеруге оны iске асыруға қажеттi 

шараларды анықтайды. 

Бекітуге арналған сұрақтар.  

1. «Әкімшілік құқық» анықтамасын беріңіз. 

2.ҚР орындаушы билігі. 

3.Әкімшілік қысым көрсету деген не? 

     

Сабақ № 7          

    Тақырып. Әкімшілік құқық бойынша міндеттер мен құқықтар.  
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     Жоспар 

     1. Мемлекеттiк қызмет 

     2. Әкiмшiлiк төлету   

        1 сұрақ. Мемлекеттiк қызмет 

  Мемлекеттiк қызмет iшкi жақтан атқарушы өкiметтi мiнездейдi. Мемлекеттiк 

қызмет - бұл мемлекеттiк құрылымдардағы азаматтарының мемлекеттiк 

басқаруды жүзеге асыру бағытталған кәсiби қызметi. 

Қазақстан республикасындағы мемлекеттiк қызмет қағидаларда тұрақтанады: 

1 ) заңдылықтар; 

2 ) қазақстандық отан сүйгiштiк; 

3 ) заң шығару, атқарушы және сот тармағына мемлекеттiк қызметтiң 

жүйесiнiң бiрлiктерi, мемлекеттiк билiктiң бөлiнуiнен тәуелсiз; 

4 ) басымдылық дұрыс айтады, мемлекеттiң мүдделерiнiң алдында 

бостандықтар және азаматтардың заңды мүдделерi; 

Мемлекеттiк қызметшiмен ҚРдың есептердiң iске асыруы және мемлекеттiң 

функциясы мақсаттарындағы лауазымды өкiлеттiк орындайтын қызметтiң 

мемлекеттiк бюджетiден мемлекеттiк құрылымға ақы төлелетiн алып жатқан 

азаматы танылады. ҚРдың заңымен мемлекеттiк қызметшiлердiң келесi 

дәрежелерiмен анықталады: 

      1 ) алып жатқан саяси қызметтер мемлекеттiк қызметшiлер. 

      2 ) Әкiмшiлiгi мемлекеттер 

Мемлекеттiк қызметтiң өтуi мемлекеттiк қызметтiң түсу, өту және тоқтатылуы 

тұрды. Мемлекеттiк қызметшiдегi мiндеттерiнiң лайықсыз орындауына төлету 

сала алады: қызметтен ескерту, сөгiс, қатаң сөгiс және жұмыстан шығару.   

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық - бұл жеке тұлғаның (қасақана немесе әңгүдiк) заңға 

қайшы, жазалы әсер немесе әрекетсiздiгi немесе ар жағында әкiмшiлiк құқық 

бұзушылықтар туралы кодекстегi жауапкершiлiк ескерiлген заңды тұлғаның заңға 

қайшы әсер немесе әрекетсiздiгi.  

     2 сұрақ. Әкiмшiлiк төлету   

     Әкiмшiлiк төлету - бұл әкiмшiлiк құқық бұзушылықты iске асыруға 

(лауазымды тұлғалармен ) органдардың мемлекеттiк мәжбүр етуiн судьямен онда 

уәкiл заң қолданылатын шара ЄдЄ және айыру немесе мұндай құқық бұзушылық 

болған тұлғаның құқық пен бостандықтарын шектеуде болады. Әкiмшiлiк 

төлетулердi түрлер: 

1 ) ескерту; 

2 ) әкiмшiлiк айыппұл; 

3 ) сайман болған iске асыруды заттың тәркiлеуi немесе әкiмшiлiк құқық 

бұзушылық тiкелей объектiмен ) жеке кәсiпкердi қызметтiң тоқтату немесе 

тыйымы; 

4 ) әкiмшiлiк тұтқындау; 

Бекітуге арналған сұрақтар. 

1.ҚР Мемлекеттік қызметі.  

2.Әкімшілік жауапкершілік дегеніміз не? Ол қай жастан басталады? 

3.Әкімшілік іздестірулердің негізгі мақсаттары?  
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 4 бөлім.Азаматтық құқық. 

 Сабақ № 8         

 Тақырып. Азаматтық құқық. Келісім. Келісім формалары мен түрлері.  

 Жоспар 

     1. Азаматтық құқық 

     2. Занды тұлға. 

     3. Мәмiлелер 

      1 сұрақ. Азаматтық құқық. 

Азаматтық құқық - бұл мүлiктiк дербес мүлiк қатынастармен сабақтас мүлiктiк 

қатынастар қатысушылардың теңдiк негiзделген тауарлық-ақшалай және басқа 

реттейтiн нормалардың жиынтығы болатын құқықтың саласы. Реттелетiн 

азаматтық заң қатынастардың қатысушыларымен азаматтар, заңды тұлға, 

мемлекет, сонымен бiрге әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер болып табылады. 

Азаматтық құқықтың негiзгi көзi Қазақстан республикасының Конституциясы 

және 1994 жылдың 27 желтоқсанындағы және 1999 жылдың 1 шiлдесiндегiн 

арнайы бөлiм Ортақ бөлiктен тұратын Қазақстан республикасының азаматтық 

кодексi болып табылады. 

Азаматтық кодекс 62-шi тарау шумақталған 1124 баптардан тұрады. Жалпы 

бөлiм келесi бөлiмдерде болады: жалпы ережелер; меншiк құқығы және басқа 

мүлiк құқықтары; құқық мiндеттеушi. Арнайы бөлiмде болады: мiндеттемелердiң 

жеке түрлерi; ой-ақыл меншiгiнiң құқығы; тұқым қуалаған құқық; құқық 

халықаралық бөлiндi.       

      2 сұрақ. Занды тұлға.  

     Өз атымен меншiк құқығында алатын ұйым заңды тұлғамен оқшауланған 

мүлiктi шаруашылық жүргiзуi немесе оралымды басқару және мiндеттемелерге 

беттерiнше бұл дүниемен жауап бередi мүлiктiк және дербес мүлiк құқықтар және 

мiндеттi алып жүзеге асырып, талапкермен және соттағы жауапшы бола аладуға 

танылады. Заңды тұлға өз бетiмен баланс және өз аты бар мөр алуы керек. 

Өзгерiс немесе тоқтатылудың азаматтарының анықтау бағытталған 

әсерлерi азаматтық дұрыс айтады мәмiлелермен танылады. 

3 сұрақ. Мәмiлелер.  

Мәмiлелер әр түрлi негiздер бойынша классификациялауға болады. 

1. Сандарға байланысты қатысушы тараптардың мәмiлелерiнде: 

мысалы, а) өсиеттiң құрастыруын бiр тараптың ерiгi жеткiлiктi iске 

асырулар үшiн бiржақты; 

б) келiсiм екi талап етер едi немесе тұлғалар көп немесе көп жақты 

мәмiлелер. Мұндай мәмiлелер келiсiм шарттарымен ат қойылады. 

2. Мәмiленiң пайда болуы ұштасқан момент бойынша: 

а) нақты, олар жанында мүлтiксiз болып есептеледi 

б) консенсусты - iске асыруы үшiн (сауда-саттық ) мәмiленi iске асыру туралы 

келiсiм жеткiлiктi барлық мәмiлелер болып табыалды. 

 

 

Бекітуге арналған сұрақтар. 

1.Азаматтық құқық түсінігі, көздері және принциптері.  

2.Заңды тұлға деген не? 
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3.Келісім деген не? Келісім түрлеріне ата? 

 

 Сабақ № 9            

Тақырып. Меншік құқығы және формалары.  

Жоспар 

     1. Меншiк түсінігі 

     2. «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» Заңы.     

      

    1 сұрақ. Меншiк түсінігі 

    Меншiк - бұл адамдардың арасындағы экономикалық қатынас меншiктiң 

объектi тиiстiлiктiң жөнiндедi. 

Субъекттiң құқықты танылатын және қорғалатын заң акттерiмен меншiк 

құқығы дүние тәуелдi оған пайдаланып иелiк етуге өз беттерiнше бiлуге бар. 

Дүниемен нақты ие болу бұл заң жүзiнде мұңсыз жүзеге асыру мүмкiндiгi иелену 

құқығы. Оның пайдалы табиғи қасиеттерi бұл дүниеден заң жүзiнде мұңсыз алу 

мүмкiндiгi иелену құқығы, сонымен бiрге табыс, жемiстердiң өсiмшесiнiң 

түрiндегi пайданың оны, жемiс және басқа формаларда алу. Билiк правосы 

дүниенiң заң тағдырына заң жүзiнде мұңсыз анықтау мүмкiндiгiн болады. 

Жеке меншiк азаматтар және мемлекеттiк емес заңды тұлғалар және олардың 

бiрiктiрулерiн меншiктi сияқты сөз сөйлейдi. Дүниенiң сан және құны, дербес 

меншiкте болды шектелмейдi. 

Мемлекеттiк меншiк республикалық және коммунальдық меншiктi түрде 

көрсетіледі. Республикалық меншiк дүниесiнiң заң акттерiмен сәйкес мемлекеттiк 

республикалық заңды тұлға бекiтiлген мемлекеттiк қазынасынан тұрады. 

Коммунальдық меншiк жергiлiктi қазына және коммуналдық заңды тұлға 

бекiтiлген дүниеден тұрады. Республикалық бюджеттiң құралдары, алтын 

валюталық қор, алмас қор, жер, оның жер қойнауы, су, өсiмдiк және аң, басқа 

табиғи қорлар және мемлекеттiк заңды тұлға бекiтiлмеген басқа мемлекеттiк мүлiк 

Қазақстан республикасының мемлекеттiк қазыналарын құрайды. Жер жеке 

меншiкте сонымен бiрге негiзде шарттар және заң қойылған шектерде бола алады.                                                   

2 сұрақ. «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» Заңы. 
 Осы заң заңға сүйенген, экономикалық және әлеуметтiк негiздер, сонымен бiрге 

қорғаудың кепiлдiгiн бекiтедi тұтынушылар дұрыс айтады. 

Өкiмет және басқарудың мемлекеттiк құрылымдары дербес олардың сапалы 

тауарлары және қызметпен қамтамасыз ету бойынша тұтынушылар дұрыс айтуға 

қорғауға қатысты тиiмдi шараларды жүзеге асыруы керек. 

Заңның негiзгi есептерi: 

1 ) жасап шығарушылар және дүкеншiлердiң мүдделерiнiң алдында азаматтардың 

заңды мүдделерiнiң басымдылығының мойындауы; 

2 ) тұтынушылармен жүзеге асыру мәлiметке, тиiстi сапасының тауарының өнiм 

сапасы, обметасы дұрыс айтады; 

3 ) қауiп-қатерлерден тұтынушыларды қорғауды оны өмiр үшiн және 

денсаулықтар; 

4 ) тұтынушылардың мүдделерiнiң қорғаудың төңiрегiдегiн халықаралық және 

республика аралық iстестiгiнiң кеңейтуi. 
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Бекітуге арналған сұрақтар. 
1.Меншік түсінігі және формалары. 

2. «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» Заңы.     

       

5 бөлім.Еңбек құқығы. 

   Сабақ № 10       

   Тақырып. Еңбек құқығы.  

   Жоспар 

   1. Еңбектiк құқық 

   2. Еңбек келiсiм-шарты 

     1 сұрақ. Еңбектiк құқық 

Еңбектiк құқық - бұл жұмыс берушiмен және қызметкердiң аралығында 

еңбектiң конституциялық бостандық құқығының азаматтарын iске асырудың 

процесс пайда болатын қатынастар құқықтың саласы, реттейтiн Трудовоелер жеке, 

ұжымдық тағы басқа келiсiм шартыларды негiзде нақтылы еңбек қызметiнiң 

тараптарымен жүзеге асырудың жөнiндедi. 

Құқықтар негiзгi Трудовое көздерiмен Ортақ және арнайы бөлiмнен тұратын 

2007 жылдың 15 мамырындағын Қазақстан республикасының Конституция және 

Еңбектiк кодексi болып табылады. Құқықтың Трудовое нормалары заңдар және 

кодекс Трудовое болатын жағдайларды реттеп дәлдейтiн заңға тәуелдi акттердегi 

болады. 

Қазақстан республикасының еңбектiк кодексi жалпы бөлiм 40 глав. бөлiм 

тұруға шумақталған арнаулы жалпы ережелер, қатынастардың Трудовое реттеудiң 

төңiрегiнiң мемлекеттiк құрылымдарын құзыр, қатынастардың Трудовое 

субъекттерi және олардың пайда болуының негiздерiнiң 341 бабын болады. 

Арнайы бөлiм арналған: қызметкерлердiң жеке дәрежелерiнiң еңбегiнiң 

реттеулерi, еңбек, қауiпсiздiктiң саласы және еңбектi қорғауда әлеуметтiк 

әрiптестiкке және ұжымдық қатынастарға қатынастарға, Еңбек кодексі 

ерекшелiктеріне . 

    2 сұрақ. Еңбек келiсiм-шарты. 

     Еңбек келiсiм-шарты - бұл жұмыс берушi қызметкермен және қызметкер сәйкес 

нақтылы (еңбектiк функцияны) жұмысты орындауға өзi мiндет артатын жұмыс 

берушiнiң аралығында жазбаша келiсiм тәртiптiң Еңбек кодексі ереженi 

сақтауарқылы мерзiмдi еңбектiк функциясы бойынша жұмысты қызметкерге 

берiп, еңбек жағдайымен қамтамасыз етуге мiндеттің артуы  ескерiлген.Еңбек 

келiсiм-шарты жасала алады: 

1 ) белгiсiз мерзiмге; 

2 ) кемiнде бiр жыл нақтылы мерзiмге кейбiр жағдайлардан басқа. 

Кепiлдiктер және еңбек келiсiм-шартымен белгiсiз мерзiмге жасалған 

қызметкерлер үшiн ескерiлген өтемдердiң беруiненгi өтеуден қашу 

мақсаттарындағы нақтылы мерзiмге келiсiм шарттарының Трудовое шешiмi 

рұқсат етiлмейдi. Келiсiм шартының Трудовое шешiмi он алты жасты жас шама 

жеткен тұлғалармен рұқсат етiледi. Жеке еңбек келiсiм-шарты орта бiлiм немесе 

орта бiлiм оқу орынының қалдырып кетуiнiң алулары жағдайлардағы ата-аналар 

немесе қамқоршы, қамқоршы келiсiмiмен жасы он беске толған тұлғалар 

тұжырымдай алады. Еңбек келiсiм-шартының (қамқоршы, қамқоршы) ата-
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аналардың белгілі келiсiмiмен жасалады, еркiн уақытта оқудан тыс жұмыс жасауға 

болады. 

Бекітуге арналған сұрақтар. 

1. Еңбек құқығының түсінігі және көздері. 

 2.Еңбек құқығы деген не? 

3.Еңбек келісімінің негізгі түрлерін атаңыз.  

 

 Сабақ № 11       

Тақырып. Еңбек және демалыс уақыты. Еңбек төлемі. Еңбекті қорғау. 

   Жоспар 

   1. Еңбек жағдайы 

   2. Жұмыс уақыты 

   3. Демалыс уақыты 

   4. Еңбекақы 

   1 сұрақ. Еңбек жағдайы. 

    Еңбек жағдайы қызметкердiң өмiрi мен денсаулығы үшiн қауiпсiздiктi 

қамтамасыз етуi, гигиена талаптарға сәйкестеуi керек. 

Жұмыс уақыт болып есептеледi, келiсiм шартының жеке Трудовоесiнiң 

шарттарымен сәйкес қай қызметкер iшiнде мiндеттеменiң Трудовоелерi орындауға 

мiндеттi 

    2 сұрақ. Жұмыс уақыты 

    Жұмыс уақыты нормалы ұзақтық, қысқартылған ұзақтық бола алады және 

толық емес. Жұмыс уақытының нормалы ұзақтығы аптаға 40 сағат асуы керек. 

Трудовоелерде, ұжымдық шарттар туралылар жұмыс уақытының нормалы 

ұзақтығына сияқты төлеуi бар жұмыс уақытының кiшi ұзақтығы ескерiле алады. 

     3 сұрақ. Демалыс уақыты 

 Демалыс уақытымен уақыт мерзiмдерi ұғылады, мiндеттердiң өз Трудовоелерiнiң 

орындауынан қай қызметкер iшiнде босайды. 

Демалыс уақытының түрлерiмен болып табылады: 

1 ) үзiлiстер (жұмыс ауысымы) жұмыс күннiң iшiнде - демалыс және азықтың 

қабылдауы үшiн үзiлiс; смена iшiндегi және арнайы үзiлiстер; 

2 ) (смена аралық ) күн сайынғы демалыс; 

3 ) (жетi сайын үздiксiз демалыс) демалыс күндерi; 

4 ) мерекелiк күндер;  

5 ) демалыс. 

Қызметкерлерге демалыстардың келесi түрлерi жеткiзiлiп берiледi: 

1 ) ақы төлелетiн демалыстың жыл сайын Трудовоелерi; 

2 ) әлеуметтiгi демалыстар. 

Ақы төлелетiн жыл сайын еңбек демалысы қызметкер, жұмысқа қабiлеттiлiктiң 

қалпына келтiруiн демалыс, денсаулықты нығайту және қызметкердiң басқа 

дербес қажеттiктерi үшiн арналған және (қызмет ) жұмыс орыны және орташа 

жұмысақты сақтаумен кемiнде 24 күнтiзбелiк күндерiн мерзiмге жеткiзiлiп 

берiледi. 

Әлеуметтiк демалыспен балаларға аналық, күтуi, өндiрiстен үзусiздiң бiлiмнiң 

алуы үшiн қолайлы жағдайлардың жасауы мақсаттарындағы нақтылы мерзiмге 

жұмыстан қызметкердiң босауы ұғылады және басқа әлеуметтiк мақсаттар үшiн. 
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Қызметкерлерге әлеуметтiк демалыстардың келесi түрлерi жеткiзiлiп берiледi: 

1 ) демалыс еңбекақының сақтауысыз; 

2 ) оқу демалысы; 

3 ) (балалар ) баланың тууы, туған (балалар ) бөпенiң (бала асырап алумен ) 

бала асырап алуымен демалыс байланысты. 

    4 сұрақ. Еңбекақы. 

    Еңбекақы - қызметкер, күрделiлiктiң бiлiктiлiгi, сан, сапа және атқарылатын 

жұмыстың шарттарына байланысты, сонымен бiрге өтемдiк төлем және жағдай 

жасайтын сипаттың еңбек ақысын алуы. (теңгенi 2003 5000 жылдағы ең төмен 

еңбек ақы, теңгенi 2004 6600 жылда, теңгенi 2005 9200 жылда, теңгенi 2007 10250 

жылда). 

      Бекітуге арналған сұрақтар. 

1.Жұмыс уақыты дегеніміз не? 

2.Демалыс уақыты деген не? 

3.Еңбекақы деген не?  

 

 Сабақ №12 

 Тақырып. Еңбек тәртібі және материалдық жауапкершілік.  

   Жоспар 

   1. Еңбек тәртібі 

   2. Материалдық жауапкершілік. 

    1 сұрақ. Еңбек тәртібі 

    Жұмыс және қызметшiлер еңбек тәртiптi адал және адал жұмыс iстеп, сақтауы, 

әкiмшiлiктiң ұйғарымын уақытында және тура орындауы, еңбек өнiмдiлiктi 

жоғарылатуы, еңбектi қорғауға, техника қауiпсiздiгi және тазалық сақтау бойынша 

технологиялық тәртiптi, талап сақтауы керек. 

Жұмыс берушiнiң тәртiптiк терiс қылығының қызметкерiмен iске асыруға 

тәртiп жазаларының келесi түрлерi қолдануға құқықты: 1 ) ескерту; 2 ) сөгiс; 3 ) 

қатаң сөгiс; 4 ) кодекстiң Трудовое қойылған жағдайлардағы жұмыс берушiнiң 

әрекетi бойынша келiсiм шартының Трудовое бұзуы. Кодекспен және Қазақстан 

республикасының басқа заңдарымен Трудовое ескерiлмеген тәртiп жазаларының 

қолдануына рұқсат етiлмейдi. 

Жұмыстағы жетiстiктерiнде ынталандыру шаралары ескерiледi, және де реттiң  

iшкi Трудовоесiнiң ережелерi, ұжымдық келiсiмшарттармен және шарттармен 

басқа шаралар да ескерiле алады. 

    2 сұрақ. Материалдық жауапкершілік. 

    Жұмыс және қызметшiлердiң материалды жауапкершiлiгi нақты заттық 

залалдың түзуiнiң өлшемдерiмен шектеледi, бiрақ олардың орташа айлық еңбек 

ақысы аспайтын. Мұндай нормалы шаруашылық тәуекелiнiң дәрежесi жатқыза 

алатын залалға жауапкершiлiктiң қоюы рұхсат етiлмейдi. 

ҚРдың "Еңбек туралы заңы" 91-шi бап.  

Залалдың толық өлшемiндегi жауапкершiлiктiң жағдайлары: 

1 ) қызметкермен және жұмыс берушiнiң аралығында толық материалды 

жауапкершiлiктiң өзiне қабылдану туралы жазбаша келiсiм шарты жасалған. 

2 ) қызметкерде жұмыс берушiге мiндеттердiң Трудовое орындау келтiрiлген 

зиянға толық материалды жауапкершiлiк тапсырған. 
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3 ) тағы басқа құндылықты дүние есептеу нәтижелерiне алынды, бiр жолғы сенiм 

хат немесе басқа құжаттар бойынша 

4 ) зиян маскүнемдiк немесе есiрткi мас болу күй тапқан қызметкермен келтiрген. 

5 ) зиян жеткiлiксiздiкпен келтiрген. Материалдардың қасақана жоюмен немесе 

бұзуымен. 

6 ) зиян коммерциялық құпия ашылудың нәтижесiнде келтiрген. 

7 ) зиян қызметкердiң қылмыстық кодекс қудаланатын әрекеттердiң белгi болатын 

әсерлерiмен келтiрген  

  Бекітуге арналған сұрақтар. 

1.Еңбек тәртібі түсінігі қандай? 

2.Қандай жағдайларда жұмысщыларға материалдық жауапкершілік жүктеледі? 

 

6 бөлім.Салық заңы. 

  Сабақ № 13 

  Тақырып. Салық заңы.  

  Жоспар 

  1. Салық құқығы 

  2. ҚР салық заңдылығы. 

  1 сұрақ.  Салық құқығы 

   Салық құқығы - бұл мемлекетпен және салық төлеушiлердiң арасындағы 

құқықтық қатынастарды реттейдi салықтардың мемлекеттi бiржақты - адуын 

анықтау және телемiнiң арқылылардың бюджеттiң мемлекеттiк табыстары 

құрастырудың жөнiндейтiн қаржылай - заңға сүйенген нормалардың жиынтығы. 

Салық құқықтық қатынастары келесi белгiлермен бейнеленедi: 

1 ) мемлекеттiң ерiгi бойынша тек қана әрдайым пайда болады 

2 ) тек қана заңға сүйенген формаларда әрдайым пайда болып бар болады 

3 ) сөзсiз сипаттарды тасысады 

4 ) мемлекеттiк мәжбүр етудi шараларды салық заңының бұзушылығында 

қолданылады 

    Арналу салықтың бас мақсатымен мемлекеттiк емес субъекттерi бар 

арақатынастағы мемлекеттiң жанында ұлттық табыстың қайта бөлулерi құралмен 

олардың табыстарының бөлiгi ықтиярсыз алып қоя меншiк иесiмен қосымша 

ақшалай қор болып қалыптасар едi, болып қалыптас қызмет көрсетуге болып 

табылады, яғни бюджеттiң мемлекеттiк табыстарын құрастыру. 

     Қазақстан республикасының салық заңы жиынтық нормативтiк болады - салық 

құқықтық қатынас реттейтiн өздiң қаржылай - заңға сүйенген нормаларында 

бiрлестiретiн құқықтық акттер. Заң бүгiн мұндай жеке ҚРдың заңының жүйесiнде 

бар болу туралы айтуға мүмкiндiк берген және құқықтың дербес саласы туралы 

дамыту салық заңы жеттi. 

    2 сұрақ. ҚР салық заңдылығы. 

    Заңды және жеке тұлғалармен табыс салығы оған ҚРдың сыртына алған табыс 

сонымен бiрге ҚРдың тұлға-резиденттерi үшiн салық салынатын табыстың ҚР 

болатын аузы-бастарымен республикалық бюджетке есептелiп қойып төленедi. 

     Бұл салықтың төлеушiлерiмен заңды және жеке тұлғалар болып табылады: шет 

мемлекеттердiң ҚРдың азаматтары, азаматы және салық жылындағы салық 

салынатын табыс болатын азаматтығы жоқ адамдар. Табыс салығының 
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төлеушiлерiне заңды тұлға-резиденттер Қазақстан республикасының ұлттық 

банкiнен басқа жатады, және заңды тұлға-резидент еместер. 

    Жер салығы барлық физикалық және жер телiмдерi иелiк немесе пайдалану 

болатын заңды тұлғалармен есептелiп қойып төленедi. 

    Мүлiк салығы ҚРдың жергiлiктi салықтарына жатады және мүлiктiк объекттер 

шаруашылық жүргiзуi немесе оралымды басқарудың меншiк құқығы, меншiктi 

сенiмдi басқару болатын барлық заңды және жеке тұлғаларымен есептелiп қойып 

төленедi. 

  Бекітуге арналған сұрақтар. 

1.Салық құқығы деген не? 

2.ҚР салық заңдылығы. 

3.Салықтың негізгі түрлерін атаңыз.  

 

   7 бөлім.Қылмыстық құқық. 

   Сабақ № 14 

   Тақырып. Қылмыстық құқық. (2-28) 

   Жоспар 

  1. Қылмыстық құқық 

  2. Қылмыстық жауапкершiлiк  

  3. Қылмыс құрамы 

     1 сұрақ. Қылмыстық құқық   

     Қылмыстық құқық - бұл ұғым және бұл қылмыстардағы жауапкершiлiк қоятын 

қылмыстардың түр анықтайтын заңға сүйенген нормалардың өзiмен ұсынатын 

жиынтықтың құқығының саласы. Қылмыстық құқықтың негiзгi көзi 1997 жылдың 

16 шiлдесiндегiн Қазақстан республикасының қылмыстық кодексi болып 

табылады, 1998 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгiзген. Ол қылмыстық 

жауапкершiлiктiң негiзi орнатады, қалай адам үшiн қауiптi болғанын анықтайды, 

қоғам немесе әрекеттiң мемлекетi қылмыстармен болып табылады, олардың iске 

асыруына әсердiң қылмыстық-құқықтысының жаза және басқа шаралары 

орнатады. Қылмыстық құқықтың есептерiмен болып табылады: қорғау дұрыс 

айтады, адам мен азаматтың бостандықтар және заңды мүдделерi, меншiк, 

ұйымдардың заңды мүдделерi, қоғамдық рет және қауiпсiздiк, қоршаған орта да , 

сала және қылмыстық қол сұғулардан қоғам және мемлекеттiң заң қорғалатын 

мүдделерiнiң Қазақстан республикасының аймақтық бүтiндiгi конституциялық, 

әлем және адам баласының қауiпсiздiгiнiң қорғауы, сонымен бiрге қылмыстардың 

ескертуi қатысты. 

    2 сұрақ. Қылмыстық жауапкершiлiк.  

    ҚРдың аумағындағы қылмыстық жауапкершiлiгi 16 жылдармен басталады. 

Қылмыстық жауапкершiлiктiң кейбiр қылмыстарында 14 жылдармен басталады. 

Бұл қылмыстар: Автокөлiкпен және басқа көлiк құралдарымен өлтiру, 

денсаулыққа ауыр зиянның қасақана келтiруi, денсаулыққа орташа ауырлықтың 

зиянының қасақана келтiруi, ұрлық, талан-тараж, дұрыс емес иелiк. Қылмыстық 

жауапкершiлiк қылмыскермен және мемлекеттiң аралығында қоғамдық 

қатынастарды реттеген қатынастардың қылмыстық-құқықтылары шеңберiнде iске 

асады. 
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      3 сұрақ. Қылмыс құрамы. 

     Қылмыс құрамы - бұл қылмыстық кодекс қойылған нақты мiнездейтiн нақты 

және жеке белгiлердiң жиынтығы қоғамдық сияқты қауiптi әсер немесе 

әрекетсiздiк қылмыстық. Қылмыс құрамы объект, субъект, нақты тарап және жеке 

тараптан тұрады. Қылмыстың объектi - бұл қылмыскердi қастық ойлайтын 

қылмыстық заң қорғалатын қоғамдық қатынастар. Қылмыстың субъектi - жеке 

тұлға; жауапқа қаблеттiлiгi; қылмыстық жауапкершiлiктiң қылмыстарының 

көпшiлiгiне жеткен нақтылы жас шамалары 16 жылдармен басталады, ауыр 

қылмыстан астамға 14 жылдармен жауапкершiлiк ескерiлген.); ие болатын 

(мамандық, лауазымды жағдай тағы басқалар) арнайы белгiлердiң нақтылы 

жағдайларында. Нақты тарап - олардың арасындағы әсер немесе әрекетсiздiк, 

қылмыстық зардаптар және себептi-тергеулi байланыс, сонымен бiрге уақыт, 

орын, сайман, әдiс және қылмыстың iске асыруын құрал. Жеке тарап - бұл 

қылмыстық әрекеттiң психикалық тұрғылары: жазық, қылмыстың себеп және 

мақсаты. 

Бекітуге арналған сұрақтар. 

1.Қылмыстық құғының түсінігі,міндеттері және көздері. 

 2.Қылмыс құрамы деген не? Қылмыс құрамының негізгі белгілерін атаңыз. 

        

     8 бөлім.Отбасы құқығы. 

     Сабақ № 15 

     Тақырып. Отбасылық құқығы.  

    Жоспар 

    1. Отбасылық құқық 

    2. Некелесудiң шарттарымен  

     1 сұрақ. Отбасылық құқық 

Бұл шарт және некеденiң кiруiн рет орнатқан құқықтың дербес саласы 

отбасылық құқық жанұя өкiлдердiң арасындағы дербес мүлiк және мүлiктiк 

қатынасты брактiң тоқтатылуы және мойындау оны жарамсыз реттейдi. 

Отбасылық құқықтың негiзгi көздерiмен Браке туралы Қазақстан 

республикасының Конституция және заңдары болып табылады және 1998 жылдың 

17 желтоқсанындағын жанұяға. 

Отбасылық құқық келесi бөлiмдер тұрды: шетелдiктерге және азаматтығы жоқ 

адамдарға неке-отбасылық заңның нормаларының жалпы ереже, брак, жанұя, 

қамқорлық және қамқоршылық, жанұяның мүшелерiнiң алимент қатынастары, 

азаматтық хал актi, қолдануы. 

Қазақстан республикасының неке-отбасылық заңы қағидаларда тұрақтанады: 

1 ) ер-әйелдi неке одағының ерiктiлiктерi; 

2 ) теңдiктер жұбайлардың жанұясында дұрыс айтады; 

3 ) жанұяның iсiнде бiреу кез келген кiрiсудiң рұхсат етiлмейтiндiктерi; 

4 ) жанұя iшiнде сұрақтардың шешуi екi жақтың келiсiмiмен; 

5 ) олардың дамытуы және әл-ауқат туралы балалардың отбасылық тәрбиенi 

басымдылығы, қамдар; 

6 ) басты қорғау мүдделерi жасы толмаған және еңбекке жарамсыз да дұрыс 
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айтады; 

7 ) жанұяның мүшелерiнiң кедергiсiз жүзеге асыруының қамтамасыз етулерi өз 

дұрыс айтады, сот арқылы қорғауды мүмкiндiк бұл дұрыс айтады; 

8 ) үй-iшiнiң салауатты өмiр салтының ынталандырулары; 

     2 сұрақ. Некелесудiң шарттарымен.  

     Некелесудiң шарттарымен болып табылады: неке жас шамасының онына 

некеде келетiн ер-әйелдер және табыс өзара ерiктi келiсiм. Неке жас шамасы он 

сегiз жылдарға ер-әйелдерi үшiн бекiтiледi. Загс органдар орынды себептер болған 

жағдайда екi жылдар аспайтын уақыт неке жас шамасы азайта алады. Неке жас 

шамасының төмендетуi барлық жағдайларында тек қана келiсiмiмен келетiн 

некеделерге рұқсат етiледi және ата-аналар немесе қамқоршылар тек қана 

келiсiмiмен рұқсат етiледi. 

Аралық некелесуге рұқсат етiлмейдi: 

1) тұрып қойылдарын бiр тұлға ең болмаса некелесуде тiркеулi басқа 

тұлғалармен; 

2) (ата-аналармен және балалармен, атамен, әжемен және немерелермен) 

өспелi және бәсеңдейтiн сызық бойынша және ортақ әкелер және ана болатын 

туыс ағайын туған бауырластармен түзулермен; 

3) (қыз етiп асырап алушылармен ) бала қылып асырап алушылармен және 

(қыз етiп асырап алған ) асырап алынған бала; 

4) бiр тұлғадан қабiлетi жоқ салдарынан психикалық ауру немесе 

ақылсыздықтың сотымен мойындаған тұлғалармен. 

 

Бекітуге арналған сұрақтар. 

1.Отбасы құқығы түсінігі, міндеттері және көздері? 

2.Неке бекітудіңу негізгі шарттарын атаңыз? 

 

     Сабақ № 16 

     Тақырып: Жұбайлардың, ата-аналардың және балалардың міндеттері. 

      Жоспар 

     1. Жұбайлардың құқық және мiндеттерi 

     2. Балаларының және атаөаналарының құқығы мен міндеттері 

 сұрақ. Жұбайлардың құқық және мiндеттерi 
Жұбайлардың құқық және мiндеттерi ЗАГС органдағы некелесудi мемлекеттiк 

тiркеудiң күнiнен пайда болады. Жұбайлар тең құқықтармен пайдаланады және 

тең мiндеттер алып жүредi. Жұбайлардың әрқайсылары жұмыстың түрi, 

мамандық, тұратын жерi ырықты. Жанұяның өмiрiнiң тағы басқа сұрақтары 

аналық, әкелiк, тәрбие, балалардың бiлiмiнiң сұрақтары жұбайлармен сонымен 

бiрге ұйғарылады. Егер неке келiсiм шартымен басқа анықталмаса жұбайлардың 

дүниелерi заңды тәртiп олардың ортақ бiрлескен меншiгiнiң тәртiбi болып 

табылады. Брак жұбайлармен уақытында тапқан-таянған дүние олардың ортақ 

бiрлескен меншiгi болып табылады. Жұбайлардың ортақ дүниелерiне құқығы 

брактiң мерзiмiне үй шаруашылығының жүргiзуiн жүзеге асыратын жұбайға 

сонымен бiрге балаларға күту немесе басқа орынды себептер бойынша дербес 

табысы болмады жатады. Жұбайлардың әрқайсыларының меншiктерi болып 

табылады: 
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1) некеденiң кiруiне дейiн жұбайлардың әрқайсы тәуелдi дүние; 

2) сыйға брактiң мерзiмiне жұбай алған дүние мұрагер болу ретiнде немесе 

басқа тегiн мәмiлелер бойынша; 

алған жұбайлардың ортақ құралдарының арқасында ортақ құралдарының 

брагiнiң мерзiмдерiне бiр жағынаннан, 3 ) (тағы басқалар киiм, аяқ киiм) жеке 

пайдалану, тағы басқа заттардың қымбатты заттарының сән-салтанаты қоспағанда 

болжағыш.  

2 сұрақ. Балаларының және ата-аналарының құқығы мен міндеттері                                             

Баламен (кәмелетке жету ) он сегiз жасты жас шама жетпеген тұлға танылады. 

Әрбiр бөпе жанұяда өмiр сүрiп тәрбие алуға құқығы болады, қаншалықты бұл, 

құқық өз ата-аналары, олардың қамына құқық, бiрлескен тұруды олармен, бұл 

оның мүдделерiне қайшы келетiнде кейбiр жайларды ескермегенделерге құқық 

бiлуге болуы мүмкiн. Бала өз ата-аналарымен тәрбиеге, оның мүдделерiнiң 

қамтамасыз етуi, оның адамгершiлiк қасиетiнiң жан-жақты дамыту, құрметiне 

құқығы болады. Бала қарым-қатынасқа екi ата-аналардан да құқығы болады, тағы 

басқа бауырластармен аталармен, әжелермен, ағалармен, апалармен. Ата-

аналардың оның жарамсыз немесе бөлек тұруы ата-аналардың неке бұзуы, 

мойындау бала құқығында ықпал етуi керек. 

Ата-аналар тең құқықтар және өз балаларының қатынасындағы мiндеттер 

алып жүредi. Олар өз балалары денсаулықты қамқорлауы керек, құқығым 

боламын және өз балалары тәрбиелеуi керек. Ата-аналар барлық басқа 

тұлғалардың алдында өз балаларының тәрбиелерiне басымды құқығы болады. 

Ата-аналар, тәрбиеленушi бөпелер, өз қабiлеттiлiктерi және оның физикалық, 

психикалық, бар болмысыменiмен және рухани дамытуы үшiн қажеттi хал-

жағдайлардың қаржы мүмкiндiктерiнiң шектерiндегi қамтамасыз етуге негiзгi 

жауапкершiлiктi қажеттi алып жүредi.  Ата-аналар ата-аналық құғынан айырыла 

алады егер олар болса: 

1 ) ата-аналар мiндеттермен бас тартады, соның iшiнде нәпақылардың төлеуiнен 

өтеуден қашуда 

2 ) тектен өз бөпелерiн орынды себептерсiз алуға бас тартады.үйлер немесе басқа 

бала мекемесi 

3 ) маскүнемдiкпен, нашақорлықпен және токсикоманиямен аурулармен сотпен 

мойындалған. 

           Бекітуге арналған сұрақтар. 

1.Жұбайлардың жеке, заттай құқықтары мен міндеттері.  

2.Ата-ана мен бала құқығы.  

       

    9 бөлім.   Қазақстан – заманауи Халықаралық құқықтың субъектісі. 

    Сабақ № 17-18 

    Тақырып: Қазақстан – заманауи Халықаралық құқықтың субъектісі.  

    Жоспар 

     1. Қазақстан – заманауи Халықаралық құқықтың субъектісі. 

     2.  ҚРдың сыртқы саясаты 

    1 сұрақ. Қазақстан – заманауи Халықаралық құқықтың субъектісі. 

    Қазақстан тәуелді республикадан 1991  жылының 16 желтоқсаны егемендi 

тәуелсiз мемлекет болды. Қабiлеттiлiкке халықаралық құқық иелену, өйткенi  осы 
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күннен бастап халықаралық сипаттың мiндетті құқығы болып жүзеге асыру. 

ҚРдың мерзiмiнiң 1991 жылдың желтоқсанынан ар жағында ертеден келе жатқан  

нақты сызықтар, тәуелсiздiктiң атрибуттарын тауып алды. ҚР көп елдерi бар 

дипломаттық қатынастар орнатты. Дипломаттық қатынастар орнатылсын, өз 

өкiлдiктерін ашу қиын емес - бұл iс қарапайым емес. Шетел мемлекеттерiнiң бiр 

қатары ҚРдың басқаласындағы өз елшiлiктерiн ашты. Өз кезегiнде бiздiң елшiлiк 

бізбіз тағы басқа елдердiң Түркияда, Қытай, АҚШ, Франция, Иран, Өзбекстан, 

Кыргыстан. Қазақстан өз сыртқы саяси күресiн iстеп шығара бастады. ҚРдың 

сыртқы саясаты дүниелiк бiрлестiктегi сенiмдi орынды оның халқына  жүзеге 

асыруы Қазақстанға қамтамасыз еткендей етiп салады. 

    2 сұрақ. ҚРдың сыртқы саясаты. 

    Органдар, орындайтын сыртқы функциялар - бұл мемлекет iшiнде және шетел 

органдары, орындайтын мақсаттар және ҚРдың сыртқы саясатының есебi. 

    Сыртқы қатынастардың мемлекет iшiнде общеполитикалық органдарына 

жатады:  

1) ҚРдың парламентi сыртқы қатынастардың орталық органдарының бiрi 

болып табылады. Сыртқы байланыстар бойынша комитет парламент аралық 

қызметтегi Парламентасы қатысуды ұйымдастырады, Қазақстан елшiлерiнiң 

кандидатурасының бекiтуi де талқылауға ұсынады.  

2) президент көп қырлы дипломаттық қызметтi жүзеге асырады. Президент 

мемлекеттiк, үкiмет делегациялары, шет мемлекеттердiң елшiлерiн 

қабылдайды. 

3) ҚРдың үкiметi сыртқы саяси және сыртқыэкономикалық қызметте 

араласады: мемлекетаралық келiсiм шарттарын қол қойып бекiтедi, шетел 

делегацияларының қабылдауында қатысады. 

  4) сыртқы iстер министрлiгi сыртқы қатынастардың орталық, 

общеполитикалық мамандандырылған органы болып табылады. Ол ҚРдың сыртқы 

саясатының өткiзуiмен басқаруды жүзеге асырады. Министрлiктер басты мiндетi 

қорғау болып табылады ҚРдың мүдделерiнiң халықаралық қатынастарды 

саласында да дұрыс айтады. СIМ сыртқы қатынастардың сұрақтары бойынша 

ҚРдың заңды сақтауына қадағалайды. 

Сыртқы Қазақстан қатынастарының шетел органдары тұрақтыға ұсақтайды - 

елшiлiк және уақытша - делегация. 

Қазақстан мемлекеттердiң дүниелiк бiрлестiгi iстерiндегiне белсене қатысады. 

Сыртқы қатынастардың оның органдары ҚРдың сыртқы саясатымен ортақ 

басқаруларды жүзеге асырады, мемлекет мүддесiн қорғауға, серiктестiктер және 

өз азаматтары бойынша дипломаттық қызметпен шұғылданды, әр түрлi келiсiм 

шарттары және келiсiмдер жобалайды. 

      Бекітуге арналған сұрақтар. 

1Мемлекеттің сыртқы саясаты және дүниежүзілік ұйымдар. 

2.Сыртқы функцияларды орындайтын органдар. 

 

Сабақ № 19  

Тақырып: Қайталау қортындысы. 
1.Құқық деген не? Олардың негізгі белгілерін атаңыз. 

2.Құқықтың негізгі көздерін атаңыз.  
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3.Этатикалықжәне құқықтық мемлекетке сипаттама беріңіз. 

4.Құқықтық мемлекеттің негізгі ерекшеліктерін атаңыз. 

5.Демократиялық мемлекет деген не? 

6.Құқық принципі  деген не? Қазақстан Республикасының негізгі принциптерін 

атаңыз. 

7.Құқық саласы деген не? Құқық саласының белгілері мен жіктелуін атаңыз? 

8. Конституция деген не? ҚР Конституциясы қай жылы қабылданды? 

9.Сипаттама бер: халықтық, құқықтық және әлеуметтік мемлекет.  

10.Адамның және азамттардың негізгі құқығын атаңыз. 

11.ҚР сайлау жүйесі. 

12.ҚР Парламенті. 

13.ҚР сот  өкіметі. 

14.ҚР Конституциялық Кеңесі. 

15. «Әкімшілік құқық» анықтамасын беріңіз. 

16.ҚР орындаушы билігі. 

17.Әкімшілік қысым көрсету деген не? 

18.Азаматтық құқық түсінігі, көздері және принциптері.  

19.Заңды тұлға деген не? 

20.Келісім деген не? Келісім түрлеріне ата? 

21.Меншік түсінігі және формалары. 

22. «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» Заңы.     

23.Еңбек құқығының түсінігі және көздері. 

24.Еңбек құқығы деген не? 

25.Еңбек келісімінің негізгі түрлерін атаңыз.  

26.Жұмыс уақыты дегеніміз не? 

27.Демалыс уақыты деген не? 

28.Еңбекақы деген не?  

29.Еңбек тәртібі түсінігі қандай? 

30.Қандай жағдайларда жұмысщыларға материалдық жауапкершілік жүктеледі? 

31.Салық құқығы деген не? 

32.ҚР салық заңдылығы. 

33.Салықтың негізгі түрлерін атаңыз.  

34.Қылмыстық құғының түсінігі,міндеттері және көздері. 

35.Қылмыс құрамы деген не? Қылмыс құрамының негізгі белгілерін атаңыз. 

36.Отбасы құқығы түсінігі, міндеттері және көздері? 

37.Неке бекітудіңу негізгі шарттарын атаңыз? 

38.Жұбайлардың жеке, заттай құқықтары мен міндеттері.  

39.Ата-ана мен бала құқығы.  

40.Мемлекеттің сыртқы саясаты және дүниежүзілік ұйымдар. 

41.Сыртқы функцияларды орындайтын органдар. 
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