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АЛҒЫ СӨЗ 

 

1. «Құқық» мамандықтар тобы бойынша оқу-әдістемелік 

секциясымен, «КАЗГЮУ Университеті» АҚ-ның Заңгерлерді бағалау 

және сертификатау бойынша бюросының қолдауымен 

ДАЙЫНДАЛҒАН ЖӘНЕ ЕНГІЗІЛГЕН. 
 

2. Республикалық жоғары және ЖОО кейінгі білім беру оқу-

әдістемелік кеңесінің 2016 жылғы 30 шілдедегі хаттамалық шешімімен 

БЕКІТІЛГЕН ЖӘНЕ КҮШІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН.  

 

3. АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН. 

 

4. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 

жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес әзірленген және 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 16 

тамыздағы №343 бұйрығымен бекітілген 5В030400 - «Кеден ісі» 

мамандығы бойынша «Жоғары білім берудің типтік оқу жоспарымен» 

әзірленді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бұл типтік бағдарлама «Құқық» мамандықтар тобы бойынша оқу-

әдістемелік секциясының рұқсатынсыз көбейтіле және таратыла 

алмайды 
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I. ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА     

 

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы – құқық мамандығы 

бойынша жоғары оқу орындарының студенттерімен оқылатын іргелі 

(фундаментальды) құқық саласы. Әкімшілік құқықтың институттарын 

кезең-кезеңмен оқу әкімшілік заңнаманың Қазақстан Республикасының 

2020 жылға дейінгі дамуының Стратегиялық жоспары, «100 нақты 

қадамды іске асырудың 5 институционалдық реформасы» Ұлт жоспары 

және Қазақстан Республикасы Президенті Н. Назарбаевтың 2017 

жылдың 31 қаңтарындағы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық 

бәсекеге қабылеттілік» атты Жолдауы шегінде толыққанды жаңаруымен 

негізделеді. 

Әкімшілік құқықтың өзгермелігі (динамизм) мемлекеттік органдардағы 

болып отыратын өзгерістермен, сондай-ақ қолданыстағы әкімшілік 

заңнамаға толықтырулардың жиі енгізілуімен сипатталатындықтан, 

студенттерге мемлекеттік басқаруды ұйымдастыру және 

функцияландыру аясындағы қатынастарды құқықтық реттеуге 

мүмкіндік береді.  

Қазіргі таңда әкімшілік құқықты реформалаудың елеулі кезеңі 

туындады, яғни дәстүрлі теоретикалық көзқарастар қайта зерделеуді 

қажет етеді; Қазақстан Республикасының 2010-2020 жылдар кезеңіндегі 

құқықтық саясат Тұжырымдамасының 2.2 тармағын іске асыруда жаңа 

бағыттар қарастырылуда және дамуда; сыртқы экономикалық қызметті, 

кеден істерін әкімшілік-құқықтық реттеу жетілдірілуде.  

«Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы» пәнінің мақсаты 

болып студенттерге өздерінің кәсіби қызметтік міндеттерін атқаруға 

қажетті білім кешенін, қабылеті мен дағдыларды енгізу табылады.  

Пәннің міндеттері ретінде студенттерде әкімшілік құқықтың пәні, 

әкімшілік-құқықтық реттеу тетігі туралы білімді қалыптастыру; болашақ 

мамандарға құқықтық жағдаяттарды талдау және шешу, басқарушылық 

шешімдерді қабылдау дағдыларын сіңіру қарастырылады. 

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы, Қазақстан 

Республикасының конституциялық құқығы.  

Постреквизиттер: Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы, 

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы, Қазақстан 

Республикасының қаржы және салық құқығы, Қазақстан 

Республикасының азаматтық құқығы, Қазақстан Республикасының 

азаматтық іс жүргізу құқығы. 

Студенттер «Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы» пәнін 

оқығаннан кейін: 

білуі керек: әкімшілік құқықтың түсінігі мен категорияларын, қазіргі 

таңда әкімшілік заңнаманың даму тенденциясын және оны қолдану 

тәжірибесін;  
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дағдылануы тиіс: әкімшілік-құқықтық және деликтілік құқықтық 

қатынастардан туындайтын заңды деректерді талдауға; пәнді оқу 

нәтижесінде алынған білімді елдегі қоғамдық, экономикалық және саяси 

өзгерістермен байланыстыруға.  

Пәнді оқыту процесі келесі құзыреттілікті қалыптастыруға 

бағытталады: 

жалпы құзыреттілік (ЖҚ): 

- қоғамдық нормаларға, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға негізделген 

әлеуметтік-этикалық құндылықтарға өзінің кәсіби қызметінде бағыт ала 

біледі; 

- іскерлік этика нормаларын ұстанады, мінез-құлықтың этикалық және 

құқықтық нормаларын игереді; 

- Қазақстандағы барлық этностардың дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімді 

бола алады; 

- Қазақстанның құқық жүйесінің және заңнамасының негіздерін біледі; 

- қоғамның әлеуметтік және саяси дамуының тенденциясын біледі; 

- әр-түрлі әлеуметтік жағдайларда дұрыс бағыт ала біледі; 

- командада жұмыс жасауға, өз көзқарасын дұрыс көрсетуге, жаңа 

шешімдерді ұсынуға қабылетті;  

- өзінің пікірін ұжым пікірімен ұштастыра біледі және ымыраға келе 

алады; 

 

кәсіби құзыреттілік (КҚ):  

қабылетті: 

- құқықтық актілерді өзінің кәсіби қызметінің профиліне сәйкес 

әзірлеуге қатысуға;  

- кәсіби қызметін дамыған құқықтық сана-сезімге, құқықтық ойлау және 

құқықтық мәдениетке негіздей отырып жүзеге асыруға; 

- заңнамаларды құқық субъектілерінің сақтауын қамтамасыз етуге; 

- шешімдер қабылдауға және өзінің өкілеттігі шеңберінде заңға сәйкес 

құқықтық әрекеттерді жасауға; 

- құқықтық актілерді қолдануға, материалдық және процессуалдық 

құқық нормаларын кәсіби қызметінде іске асыруға; 

- құқықтық фактілер мен жағдайларды дұрыс саралауға; 

- құқық бұзушылықтарды анықтау, ашу және жоюға;  

- құқық бұзушылықтардың алдын алуды жүзеге асыруға, ашуға және 

оларды жасауға ықпал ететін салдары мен жағдайларын жоюға; 

- сыбайлас жемқорлық әрекеттерді анықтауға және баға беруге; 

- мемлекеттік басқару аясында құқықтық құжаттарды әзірлеу дағдысын 

иеленуге; 

- тұлғаның, қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігін, заңдылық пен 

құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету бойынша лауазымдық міндеттерін 

орындауға; 

- құқықтық актілердің жобаларын құқықтық сараптамадан өткізуге, 
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оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа алып келетін жағдайларға ықпал 

ететін ережелерді анықтау мақсатында, қатысуға.  
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II. Дәріс сабақтарының тақырыптары. 

 

Тақырып № 1. Әкімшілік құқықтың түсінігі, пәні, әдістері. 

Әкімшілік құқықтың жүйесі және қайнар көздері. 

 

1. Тақырыптың мазмұны 

Әкімшілік құқық – құқық саласы ретінде. Әкімшілік құқықтың түсінігі 

және пәні. Әкімшілік құқықтың функциялары және қағидалары. 

Мемлекеттік басқарудың түсінігі, ерекшеліктері. Атқарушы билік және 

мемлекеттік басқарудың өзара байланысы және өзара қатынасы. 

Әкімшілік-құқықтық әдістердің түсінігі және түрлері. Кеден құқығында 

әкімшілік әдістерді қолдану ерекшеліктері. Әкімшілік құқықтың 

конституциялық, азаматтық, қылмыстық құқықпен өзара қатынасы және 

айырмашылықтары. Құқық саласы ретінде әкімшілік құқықтың жүйесі. 

Әкімшілік-құқықтық реттеудің түсінігі және тетігі. Әкімшілік құқықтың 

жалпы және ерекше бөлімдерінің құқықтық институттары. Әкімшілік 

құқық ғылым және оқу пәні ретінде. Әкімшілік құқықтың Қазақстан 

Республикасының құқық жүйесіндегі орны. Шетелдердің әкімшілік 

құқығына жалпы сипаттама. Әкімшілік заңнама түсінігі, оның жүйесі 

және міндеттері.  

 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыптарының студенттердің 

осы тақырыпты игергеннен кейін алатын құзыреттілікпен 

байланысы 

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студент келесі құзыреттілікке ие 

болуы тиіс:  

- Қазақстанның құқық жүйесі және заңнамасы негіздерін білу; 

- зерттеудің жаңа әдістерін жеке оқуға қабылеттену;  

- теоретикалық білімін, тәжірибелік дағдылар мен қабылетін 

ғылыми зерттеулер жүргізуге, оқу процесін ұйымдастыруға және жаңа 

оқу материалын талдау жұмысына қолдана білу. 

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студенттің,  

білуі тиіс: 

– Қазақстан Республикасының құқық жүйесіндегі әкімшілік 

құқықтың орны мен рөлін;   

– әкімшілік-құқықтық реттеу әдістерінің ерекшеліктерін;  

– әкімшілік құқық және әкімшілік заңнама жүйесін  

 

икемі болуы керек: 

– кейстерді шешу барысында әкімшілік заңнама нормаларын қолдануға.  

 

3. Әкімшілік және сот тәжірибесі 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2005 жыл 20 маусымдағы 

№ 3 Нормативтік қаулысы «Әкімшілік қадағалау туралы заңнаманы сот 
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тәжірибесінде қолдану туралы // 

sud.gov.kz/.../normativnye_postanovleniya_verhovnogo_suda_respubliki_kaz

ahstan 

 

4. Ұсынылатын қайнар көздер 
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 49553.— ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 9-15, 18). 

7. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 18189.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 5-47).  

8. Подопригора Р.А. Введение в административное право // 

https://www.zakon.kz/ 4738084-vvedenie-v-administrativnoe-pravo.html 

9. Подопригора Р.А. Административное право как отрасль публичного 

права // https://www.zakon.kz/4738175-administrativnoe-pravo-kak-

otrasl.html 

10. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 23-49) // 

http://89.218.140.251/ EK/%D0%90%D0 

%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%

A0%D0%9A.pdf  

 

Тақырып № 2. Әкімшілік құқықтың нормалары және әкімшілік-

құқықтық қатынастар.  

 

1. Тақырыптың мазмұны 

Әкімшілік-құқықтық нормалардың түсінігі және ерекшеліктері. 

Әкімшілік құқықтың нормаларының түрлері және оларды іске асыру. 

http://adilet.zan.kz/
http://adilet.zan.kz/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.zakon.kz/%204738084-vvedenie-v-administrativnoe-pravo.html
https://www.zakon.kz/4738175-administrativnoe-pravo-kak-otrasl.html
https://www.zakon.kz/4738175-administrativnoe-pravo-kak-otrasl.html
http://89.218.140.251/%20EK/%D0%90%D0%20%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/%20EK/%D0%90%D0%20%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/%20EK/%D0%90%D0%20%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%A0%D0%9A.pdf
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Әкімшілік құқықтың нормаларының өзге салалардың нормаларымен 

өзара қатынасы. Әкімшілік-құқықтық қатынастардың түсінігі, 

ерекшеліктері және түрлері. Әкімшілік құқық қабылеттілік және 

әкімшілік әрекет қабылеттіліктің түсінігі және өзара байланысы. 

Әкімшілік құқықсубъектіліктің түсінігі. Әкімшілік-құқықтық 

қатынастардың объектісі және субъектісі. Әкімшілік-құқықтық 

қатынастардың мазмұны. Әкімшілік құқықтағы заңды дерек. Әкімшілік-

құқықтық қатынастардың саралануы (классификация). Әкімшілік-

құқықтық қатынастардың пайда болу, өзгеру және тоқтатылу негіздері. 

 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыптарының студенттердің 

осы тақырыпты игергеннен кейін алатын құзыреттілікпен 

байланысы  

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студент келесі құзыреттілікке ие 

болуы тиіс:  

–  мемлекетпен бекітілген және санкцияландырылған ережелер мен 

нормаларды сақтау;  

– кәсіби қызметін жүзеге асыруда әдістерді таңдау; орындалатын 

әрекеттердің нәтижесі мен сапасын бағалау; 

– ақпараттарды тиімді іздеуді жүзеге асыру және алынған ақпараттарды 

кәсіби әрі жеке басының дамуы үшін қолдану;  

– құқықтық базаның тұрақты өзгеру жағдайына бейімделу.  

 

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студенттің,  

білуі тиіс: 
–  әкімшілік-құқықтық қатынастардың мазмұнын, саралануын 

(классификация);  

– әкімшілік-құқықтық қатынастардың пайда болу, өзгеру және 

тоқтатылу негіздерін  

 

икемі болуы керек: 

– әкімшілік-құқықтық қатынастар аясындағы мәселелерді талдау және 

шешуге. 

 

3. Әкімшілік және сот тәжірибесі 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2016 жылғы 22 

желтоқсандағы № 12 Нормативтік қаулысы «Қазақстан 

Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 

Жалпы бөлігінің нормаларын соттардың қолдануының кейбір мәселелері 

туралы» // http://online.zakon.kz/Document/ ?doc_id =35063227#pos =1;-

277 (https// 

tengrinews.kz/zakon/verhovnyiy_sud_respubliki_kazahstan/natsionalnaya_be

zopasnost/id-P160000012S/) 

 

http://online.zakon.kz/Document/%20?doc_id%20=35063227#pos =1;-277
http://online.zakon.kz/Document/%20?doc_id%20=35063227#pos =1;-277
https://tengrinews.kz/zakon/verhovnyiy_sud_respubliki_kazahstan/natsionalnaya_bezopasnost/id-P160000012S/
https://tengrinews.kz/zakon/verhovnyiy_sud_respubliki_kazahstan/natsionalnaya_bezopasnost/id-P160000012S/
https://tengrinews.kz/zakon/verhovnyiy_sud_respubliki_kazahstan/natsionalnaya_bezopasnost/id-P160000012S/
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4. Ұсынылатын қайнар көздер 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы // http://adilet.zan.kz   

2. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының 

Кодексі 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ (өзгеріс енгізілді: 

10.02.2017) // http://adilet.zan.kz   

3. Қызылов М. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы: оқулық. 

– 2 –басылым. – Астана: Фолиант, 2012. – 504 б. (342.9 (574) (075.8) К80) 

4. Григорьев В. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы. Жалпы 

бөлім: оқу құралы. 2 басылым. – Астана: Фолиант, 2011. – 80 б. (342.92 

(574) (075.8) Г81) 

5. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553 — ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 16-17).  

6. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189 — ЭБС «IPRbooks» (стр. 48-

71).  

7. Подопригора Р.А. Административное право как отрасль публичного 

права // https://www.zakon.kz/4738175 -administrativnoe-pravo-kak-

otrasl.html 

8. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 52-59) 

//http://89.218.140.251/EK/% 

D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0

%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf  

9. Некоторые вопросы, возникающие при применении 

административного законодательства. Теория и практика 

(А.Турсунбеков, Председатель Административного суда г. Павлодара) // 

http://online.zakon.kz/m/ Document/?doc_id=30592246  

10. Жумагулов М.И. Систематизация норм административного права 

Республики Казахстан: история, процесс и перспективы. 

Международная научно-практическая конференция «Конституция – 

основа динамичного и стабильного развития общества и государства», 

посвященная 25-летию Независимости и Дню Конституции Республики 

Казахстан. 29-30 августа 2016г. 

11. Габдуалиев М.Т. К вопросу об актах официального толкования и 

официального разъяснения нормативных правовых актов: пределы и 

возможности законодательного регулирования // 

https://www.zakon.kz/4662806-k-voprosu-ob-aktakh-oficialnogo.html  

 

http://adilet.zan.kz/
http://adilet.zan.kz/
http://www.iprbookshop.ru/49553
http://www.iprbookshop.ru/18189
https://www.zakon.kz/4738175%20-administrativnoe-pravo-kak-otrasl.html
https://www.zakon.kz/4738175%20-administrativnoe-pravo-kak-otrasl.html
http://89.218.140.251/EK/%25%20D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%25%20D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%25%20D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://online.zakon.kz/m/
https://www.zakon.kz/4662806-k-voprosu-ob-aktakh-oficialnogo.html
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Тақырып № 3. Әкімшілік құқықтың субъектілері. Мемлекеттік 

органдармен өзара іс-қимылы.  

 

1. Тақырыптың мазмұны 

Қазақстан Республикасының азаматтары әкімшілік құқықтың субъектісі 

ретінде мемлекеттік басқару аясындағы құқықтары мен бостандықтарын 

іске асыруы. Азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың 

негізгі құралдары. Әкімшілік және соттық шағымдануға құқық. 

Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалардың құқықтық мәртебесінің 

ерекшеліктері. Қазақстан Республикасына шетел азаматтарының келуі, 

уақытша немесе тұрақты тұруы: мерзімдері, рұқсат берілуі. Қазақстан 

Республикасындағы паспорттық режим. Тіркелу режимі. Қазақстан 

Республикасы Президентінің атқарушы билік жүйесіндегі орны және 

рөлі. Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің құқықтық 

мәртебесі және құрылымы. Атқарушы билік органдарының түсінігі және 

құқықтық мәртебесі. Атқарушы билік органының әкімшілік 

құқықсубъектілігін сипаттайтын белгілері. Атқарушы билік 

органдарының функциялары. Үкіметтің, орталық атқарушы 

органдардың, ведомстволардың, комитеттердің аумақтық органдардың 

қызметінің негізгі бағыттары. Жергілікті атқарушы және өкілді 

органдар. Консультативтік-кеңесші органдар. Мемлекеттік арнайы 

комиссиялар. Мемлекеттік басқару аясындағы өзара іс-қимыл. Ұйымдар 

әкімшілік құқықтың ұжымдық субъектісі ретінде: классификациясы. 

Қазақстан Республикасындағы заңды тұлға құқығына ие ұйымдардың 

құқықтық мәртебесінің регламентациясы.  

 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыптарының студенттердің 

осы тақырыпты игергеннен кейін алатын құзыреттілікпен 

байланысы  

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студент келесі құзыреттілікке ие 

болуы тиіс: 

– құқықтық базаның тұрақты өзгеруі жағдайына бейімделуі; 

– теоретикалық білім, тәжірибелік дағдыларды ғылыми және ғылыми-

қолданбалы зерттеулерге, оқу процесіне, талдау қызметінде пайдалану 

қабылеттілігі.  

 

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студенттің, 

білуі тиіс:  

– азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың негізгі 

құралдарын; 

– жеке және заңды тұлғалардың әкімшілік құқықсубъектілігінің 

элементтерінің мазмұнын;  

– әкімшілік құқық субъектілерінің әкімшілік әрекет қабылеттілігін 

шектеу негіздерін;  
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– атқарушы билік органдарының құрылымын. 

 

икемі болуы керек: 

– әкімшілік-құқықтық мәселелер бойынша өз пікірін сауатты түрде 

жеткізуге және негіздеуге.  

 

3. Әкімшілік және сот тәжірибесі 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2013 жылғы 13 

желтоқсандағы № 4 Нормативтік қаулысы «Шетелдікті немесе 

азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен әкімшілік 

жолмен шығарып жіберу туралы істерді қараудағы сот тәжірибесі 

туралы» (24.12.2014 ж. өзгерістермен бірге) // http://online.zakon.kz/ 

Document/?doc_id=31494880# pos=0;200  

2015 жыл және 2016 жылдың 1-ші жартыжылдығына шетелдікті немесе 

азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен әкімшілік 

жолмен шығарып жіберу туралы азаматтық істер бойынша анықтама-

талдау // http://alm.sud.kz/rus/ content /spravka-analiz-po-grazhdanskim-

delam-o-vydvorenii-inostranca-ili-lica-bez-grazhdanstva-za  

 

4. Ұсынылатын қайнар көздер 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы // http://adilet.zan.kz   

2. Қазақстан Республикасының Президенті туралы: Қазақстан 

Республикасының Конституциялық заңы / www.adilet.zan.kz 

3. Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы: Қазақстан 

Республикасының Конституциялық заңы / www.adilet.zan.kz 

4. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының 

Кодексі 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ (өзгеріс енгізілді: 

10.02.2017) // http://adilet.zan.kz   

5. Құқықтық актілер туралы : ҚР Заңы, 2016 жылғы 6 сәуірдегі // 

http://adilet.zan.kz   

6. Мемлекеттік қызмет туралы : ҚР Заңы, 2015 жылғы 23 қазандағы / 

http://adilet.zan.kz 

7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ҚР Заңы, 2015 жылғы 

18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ. / http://adilet.zan.kz 

8. Әкімшілік рәсімдер туралы : ҚР Заңы, 2000 жылғы 27 қарашадағы / 

http://adilet.zan.kz 

9. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы : ҚР 

Заңы, 2007 жылғы 12 қаңтардағы / http://adilet.zan.kz 

10. Шетелдіктердің құқықтық жағдайы туралы : Қазақстан 

Республикасының Заңы, 1995 жылғы 19 маусымдағы № 2337 // 

https://online.zakon.kz/// http://adilet.zan.kz   

11. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 

өзін-өзі басқару туралы : Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 

қаңтардағы Заңы // «Әділет» АҚЖ.  

http://online.zakon.kz/
http://alm.sud.kz/rus/
http://adilet.zan.kz/
http://www.adilet.zan.kz/
http://www.adilet.zan.kz/
http://adilet.zan.kz/
http://adilet.zan.kz/
http://adilet.zan.kz/
http://adilet.zan.kz/
http://adilet.zan.kz/
http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003764
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003764
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12. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін 

реформалау туралы» ҚР Президентінің № 875 Жарлығы, 2014 ж. 6 

тамызы // «Әділет» АҚЖ.  

13. «ҚР мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің 

аражігін ажырату туралы» ҚР Президентінің № №898 Жарлығы. 2014 ж. 

25 тамызы // «Әділет» АҚЖ.   

14. Указ Президента Республики Казахстан от 11 марта 2008 года № 552 

«Об утверждении Положения об Администрации Президента 

Республики Казахстан» // http://adilet.zan.kz/rus/docs/U080000552_ 

15. Қызылов М. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы: оқулық. 

– 2 –басылым. – Астана: Фолиант, 2012. – 504 б. (342.9 (574) (075.8) К80) 

16. Григорьев В. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы. Жалпы 

бөлім: оқу құралы. 2 басылым. – Астана: Фолиант, 2011. – 80 б. (342.92 

(574) (075.8) Г81) 

17. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 49553.— ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 23-36). 

18. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 101-139) // 

http://89.218.140.251/EK 

/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%

D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

 

Тақырып № 4. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет. 

Кеден органдарына қызметке кіру, өткеру және тоқтату 

тәртіптерінің ерекшеліктері.   

 

1. Тақырыптың мазмұны 

Мемлекеттік қызметтің түсінігі, қағидаттары. Мемлекеттік қызметтің 

карьералық моделі: ерекшеліктері, құқықтық бекітілуі. Мемлекеттік 

қызметтің түрлері. Мемлекеттік қызметшілер: түсінігі және құқықтық 

мәртебесі. Мемлекеттік қызметке кіру. Мемлекеттік қызметті өткеру. 

Мемлекеттік қызметте болумен байланысты шектеулер. Мемлекеттік 

қызметшілерді бөлу: мемлекеттік саяси қызметшілер, «А» и «Б» 

корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілері. Мемлекеттік саяси 

және әкімшілік лауазымдардың реестрі. Мемлекеттік қызметшілердің 

жауаптылығы. Құқық қорғау органдарындағы қызметтің ерекшеліктері. 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер 

комитетінің аумақтық органдарына және Мемлекеттік кірістер 

комитетінің жедел-іздестіру (экономикалық тергеу қызметі) 

құрылымдарына орналасу үшін конкурс өткізу лауазымдарының тізімі. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U080000552_
http://www.iprbookshop.ru/
http://89.218.140.251/EK%20/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK%20/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK%20/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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Мемлекеттік кірістер органдарының жедел-іздестіру (экономикалық 

тергеу қызметі) құрылымдарына орналасу үшін конкурс өткізу 

шарттары. Қызметке жарамдылықты анықтау үшін әскери-дәрігерлік 

комиссияларда медициналық және психофизиологиялық тексеруден, 

оның ішінде полиграфологиялық зерттеуден өту. Мемлекеттік кірістер 

органдарының жедел-іздестіру (экономикалық тергеу қызметі) 

құрылымдарының лауазымдарына орналасу үшін тағылымдамадан өту. 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер 

комитетінің аумақтық органдарына және Мемлекеттік кірістер 

комитетінің жедел-іздестіру (экономикалық тергеу қызметі) 

құрылымдарында қызметті тоқтату негіздері. Кеден қызметінде 

қызметшілерді жұмыстан шығару негіздері, шарттары және тәртібі.  

 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыптарының студенттердің 

осы тақырыпты игергеннен кейін алатын құзыреттілікпен 

байланысы  

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студент келесі құзыреттілікке ие 

болуы тиіс: 

– қоғам мен мемлекеттің игілігі үшін қызмет етуге талпынуы;  

– құқықтық актілерді кәсіби қызметінде қолдана білуі;  

– құқықтық базаның тұрақты өзгеруі жағдайына бейімделуі; 

– практикада қалыптасқан жағдайларды талдай және бағалай білу, заң 

нормаларына негізделген шешім қабылдауы.  

 

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студенттің, 

білуі тиіс:  

– мемлекеттік қызметтің мақсаты және міндеттері, қағидаттары, 

Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметті құру негіздерін; 

– кеден органдарындағы қызметтің ерекшеліктерін;   

– қызметшілерді тәртіптік, әкімшілік жауаптылыққа тартудың 

негіздерін.  

 

икемі болуы керек: 

– мемлекеттік қызмет туралы заңнаманың нормаларын талдау жасауға.  

 

3. Әкімшілік және сот тәжірибесі 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Әкімшілік полиция 

комитеті, Астана, Алматы қалаларындағы, облыстардағы ІІД әкімшілік 

полиция басқармасы және жергілікті полиция  қызметіндегі сыбайлас 

жемқорлық қаупін сыртқы талдау нәтижелері бойынша аналитикалық 

шолу // http://kyzmet.gov.kz/ru/pages/ analiticheskaya-spravka-po-

rezultatam-vneshnego-analiza-korrupcionnyh-riskov-v-deyatelnosti-0 

 

4. Ұсынылатын қайнар көздер: 

http://kyzmet.gov.kz/ru/pages/
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1. Мемлекеттік қызмет туралы : ҚР Заңы, 2015 жылғы 23 қазандағы 

(20.12.2016 ж. енгізілген өзгерістер және толықтырулармен) / 

http://adilet.zan.kz   

2. Құқық қорғау қызметі туралы : Қазақстан Республикасының заңы, 

2011 жылғы 6 қаңтардағы (2016.20.12. берілген өзгерістер мен 

толықтырулармен) // http://adilet.zan.kz/ rus/docs/ Z1100000380#z87  

3. Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілер лауазымдарының 

тізілімін бекіту туралы : Қазақстан Республикасы Президентінің 

жарлығы, 2015 жылға 29 желтоқсандағы № 150 (2016.04.11., 2017.14.03. 

берілген өзгерістермен) http://online.zakon.kz/Document/ ?doc 

_id=39672719#pos=1;-142 

4. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдептілік 

нормаларын және мінез-құлық қағидаларын одан әрі жетілдіру 

жөніндегі шаралар туралы : Қазақстан Республикасы Президентінің 

жарлығы 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 153 // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000153#z42 

5. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жүргізу 

қағидаларын бекіту туралы : Қазақстан Республикасы Президентінің 

жарлығы, 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 155 // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000155 

6. Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарында 

полиграфологиялық зерттеуден өту қағидаларын бекіту туралы : 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 19 маусымдағы № 683 

Қаулысы // http://adilet.zan.kz/rus/docs/ P1400000683#z5  

7. Мемлекеттік кірістер органдарының жедел-тергеу бөлімшелерінде 

(экономикалық тергеу қызметі) қызмет өткерудің кейбір мәселелері 

туралы : Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 17 

қарашадағы № 498 бұйрығы // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14E0009933#z663 

8. Мемлекеттік кірістер органдарының жедел-тергеу бөлімшелерінде 

(экономикалық тергеу қызметі) қызмет өткерудің кейбір мәселелері 

туралы 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 29 қаңтардағы 

№ 56 бұйрығы (2016.08.02. берілген өзгерістермен) // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15E0010367 

9. Қызылов М. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы: оқулық. 

– 2 –басылым. – Астана: Фолиант, 2012. – 504 б. (342.9 (574) (075.8) К80) 

10. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /49553.— ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 28-30). 

11. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001781519
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001781519
http://adilet.zan.kz/%20rus/docs/%20Z1100000380#z87
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004935795
http://online.zakon.kz/Document/%20?doc%20_id=39672719#pos=1;-142
http://online.zakon.kz/Document/%20?doc%20_id=39672719#pos=1;-142
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000153#z42
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000155
http://adilet.zan.kz/rus/docs/%20P1400000683#z5
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14E0009933#z663
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004695336
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15E0010367
http://www.iprbookshop.ru/
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– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 139-153) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0% 

B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D

0%A0%0%9A.pdf 

12. В РК вводится ответственность первых руководителей госорганов за 

неисполнение бюджета // https://www.zakon.kz /4740654-v-rk-vvoditsja-

otvetstvennost-pervykh.html 

13. Жумагулов М.И. Об этапах модернизации системы государственного 

управления // Перспективы развития государственной службы 

Республики Казахстан на современном этапе // Научно-политический 

журнал: «Государственная служба». Российская Академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. №6 (98), 

ноябрь-декабрь 2015г., г. Москва. - С.76-78. 

14. Дуйсенов Э.Э. Комментарий к Закону Республики Казахстан «О 

государственной службе Республики Казахстан» (постатейный). 

Издание второе (дополненное): изд-во «Асыл кітап», Алматы, 2016 г. 

 

Тақырып № 5. Қазақстан Республикасындағы атқарушы билікті 

жүзеге асырудың әкімшілік-құқықтық нысандары.  

 

1. Тақырыптың мазмұны 

Атқарушы билікті жүзеге асырудың әкімшілік-құқықтық нысандарының 

түсінігі, белгілері. Жеке-дара қолданылатын әкімшілік-құқықтық 

актілер: түсінігі, құқықтық бекітілуі. Мемлекеттік органдардың 

құқықтық актілеріне қойылатын талаптар. «Жеке-дара құқықтық 

актілер» және «жеке-дара құқықтық актілерге қойылатын талаптар» 

түсініктерінің өзара қатынасы. Жеке-дара әкімшілік-құқықтық актілерді 

қабылдауға бастама жасау. Әзірленген шешімнің жобасын және тиісті 

құқықтық актіні талқылау және бекіту. Шешімнің сыртқы көрінісі және 

құқықтық актіні рәсімдеу. Жеке-дара әкімшілік-құқықтық актінің заңды 

күші және қолданылуы. Жеке-дара қолданылатын әкімшілік-құқықтық 

актілерді орындау. Әкімшілік актінің жарамсыздығы. Әкімшілік актіні 

орындауды тоқтата тұру және күшін жою. Заңға тәуелді әкімшілік-

құқықтық актiлер: түрлері, қабылдау кезеңдері. Әкімшілік шарт 

басқарудың жеке нысаны ретінде. Басқарушылық қызметтің құқықтық 

және құқықтық емес (ұйымдастырушылық) нысандарының заңдық 

маңыздылығы. Нұсқама (предписание) кеден органының құқықтық 

актісі ретінде. Атқарушы биліктің құқықтық емес нысандарын іске 

асыру: ұйымдастырушылық және материалды-техникалық. Әкімшілік 

акт азаматтық құқықтар мен міндеттердің пайда болуының негізі 

ретінде.     

 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыптарының студенттердің 

осы тақырыпты игергеннен кейін алатын құзыреттілікпен 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%25%20B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%250%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%25%20B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%250%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%25%20B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%250%9A.pdf
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байланысы  

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студент келесі құзыреттілікке ие 

болуы тиіс: 

– құқықтық актілерді кәсіби қызметінде қолдана білуді үйренуі;  

– құқықтық базаның тұрақты өзгеруі жағдайына бағыт ала білуі; 

– әкімшілік актілердің заң талаптарына сәйкестігін талдауды білуі.  

 

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студенттің, 

білуі тиіс:  

– басқарушылық қызметтің құқықтық және құқықтық емес 

(ұйымдастырушылық) нысандарын; 

– әкімшілік актіні қабылдау кезеңдерін;  

– кеден органдарының лауазымды тұлғаларымен шығарылатын 

актілерін; 

– жеке-дара әкімшілік актілерді жарамсыз деп танудың негіздерін. 

 

икемі болуы керек: 

– мемлекеттік қызмет туралы қолданыстағы заңнама нормаларын 

талдауға;  

– жеке-дара қолданылатын әкімшілік-құқықтық актілерді құрастыруға;  

– іс жүзінде болатын жағдаяттарды шешуде құқықтық актілерді қолдана 

білуге.  

 

3. Әкімшілік және сот тәжірибесі 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2010 жылғы 24 

желтоқсандағы № 20 Нормативтік қаулысы «Қазақстан 

Республикасының Азаматтық процестік кодексінің 27 тарауының 

нормаларын сот тәжірибесінде қолданудың кейбір мәселелері туралы» // 

http://online.zakon.kz/Document/ ?doc_id=30922992#pos=0;200  

 

4. Ұсынылатын қайнар көздер: 

1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы бөлім) : 

Қазақстан Республикңасының Жоғары Кеңесі, 1994 жылғы 27 

желтоқсандағы (2017.27.02. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) // 

http://online.zakon.kz/Document/? doc_id =1006061 

2. Әкімшілік рәсімдер туралы : ҚР Заңы, 2000 жылғы 27 қарашадағы / 

http://adilet.zan.kz 

3. Құқықтық актілер туралы : ҚР Заңы, 2016 жылғы 6 сәуірдегі // 

http://adilet.zan.kz, https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37312788  

4. Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге 

арналған құқықтық саясат тұжырымдамасы туралы : Қазақстан 

Республикасы Президентінің жарлығы, 2009 жылғы 24 тамыздағы 

(2014.16.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U090000858_ 

http://online.zakon.kz/Document/
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000367707
http://online.zakon.kz/Document/?%20doc_id%20=1006061
http://adilet.zan.kz/
http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37312788
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003837472
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U090000858_
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5. Салық заңнамасын қолданудың сот практикасы туралы : Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының 2013 жылғы 27 ақпандағы № 1 

нормативтік қаулысы // http://adilet.zan.kz/rus/docs/P130000001S#z90 

6. Нұрышева Т.С. Мемлекеттік басқарудың теориясы және практикасы. 

Оқу құралы. – Астана: ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік 

басқару академиясы, 2013. – 171 б. 

7. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 153-212) // 

http://89.218.140.251/EK/ 

%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%

D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

8. «Вступление в силу...» и «введение в действие...» нормативных 

правовых актов Республики Казахстан (И.Ю. Лоскутов, начальник 

Производственного департамента компании «ЮрИнфо») // 

http://online.zakon.kz/ Document/?doc_id=1034300#pos=0;0 

9. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4 9553.— ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 38-54)  

 

Тақырып № 6. Әкімшілік рәсімдер және олардың әкімшілік құқық 

жүйесі мен Қазақстан Республикасының заңнамасындағы орны.  

 

1. Тақырыптың мазмұны 

Әкімшілік рәсімдердің түсінігі және қағидаттары. Әкімшілік рәсімдерді 

қолданудың шетелдік тәжірибесі. Әкімшілік рәсімдердің негізгі 

элементтері. Әкімшілік рәсімдердің кезеңдері және түрлері. Мемлекеттік 

басқару тәжірибесіндегі әкімшілік рәсімдердің маңызы. Әкімшілік 

өндіріс: түсінігі және құқықтық бекітілуі. Мемлекеттік қызметшілердің, 

лауазымды тұлғалардың қызметіндегі әкімшілік рәсімдердің құқықтық 

регламенттелуі.  

 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыптарының студенттердің 

осы тақырыпты игергеннен кейін алатын құзыреттілікпен 

байланысы  

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студент келесі құзыреттілікке ие 

болуы тиіс: 

– адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, сонымен қатар 

ұйымдардың заңды мүдделерін іске асыруды қамтамасыз ету 

мақсатында кәсіби қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыруда қолдана 

білуі;   

– құқықтық базаның тұрақты өзгеруі жағдайына бағыт ала білуі; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P130000001S#z90
http://89.218.140.251/EK/%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://online.zakon.kz/%20Document/?doc_id=1034300#pos=0;0
http://www.iprbookshop.ru/4
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– әкімшілік актілердің заң талаптарына сәйкестігін талдауды білуі. 

 

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студенттің, 

білуі тиіс:  

– әкімшілік рәсімдердің мазмұнын және қағидаттарын; 

– басқарушылық қызметте әкімшілік рәсімдердің маңызын;  

– әкімшілік рәсімдерді қолданудың шетелдік тәжірибесін. 

 

икемі болуы керек: 

– құқықтық нормалардың рәсімделуі құрылымындағы кемшіліктер мен 

қайшылықтарды табуға:  

– әкімшілік-құқықтық рәсімдердің құқықтық маңыздылығы және 

тәжірибелік пайдалығы тұрғысынан бағалауға.  

 

3. Әкімшілік және сот тәжірибесі 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2003 жылғы 19 

желтоқсандағы № 12 Нормативтік қаулысы «Сот актілерін 

орындамағаны үшін жауаптылық туралы» (24.12.2014 ж. енгізілген 

өзгерістер және толықтырулармен) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1045935#pos=1;-245 

 

4. Ұсынылатын қайнар көздер: 

1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының 

Кодексі 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ (өзгеріс енгізілді: 

10.02.2017) // http://adilet.zan.kz // https://online.zakon.kz/Document/? 

doc_id=31577399 

2. Әкімшілік рәсімдер туралы : ҚР Заңы, 2000 жылғы 27 қарашадағы 

(06.04.2016 ж. енгізілген өзгерістер және толықтырулармен)/ 

http://adilet.zan.kz //https://online.zakon.kz/ Document/?doc_id=1020750 

3. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 

2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V Заңы (2017.27.02. берілген 

өзгерістер мен толықтырулармен) // http://online.zakon.kz/ 

Document/?doc_id=31548200  

4. Досье на проект Закона Республики Казахстан «Об административных 

процедурах» (март 2015 года) // http://online.zakon.kz/ Document/?doc_id 

=30931540# pos=0;200 

5. Қызылов М. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы: оқулық. 

– 2 –басылым. – Астана: Фолиант, 2012. – 504 б. (342.9 (574) (075.8) К80) 

6. Григорьев В. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы. Жалпы 

бөлім: оқу құралы. 2 басылым. – Астана: Фолиант, 2011. – 80 б. (342.92 

(574) (075.8) Г81) 

7. Нұрышева Т.С. Мемлекеттік басқарудың теориясы және практикасы. 

Оқу құралы. – Астана: ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік 

басқару академиясы, 2013. – 171 б. 

http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?%20doc_id=31577399
https://online.zakon.kz/Document/?%20doc_id=31577399
http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/%20Document/?doc_id=1020750
http://online.zakon.kz/%20Document/?doc_id=31548200
http://online.zakon.kz/%20Document/?doc_id=31548200
http://online.zakon.kz/%20Document/?doc_id%20=30931540# pos=0;200
http://online.zakon.kz/%20Document/?doc_id%20=30931540# pos=0;200
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8. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 214-270) // 

http://89.218.140.251/EK/ 

%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%

D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

 

Тақырып № 7. Әкімшілік мәжбүрлеу. Кеден істері саласындағы 

әкімшілік мәжбүрлеу шараларының ерекшеліктері.  

 

1. Тақырыптың мазмұны 

Әкімшілік мәжбүрлеудің түсінігі және ерекшеліктері. Әкімшілік 

мәжбүрлеудің белгілері, өзге мемлекеттік мәжбүрлеу шараларынан 

айырмашылығы. Мақсаты және қолданылу негіздері бойынша әкімшілік 

мәжбүрлеу шараларын топтастыру (классификация). Әкімшілік 

мәжбүрлеу шаралары. Әкімшілік бұлтартпау шаралары. Әкімшілік-

процессулдық қамтамасыз ету шаралары. Әкімшілік жауаптылық 

шаралары. Келтірілген зардаптарды, бұзылған құқықтарды қалпына 

келтіру шаралары. Кеден істері саласында қолданылатын әкімшілік 

мәжбүрлеу шаралары: кеден баждарын, салықтарын төлеуді қамтамасыз 

ету; құжаттарды және мәліметтерді тексеру; ауызша жауап алу; 

түсініктеме алу; кедендік бақылау; кедендік тексеру; жеке басты 

кедендік тексеру; тауарларды арнайы маркалармен таңбалау, оларда 

сәйкестендіру белгілерінің болуын тексеру; үй-жайлар мен аумақтарды 

кедендік тексеру; кедендік бақылаудағы тауарларды есепке алу; 

тауарларды есепке алу жүйесін және олар бойынша есептілікті тексеру; 

кедендік тексеру және т.с.с..  

 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыптарының студенттердің 

осы тақырыпты игергеннен кейін алатын құзыреттілікпен 

байланысы  

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студент келесі құзыреттілікке ие 

болуы тиіс: 

– адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, сонымен қатар 

ұйымдардың заңды мүдделерін іске асыруды қамтамасыз ету 

мақсатында кәсіби қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыруда қолдана 

білуі;   

– құқықтық базаның тұрақты өзгеруі жағдайына бағыт ала білуі; 

– практикада қалыптасқан жағдайларды талдай және бағалай білу, заң 

нормаларына негізделген шешім қабылдауы. 

 

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студенттің, 

білуі тиіс:  

– әкімшілік мәжбүрлеудің белгілерін, өзге мемлекеттік мәжбүрлеу 

шараларынан айырмашылығын; 

http://89.218.140.251/EK/%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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– кеден істері саласында қолданылатын әкімшілік мәжбүрлеу шаралары. 

 

икемі болуы керек: 

– мақсаты және қолданылу негіздері бойынша әкімшілік мәжбүрлеу 

шараларын айыра білуге.  

 

3. Әкімшілік және сот тәжірибесі 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2012 жылғы 9 сәуірдегі № 1 

Нормативтік қаулысы «Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер 

бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шараларын қолдану туралы» 

(25.11.2016 ж. енгізілген өзгерістер және толықтырулармен) // 

http://online.zakon.kz/ Document/?doc_id =31157624 #pos= 0;200  

 

4. Ұсынылатын қайнар көздер: 

1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының 

Кодексі 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ (өзгеріс енгізілді: 

10.02.2017) // http://adilet.zan.kz // https://online.zakon.kz/Document/? 

doc_id=31577399 

2. «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан 

Республикасынның 2010 жылғы 30 маусымдағы № 296-IV Кодексі 

(2016.28.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) // 

http://online.zakon.kz/Document/ ?doc_id=30776062#pos=0;0 

3. «Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы» Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 23 сәуірдегі № 199-V Заңы (2016.30.12. 

берілген өзгерістер мен толықтырулармен) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id =31538985 

4. Қызылов М. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы: оқулық. 

– 2 –басылым. – Астана: Фолиант, 2012. – 504 б. (342.9 (574) (075.8) К80)  

5. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 271-280) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0 

%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%

BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

6. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 18189.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 373-

397). 

7. Григорьев В. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы. Жалпы 

бөлім: оқу құралы. 2 басылым. – Астана: Фолиант, 2011. – 80 б. (342.92 

(574) (075.8) Г81) 

8. Жумагулов М.И. К вопросу о правовой природе мер 

административного пресечения как одной из форм обеспечения 

административно-правового принуждения // Заң және заман. - 2009. - 

http://online.zakon.kz/
http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?%20doc_id=31577399
https://online.zakon.kz/Document/?%20doc_id=31577399
http://online.zakon.kz/Document/%20?doc_id=30776062#pos=0;0
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id%20=31538985
http://89.218.140.251/EK/%D0%20%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%20%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%20%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://www.iprbookshop.ru/
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№8(105). - С.69. 

9. Жумагулов М.И. Административно-превентивные меры в системе 

института административно-правового принуждения. Материалы 

научной конференции «Формирование сильного и успешного 

государства в новой глобальной реальности». Выпуск №4 «Актуальные 

проблемы государства и права». Университет КазГЮУ. НИИ правовой 

политики и конституционного законодательства. 20 января 2016 года, 

Астана: ТОО «КазГЮУ Консалтинг», 2016г., стр. 141-149. 

8. Меры административного процессуального принуждения в проекте 

Административного процессуального кодекса Республики Казахстан // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30753739#pos=1;-178  

 

Тақырып № 8. Әкімшілік құқық бұзушылық.  

 

1. Тақырыптың мазмұны 

Әкімшілік құқық бұзушылықтың түсінігі. Әкімшілік құқық 

бұзушылықтың негізгі белгілері. «Әкімшілік құқық бұзушылық», 

«әкімшілік теріс қылық» және «тәртіптік іс» түсініктерінің өзара 

қатынасы және айырмашылығы. Әкімшілік құқық бұзушылықтың 

құрамы. Әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамының белгілері. 

Әкімшілік құқық бұзушылықтың субъектісі ретінде жеке тұлғаның 

мәртебесі. Әкімшілік құқық бұзушылық субъектісінің арнайы әкімшілік-

құқықтық мәртебесі. Әкімшілік құқық бұзушылықтың субъективтік 

жағы. Кінә нысандары (форма): қасақаналық, абайсыздық. Заңды 

тұлғаларға қатысты кінәлік туралы арнайы тұжырымдар. Әкімшілік 

құқық бұзушылықтың объектісі: түсінігі, түрлері. Әкімшілік құқық 

бұзушылықтың объективтік жағы: түсінігі, белгілері. Әкімшілік құқық 

бұзушылықтың қайталануы, созылмалығы, бірнешелігі.  

 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыптарының студенттердің 

осы тақырыпты игергеннен кейін алатын құзыреттілікпен 

байланысы  

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студент келесі құзыреттілікке ие 

болуы тиіс: 

– адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, сонымен қатар 

ұйымдардың заңды мүдделерін іске асыруды қамтамасыз ету 

мақсатында кәсіби қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыруда қолдана 

білуі;   

– құқықтық базаның тұрақты өзгеруі жағдайына бағыт ала білуі; 

– практикада қалыптасқан жағдайларды талдай және бағалай білуі, заң 

нормаларына негізделген шешім қабылдауы. 

 

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студенттің, 

білуі тиіс:  

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30753739#pos=1;-178


23 

 

– әкімшілік құқық бұзушылықтың түсінігін, белгілерін, оның тәртіптік іс 

түсініктерінен өзгешелігін. 

– лауазымды тұлғаның, әскери қызметшiнің, прокурордың және 

тәртіптік жарғылардың не арнайы ережелердің күші қолданылатын өзге 

де адамдардың, заңды тұлғалардың; шетелдіктердің, азаматтығы жоқ 

тұлғалардың, шетелдік заңды тұлғалардың әкімшілік-құқықтық 

мәртебесінің ерекшеліктерін.   

 

икемі болуы керек: 

– әкімшілік құқық бұзушылықтың негізгі және қосымша белгілерін, 

әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамын анықтауға.  

 

3. Әкімшілік және сот тәжірибесі 

 

Судьяның әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыда 

жазылған iстiң нақты мән-жайлары туралы түйіндерінің шағымды, 

наразылықты қарау кезiнде зерттелген дәлелдемелерге сәйкес келмеуi, 

әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулының күшін жоюға 

негіз болып табылды (үзінді) – қаулы 3 18-13// Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сотының Бюллетені 5/2013, Б. 29-31 // 

http://sud.gov.kz/sites/default/files/ pagedocs/ byulleteni-5 2013.pdf, 2016 

жыл бойынша әкімшілік құқық бұзушылы туралы істерді қарау 

http://astana.sud.kz/rus/ content/kachestvo-rassmotreniya-del-po-

administrativnym-pravonarushe niyam-za-2016-goda 

 

4. Ұсынылатын қайнар көздер: 

1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының 

Кодексі 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ (өзгеріс енгізілді: 

10.02.2017) // http://adilet.zan.kz // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

2. Қызылов М. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы: оқулық. 

– 2 –басылым. – Астана: Фолиант, 2012. – 504 б. (342.9 (574) (075.8) К80) 

3. Григорьев В. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы. Жалпы 

бөлім: оқу құралы. 2 басылым. – Астана: Фолиант, 2011. – 80 б. (342.92 

(574) (075.8) Г81) 

4. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С. — Электрон. текстовые данные. — Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553. — ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 59-67). 

5. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 291-292) // 

http://89.218.140.251/EK/% D0%90% 

http://sud.gov.kz/sites/default/files/%20pagedocs/%20byulleteni-5%202013.pdf
http://astana.sud.kz/rus/%20content/kachestvo-rassmotreniya-del-po-administrativnym-pravonarushe%20niyam-za-2016-goda
http://astana.sud.kz/rus/%20content/kachestvo-rassmotreniya-del-po-administrativnym-pravonarushe%20niyam-za-2016-goda
http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399
http://www.iprbookshop.ru/49553
http://89.218.140.251/EK/%25%20D0%90%25%20D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%2

0%D0%A0%D0%9A.pdf 

6. Панкова О.В. Административные правонарушения в области 

дорожного движения [Электронный ресурс]: комментарий к главе 12 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях/ Панкова О.В. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Статут, 2016. — 600 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

49111. — ЭБС «IPRbooks». 

 

Тақырып № 9. Кеден ісі саласындағы әкімшілік құқық 

бұзушылықтар.  

 

1. Тақырыптың мазмұны 

ҚР ӘҚБ туралы кодексі бойынша кеден ісі саласындағы әкімшшілік 

құқық бұзушылықтар (521-558 баптар). Кеден органдарының құзырына 

жататын әкімшілік құқық бұзушылықтардың саралануы. Кеден ісі 

саласындағы әкімшшілік құқық бұзушылықтардың құрамы. Кеден ісі 

саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтау және құжат 

толтыру. Кедендік бақылауды жүргізу және құқық бұзушылықты 

тікелей анықтағанда құжаттарды толтыру. Әкімшілік құқық 

бұзушылықтың құрамының болуын айқындайтын мәліметтер кеден 

органына түскен кезден бастап әкімшілік құқық бұзушылық құжаттарын 

толтыру. Арнайы іс-шараларды өткізу барысында кеден заңнамасының 

бұзылуын анықтау және құжат толтыру.  

 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыптарының студенттердің 

осы тақырыпты игергеннен кейін алатын құзыреттілікпен 

байланысы  

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студент келесі құзыреттілікке ие 

болуы тиіс: 

– адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, сонымен қатар 

ұйымдардың заңды мүдделерін іске асыруды қамтамасыз ету 

мақсатында кәсіби қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыруда қолдана 

білуі;   

– құқықтық базаның тұрақты өзгеруі жағдайына бағыт ала білуі; 

– практикада қалыптасқан жағдайларды талдай және бағалай білуі, заң 

нормаларына негізделген шешім қабылдауы. 

 

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студенттің, 

білуі тиіс:  

– кеден ісі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтардың құрамын.  

 

икемі болуы керек: 

http://89.218.140.251/EK/%25%20D0%90%25%20D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%25%20D0%90%25%20D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://www.iprbookshop.ru/
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– әкімшшілік және кеден заңнамаларының бұзылуын анықтауға және 

құжат толтыруға.   

 

3. Әкімшілік және сот тәжірибесі 

2008 жыл мен 2011 жылдың 1-ші жартыжылдығы кезеңі бойынша 

мемлекеттік билік, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, лауазымды 

тұлғалар және мемлекеттік қызметшілердің шешімдері мен әрекеттеріне 

(әрекетсіздігіне) шағымдану туралы істер бойынша сот практикасына 

шолу / Обзор судебной практики по делам об оспаривании решений и 

действий (бездействий) органов государственной власти, местного 

самоуправления, должностных лиц и государственных служащих за 

период с 2008 по 1-е полугодие 2011 года, Алматы 2011 г. Таможенные 

споры. // http://online.zakon.kz/ Document/?doc_id=31128040#pos=0;0  

 

4. Ұсынылатын қайнар көздер: 

1. Қазақстан Республикасындағы кеден істері туралы : Қазақстан 

Республикасының кодексі, 2010 жылғы 30 маусымдағы № 296-IV 

(Кедендік кодекс) (28.12.2016 ж. өзгерістер мен толықтырулармен бірге) 

// http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062#pos =0;0  

2. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының 

Кодексі, 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ (өзгеріс енгізілді: 

10.02.2017) // http://adilet.zan.kz // https://online.zakon.kz/Document/? 

doc_id=31577399  

3. Зубач А.В. Выявление и основы расследований административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 132 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27970. — ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 16-96). 

4. Борьба с преступлениями и правонарушениями в сфере таможенного 

дела. Административная практика. // 

http://keden.kz/ru/press_reliase.php?id =8035   

5. Айткалиева К. Административные правонарушения в сфере 

таможенного дела // https://www.zakon.kz/4819019-administrativnye-

pravonarushenija-v.html   

 

Тақырып № 10. Әкімшілік жауаптылық. 

 

1. Тақырыптың мазмұны 

Әкімшілік жауаптылық: түсінігі, ерекшеліктері, заңды жауаптылықтың 

өзге түрлерінен айырмашылығы. Әкімшілік жауаптылықты нормативтік 

бекіту. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан 

Республикасының Кодексінің жүйесі. Әкімшілік жауаптылықтың 

субъектілері, олардың белгілері. Әкімшілік жауаптылық субъектілерінің 

http://online.zakon.kz/%20Document/?doc_id=31128040#pos=0;0
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062#pos =0;0
http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?%20doc_id=31577399
https://online.zakon.kz/Document/?%20doc_id=31577399
http://www.iprbookshop.ru/27970
http://keden.kz/ru/press_reliase.php?id%20=8035
https://www.zakon.kz/4819019-administrativnye-pravonarushenija-v.html
https://www.zakon.kz/4819019-administrativnye-pravonarushenija-v.html
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жеке категориялары. Кәмелетке толмағандардың, құқық қорғау 

органдары қызметкерлерінің және әскери қызметшілердің, шетелдіктер 

мен азаматтығы жоқ тұлғалардың әкімшілік жауаптылығының 

ерекшеліктері. Кеден органдарының және лауазымды тұлғалардың 

жауаптылығы. Әкімшілік жауаптылықтан артықшылықтары мен 

иммунитеттері бар адамдар. Әкімшілік жауаптылықтың ерекше 

субъектілері: жүктi әйелдер және он төрт жасқа дейiнгi балалары бар 

әйелдер, 1 және 2-топтардағы мүгедектер, зейнеткерлік жасқа 

толғандар (елу сегiз жастан асқан әйелдер мен алпыс үш жастан асқан 

еркектер). Әкімшілік жауаптылықтың ерекше субъектілері ретіндегі 

заңды тұлғалардың түрлері. Әкімшілік жауаптылықты ауырлататын, 

жеңілдететін және болғызбайтын мән-жайлар. Ескіру мерзiмінiң өтуiне 

байланысты әкiмшiлiк жауаптылықтан босату. Әкімшілік құқықтағы 

тәртіптік және азаматтық-құқықтық жауаптылық.  

 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыптарының студенттердің 

осы тақырыпты игергеннен кейін алатын құзыреттілікпен 

байланысы  

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студент келесі құзыреттілікке ие 

болуы тиіс: 

– алынған білім мен дағдыны болған жағдайды сыни көзқараспен 

бағалауға қолдана білу, жинақталған ақпараттар негізінде шешім 

қабылдау.  

– әкімшілік және кеден заңнамаларының нормаларын дұрыс қолдана 

білу.  

 

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студенттің, 

білуі тиіс:  

– құқық субъектілерін әкімшілік жауаптылыққа тартудың 

ерекшеліктерін; 

– Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 

Кодексінің жүйесін; 

– кеден ісі саласындағы әкімшшілік жауаптылыққа тарту ерекшеліктері.  

 

икемі болуы керек: 

– әкімшшілік және кеден заңнамаларының бұзылуын анықтауға және 

құжат толтыруға.   

 

3. Әкімшілік және сот тәжірибесі 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша қаулыларды қайта 

қарауға құзыретті соттардың жаңа дәлелдемелерді зерттеуге құқығы 

жоқ, сондықтан іс бойынша өндірісті негізсіз тоқтату жағдайында 

шағымдалған сот актісінің күші жойылады және қаулы жаңадан 

ашылған мән-жайлар бойынша жаңадан қарауға жіберіледі (үзінді) – 3 
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19-13 // Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Бюллетені 5/2013, 

Б.31-33 // http://sud.gov.kz/sites/default/ files/page_docs/ byulleteni-

5_2013.pdf / Суды, правомочные пересматривать постановления по 

делам об административных правонарушениях, не вправе исследовать 

новые доказательства, поэтому в случае необоснованного прекращения 

производства по делу оспариваемый судебный акт подлежит отмене с 

возобновлением производства по делу и направлением его на новое 

рассмотрение постановление (извлечение) - 3на-19-13 // Бюллетень 

Верховного Суда Республики Казахстан 5/2013, стр.31-33 // 

http://sud.gov.kz/sites/default/ files/page_docs/ byulleteni-5_2013.pdf 

 

4. Ұсынылатын қайнар көздер: 
1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының 

Кодексі, 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ (өзгеріс енгізілді: 

10.02.2017) // http://adilet.zan.kz // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399  

2. Қазақстан Республикасындағы кеден істері туралы : Қазақстан 

Республикасының кодексі, 2010 жылғы 30 маусымдағы № 296-IV 

(Кедендік кодекс) (28.12.2016 ж. өзгерістер мен толықтырулармен бірге) 

// http://online.zakon.kz/ Document/?doc_id =30776062 #pos=0;0 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062#pos=0;0  

3. Мемлекеттік қызмет туралы : ҚР Заңы, 2015 жылғы 23 қазандағы 

(20.12.2016 ж. енгізілген өзгерістер және толықтырулармен) / 

http://adilet.zan.kz // http://online.zakon.kz/ Document/?doc_id=36786682 

4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ҚР Заңы, 2015 жылғы 

18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ. / http://adilet.zan.kz // https://online.zakon.kz/ 

Document/ ?doc_id =33478302 

5. Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года №152 

«Об утверждении Правил наложения дисциплинарного взыскания на 

государственных служащих» // http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000152# 

z163   

6. «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен 

әскери құралымдарының жалпыәскери жарғыларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 5 шілдедегі № 364 

Жарлығы (2016.02.02. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30112029#pos=1;-277 

7. Қызылов М. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы: оқулық. 

– 2 –басылым. – Астана: Фолиант, 2012. – 504 б. (342.9 (574) (075.8) К80) 

8. Григорьев В. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы. Жалпы 

бөлім: оқу құралы. 2 басылым. – Астана: Фолиант, 2011. – 80 б. (342.92 

(574) (075.8) Г81) 

9. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 288-295; 308-309) // 

http://89.218.140.251/EK/ %D0 

http://sud.gov.kz/sites/default/%20files/page_docs/%20byulleteni-5_2013.pdf
http://sud.gov.kz/sites/default/%20files/page_docs/%20byulleteni-5_2013.pdf
http://sud.gov.kz/sites/default/%20files/page_docs/%20byulleteni-5_2013.pdf
http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399
http://online.zakon.kz/%20Document/?doc_id%20=30776062#pos=0;0
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062#pos=0;0
http://adilet.zan.kz/
http://online.zakon.kz/%20Document/?doc_id=36786682
http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/%20Document/%20?doc_id%20=33478302
https://online.zakon.kz/%20Document/%20?doc_id%20=33478302
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000152# z163
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000152# z163
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30112029#pos=1;-277
http://89.218.140.251/EK/%20%D0%20%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%

BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

10. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553. — ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 59-67). 

 

Тақырып № 11. Әкімшілік жазалар.  

 

1. Тақырыптың мазмұны 

Әкімшілік жазалардың түсінігі. Әкімшілік жазалардың түрлері. 

Әкімшілік жазалардың мазмұны. Негізгі және/немесе қосымша 

әкімшілік жазалар. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға 

уәкілеттік берілген органдар, лауазымды тұлғалармен, сотпен әкімшілік 

жазаларды тағайындау. Әкімшілік жазаларға тарту тәртібі. Әкімшілік 

жазаларды қолдану мақсаттары.  

 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыптарының студенттердің 

осы тақырыпты игергеннен кейін алатын құзыреттілікпен 

байланысы  

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студент келесі құзыреттілікке ие 

болуы тиіс: 

– алынған білім мен дағдыны болған жағдайды сыни көзқараспен 

бағалауға қолдана білу, жинақталған ақпараттар негізінде шешім 

қабылдау.  

– әкімшілік және кеден заңнамаларының нормаларын дұрыс қолдана 

білу. 

 

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студенттің, 

білуі тиіс:  

– құқық субъектілерін әкімшілік жауаптылыққа тартудың 

ерекшеліктерін; 

– Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 

Кодексінің жүйесін; 

– кеден ісі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық үшін әкімшілік 

жауаптылыққа тарту ерекшеліктерін.  

 

икемі болуы керек: 

– әкімшілік және кеден заңнамаларының бұзылуын анықтауға және 

құжат толтыруға.   

 

3. Әкімшілік және сот тәжірибесі 

http://89.218.140.251/EK/%20%D0%20%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%20%D0%20%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://www.iprbookshop.ru/49553
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Судьяның әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыда 

жазылған iстiң нақты мән-жайлары туралы түйіндерінің шағымды, 

наразылықты қарау кезiнде зерттелген дәлелдемелерге сәйкес келмеуi, 

әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулының күшін жоюға 

негіз болып табылды (үзінді) – қаулы 3 18-13// Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сотының Бюллетені 5/2013, Б. 29-31 // 

http://sud.gov.kz/sites/default/files/ pagedocs/ byulleteni-5 2013.pdf,  

2016 жылдың 12 айы ішінде әкімшілік құқық бұзушылы туралы істер 

бойынша қосымша жазаларды қолдану бойынша талдау //  

http://astana.sud.kz/rus/ content/kachestvo-rassmotreniya-del-po-

administrativnym-pravonarushe niyam-za-2016-goda 

 

4. Ұсынылатын қайнар көздер: 
1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының 

Кодексі, 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ (өзгеріс енгізілді: 

10.02.2017) // http://adilet.zan.kz // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

2. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 296-302) // 

http://89.218.140.251 /K/%D0%90% D0 

%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%

D0%A0%D0%9A.pdf 

3 Қызылов М. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы: оқулық. – 

2 –басылым. – Астана: Фолиант, 2012. – 504 б. (342.9 (574) (075.8) К80) 

4. Григорьев В. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы. Жалпы 

бөлім: оқу құралы. 2 басылым. – Астана: Фолиант, 2011. – 80 б. (342.92 

(574) (075.8) Г81) 

5. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189. — ЭБС «IPRbooks» (стр. 449-

472) 

6. Жаманбалин С., Бидайбеков Т. Отдельные вопросы 

административных взысканий по налоговым правонарушениям: 

актуальные проблемы правоприменительной практики // 

https://www.zakon.kz/4599938-otdelnye-voprosy-administrativnykh.html  

 

Тақырып № 12. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер 

бойынша іс жүргізу.  

 

1. Тақырыптың мазмұны. 

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізудің негізгі 

ережелері. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс 

жүргізудің жалпы және қысқартылған тәртібі. Әкімшілік құқық 

http://sud.gov.kz/sites/default/files/%20pagedocs/%20byulleteni-5%202013.pdf
http://astana.sud.kz/rus/%20content/kachestvo-rassmotreniya-del-po-administrativnym-pravonarushe%20niyam-za-2016-goda
http://astana.sud.kz/rus/%20content/kachestvo-rassmotreniya-del-po-administrativnym-pravonarushe%20niyam-za-2016-goda
http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399
http://www.iprbookshop.ru/18189
https://www.zakon.kz/4599938-otdelnye-voprosy-administrativnykh.html
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бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізудің тәртібі. Әкімшілік 

құқық бұзушылық туралы істердің ведомстволығы. Әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізуге қатысушылар. Әкімшілік 

құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізуге қатысу 

мүмкіндігін болғызбайтын мән-жайлар. Іс бойынша іс жүргізуге 

қатысуына жол берілмейтін тұлғаларға қарсылық білдіру. Әкімшілік 

құқық бұзушылық туралы істер бойынша дәлелдемелер және дәлелдеу. 

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізуді 

қамтамасыз ету шаралары. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 

хаттама: мазмұны, толтыру тәртібі, хаттамалар жасауға құқығы бар 

лауазымды адамдар. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер 

бойынша іс жүргізу кезеңдері: әкімшілік құқық бұзушылық туралы 

істерді қозғау; әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау; 

әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізуді жүзеге 

асыратын органның (лауазымды адамның) әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) 

шағым жасау; әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша 

қаулыларды қайта қарау; әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер 

бойынша қаулыларды орындау. Әкімшілік жазалардың жекелеген 

түрлерін орындау тәртібі.   

 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыптарының студенттердің 

осы тақырыпты игергеннен кейін алатын құзыреттілікпен 

байланысы  

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студент келесі құзыреттілікке ие 

болуы тиіс: 

– алынған білім мен дағдыны болған жағдайды сыни көзқараспен 

бағалауға қолдана білу, жинақталған ақпараттар негізінде шешім 

қабылдау;  

– әкімшілік және кеден заңнамаларының нормаларын дұрыс қолдана 

білу. 

 

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студенттің, 

білуі тиіс:  

– әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізудің 

ережелерін;  

– әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың мазмұнын, толтыру 

тәртібін;  

– әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізу 

кезеңдерін. 

 

икемі болуы керек: 

– әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманы толтыруға.  

 

3. Әкімшілік және сот тәжірибесі 
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Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 1999 жылғы 9 шілдедегі № 

9 Нормативтік қаулысы «Соттардың денсаулыққа келтірілген зиянды 

өтеу жөніндегі Республика заңдарын қолданудың кейбір мәселелері 

туралы» (30.12.2011 ж. енгізілген өзгерістер және толықтырулармен) // 

http://online.zakon.kz/ Document/?doc_id =1013934# pos=0;200    

Сот және уәкілетті органның өлшем құралдарын тексерудің болмағаны 

туралы түйіндері iстiң нақты мән-жайына сәйкес келмейді – қаулы 

(үзінді) – 3 21-13, Б. 33-36 // 

http://sud.gov.kz/sites/default/files/page_docs/byulleteni-5_2013. pdf  

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2016 жылғы 22 

желтоқсандағы № 13 Нормативтік қаулысы «Сот ісін жүргізу тілі 

қағидатын қолданудың кейбір мәселелері туралы» // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37513680#pos=0;0  

 

4. Ұсынылатын қайнар көздер: 
1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының 

Кодексі, 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ (өзгеріс енгізілді: 

10.02.2017) // http://adilet.zan.kz // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

2. «Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы» Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 23 сәуірдегі № 199-V Заңы (2016.30.12. 

берілген өзгерістер мен толықтырулармен) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31538985#pos= 0;0  

3. «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 

11 сәуірдегі № 188-V Заңы (2016.08.04. берілген өзгерістер мен 

толықтырулармен) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31534450#pos =0;0  

4. «Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарында әкімшілік құқық 

бұзушылықтар туралы істер өндірісі жөніндегі нұсқаулықты бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2013 жылғы 13 

желтоқсандағы № 713 бұйрығы // http: adilet.zan.kz/rus/docs/V1300009074  

5. Чепурная И.В. Производство по делам об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чепурная 

И.В.— Электрон. текстовые данные.— Владивосток: Владивостокский 

филиал Российской таможенной академии, 2012.— 64 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 25785.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 7-51). 

6. Қызылов М. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы: оқулық. 

– 2 –басылым. – Астана: Фолиант, 2012. – 504 б. (342.9 (574) (075.8) К80) 

7. Григорьев В. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы. Жалпы 

бөлім: оқу құралы. 2 басылым. – Астана: Фолиант, 2011. – 80 б. (342.92 

(574) (075.8) Г81) 

8. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 302-309) // 

http://89.218.140.251/EK/% 

http://online.zakon.kz/
http://sud.gov.kz/sites/default/files/page_docs/byulleteni-5_2013.%20pdf
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37513680#pos=0;0
http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31538985#pos= 0;0
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31534450#pos =0;0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300009074
http://www.iprbookshop.ru/
http://89.218.140.251/EK/%25%20D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0

%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

9. Доказательства в производстве по делам об административных 

правонарушениях. Специализированный ежемесячный журнал 

«Юрист». Июнь, № 6,2008 // https://journal.zakon.kz/203412-dokazatelstva-

v-proizvodstve-po-delam.html 

10. Справка-анализ по приостановленным производством делам об 

административных правонарушениях за 1 квартал 2015 года // http: 

//astana.sud.kz/rus/ content/spravka-analiz-po-priostanovlennym-

proizvodstvom-delam-ob-administrativnyh-pravo narusheniyah 

11. Качество рассмотрения дел по административным правонарушениям 

за 2016 год // http://astana.sud.kz/rus/content/kachestvo-rassmotreniya-del-

po-administrativnym-pravonaru sheniyam-za-2016-goda  

 

Тақырып № 13. Әкімшілік-процестік (рәсімдік) қызмет.  

 

1. Тақырыптың мазмұны 

«Әкімшілік процесс» және «Әкімшілік рәсім»: түсінігі, өзара қатынасы 

және айырмашылығы. Әкімшілік процестің түрлері. Әкімшілік 

процестің кезеңдері. Әкімшілік-нормашығармашылық әкімшілік 

процестің түрі ретінде: түрлері, өндіріс, кезеңдері. Әкімшілік-

құқықберушілік процесс әкімшілік процестің түрі ретінде: өндіріс 

түрлері, кезеңдері. Әкімшілік-юрисдикциялық процесс әкімшілік 

процестің түрі ретінде: өндіріс түрлері, кезеңдері. Тәртіптік өндіріс: 

түсінігі, кезеңдері. Азаматтардың өтініштері бойынша өндіріс. 

Шағымдарды қараудың әкімшілік және соттық тәртібі. Жеке және заңды 

тұлғалардың өтініштерінің түрлері. Өтініштерді қарау мерзімдері. 

Субъектілер және лауазымды адамдардың құқықтары мен 

бостандықтары. Өтініштерді қарау нәтижелері бойынша қабылданған 

шешімдерге шағым келтіру. Әкімшілік дау. Әкімшілік дауларды қарау 

спецификасы.  

 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыптарының студенттердің 

осы тақырыпты игергеннен кейін алатын құзыреттілікпен 

байланысы  

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студент келесі құзыреттілікке ие 

болуы тиіс: 

– кәсіби қызметті ұйымдастыру және жүзеге асыру барысында қойылған 

міндеттерді орындау әдістерін жеке анықтау, оларды орындаудың 

тиімділігі мен сапасын бағалау; 

– алынған білім мен дағдыларды, заңда бекітілген мерзімде, кәсіби 

мақсаттарды тиімді орындау үшін пайдалану; . 

– құқықтық базаның тұрақты өзгеруі жағдайына бағыт ала білуі. 

 

http://89.218.140.251/EK/%25%20D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%25%20D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
https://journal.zakon.kz/203412-dokazatelstva-v-proizvodstve-po-delam.html
https://journal.zakon.kz/203412-dokazatelstva-v-proizvodstve-po-delam.html
http://astana.sud.kz/rus/%20content/spravka-analiz-po-priostanovlennym-proizvodstvom-delam-ob-administrativnyh-pravo%20narusheniyah
http://astana.sud.kz/rus/%20content/spravka-analiz-po-priostanovlennym-proizvodstvom-delam-ob-administrativnyh-pravo%20narusheniyah
http://astana.sud.kz/rus/%20content/spravka-analiz-po-priostanovlennym-proizvodstvom-delam-ob-administrativnyh-pravo%20narusheniyah
http://astana.sud.kz/rus/content/kachestvo-rassmotreniya-del-po-administrativnym-pravonaru%20sheniyam-za-2016-goda
http://astana.sud.kz/rus/content/kachestvo-rassmotreniya-del-po-administrativnym-pravonaru%20sheniyam-za-2016-goda
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Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студенттің, 

білуі тиіс:  

– әкімшілік процестің түсінігін және түрлерін; 

– жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібін; 

– әкімшілік дау, әкімшілік рәсім (процедура) түсініктерін. 

 

икемі болуы керек: 

– қолданыстағы нормаларға сәйкес өтініштерге жауап беруге;  

– жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін заңда бекітілген тәртіп пен 

мерзімде қабылдау және қарауға. 

 

3. Әкімшілік және сот тәжірибесі 
2008 ж. мен 2011 жылдың 1-ші жартыжылдығы кезеңі бойынша 

мемлекеттік билік, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, лауазымды 

тұлғалар және мемлекеттік қызметшілердің шешімдері мен әрекеттеріне 

(әрекетсіздігіне) шағымдану туралы істер бойынша сот практикасына 

шолу / Обзор судебной практики по делам об оспаривании решений и 

действий (бездействий) органов государственной власти, местного 

самоуправления, должностных лиц и государственных служащих за 

период с 2008 по 1-е полугодие 2011 года, Алматы 2011 г. // 

https://www.zakon.kz/4475014-obzor-sudebnojj-praktiki-po-delam-ob.html  

Лауазымды адамдардың қаулыларына шағымдарды қарау жөніндегі сот 

практикасын талдау. Сот практикасына шолу: (19.09.2014г.) // 

http://kodeks-advocate.kz/ru/436-obzor _sudebnoj_praktiki.html  

 

4. Ұсынылатын қайнар көздер: 
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы // http://adilet.zan.kz // 

http://online.zakon.kz/Document/ ?doc_id=1005029  

2. Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік Кодексі : Қазақстан 

Республикасының 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V Кодексі 

(2017.27.02. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/ K1500000377    

3. Әкімшілік рәсімдер туралы : ҚР Заңы, 2000 жылғы 27 қарашадағы / 

http://adilet.zan.kz (06.04.2016 ж. өзгерістер және толықтырулармен) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020750 

4. Досье на проект Закона Республики Казахстан «Об административных 

процедурах» (март 2015 года) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30931540#pos=0; 200 

5. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы : ҚР 

Заңы, 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 221-III (04.12.2015 ж. өзгерістер 

және толықтырулармен) / http://adilet.zan.kz // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086115#pos=0;0 

6. «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен 

әскери құралымдарының жалпыәскери жарғыларын бекіту туралы» 

https://www.zakon.kz/4475014-obzor-sudebnojj-praktiki-po-delam-ob.html
http://kodeks-advocate.kz/ru/565-analiz_sudebnoj_praktiki_pri_rassmotrenii_zhalob_na_postanovlenija_dolzhnostnyh_lic.html
http://kodeks-advocate.kz/ru/436-obzor%20_sudebnoj_praktiki.html
http://adilet.zan.kz/
http://online.zakon.kz/Document/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/%20K1500000377
http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020750
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30931540#pos=0; 200
http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086115#pos=0;0
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Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 5 шілдедегі № 364 

Жарлығы (2016.02.02. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30112029#pos =1;-277  

7. «Мемлекеттік қызметті өткерудің кейбір мәселелері туралы» 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы 

№ 152 Жарлығы (2017.14.03. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 

// http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000152#z163  

8. «Мемлекеттік кірістер органдарының жедел-тергеу бөлімшелерінде 

(экономикалық тергеу қызметі) қызмет өткерудің кейбір мәселелері 

туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 17 

қарашадағы № 498 бұйрығы // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14E0009933#z663 

9. «Мемлекеттік кірістер органдарының жедел-тергеу бөлімшелерінде 

(экономикалық тергеу қызметі) қызмет өткерудің кейбір мәселелері 

туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 29 

қаңтардағы № 56 бұйрығы (2016.08.02. берілген өзгерістермен) // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/ V15E0010367  

10. Қызылов М. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы: оқулық. 

– 2 –басылым. – Астана: Фолиант, 2012. – 504 б. (342.9 (574) (075.8) К80) 

11. Григорьев В. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы. Жалпы 

бөлім: оқу құралы. 2 басылым. – Астана: Фолиант, 2011. – 80 б. (342.92 

(574) (075.8) Г81) 

12. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553. — ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 67-73). 

13. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А. 

Подопригоры. – Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 310-

315) // http://89.218.140.251/EK/% D0%90% 

D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%2

0%D0%A0%D0%9A.pdf 

 

Тақырып № 14. Әкімшілік юстиция.  

 

1. Тақырыптың мазмұны 

Әкімшілік юстиция: түсінігі, ерекшеліктері. Әкімшілік юстиция 

әкімшілік құқықтың институты ретінде. Әкімшілік талап қоюдың 

түсінігі, маңызы және ерекшеліктері, оның азаматтық талап қоюдан 

айырмашылығы. Әкімшілік талап қоюдың пәні және түрлері. 

Бұқаралық-құқықтық қатынастардан туындайтын даулардың 

сипаттамасы. Ерекше талап қою бойынша өндіріс істерінің 

категориялары. Процессуалдық нормалар бойынша ерекше талап қою 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30112029#pos =1;-277
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000152#z163
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14E0009933#z663
http://adilet.zan.kz/rus/docs/%20V15E0010367
http://www.iprbookshop.ru/49553
http://89.218.140.251/EK/%25%20D0%90%25%20D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%25%20D0%90%25%20D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%25%20D0%90%25%20D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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бойынша өндіріс. Бұқаралық-құқықтық қатынастардан туындайтын 

даулар бойынша істерді Қазақстан Республикасы Азаматтық процестік 

кодекс нормалары бойынша қараудың ерекшелігі.  

 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыптарының студенттердің 

осы тақырыпты игергеннен кейін алатын құзыреттілікпен 

байланысы  

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студент келесі құзыреттілікке ие 

болуы тиіс: 

– кәсіби қызметті ұйымдастыру және жүзеге асыру барысында қойылған 

міндеттерді орындау әдістерін жеке анықтау, оларды орындаудың 

тиімділігі мен сапасын бағалау;  

– құқықтық актілерге заң техникасы ережелеріне сәйкес қорытындылар 

әзірлеу;  

 

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студенттің, 

білуі тиіс:  

– әкімшілік юстицияның әкімшілік құқықтың институты ретіндегі 

түсінігін, ерекшеліктерін;  

– бұқаралық-құқықтық қатынастардан туындайтын даулар бойынша 

істерді қарау ерекшелігі және ерекше талап қою бойынша өндіріс 

істерінің категорияларын.  

 

икемі болуы керек: 

– бұзылған құқықтарын қорғау мәселелері бойынша жеке тұлғаларды 

және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды жүзеге асыруға.    

 

3. Әкімшілік және сот тәжірибесі 
2008 ж. мен 2011 жылдың 1-ші жартыжылдығы аралығы бойынша 

мемлекеттік билік, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, лауазымды 

тұлғалар және мемлекеттік қызметшілердің шешімдері мен әрекеттеріне 

(әрекетсіздігіне) шағымдану туралы істер бойынша сот практикасына 

шолу, Алматы 2011 г. // https://www.zakon.kz/4475014-obzor-sudebnojj-

praktiki-po-delam-ob.html  

Лауазымды адамдардың қаулыларына шағымдарды қарау жөніндегі сот 

практикасын талдау. Сот практикасына шолу: (19.09.2014г.). Алматы 

2011 г. // http://kodeks-advocate. kz/ru/436-obzor_sudebnoj_praktiki.html  

 

4. Ұсынылатын қайнар көздер: 
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік Кодексі» Қазақстан 

Республикасының 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V Кодексі 

(2017.27.02. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377 

2. Проект Административного процессуального кодекса Республики 

https://www.zakon.kz/4475014-obzor-sudebnojj-praktiki-po-delam-ob.html
https://www.zakon.kz/4475014-obzor-sudebnojj-praktiki-po-delam-ob.html
http://kodeks-advocate.kz/ru/565-analiz_sudebnoj_praktiki_pri_rassmotrenii_zhalob_na_postanovlenija_dolzhnostnyh_lic.html
http://kodeks-advocate/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377
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Казахстан // http://sud.gov.kz/rus/ content/administrativnyy-processualnyy-

kodeks-respubliki-kazahstan  

3. Досье на проект Административного процессуального кодекса 

Республики Казахстан (декабрь 2015 года) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31616799 

4. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 315-335) // 

http://89.218.140.251/EK/% D0% 90%D0 

%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%

D0%A0%D0%9A.pdf 

5. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189. — ЭБС «IPRbooks» (стр. 603-

605). 

6. Нурболатов А.Н. Административная юстиция. Сравнительно-

правовой анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нурболатов 

А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014.— 122 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57410. — ЭБС «IPRbooks»  

7. Анализ рассмотрения гражданских дел, возникающих из публично-

правовых отношений в сфере государственного управления // 

http://alm.sud.kz/rus/content/analiz -rasmotreniya-grazhdanskih-del- 

voznikayushchih-iz-publichno-pravovyh-otnosheniy-v   

8. Қайыпжан Н.Ү. Правовое регулирование споров с участием 

инвестора. Судебная практика. Судья Верховного Суда Республики 

Казахстан // http://sud.gov.kz/ rus/content/ pravovoe-regulirovanie-sporov-s-

uchastiem-investora-sudebnaya-praktika-sudya-verhovnogo-suda 

 

Тақырып № 15. Экономика, әлеуметтік-мәдени, әкімшілік-саяси 

салаларды әкімшілік-құқықтық реттеу.   

 

1. Тақырыптың мазмұны 

Экономика саласын әкімшілік-құқықтық реттеу. Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің экономиканы басқарудағы рөлі. Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің әкімшілік-құқықтық 

мәртебесі. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің экономика 

саласындағы рөлі. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 

министрлігінің міндеттері. Қазақстан Республикасының экономика 

саласындағы агроөнеркәсіптік кешен. Әлеуметтік-мәдени саланы 

әкімшілік-құқықтық реттеу. Әлеуметтік-мәдени саланы басқарудағы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің рөлі. Әлеуметтік-мәдени саладағы 

қатынастарды реттейтін актілердің жалпы сипаттамасы. Қазақстан 

Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің міндеттері. 

http://sud.gov.kz/rus/
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31616799
http://89.218.140.251/EK/%25%20D0%25%2090%D0%20%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%25%20D0%25%2090%D0%20%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%25%20D0%25%2090%D0%20%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://www.iprbookshop.ru/18189
http://www.iprbookshop.ru/57410
http://alm.sud.kz/rus/content/analiz
http://sud.gov.kz/%20rus/content/%20pravovoe-regulirovanie-sporov-s-uchastiem-investora-sudebnaya-praktika-sudya-verhovnogo-suda
http://sud.gov.kz/%20rus/content/%20pravovoe-regulirovanie-sporov-s-uchastiem-investora-sudebnaya-praktika-sudya-verhovnogo-suda
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Мәдениет аясындағы мемлекеттің міндеттері. Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігі мен Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің әлеуметтік-мәдени 

саладағы рөлі. Әкімшілік-саяси салаyы мемлекеттік-құқықтық реттеу. 

Қазақстан Республикасын әскери қауіпсіздікпен қамтамасыз ету 

аясындағы мемлекеттік саясаттың негізгі қағидаттары. Қазақстан 

Республикасы Президентінің мемлекеттің қорғаныс қабылетін 

қамтамасыз етудегі рөлі. Қазақстан Республикасы Қорғаныс 

министрлігінің әкімшілік-құқықтық мәртебесі. Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету аясындағы 

функциялары. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 

функциялары. Ішкі істер органдарының міндеттері.  

 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыптарының студенттердің 

осы тақырыпты игергеннен кейін алатын құзыреттілікпен 

байланысы  

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студент келесі құзыреттілікке ие 

болуы тиіс: 

– кәсіби қызметті ұйымдастыру және жүзеге асыру барысында қойылған 

міндеттерді орындау әдістерін жеке анықтау, оларды орындаудың 

тиімділігі мен сапасын бағалау;  

 

Осы тақырыпты игеру нәтижесінде студенттің, 

білуі тиіс:  

– мемлекеттік органдардың экономика, әлеуметтік-мәдени, әкімшілік-

саяси салалардағы негізгі маңыздылығын.  

 

икемі болуы керек: 

– қолданыстағы заңнамалардың нормалары бойынша құқықтық 

мәселелерді талдау және шешуге.  

 

3. Әкімшілік және сот тәжірибесі 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2015 жылғы 27 қарашадағы 

№ 8 Нормативтік қаулысы «Кейбір сыбайлас жемқорлық қылмыстарды 

қарау практикасы туралы» // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32988867  

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2015 жылғы 27 қарашадағы 

№ 7 Нормативтік қаулысы «Соттардың моральдық зиянды өтеу 

жөніндегі заңнаманы қолдануы туралы» // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id =39217526#pos=0;0  

 

4. Ұсынылатын қайнар көздер: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32988867
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id
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1. Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы: Қазақстан 

Республикасының Конституциялық заңы / 

www.adilet.zan.kz//http://adilet.zan.kz/rus/docs/ Z950002688_  

2. «Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы» Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 23 сәуірдегі № 199-V Заңы (2016.30.12. 

берілген өзгерістер мен толықтырулармен) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id =31538985   

3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымы туралы Қазақстан 

Республикасы Президентінің 1999 ж. 22 қаңтардағы № 6 Жарлығы 

(2017.25.01. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/ U990000006_ 

4. «Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi туралы 

ереженi бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 

жылғы 1 сәуiрдегі № 2922 Жарлығы (2016.22.11. берілген өзгерістер мен 

толықтырулармен) // http://online.zakon.kz/Document/ ?doc_id=1005395  

5. «Қазақстан Республикасының мәдени саясатының тұжырымдамасы 

туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 4 

қарашадағы № 939 Жарлығы // http://adilet.zan.kz /rus/docs/U1400000939  

6. «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 

мәселелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 

қыркүйектегі № 1011 Қаулысы (2017.18.02. берілген өзгерістер мен 

толықтырулармен) http://online.zakon.kz/ Document/?doc_id=31611088   

7. «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір мәселелері 

туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 24 сәуірдегі № 

387 Қаулысы (2017.04.04. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен // 

http://adilet.zan.kz /rus/docs/P080000387_ 

8. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің 

кейбір мәселелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 19 

қыркүйектегі № 995 Қаулысы (2017.01.03. берілген өзгерістер мен 

толықтырулармен) // http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000995  

9. «Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің 

мәселелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 23 

қыркүйектегі № 1003 Қаулысы (2017.24.02. берілген өзгерістер мен 

толықтырулармен) // https://online.zakon.kz /Document/?doc_id=31613972 

10. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

мәселелері Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 

қазандағы № 1111 Қаулысы (2017.10.02. берілген өзгерістер мен 

толықтырулармен) // http://online.zakon.kz/Document/ ?doc_id =1051308 

11. «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау 

министрлiгінiң кейбір мәселелерi» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2004 жылғы 29 қазандағы № 1132 Қаулысы (2014.23.09. берілген 

өзгерістер мен толықтырулармен) // http://adilet.zan.kz/rus/ 

docs/P040001132_ 

http://www.adilet.zan.kz/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/%20Z950002688_
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id%20=31538985
http://adilet.zan.kz/rus/docs/%20U990000006_
http://online.zakon.kz/Document/%20?doc_id=1005395
http://online.zakon.kz/%20Document/?doc_id=31611088
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000995
http://online.zakon.kz/Document/%20?doc_id%20=1051308
http://adilet.zan.kz/rus/%20docs/P040001132_
http://adilet.zan.kz/rus/%20docs/P040001132_
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12. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі туралы ережені 

бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 16 

тамыздағы № 1074 қаулысы (2016.15.11. берілген өзгерістер мен 

толықтыруларымен) // http://adilet.zan.kz/rus/ docs /P010001074_ 

13. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553. — ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 114-148). 

14. Судебная практика применения законодательства по спорам в сфере 

окружающей среды. Смаилов А., судья специализированного 

межрайонного экономического суда г. Астаны // 

https://www.zakon.kz/4780658-sudebnaja-praktika-primenenija.һtml    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/%20docs%20/P010001074_
http://www.iprbookshop.ru/49553
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III. Тәжірибе (семинар) сабақтарының тақырыптары  

 

Тақырып № 1. Әкімшілік құқықтың түсінігі, пәні, әдістері және 

қайнар көздері.  

 

1. Талқыланатын сұрақтар: 

1. Әкімшілік құқықтың түсінігі мен пәні.  

2. Мемлекеттік басқарудың түсінігі, ерекшеліктері.  

3. Әкімшілік-құқықтық әдістердің түсінігі және түрлері. 

4. Кеден құқығында әкімшілік әдістерді қолданудың ерекшеліктері.  

5. Әкімшілік құқықтың жалпы және ерекше бөліміндегі құқықтық 

институттар.  

6. Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесіндегі әкімшілік 

құқықтың орны.  

7. Әкімшілік заңнаманың түсінігі, оның жүйесі және міндеттері.  

 

2. Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 

И. Иванов және П. Петров 26 ақпанда өздерінің заводында бағаларды 

кезекті өсіру мәселелері бойынша жиылыс ұйымдастыруды шешті және 

27 ақпанда жиылыс өткізілді. Жиылыста жұмысшылар үкіметпен 

жүгізіліп жатқан саясатты, негізсіз бағаларды өсіретіні үшін сынға алды. 

Жиылысты ұйымдастырушыларға полиция қызметкерлері бірнеше 

мәрте санкцияландырылмаған жиылысты өткізуді тоқтату талаптарын 

қою арқылы ескерту жасады, бірақ жұмысшылар оған мән бермеді. Екі 

сағаттан кейін полиция қызметкерлерінің күшімен жиылыс тоқтатылды, 

ал оның ұйымдастырушылары полиция бөліміне жеткізілді. Полиция 

капитаны С. Сидоров И. Иванов және П. Петровпен жасалған әкімшілік 

құқық бұзушылық туралы хаттама толтырды. Санкцияландырылмаған 

жиылысты өткізгені және полиция қызметкерлеріне қарсылық білдіргені 

үшін, оны ұйымдастырушылар 15 тәулікке әкімшілік қамаққа алу 

туралы әкімшілік жазаға тартылды.   

И. Иванов және П. Петров қолданыстағы заңнаманың нормаларын 

бұзушы болып табылады ма? Берілетін жауаптарыңызды негіздеңіз.   

 

3. Әкімшілік және сот тәжірибесі 
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы // http://adilet.zan.kz // 

http://online.zakon.kz/Document/ ?doc_id=1005029  

2. Қазақстан Республикасының заңы: «Төтенше жағдайлар туралы», 

2003 жылғы 8 ақпандағы № 387 // http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000387 

_ 

3. Қызылов М. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы: оқулық. 

– 2 –басылым. – Астана: Фолиант, 2012. – 504 б. (342.9 (574) (075.8) К80) 

http://adilet.zan.kz/
http://online.zakon.kz/Document/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000387
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4. Григорьев В. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы. Жалпы 

бөлім: оқу құралы. 2 басылым. – Астана: Фолиант, 2011. – 80 б. (342.92 

(574) (075.8) Г81) 

5. Подопригора Р.А. Введение в административное право // 

https://www.zakon.kz/ 4738084-vvedenie-v-administrativnoe-pravo.html  

6. Подопригора Р.А. Административное право как отрасль публичного 

права // https://www.zakon.kz/4738175-administrativnoe-pravo-kak-otrasl. 

html   

7. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 23-49) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0% B 

4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0

%A0%D0%9A.pdf 

8. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553.— ЭБС «IPRbooks»  

(стр. 9-15, 18). 

 

Тақырып № 2. Әкімшілік құқық нормалары және әкімшілік-

құқықтық қатынастар.  

 

1. Талқыланатын сұрақтар: 

1. Әкімшілік-құқықтық нормалардың түсінігі және ерекшеліктері.  

2. Әкімшілік құқық нормаларының түрлері және оларды іске асыру.  

3. Әкімшілік құқық нормаларының өзге құқық салаларының 

нормаларымен өзара қатынасы.  

4. Әкімшілік-құқықтық қатынастардың түсінігі, ерекшеліктері және 

түрлері.  

5. Әкімшілік құқық қабылеттілік, әкімшілік әрекет қабылеттілік және 

әкімшілік құқықсубъектіліктің түсінігі.  

6. Әкімшілік-құқықтық қатынастардың объектісі және субъектілері.  

7. Әкімшілік-құқықтық қатынастардың мазмұны.  

8. Әкімшілік-құқықтық қатынастардың пайда болу, өзгеру және 

тоқтатылу негіздері.  

 

2. Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 

№1. Университеттің ректоры «Университеттің ғимаратында темекі 

шегуге тыйым салынатыны туралы» бұйрық шығарды. Бұйрықта оны 

бұзған кінәлі тұлға тәртіптік жауаптылыққа, сонымен қатар әкімшілік 

айыппұл түріндегі әкімшілік жауаптылыққа тартылатындығы 

көрсетілген.   

Ректордың бұйрығы заңды ма? Жауапты құқық нормаларына сілтеме 

https://www.zakon.kz/%204738084-vvedenie-v-administrativnoe-pravo.html
https://www.zakon.kz/4738175-administrativnoe-pravo-kak-otrasl.%20html
https://www.zakon.kz/4738175-administrativnoe-pravo-kak-otrasl.%20html
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%25%20B%204%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%25%20B%204%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%25%20B%204%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://www.iprbookshop.ru/49553
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жасау арқылы беріңіз.  

 

№2. Аудан әкімі өзінің шешімімен, аудан аумағында орналасқан заңды 

тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктеріне, еңбек заңнамасын бұзғаны 

үшін 50 айлық есептік көрсеткіштегі әкімшілік жауаптылықты бекітті.  

Жоғарыда аталған шешімді заңды деп танисыз ба? Жауабыңызды 

негіздеңіз. 

 

3. Ұсынылатын қайнар көздер: 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы //http://adilet.zan.kz 

//http://online.zakon.kz/Document/ ?doc_id=1005029   

2. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 

өзін-өзі басқару туралы : Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 

қаңтардағы Заңы // «Әділет» АҚЖ // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000148 _ 

3. Қызылов М. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы: оқулық. 

– 2 –басылым. – Астана: Фолиант, 2012. – 504 б. (342.9 (574) (075.8) К80) 

4. Григорьев В. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы. Жалпы 

бөлім: оқу құралы. 2 басылым. – Астана: Фолиант, 2011. – 80 б. (342.92 

(574) (075.8) Г81) 

5. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 52-59) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0% B 

4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0

%A0%D0%9A.pdf  

6. Жумагулов М.И. Систематизация норм административного права 

Республики Казахстан: история, процесс и перспективы. 

Международная научно-практическая конференция «Конституция – 

основа динамичного и стабильного развития общества и государства», 

посвященная 25-летию Независимости и Дню Конституции Республики 

Казахстан. 29-30 августа 2016г. 

 

Тақырып № 3. Әкімшілік құқықтың субъектілері. Мемлекеттік 

органдардың арасындағы өзара іс-қимыл.  

 

1. Талқыланатын сұрақтар 

1. Қазақстан Республикасының азаматтары әкімшілік құқықтың 

субъектісі ретінде.  

2. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалардың құқықтық 

мәртебесінің ерекшеліктері. 

3. Қазақстан Республикасы Президентінің атқарушы билік жүйесіндегі 

орны және рөлі. 

4. Атқарушы билік органдарының түсінігі және құқықтық мәртебесі. 

5. Жергілікті атқарушы және өкілді органдар.  

http://adilet.zan.kz/
http://online.zakon.kz/Document/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000148
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%25%20B%204%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%25%20B%204%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%25%20B%204%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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6. Ұйымдар әкімшілік құқықтың ұжымдық субъектілері ретінде.  

 

2. Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 

Алматы облысындағы ІІД көші-қон полициясымен «Мигрант» 

операциясын іске асыру кезінде Қазақстанға келу ережелерін бұзған 26 

қытай азаматтары ұсталынды. Олардың ішіндегі онында жеке басын, әрі 

азаматтығын куәлендіретін ешқандай құжаттары болмады. Заңсыз келген 

еңбек мигранттары сол кезде Талғар элеваторында «Жетісу-Мельинвест» 

ЖШС жұмыс жасап жүрген. Қытайлықтардың сөздеріне қарағанда, олар 

Алматыға іскерлік виза бойынша келген және уақытша тіркелген. 

Осыған орай, құжаттары болмаған 10 қытайлық прокурордың санкциясы 

бойынша, олардың жеке басы толық анықталғанға дейін қабылдаушы-

бөлушіге (приемник-распределитель) жеткізілді. Қалғандары тұрғын-

жайды таңдау ережелерін сақтамағаны, шетелдік жұмыс күшін және 

еңбек иммигранттарын тарту бойынша Қазақстан Республикасының 

заңнамаларын бұзғаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы 

кодекстің нормаларына сәйкес әкімшілік жауаптылыққа тартылды.   

Осы жағдаятқа құқықтық талдау жасаңыз. Қандай құқық 

бұзушылықтарға жол берілген? Әкімшілік сипаттағы қандай шаралар 

қолданылуы мүмкін? 

 

3. Ұсынылатын қайнар көздер: 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы //http://adilet.zan.kz 

//http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029   

2. Шетелдіктердің құқықтық жағдайы туралы : Қазақстан 

Республикасының Заңы, 1995 жылғы 19 маусымдағы № 2337 (22.12.2016 

ж. өзгерістер және толықтырулармен) // 

https://online.zakon.kz//http://adilet.zan.kz//https://online.zakon.kz/Document

/?doc_id=1003764  

3. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С. — Электрон. текстовые данные. — Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 49553.— ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 23-36). 

4. Қызылов М. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы: оқулық. 

– 2 –басылым. – Астана: Фолиант, 2012. – 504 б. (342.9 (574) (075.8) К80) 

5. Григорьев В. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы. Жалпы 

бөлім: оқу құралы. 2 басылым. – Астана: Фолиант, 2011. – 80 б. (342.92 

(574) (075.8) Г81) 

6. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 18189.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 71-

http://adilet.zan.kz/
http://online.zakon.kz/Document/
http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003764
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003764
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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150; стр. 273-304). 

7. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А. Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 101-139) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90% 

D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%2

0%D0%A0%D0%9A.pdf 

 

Тақырып № 4. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет. 

Кеден органдарына қызметке кіру, өткеру және тоқтату 

тәртіптерінің ерекшеліктері.   

 

1. Қарастырылатын сұрақтар 

1. Мемлекеттік қызметтің карьералық моделі: ерекшеліктері, құқықтық 

бекітілуі.  

2. Мемлекеттік қызметшілердің түсінігі және құқықтық мәртебесі. 

Мемлекеттік қызметшілерді бөлу (классификация). 

3. Мемлекеттік қызметке кіру. Мемлекеттік қызметті өткеру. 

Мемлекеттік қызметте болумен байланысты шектеулер.  

4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер 

комитетінің аумақтық органдарында және Мемлекеттік кірістер 

комитетінің жедел-іздестіру (экономикалық тергеу қызметі) 

құрылымдарында қызметті тоқтату негіздері. 

5. Кеден қызметінде қызметшілерді жұмыстан шығару негіздері, 

шарттары және тәртібі.  

6. Мемлекеттік қызметшілердің жауаптылығы. 

 

2. Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 

№1. Қазақстан Республикасы аумағында тұратын Ресей азаматтары 

Иванов, Петров және Сидоров өздерінің қабылеттерін тұрып жатқан 

елдің мемлекеттік қызметіне қолдануға шешім қабылдады. Иванов 

ЖОО-на шет тілі пәні бойынша аға оқытушы ретіндегі лауазымға бос 

орынға конкурстан өтті. Петров ҚР Әскери күшіне қызметке кіру үшін 

Қорғаныс минстрлігімен шарт жасасуды қаласа, ал Сидоров ҚР Үлттық 

экономика министрлігіне бос лауазымға конкурсқа құжаттарын 

тапсырды. Петров және Сидоровтың ойлағанындай болмады, себебі 

олардың ҚР Конституциясының 14-бабының 2-ші тармағына (ұлтына, 

тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар 

бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайтындығы) және 1995 

жылғы 19 маусымдағы «Шетелдіктердің құқықтық жағдайы туралы» 

ҚР заңының 6-бабына сілтемесіне қарамастан, сәйкестелген 

ведомстволар олардың құжаттарын қабылдаудан бас тартты. 

Осы жағдаят бойынша сіздің пікіріңіз қандай? ҚР мемлекеттік қызметіне 

кіру тәртібін айқындаңыз. Петров пен Сидоровты жұмысқа қабылдаудан 

бас тарту негіздерін түсіндіріңіз.  

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%25%20D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%25%20D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%25%20D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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№2. Ағымдағы жылдың 19 маусымында Өскемен-Семей тас жолында 

жол-патрульдік полиция қызметкерімен көлік жүргізушісі азамат М. 

автокөлік құралымен жылдамдықты арттырғаны үшін тоқтатылды. 

Осыдан кейін азамат М. жол-патрульдік полиция қызметкеріне 

әкімшілік хаттама толтырылмауы және әкімшілік жауаптылыққа 

тартпауы үшін заңсыз негізде материалдық ақы (1000 теңге) ұсынды, 

осы әрекетімен ҚР ӘҚБтК 676-бабында қарастырылған, яғни жеке 

тұлғалардың мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк берілген 

тұлғаларға немесе оларға теңестiрiлген тұлғаларға, егер бұл 

әрекеттерде қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгiлерi болмаса, 

заңсыз материалдық сыйақы, сыйлықтар, жеңiлдiктер беруi не 

қызметтер көрсетуі арқылы әкімшілік құқық бұзушылық жасады. Сот 

отырысында азамат М. жоғарыда баяндалған мән-жайларды растап, 

өзінің кінәсін толық мойындаған. Семей аумағы бойынша ауданаралық 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басқармасының офицері азамат С. 

сот отырысында әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамада 

баяндалған мән-жайларды растады. Сот бейнежазбаны қарап, іс 

материалдарын зертегеннен кейін азамат М.-ны әкімшілік құқық бұзушы 

ретінде кінәлі деп таныды және 200 айлық есептік көрсеткіш 

мөлшерінде айыппұл түріндегі әкімшілік жазаны тағайындады.  

Осы іс бойынша жағдаят және шешімге қатысты түсініктеме беріңіз. 

 

3. Ұсынылатын қайнар көздер: 

1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының 

Кодексі, 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ (өзгеріс енгізілді: 

10.02.2017) // http://adilet.zan.kz // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

2. Мемлекеттік қызмет туралы : ҚР Заңы, 2015 жылғы 23 қазандағы 

(20.12.2016 ж. енгізілген өзгерістер және толықтырулармен) / 

http://adilet.zan.kz // http://online.zakon.kz/ Document/?doc_id=36786682 

3. Құқық қорғау қызметі туралы : Қазақстан Республикасының заңы, 

2011 жылғы 6 қаңтардағы (2016.20.12. берілген өзгерістер мен 

толықтырулармен) // http://adilet.zan.kz/ rus/docs/ Z1100000380#z87  

4. «Мемлекеттік қызмет өткерудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 152 

Жарлығы (2017.14.03. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) // http: 

adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000152#z 163  

5. «Мемлекеттік кірістер органдарының жедел-тергеу бөлімшелерінде 

(экономикалық тергеу қызметі) қызмет өткерудің кейбір мәселелері 

туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 17 

қарашадағы № 498 бұйрығы // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14E0009933#z663 

6. «Мемлекеттік кірістер органдарының жедел-тергеу бөлімшелерінде 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z367
http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399
http://adilet.zan.kz/
http://online.zakon.kz/%20Document/?doc_id=36786682
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001781519
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001781519
http://adilet.zan.kz/%20rus/docs/%20Z1100000380#z87
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000152#z 163
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000152#z 163
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14E0009933#z663
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(экономикалық тергеу қызметі) қызмет өткерудің кейбір мәселелері 

туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 29 

қаңтардағы № 56 бұйрығы (2016.08.02. берілген өзгерістермен) // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15E0010367 

7. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189 — ЭБС «IPRbooks» (стр. 152-

164). 

8. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553 — ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 28-30). 

9. Жумагулов М.И. Об этапах модернизации системы государственного 

управления // Перспективы развития государственной службы 

Республики Казахстан на современном этапе // Научно-политический 

журнал: «Государственная служба». Российская Академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. №6 (98), 

ноябрь-декабрь 2015г., г. М., - С.76-78. 

 

Тақырып № 5. Қазақстан Республикасындағы атқарушы билікті 

жүзеге асырудың әкімшілік-құқықтық нысандары (форма).  

 

1. Талқыланатын сұрақтар: 

1. Атқарушы билікті жүзеге асырудың әкімшілік-құқықтық 

нысандарының түсінігі, белгілері, түрлері. 

2. Жеке-дара қолданылатын әкімшілік-құқықтық актілер: түсінігі, 

құқықтық бекітілуі. 

3. Мемлекеттік органдардың құқықтық актілеріне қойылатын талаптар. 

4. Әкімшілік актінің жарамсыздығы. 

5. Әкімшілік шарт басқарудың жеке нысаны ретінде. 

6. Нұсқама (предписание) кеден органының құқықтық актісі ретінде. 

7. Атқарушы биліктің құқықтық емес нысандарын іске асыру: 

ұйымдастырушылық және материалды-техникалық. 

 

2. Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 

Қала әкімінің өкімі бойынша, ресми ескертілгеннен кейін, уәкілетті 

шаруашылық ұйымдар азаматтармен заңсыз салынған гараждарды 

бұзды. Сонымен қатар, әкім құрылысты салып алғандарға, заңсыз 

салынған гараждарды бұзуға кеткен шығындарды төлеу туралы талап 

қойды.  

Әкімнің өкімі заңды ма? Жауабыңызды негіздеңіз. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15E0010367
http://www.iprbookshop.ru/18189
http://www.iprbookshop.ru/49553
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3. Ұсынылатын қайнар көздер: 

1. Мемлекеттік қызмет туралы : ҚР Заңы, 2015 жылғы 23 қазандағы 

(20.12.2016 ж. енгізілген өзгерістер және толықтырулармен) / 

http://adilet.zan.kz // http://online.zakon.kz/ Document/?doc_id=36786682 

2. Әкімшілік рәсімдер туралы : ҚР Заңы, 2000 жылғы 27 қарашадағы 

(06.04.2016 ж. Өзгерістер және толықтырулармен) / http://adilet.zan.kz // 

https://online.zakon.kz/ Document /?doc_id=1020750 

3. Құқықтық актілер туралы : ҚР Заңы, 2016 жылғы 6 сәуірдегі № 480-V 

// http://adilet.zan.kz,  https://online.zakon.kz/ Document/?doc_id=37312788   

4. Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге 

арналған құқықтық саясат тұжырымдамасы туралы : Қазақстан 

Республикасы Президентінің жарлығы, 2009 жылғы 24 тамыздағы 

(2014.16.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U090000858_ 

5. Қызылов М. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы: оқулық. 

– 2 –басылым. – Астана: Фолиант, 2012. – 504 б. (342.9 (574) (075.8) К80) 

6. Григорьев В. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы. Жалпы 

бөлім: оқу құралы. 2 басылым. – Астана: Фолиант, 2011. – 80 б. (342.92 

(574) (075.8) Г81) 

7. Нұрышева Т.С. Мемлекеттік басқарудың теориясы және практикасы. 

Оқу құралы. – Астана: ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік 

басқару академиясы, 2013. – 171 б. 

8. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 153-212) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0% 

B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D

0%A0%D0%9.pdf  

9. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 49553.— ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 38-54). 

 

Тақырып № 6. Әкімшілік рәсімдер және олардың әкімшілік құқық 

жүйесі мен Қазақстан Республикасының заңнамасындағы орны.  

 

1. Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Әкімшілік рәсімдердің түсінігі және қағидаттары.  

2. Әкімшілік рәсімдердің негізгі элементтері. 

3. Әкімшілік рәсімдердің кезеңдері және түрлері. 

4. Әкімшілік өндіріс: түсінігі және құқықтық бекітілуі. 

 

http://adilet.zan.kz/
http://online.zakon.kz/%20Document/?doc_id=36786682
http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/%20Document%20/?doc_id=1020750
http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/%20Document/?doc_id=37312788
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003837472
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U090000858_
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%25%20B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%259.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%25%20B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%259.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%25%20B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%259.pdf
http://www.iprbookshop.ru/
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2. Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 

ҚР СІМ Департаментінің референті А. Ахметова қаңтар айында үш рет 

себепсіз жұмысқа кешігіп келді. Еңбек тәртібінің бұзылғандығы туралы 

факт Министрліктің басшылығына тек 15 наурызда өткен кәсіподақтың 

жиылысында белгілі болды. 16 сәуірде ҚР Сыртқы істер министрінің 

орынбасары А. Ахметованың бастамасымен еңбек шартын бұзу туралы 

бұйрық шығарды.  

Бұл іс дұрыс шешімін тапқан ба? А. Ахметоваға қатысты басшылықтың 

әрекеттері құқыққа сәйкес пе?  

 

3. Ұсынылатын қайнар көздер: 

1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының 

Кодексі, 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ (өзгеріс енгізілді: 

10.02.2017) // http://adilet.zan.kz // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

2. Әкімшілік рәсімдер туралы : ҚР Заңы, 2000 жылғы 27 қарашадағы 

(06.04.2016 ж. Өзгерістер және толықтырулармен) / http://adilet.zan.kz // 

https://online.zakon.kz/ Document /?doc_id=1020750 

3. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 

2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V Заңы (2017.27.02. берілген 

өзгерістер мен толықтырулармен) // http://online.zakon.kz/ 

Document/?doc_id=31548200  

4. Досье на проект Закона Республики Казахстан «Об административных 

процедурах» (март 2015 года) // http://online.zakon.kz/ Document/?doc_id 

=30931540# pos= 0;200  

5. Қызылов М. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы: оқулық. 

– 2 –басылым. – Астана: Фолиант, 2012. – 504 б. (342.9 (574) (075.8) К80) 

6. Григорьев В. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы. Жалпы 

бөлім: оқу құралы. 2 басылым. – Астана: Фолиант, 2011. – 80 б. (342.92 

(574) (075.8) Г81) 

7. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 214-270) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0% 

B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D

0%A0%D0%.pdf 

 

Тақырып № 7. Әкімшілік мәжбүрлеу. Кеден істері саласындағы 

әкімшілік мәжбүрлеу шараларының ерекшеліктері.  

 

1. Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Әкімшілік мәжбүрлеудің түсінігі және ерекшеліктері. 

2. Әкімшілік мәжбүрлеудің белгілері.  

3. Мақсаты және қолданылу негіздері бойынша әкімшілік мәжбүрлеу 

шараларын топтастыру (классификация).  

http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399
http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/%20Document%20/?doc_id=1020750
http://online.zakon.kz/%20Document/?doc_id=31548200
http://online.zakon.kz/%20Document/?doc_id=31548200
http://online.zakon.kz/%20Document/?doc_id%20=30931540# pos= 0;200
http://online.zakon.kz/%20Document/?doc_id%20=30931540# pos= 0;200
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%25%20B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%25.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%25%20B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%25.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%25%20B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%25.pdf
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4. Кеден ісі саласында қолданылатын әкімшілік мәжбүрлеу шаралары. 

 

2. Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 

№1. С. қаласының химиялық заводы фармацевтикалық препараттар, 

сонымен қатар суармалы өрістер үшін тыңайтқыштар шығарады. 2012 

жылы Мемлекеттік инспекция мекемені өндірістік тексерістен өткізді. 

Науадағы зиянды тазалау жабдығы ескіргендігі анықталғандықтан, оны 

қалпына келтіруге 2 ай мерзім берілді. Мерзімнің өтуіне қарамастан, 

қойылған талаптар орындалмаған. Сондықтан да Мемлекеттік 

инспекциямен 300 000 мың теңге мөлшеріндегі әкімшілік айыппұл 

салынды.   

Мемлекеттік инспекцияның әрекеті құқыққа сәйкес пе? Әкімшілік 

айыппұл жазасына тартуға қандай органдардың құқығы бар?  

 

№2. Бағдаршамның қасына тоқтаған автобустың есігін ашуға әрекет 

жасаған он алты жасар Степанов, жүргізуші есікті ашып-жабуға 

қолданатын автобустың тетігіне зақым келтірген. Осы құқық 

бұзушылықты жасағаны үшін Степановқа ҚР Әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы Кодексінің 441-ші бабының нормаларына сәйкес 

бес айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі айыппұл тағайындалды, 

бірақ оның мектепте оқитындығы және жеке еңбек ақы таппайтындығы 

ескерілген жоқ.   

Степановқа қатысты әкімшілік-тәрбиелік ықпал ету шаралары 

қолданылуы мүмкін бе? Степановқа жоғарыда көрсетілген әкімшілік 

жазаны қолдануға болады ма? Степановқа қатысты әкімшілік жазаға 

тартуды қолданса, онда әкімшілік айыппұлды кім төлей алады? 

Степановқа әкімшілік айыппұл жазасын қолдануға болмаса, онда оған 

қандай шаралар қолданылуы мүмкін? 

 

3. Ұсынылатын қайнар көздер: 

1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының 

Кодексі, 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ (өзгеріс енгізілді: 

10.02.2017) // http://adilet.zan.kz // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

2. «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан 

Республикасынның 2010 жылғы 30 маусымдағы № 296-IV Кодексі 

(2016.28.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062#pos =0;0  

3. «Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы» Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 23 сәуірдегі № 199-V Заңы (2016.30.12. 

берілген өзгерістер мен толықтырулармен) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id= 31538985  

4. Қызылов М. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы: оқулық. 

– 2 –басылым. – Астана: Фолиант, 2012. – 504 б. (342.9 (574) (075.8) К80) 

http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062#pos =0;0
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=%2031538985
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5. Григорьев В. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы. Жалпы 

бөлім: оқу құралы. 2 басылым. – Астана: Фолиант, 2011. – 80 б. (342.92 

(574) (075.8) Г81) 

6. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 271-280) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90% 

D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%2

0%D0%A0%.pdf  

7. Жумагулов М.И. К вопросу о правовой природе мер 

административного пресечения как одной из форм обеспечения 

административно-правового принуждения // Заң және заман. - 2009. - 

№8(105). - С.69. 

8. Жумагулов М.И. Административно-превентивные меры в системе 

института административно-правового принуждения. Материалы 

научной конференции «Формирование сильного и успешного 

государства в новой глобальной реальности». Выпуск №4 «Актуальные 

проблемы государства и права». Университет КазГЮУ. НИИ правовой 

политики и конституционного законодательства. 20 января 2016 года, 

Астана: ТОО «КазГЮУ Консалтинг», 2016г., стр. 141-149. 

9. Меры административного процессуального принуждения в проекте 

Административного процессуального кодекса Республики Казахстан // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30753739#pos=1;- 178 

 

Тақырып № 8. Әкімшілік құқық бұзушылық.  

 

1. Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Әкімшілік құқық бұзушылықтың түсінігі. 

2. Әкімшілік құқық бұзушылықтың негізгі белгілері және құрамы.  

3. «Әкімшілік құқық бұзушылық», «әкімшілік теріс қылық» және 

«тәртіптік іс» түсініктерінің өзара қатынасы және айырмашылығы.  

4. Әкімшілік құқық бұзушылық субъектісінің арнайы әкімшілік-

құқықтық мәртебесі. 

5. Әкімшілік құқық бұзушылықтың қайталануы, созылмалығы, 

бірнешелігі. 

 

2. Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 

№1. С. Утепов өзінің «Милан» ресторанында құмар ойындарды, 

нақтыласа покер ойынын ұйымдастырған. Бұл ойын ресторанның ішінде 

өткізілгендіктен, оны кез келген ниет білдіруші ақшаға ойнай алған. 

Ставка 3000-нан 10000 теңгеге дейін жасалған. Күніне бұл ресторанға 

10-нан 20-ға дейін адамдар келген. С. Утепов ойындар бизнесі туралы 

Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзған. Жедел-іздестіру 

қызметін жүзеге асыру барысында покер ойынына арналған құрылғы, 

карталар, фишкалар, 2460000 сомасындағы теңге, сонымен қатар 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%25%20D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%25.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%25%20D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%25.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%25%20D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%25.pdf
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30753739#pos=1;-
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құжаттар алып қойылды. С. Утепов өзінің әрекеттеріне келесідей 

түсінініктеме берді, яғни ресторан шығынға батқандықтан, клиенттерді 

тарту үшін ол өзінің ресторанында құмар ойындарды, оның ішінде покер 

ойынын ұйымдастыруға шешім қабылдаған. Ол уәкілетті органдардан 

ресторанында құмар ойындарын өткізу бойынша рұқсат алмағандықтан, 

бұл ойындарды жасырын өткізген. С. Утепов өзінің кінәсін толық 

мақұлдаған. Сот отырысында тыңдалған куә - С. Муканова, 1997 жылы 

туылған, «Милан» ресторанына күнделікті келіп жүретіндігін, тұрақты 

клиенті болып табылатынын, ақшаға покер ойнайтынын айтты. Сот 

отырысында тыңдалған куә – С. Ермекова, 1992 жылы туылған, С. 

Утеповке жұмыс жасағанын және крупье ретінде жұмыс атқарғанын, 

ресторанның иесінің құмар ойындарды ұйымдастыруға рұқсатының 

(лицензиясының) жоқтығын білмегенін айтты.   

Бұл жағдаят ҚР ӘҚБтК сәйкес қалай шешіледі? 

 

№2. Акционерлік қоғамда көлік жүргізуші ретінде жұмыс жасайтын 

Кириленко, осы акционерлік қоғамның иелігіндегі, бірақ мемлекеттік 

техникалық тексерістен өтпеген көлікті басқарған. Осы құқық 

бұзушылықты жасағаны үшін Кириленкоға 5 айлық есептік көрсеткіш 

мөлшеріндегі әкімшілік айыппұл салынған. Көлік жүргізуші Кириленко 

әкімшілік айыппұл салу туралы қаулыға шағымданған. Ол өзінің 

шағымын келесі мән-жайлармен, яғни көлік құралы заңды тұлғаның – 

акционерлік қоғамның иелігінде екендігін, ал ол тек жалдану арқылы 

көлік құралын басқарғанымен негіздеген.  

Заңды тұлғалардың иелігіндегі, мемлекеттік техникалық тексерістен 

өтпеген көлік құралдарын басқарумен байланысты туындаған әкімшілік 

құқық бұзушылықтың субъектісі кім болып табылады?  

 

3. Ұсынылатын қайнар көздер: 

1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының 

Кодексі, 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ (өзгеріс енгізілді: 

10.02.2017) // http://adilet.zan.kz // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

2. «Ойын бизнесі туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 219-III 

Қазақстан Республикасының Заңы (2015.29.10. берілген өзгерістер мен 

толықтырулармен) // http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000219_ 

3. Қызылов М. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы: оқулық. 

– 2 –басылым. – Астана: Фолиант, 2012. – 504 б. (342.9 (574) (075.8) К80) 

4. Григорьев В. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы. Жалпы 

бөлім: оқу құралы. 2 басылым. – Астана: Фолиант, 2011. – 80 б. (342.92 

(574) (075.8) Г81) 

5. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000219_


52 

 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553 — ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 59-67). 

6. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 291-292) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0% 

B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D

0%A0%D0%9.pdf 

 

Тақырып № 9. Кеден ісі саласындағы әкімшілік құқық 

бұзушылықтар.  

 

1. Қарастырылатын сұрақтар: 

1. ҚР ӘҚБ туралы кодексі бойынша кеден ісі саласындағы әкімшшілік 

құқық бұзушылықтар.  

2. Кеден органдарының құзырына жататын әкімшілік құқық 

бұзушылықтардың саралануы. 

3. Кеден ісі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтардың құрамы. 

 

2. Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 

№1. Өзбекстан азаматтары, жеке кәсіпкерлер ретінде, өз еңбектерімен 

еккен өнімдерін көтерме және бөлшектеп сатуды жүзеге асырған. Кеден 

нормаларына сәйкес бұл өнімдер, Өзбекстан – Қазақстан шекарасынан 

өткен кезде, жан-жақты әрі толық тексеруден өтуі қажет. Тексеру 

барысында жемістер мен көкөністердің астында есірткі (наркотик) 

салынған қаптар табылған.   

Кеден органдарының әрекеттері қандай болуы тиіс және бұл органдар 

әкімшілік жазаларды қолдану құқығына ие болады ма? 

 

№2. 2014 жылдың 16 ақпанында Шу қаласының Сатпаев көшесі 

«Қосқұдық» ауданында патрульдеу кезінде Шу ІІАБ жол полициясы 

қызметкерлерімен S 2391 AG мемлекеттік тіркеу нөмірімен «Тойота 

Ариста» маркасындағы көлік құралын жүргізуші азамат Б. ұсталды. 

Құжаттарды тексеру кезінде көлік құралының кедендік қатынаста 

рәсімделмегені, яғни Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы 

декларациясыз, кеден төлемдері мен салықтары төленбей, жеке 

пайдалануға уақытша өткізілген көлік құралын пайдаланғаны 

анықталды. Осы деректі (факт) негізге ала отырып Жамбыл облысы 

«Құлан» кеден бекетінің қызметкерлерімен ҚР ӘҚБтК 430-бабының 1-

ші тармағы бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама 

толтырылды. Бірінші инстанция бойынша сот зерттелген 

дәлелдемелерді: 2014 ж. 2 маусымында лауазымды тұлғамен 

толтырылған кеден ісі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы 

хаттаманы, Қырғыз Республикасында азамат Б.-ның атына нотариалды 

http://www.iprbookshop.ru/49553
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%25%20B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%259.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%25%20B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%259.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%25%20B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%259.pdf
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куәлендірілген сенімхатты, алып қою туралы хаттаманы, № 229 

қабылдау актісін, құқық бұзушының кінәсін мойындауы және өзге де іс 

материалдарын негізге ала отырып, құқық бұзушының кінәсі дәлелденді 

деген қорытындыға келді. Сот, құқық бұзушының әрекеттері ҚР ӘҚБтК 

430-бабының 1-ші тармағы бойынша дұрыс сараланған деп есептеп, 

бірақ әкімшілік құқық жауаптылыққа тарту мерзімінің өтуіне 

байланысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы өндірісті тоқтату 

туралы шешім қабылдады. Сонымен қатар, судьяның шешімі Жамбыл 

облысы «Құлан» кеден бекетінің қызметкерлерімен хаттаманың 

толтырылғаны және іс бойынша материалдардың Шу аудандық сотына 

жіберілгендігімен негізделді. Ал іс өндіріске тек 3 ай 18 күн өткеннен 

кейін, яғни 2014 жылдың 4 маусымында қабылданған.  

Осы кейс бойынша сіздің пікіріңіз қандай? ҚР ӘҚБтК нормаларына 

сәйкес шешуін беріңіз.  

 

3. Ұсынылатын қайнар көздер: 

1. Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы : Қазақстан 

Республикасынның 2010 жылғы 30 маусымдағы № 296-IV Кодексі 

(2016.28.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062# pos=0;0 

2. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының 

Кодексі, 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ (өзгеріс енгізілді: 

10.02.2017) // http://adilet.zan.kz // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

3. Мемлекеттік кірістер органдарының жедел-тергеу бөлімшелерінде 

(экономикалық тергеу қызметі) қызмет өткерудің кейбір мәселелері 

туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 17 

қарашадағы № 498 бұйрығы // http://adilet.zan.kz/ rus/ 

docs/V14E0009933#z663 

4. Мемлекеттік кірістер органдарының жедел-тергеу бөлімшелерінде 

(экономикалық тергеу қызметі) қызмет өткерудің кейбір мәселелері 

туралы : Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 29 

қаңтардағы № 56 бұйрығы (2016.08.02. берілген өзгерістермен) // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15E0010367 

5. Зубач А.В. Выявление и основы расследований административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 132 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27970 — ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 16-96). 

6. Борьба с преступлениями и правонарушениями в сфере таможенного 

дела. Административная практика. // 

http://keden.kz/ru/press_reliase.php?id= 8035  

 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062# pos=0;0
http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399
http://adilet.zan.kz/%20rus/%20docs/V14E0009933#z663
http://adilet.zan.kz/%20rus/%20docs/V14E0009933#z663
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15E0010367
http://www.iprbookshop.ru/27970
http://keden.kz/ru/press_reliase.php?id=%208035
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Тақырып № 10. Әкімшілік жауаптылық. 

 

1. Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Әкімшілік жауаптылық: түсінігі, ерекшеліктері.  

2. Әкімшілік жауаптылықтың субъектілері, олардың белгілері.  

3. Кәмелетке толмағандардың, құқық қорғау органдары 

қызметкерлерінің және әскери қызметшілердің, шетелдіктер мен 

азаматтығы жоқ тұлғалардың әкімшілік жауаптылығының 

ерекшеліктері.  

4. Кеден органдарының және олардың лауазымды тұлғаларының 

жауаптылығы.    

5. Әкімшілік жауаптылықтан артықшылықтары мен иммунитеттері бар 

адамдар.  

6. Әкімшілік жауаптылықты ауырлататын, жеңілдететін және 

болғызбайтын мән-жайлар. 

7. Ескіру мерзiмінiң өтуiне байланысты әкiмшiлiк жауаптылықтан 

босату. Әкімшілік құқықтағы тәртіптік және азаматтық-құқықтық 

жауаптылық.  

 

2. Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 

№1. 2015 жылдың 10 сәуірінде сағат 15.00 шамасында А. Махметов 

350ANB 01 мемлекеттік тіркеу нөмірімен «Мерседес-Бенц» 

маркасындағы көлік құралын басқарды және Астана қаласы Тұран 

көшесі бойында қозғалыс барысында ҚР Жол жүрісі қағидаларының 

2.7.1. тармағының талаптарын бұзды, атап айтқанда көлік құралын мас 

күйінде басқарды, сондай-ақ 2012 ж. 21 қаңтарындағы «Қазақстан 

аумағында жылжитын объектілерді тасымалдауды жүзеге асыратын 

Ережені бекіту туралы» ҚР Үкіметі Қаулысының 12-бабы 1-тармағының 

талаптарын бұзды, атап айтқанда жануарды дұрыс байламаған және 

жирафтың басының қауіпсіздігін қамтамасыз етпеген, әрі 

абайсыздықтан 707 RHN 01 мемлекеттік тіркеу нөмірімен «Тойота», 471 

CBV 01 мемлекеттік тіркеу нөмірімен «Джип», 569 ТМН 03 мемлекеттік 

тіркеу нөмірімен «BMW», Т 653 НРИ мемлекеттік тіркеу нөмірімен 

«Мерседес-Бенц» ауыр жүк көлік құралдарының соқтығысуына жол 

берген. Соның салдарынан көлік құралдарына залал келген, 

материалдық зиян, сонымен қатар өзге де көлік құралдарының 

қозғалысына кедергі келтірілген.   

Әкімшілік жауаптылыққа тартылушы А. Махметов сот отырысында 

құқық бұзушылыққа жол бергендігі бойынша кінәсін мойнына ала 

отырып, келесі мән-жайларды: жол қозғалысы ережелерін, жануарларды 

тасу ережелерін бірінші рет, абайсыздықта бұзғанын, соның салдарынан 

көлік құралдарына зақым келгенін, материалдық шығынға ұшыратқанын 

айтты.  

А. Махметов жасаған әрекеттеріне өкінді және от басында жалғыз 
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асыраушы, әрі көлік құралы оның отбасындағы жалғыз табыс табу көзі 

болып табылатындықтан, оны көлікті басқару құқығынан айырмауды 

өтінді. Барлық айыппұлдар төленгенін айтты.  

Барлық жәбірленушілер жазбаша және ауызша жол жүрісі және 

жануарларды тасу ережелерінің бұзылғаны туралы деректерді 

(факттерді) растады.  

Осы әкімшілік құқық бұзушылық туралы іске заңды талдау беріңіз және 

судьяның шешімі қандай болатынын айқындаңыз.  

 

№2. Судьяның қаулысымен он жеті жасар Шиловқа, полиция 

қызметкерінің заңды талаптарын орындамай қарсылық білдіргені үшін, 

10 тәулік мерзімге әкімшілік қамаққа алу түріндегі әкімшілік жаза 

тағайындалды. Істі қарауға қатысқан Шиловтың адвокаты судьяға, 

оның қоғауындағы тұлғаның 18 жасқа толмағанын, сондықтан 

әкімшілік қамаққа алу түріндегі әкімшілік жазаны қолдануға 

болмайтындығын ескертті.   

Судья бұл қатаң әкімшілік жазаны тағайындауын екі мән-жаймен 

негіздеді. Біріншіден, Шиловтың полиция қызметкеріне көрсеткен дөрекі 

мінез-құлқы және И. қаласында болған осы құқық бұзушылыққа қатысты 

қоғамдық резонанстың болуы, әрі екіншіден, кәсіпкерлік қызметпен 

айналысатын Шиловтың некеде тұруы, оның толық әрекет қабылеттігін 

айқындайтындығы.  

Бұл жағдаяттың құқықтық бағасын беріңіз. Судьямен берілген мән-

жайлар, жауаптылықты ауырлататын мән-жайлар болып табылады ма?  

Азаматтық-құқықтық әрекет қабылеттілік әкімшілік 

деликтқабылеттілігіне әсер етеді ме? Шиловқа әкімшілік қамаққа алу 

түріндегі жазаны тағайындауға болады ма? Әкімшілік қамаққа алу 

түріндегі жаза тағайындау туралы қабылданған қаулы құқыққа сәйкес 

пе?  

 

3. Ұсынылатын қайнар көздер: 

1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының 

Кодексі, 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ (өзгеріс енгізілді: 

10.02.2017) // http://adilet.zan.kz // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

2. Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы : Қазақстан 

Республикасынның 2010 жылғы 30 маусымдағы № 296-IV Кодексі 

(2016.28.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062# pos=0;0 

3. «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен 

әскери құралымдарының жалпыәскери жарғыларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 5 шілдедегі № 364 

Жарлығы (2016.02.02. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30112029#pos=1;-277 

http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062# pos=0;0
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30112029#pos=1;-277
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4. «Жол жүрісі қағидаларын, Көлік құралдарын пайдалануға рұқсат беру 

жөніндегі негізгі ережелерді, көлігі арнайы жарық және дыбыс 

сигналдарымен жабдықталуға және арнайы түсті-графикалық схемалар 

бойынша боялуға тиіс жедел және арнайы қызметтер тізбесін бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 13 қарашадағы 

№ 1196 Қаулысы (2015.23.06. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 

// http://adilet.zan.kz/rus/docs/ P1400001196#z0 

5. Постановления Правительства РК от 21.01.2012 года «Об 

утверждении Правил осуществления транспортировки (перемещения) 

перемещаемых (перевозимых) объектов на территории РК» 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400001196#z0 

6. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 288-295; 308-309) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0 

%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%

BE%20%D0%A0D0%9A.pdf 

7. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 49553 — ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 59-67). 

 

Тақырып № 11. Әкімшілік жазалар.  

 

1. Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Әкімшілік жазалардың түсінігі және түрлері.  

2. Әкімшілік жазалардың мазмұны.  

3. Сотпен, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілеттік 

берілген органдар, лауазымды тұлғалармен әкімшілік жазаларды 

тағайындау. 

4. Әкімшілік жазаларға тарту тәртібі. 

5. Әкімшілік жазаларды қолдану мақсаттары.  

 

2. Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 

№1. Төтенше жағдайлар (одан әрі - ТЖ) жөніндегі комитетпен ШҚО ТЖ 

жөніндегі департаменті Семей қаласының ТЖ жөніндегі басқармасымен 

жеке кәсіпкер И.И. Иванованың (аты-жөні өзгертілген) атына, жастар 

клубында анықталған, өртке қарсы қауіпсіздік ережелерін бұзылғаны 

және оны қалпына келтіруі бойынша нұсқаманы орындамағаны туралы 

нұсқама (предписание) қабылданды. 2015 жылдың қараша айында 

Семей қаласы, Абай көшесінде орналасқан «Х» жастар клубында, жеке 

кәсіпкер болып табылатын И.И. Иванова, Семей қаласының ТЖБ 

шығарылған нұсқаманы дұрыс орындамады, яғни жертөле бөлмесінен 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/%20P1400001196#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400001196#z0
http://89.218.140.251/EK/%D0%20%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%20%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%20%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0D0%9A.pdf
http://www.iprbookshop.ru/
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эвакуациялық тораптың өту биіктігі нормативке сәйкес келмейтіндіктен, 

оны қалпына келтірмеген. Нұсқаманы орындау мерзімі 2015 жылдың 1 

қарашасына дейін белгіленген. Осы мерзім ішінде нұсқаманы 

орындамағаны үшін ол ҚР ӘҚБтК 462-бабының 3-бөлігі бойынша 

жауаптылық белгіленген құқық бұзушылық жасаған. Қосымша тексеру 

барысында, нұсқамада белгіленген мерзімде бұзылған құқық қалпына 

келтірілмегендіктен, уәкілетті мемлекеттік орган жеке кәсіпкерге 

қатысты ҚР ӘҚБтК 462-бабының 3-бөлігі бойынша, мемлекеттiк 

бақылау және қадағалау органдары (лауазымды адамдар), мемлекеттік 

органдардың лауазымды адамдары өздерінің құзыретi шегiнде берген 

заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, ұсынуларды, қаулыларды 

орындамау немесе тиiсiнше орындамауы үшін жауаптылық көзделген, 

әкімшілік іс қозғады.  

Осы іс Семей қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік 

сотымен қаралды және сот қаулысымен, жеке кәсіпкерге жүз айлық 

есептік көрсеткіш мөлшерінде – 198200 (жүз тоқсан сегіз мың екі жүз) 

мемлекеттік бюджет кірісіне әкімшілік айыппұл тағайындалды және бір 

ай мерзімге «Х» жастар клубын пайдалану қызметі тоқтатылды. .  

Осы іс бойынша әкімшілік жаза тағайындау тәртібіне түсіндірме беріңіз.  

 

№2. Семей қаласы, Найманбаев көшесінің бойында көлік жүргізуші Н., 

F647HZN мемлекеттік тіркеу нөмірімен «BMW 500» маркасындағы 

(көлік құралының нөмірі және маркасы өзгертілген) көлік құралын 

масаң күйінде басқарған, сондай-ақ 2013 жылы көлік жүргізу куәлігінің 

әрекет ету мерзімі өткендіктен, оның көлік құралын айдауға құқығы 

болмаған. Азамат Н. көлік жүргізу куәлігін қайта қалпына келтірмеген, 

қайтадан көлік жүргізу куәлігін алмаған. Азамат Н. өзінің әрекеттерімен 

жол жүрісі қағидаттарын, оның ішінде, көлік құралын масаң күйінде 

(ішімдік, есірткі және немесе уытқұмарлық) басқаруға тыйым 

салынатыны бекітілген Ереженің 2.4.1 тармағын бұзған..  

Семей қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты 

азамат Н.-ді ҚР ӘҚБтК 608-бабының 6-бөлігінде қарастырылған құқық 

бұзушылықты жасауда кінәлі деп таныды және 20 тәулік мерзіміне 

әкімшілік қамаққа алу түріндегі жаза тағайындады.  

Осы жағдаят бойынша заңды бағасын беріңіз. ҚР ӘҚБтК нормаларына 

сәйкес шешуін беріңіз.  

 

3. Ұсынылатын қайнар көздер: 

1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының 

Кодексі, 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ (өзгеріс енгізілді: 

10.02.2017) // http://adilet.zan.kz // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

2. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 296-302) // 

http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399
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http://89.218.140.251/EK/%D0%90 % D0 

%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%

D0%A0%D0%9A.pdf 

3. Қызылов М. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы: оқулық. 

– 2 –басылым. – Астана: Фолиант, 2012. – 504 б. (342.9 (574) (075.8) К80) 

4. Григорьев В. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы. Жалпы 

бөлім: оқу құралы. 2 басылым. – Астана: Фолиант, 2011. – 80 б. (342.92 

(574) (075.8) Г81) 

5. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 449-

472) 

 

Тақырып № 12. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер 

бойынша іс жүргізу.  

 

1. Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізудің 

негізгі ережелері, кезеңдері.  

2. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізудің 

жалпы және қысқартылған тәртібі.  

3. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізудің 

тәртібі.  

4. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істердің ведомстволығы. 

5. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізуге 

қатысушылар. 

6. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша дәлелдемелер 

және дәлелдеу. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс 

жүргізуді қамтамасыз ету шаралары.  

7. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама: мазмұны, толтыру 

тәртібі, хаттамалар жасауға құқығы бар лауазымды адамдар.  

8. Әкімшілік жазалардың жекелеген түрлерін орындау тәртібі.   

 

2. Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 

 Өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау бойынша 

Мемлекеттік инспектор 10 ақпанда орта мектептің өндірістік білім беру 

мастері К. Кулмурзаеваға, Өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзғаны үшін 

19820 теңгеге айыппұл салды. 27 ақпанда К. Кулмурзаева қабылданған 

қаулыға қатысты аудандық сотқа шағымданды. Судья 6 наурызда 

шағымды қарады және тағайындалған жазаны жоюға негіз таппады, 

бірақ әкімшілік айыппұл мөлшерін 9910 теңге төмендетті, ол 5 АЕК 

құрады.   

Мастер К. Кулмурзаеваның шағымы бойынша әкімшілік жаза 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%20%25%20D0%20%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%20%25%20D0%20%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%20%25%20D0%20%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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тағайындау өндірісі дұрыс жүзеге асырылды ма?  

 

3. Ұсынылатын қайнар көздер: 

1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының 

Кодексі, 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ (өзгеріс енгізілді: 

10.02.2017) // http://adilet.zan.kz // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

2. Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы : Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 23 сәуірдегі № 199-V Заңы (2016.30.12. 

берілген өзгерістер мен толықтырулармен) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31538985#pos=0;0 

3. Азаматтық қорғау туралы : Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 

11 сәуірдегі № 188-V Заңы (2016.08.04. берілген өзгерістер мен 

толықтырулармен) // http: online. zakon.кz /Document/?doc_id=31534450# 

pos=0;0 

4. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 13 

декабря 2013 года № 713 «Об утверждении Инструкции по производству 

дел об административных правонарушениях в органах внутренних дел 

Республики Казахстан» // http://adilet.zan.kz/ rus/docs/V1300009074 

5. Чепурная И.В. Производство по делам об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чепурная 

И.В.— Электрон. текстовые данные.— Владивосток: Владивостокский 

филиал Российской таможенной академии, 2012.— 64 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 25785.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 7-51). 

6. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 302-309) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0 

%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%

D0%A0%.pdf 

 

Тақырып № 13. Әкімшілік-процестік (рәсімдік) қызмет.  

 

1. Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Әкімшілік даудың түсінігі, әкімшілік дауларды қарау спецификасы.  

2. «Әкімшілік процесс» және «Әкімшілік рәсім»: түсінігі, өзара 

қатынасы және айырмашылығы  

3. Әкімшілік процестің түрлері және кезеңдері.  

4. Тәртіптік өндіріс: түсінігі, кезеңдері.  

5. Азаматтардың өтініштері бойынша өндіріс.  

6. Шағымдарды қараудың әкімшілік және соттық тәртібі.  

7. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінің түрлері. 

 

2. Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 

№1. Облыс әкімінің атына 20 қарашада әскери қызметші А. 

http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31538985#pos=0;0
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31534450# pos=0;0
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31534450# pos=0;0
http://adilet.zan.kz/%20rus/docs/V1300009074
http://www.iprbookshop.ru/
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%20%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%25.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%20%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%25.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%20%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%25.pdf
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Мамырбековадан және азамат Ж. Смаиловадан осы әкімдіктің қаржы 

бөлімінің меңгерушісінің әрекетіне шағым түсті. 8 желтоқсанда әкім, 

әскери қызметші - А. Мамырбекованың шағымын өзі қарады, ал Ж. 

Смаилованың жазбаша өтінішін, істің мәні бойынша шешу үшін, 

әкімдіктің қаржы бөліміне жіберді.   

Әкім облысының әрекеті құқыққа сәйкес пе? Қолданыстағы заңнамаға 

сәйкес мемлекеттік басқару органдары азаматтардың қандай жазбаша 

өтініштерін қарайды?  

 

№2. Паспорттық режимді тексеру кезінде учаскелік уәкілеттікке ие Т., 

өзінің қызмет көрсететін мекен-жайдағы үйде, яғни Л. атындағы көше, 

138 үй, 17 пәтерде Азербайджаннан келген А.-ның ұзақ уақыт бойы 

тіркеусіз тұрып жатқандығын анықтады. Үй иесі Ж. да, Азербайджаннан 

келген А. да тіркелу туралы ешқандай шаралар жасамаған. П. қаласы 

аудандық сотының судьясы А.-ға қатысты әкімшілік айыппұл сала 

отырып, Қазақстан Республикасының шегінен әкімшілік жолмен 

шығарып жіберу туралы қаулы қабылдады. Әкімшілік жолмен шығарып 

жіберу туралы қаулыны орындау шекара органдарына жүктелді.  

Бұл жағдаятқа қатысты құқықтық бағасын беріңіз.  

 

3. Ұсынылатын қайнар көздер: 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы //http://adilet.zan.kz 

//http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029   

2. Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік Кодексі : Қазақстан 

Республикасының 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V Кодексі 

(2017.27.02. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/ K1500000377   

3. Әкімшілік рәсімдер туралы : Қазақстан Республикасының Заңы 2000 

ж. 27 қарашадағы № 107-II (2015.24.11. берілген өзгерістер мен 

толықтыруларымен) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020750   

4. Досье на проект Закона Республики Казахстан «Об административных 

процедурах» (март 2015 года) // http:online.zakon.kz/Document/?doc_id 

=30931540#pos =0;200  

5 Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы : ҚР 

Заңы, 2007 жылғы 12 қаңтардағы (2015.04.12. берілген өзгерістер мен 

толықтырулармен) / http://adilet.zan.kz // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id =30086115#pos=0;0 

6. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189. — ЭБС «IPRbooks» (стр. 530-

550). 

7. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 310-315) // 

http://adilet.zan.kz/
http://online.zakon.kz/Document/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/%20K1500000377
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020750
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30931540#pos=0;200
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30931540#pos=0;200
http://adilet.zan.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id%20=30086115#pos=0;0
http://www.iprbookshop.ru/18189
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http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0 

%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%

D0%A.pdf 

 

Тақырып № 14. Әкімшілік юстиция.  

 

1. Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Әкімшілік юстиция: түсінігі, ерекшеліктері. 

2. Әкімшілік юстиция әкімшілік құқықтың институты ретінде. 

3. Әкімшілік талап қоюдың түсінігі, маңызы және ерекшеліктері.  

4. Бұқаралық-құқықтық қатынастардан туындайтын даулардың 

сипаттамасы.  

5. Ерекше талап қою бойынша өндіріс істерінің категориялары. 

6. Бұқаралық-құқықтық қатынастардан туындайтын даулар бойынша 

істерді Қазақстан Республикасы Азаматтық процестік кодекс нормалары 

бойынша қараудың ерекшелігі.  

 

2. Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 

Азамат В. Крутов 28 қыркүйекте мас күйінде зауыттың кіреберісіне 

енген, күзетшіге тиісіп, балағаттаған, жұдырығымен ұруға әрекет 

жасаған. Осы әрекеттері үшін аудандық соттың судьясы В. Крутовке 15 

тәулікке әкімшілік қамаққа алу туралы әкімшілік жазаны тағайындаған. 

В. Крутов әкімшілік қамаққа алу жазасын өтеу барысында өзін дөрекі 

ұстанған және әкімшілік-қамалғандар үшін арнайы қабылдау орнындағы 

кезекшіге тіл тигізген. В. Крутовке осы әрекеттері үшін, әкімшілік-

қамалғандар үшін арнайы қабылдау орнындағы материалдар бойынша, 

судьямен 8 қазанда 10 тәулікке әкімшілік қамаққа алу жазасы 

тағайындалған. 16 қазанда В. Крутов жұмыс орнынан кеткен, бірақ 

арнайы қабылдау орнына келмегені үшін, арнайы қабылдау орнының 

басшысымен 5 тәулікке әкімшілік қамаққа алу мерзімі ұзартылған. 

Әкімшілік қамаққа алынушы, лауазымды тұлғалардың әрекеттерінің 

дұрыс емес екенін негіздей отырып, олардың әрекеттеріне шағымданған.  

Бұл жағдаятқа қатысты құқықтық талдауын беріңіз. Арнайы қабылдау 

орны басшысының әрекеттері құқыққа сәйкес пе?  

 

3. Ұсынылатын қайнар көздер: 

1. Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік Кодексі : Қазақстан 

Республикасының 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V Кодексі 

(2017.27.02. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/ K1500000377   

2. Проект Административного процессуального кодекса Республики 

Казахстан // http://sud.gov.kz/rus/ content/administrativnyy-processualnyy-

kodeks-respubliki-kazahstan 

3. Досье на проект Административного процессуального кодекса 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%20%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%25A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%20%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%25A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%20%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%25A.pdf
http://adilet.zan.kz/rus/docs/%20K1500000377
http://sud.gov.kz/rus/
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Республики Казахстан (декабрь 2015 года) // http://online.zakon.kz 

/Document/?doc_id=31616799  

4. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 315-335) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0 

%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%

D0%A.pdf 

5. Анализ рассмотрения гражданских дел, возникающих из публично-

правовых отношений в сфере государственного управления // 

http://alm.sud.kz/rus/content/analiz -rasmotreniya-grazhdanskih-del-

voznikayushchih-iz-publichno-pravovyh-otnosheniy-v 

 

Тақырып № 15. Экономика, әлеуметтік-мәдени, әкімшілік-саяси 

салаларды әкімшілік-құқықтық реттеу.   

 

1. Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің экономиканы басқарудағы рөлі. 

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің әкімшілік-

құқықтық мәртебесі. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің, 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің 

экономика саласындағы рөлі. 

3. Әлеуметтік-мәдени саланы әкімшілік-құқықтық реттеу. 

4. Әкімшілік-саяси саланы мемлекеттік-құқықтық реттеу. 

5. Қазақстан Республикасы Президентінің мемлекеттің қорғаныс 

қабылетін қамтамасыз етудегі рөлі. 

 

2. Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 

2015 жылдың 15 мамырында Каспий теңізінің Солтүстік жағалауындағы 

Атырау облысы Құрманғазы ауданының Ганюшкино ауылынан 80 

шақырым жерде орналасқан «Новинский» аралы ауданында рейд 

шараларын өткізу барысында, Атырау облысы ІІД балық қорларына 

қолсұғатын қылмыстармен күрес бөлімінің қызметкерлерімен 

«Маринер-250л/с» үш моторлық «Байда» түріндегі қайық ұсталды, 

қайықта РФ Дағыстан Республикасының бес азаматы және Грузия 

Республикасының бір азаматы болды. Бұл туралы құрылымлық бөлімге 

Қазақстан Республикасы ІІМ ӘПК табиғатты құрғау полициясының 

бөлімі хабарлады. Қайықты тексеру барысында, оның ішінен балық 

аулауға арналған екі ау мен «GARMIN» навигациялық құралы табылды 

және алынып қойылды. Жауап алу кезінде ұсталғандар, Қазақстанның 

шекарасынан заңсыз өткендіктерін мойындады.   

Ұсталған шетелдіктер қандай құқық бұзушылықтар жасады? Оларға 

әкімшілік сипаттағы қандай шаралар қолданылуы мүмкін? 

 

3. Ұсынылатын қайнар көздер: 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%20%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%25A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%20%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%25A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%20%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%25A.pdf
http://alm.sud.kz/rus/content/analiz
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1. Қазақстан Республикасының Конституциясы // http://adilet.zan.kz   

2. Қазақстан Республикасының Президенті туралы: Қазақстан 

Республикасының Конституциялық заңы / www.adilet.zan.kz 

3. Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы: Қазақстан 

Республикасының Конституциялық заңы / www.adilet.zan.kz 

4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымы туралы Қазақстан 

Республикасы Президентінің 1999 ж. 22 қаңтардағы № 6 Жарлығы 

(2017.25.01. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/ U990000006_ 

5. «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 

мәселелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 

қыркүйектегі № 1011 Қаулысы (2017.18.02. берілген өзгерістер мен 

толықтырулармен) http://online.zakon.kz/ Document/?doc_id=31611088   

6. «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір мәселелері 

туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 24 сәуірдегі № 

387 Қаулысы (2017.04.04. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен // 

http://adilet.zan.kz /rus/docs/P080000387_ 

7. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің 

кейбір мәселелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 19 

қыркүйектегі № 995 Қаулысы (2017.01.03. берілген өзгерістер мен 

толықтырулармен) // http://adilet.zan.kz/rus/docs/ P1400000995 

8. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553. — ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 114-148). 
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IV. Өзіндік дербес оқуға қалдырылған тақырыптардың тізімі.  

 

Тақырып № 1. Әкімшілік құқықтың түсінігі, пәні, әдісі және қайнар 

көздері.  

Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 
Мемлекеттік басқару функцияларын іске асыратын мемлекеттік билік 

органдар қызметінің негізгі бағыттарына талдау жүргізу.   

 

Тақырып № 2. Әкімшілік құқық нормалары және әкімшілік-

құқықтық қатынастар.  

Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 
Словения Республикасының азаматы С., 2015 жылы Қазақстан 

Республикасына келген. Семей қаласы Ішкі істер басқармасының көші-

қон полициясы Бөліміне барып, бір ай мерзімге уақытша тіркеуге тұрған 

және мерзім аяқталғанда Қазақстан Республикасы аумағынан кетпеген, 

ол Қазақстанға «Спартак-Семей» клубына футбол ойнауға, жұмыс бабы 

бойынша келген. Азамат С. өзінің кінәсін толық мойындаған, әрі 

визадағы және көші-қон карточкасындағы күндерді шатыстырып 

алғанымен түсіндірген.   

Сот қандай шешім қабылдауы тиіс? 

 

Тақырып № 3. Әкімшілік құқықтың субъектілері. Мемлекеттік 

органдардың арасындағы өзара іс-қимыл.  

Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 
2015 жылдың 15 сәуірінде 19 сағат 32 минутта А. Аманжолов «Сириус» 

дүкенінде, өз жұмыс орнында, 18 жасқа толмаған Т. Каримовке темекі 

бұйымдарын сатқан.  

А. Аманжолов сот отырысында әкімшілік құқық бұзушылық жасағанын, 

өзін кінәлі екендігін мойындамады. Ол сатып алушының кәмелетке, яғни 

он сегіз жасқа толғанына көз жеткізу үшін құжатын талап етпегенін, 

себебі сатып алушы жас жігіт - Т. Каримовтің өз жасынан үлкен 

көрінетінін және ата-аналардың өздерінің кәмелетке толмаған 

балаларына бақылау жасау керектігін айтты. Сонымен қатар, А. 

Аманжолов әкімшілік жауаптылыққа оны емес, өзінің ұлы - Т. 

Каримовті дұрыс тәрбиелемеген және әрекеттеріне бақылау жасамаған 

ата-аналарын тарту қажеттігін негіздеді. Кәмелетке толмаған Т. 

Каримовтің анасы – А.Б. Каримова, өзінің баласын дұрыс 

тәрбиелейтінін және әрекеттеріне бақылау жасайтынын, әрі ол ешқашан 

темекі бұйымын сатып алмайтынын нақтылады. Сондай-ақ, Т. 

Каримовтің темекі бұйымын сатып алуына, оның қатарластарының 

ықпалы әсер еткенін, ал сатушы - А. Аманжоловтың аула балаларына 

темекі бұйымдарын сататанына және осы әрекеті үшін әкімшілік 

жауаптылыққа тартылғанына баса назар аударды, әрі А. Аманжоловты 

әкімшілік жауаптылыққа тартуды талап етті. Сот отырысында жауап 



65 

 

алынған куә Б. Ерденов, 2015 жылдың 15 сәуірінде кешкі сағат жеті 

жарым шамасында өзінің үйінің қасында орналасқан «Сириус» азық-

түлік дүкеніне барғанын, әрі сатушы А. Аманжоловтың жас жігітке бір 

қорап темекі бұйымдарын беріп жатқанына таң қалғанын, себебі жас 

жігіттің әлі 18 жасқа толмағанын байқағанын, бірақ сатушыға ештеңе 

айтпастан, азық-түліктерінің ақысын төлегеннен кейін, үйіне кеткенін 

айтты.    

Осы жағдаятқа құқықтық баға беріңіз және ҚР ӘҚБтК нормаларына 

сәйкес істі мәні бойынша шешіңіз.  

 

Тақырып № 4. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет. 

Кеден органдарына қызметке кіру, өткеру және тоқтату 

тәртіптерінің ерекшеліктері.   

Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 
Тараз қаласы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соттың 

қаулысымен 2014 жылдың 12 тамызында Жамбыл облысы ІІД 

қызметкері Е., ӘҚБтК 206-2 бабының 1-бөлімі бойынша әкімшілік 

жауаптылыққа тартылды. 17.11.2014 жылы облыстық соттың 

ұйғарымымен ІІД қызметкері Е.-ге қатысты Тараз қаласы 

мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соттың қаулысының күші 

жойылды, Е.-нің әрекеттерінде ӘҚБтК 206-2 бабының 1-бөлімі бойынша 

әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамы болмағандықтан, әкімшілік 

құқық бұзушылық туралы іс өндірісі тоқтатылды.  

Іс материалдарында тіркелген, облыс ІІД кадрлық жұмысы бойынша 

басқарманың анықтама қағазына сәйкес, Жамбыл облысы ІІД 

басшысының 11.11.2012 жылғы бұйрығымен азамат Е. Қазақстан 

Республикасының «Құқық қорғау қызметі туралы» заңының 80-бабы 1-

тармағы 9) тармақшасына сәйкес ішкі істер органдарынан қызметінен 

шығарылған. Қазақстан Республикасының «Құқық қорғау қызметі 

туралы» заңының 80-бабы 1-тармағы 9) тармақшасына сәйкес 

қызметкерлер, аттестаттаудың қорытындысы бойынша анықталған 

қызметке сәйкес келмеуі бойынша жұмыстан шығарылады. Ал осы 

заңның 80-бабының 3-тармағына сәйкес, қызметкерлерді жұмыстан 

шығарудың осы баптың 1-тармағының 12) – 16) тармақшаларында 

көзделген негіздері теріс себептер деп танылады. 

Қызметкер Е.-ге қатысты 17.11.2014 жылғы облыстық соттың 

ұйғарымына түсіндірме беріңіз. 

 

Тақырып № 5. Қазақстан Республикасындағы атқарушы билікті 

жүзеге асырудың әкімшілік-құқықтық нысандары.  

Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 
Аудан әкімдігінің аудан орталығын және ауданның елді мекендерін 

көгалдандыру және абаттандыру бойынша қаулысының жобасын 

әзірлеңіздер.  
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Тақырып № 6. Әкімшілік рәсімдер және олардың әкімшілік құқық 

жүйесі мен Қазақстан Республикасының заңнамасындағы орны.  

Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2003 жылғы 19 

желтоқсандағы № 12 «Сот актілерін орындамағаны үшін жауаптылық 

туралы» Нормативтік қаулысына талдау жасаңыз (24.12.2014 жылғы 

өзгерістер мен толықтырулармен бірге) // http://online.zakon.kz/ 

Document/?doc_id =1045935#pos=1;-245  

 

Тақырып № 7. Әкімшілік мәжбүрлеу.  

Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 
Азамат Ю. Селюкова, Түркияға 10 күнге демалуға кетіп бара жатып, 

төменгі қабатта тұратын С. Волковтың қарауына өзінің итін қалдырып 

кетеді. Итті саябақта серуендетіп жүргенде, Ю. Селюкованың иті 

қасынан өтіп бара жатқан В. Носковты қауып алады. Бұл оқиғаның 

куәлері – 7 жастағы В. Петронко мен 10 жасар Ж. Смағұлов. Телефонға 

қоңырау шалып полицияны шақырған В. Носков, балаларға полиция 

қызметкерлері келгенге дейін күтулерін және көргендерін айтуды өтінді. 

С. Волков оқиға болған жерден итімен бірге кетіп қалды. Аудандық сот 

полиция қызметкерімен толтырылған хаттаманың негізінде С. Волковке 

әкімшілік айыппұл салу және итті алып қою туралы қаулы қабылдады.      

Бұл жағдаятқа құқықтық баға беріңіз және ҚР ӘҚБтК нормаларына 

сәйкес істі мәні бойынша шешіңіз.  

 

Тақырып № 8. Әкімшілік құқық бұзушылық.  

Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 
Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған азамат А.-ны ұстау мақсатында 

полиция қызметкерлері азамат М.-нің меншігіндегі тұрғылықты жайға 

енуге талпыныс жасады. Азамат М. полиция қызметкерлерінің талабын 

орындаудан бас тартты және оны тұрғын үйіне қол сұғылмайтынымен 

негіздеді.   

Полиция қызметкерлері мен азамат М.-нің әрекеттері құқыққа сәйкес 

пе? Олардың әрекеттеріне құқықтық сипаттама беріңіз.  

 

Тақырып № 9. Кеден ісі саласындағы әкімшілік құқық 

бұзушылықтар.  

Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 
Соттың 09.03.2014 ж. қаулысы бойынша Алматы–Ташкент тас 

жолының 591 шақырымында көлік жүргізуші Б., 946 DBA мемлекеттік 

тіркеу нөмірімен «Kaessborer» маркасындағы көлік құралын басқарған, 

әрі жол жүрісі қағидаттарының 10.1 тармағын бұзу салдарынан, тұрақта 

тұрған О.-ның меншігіндегі Х 5901 ВРN мемлекеттік тіркеу нөмірімен 

«Ваз 21070» маркасындағы көлікті соққан. Жол көлік оқиғасы 

http://online.zakon.kz/%20Document/
http://online.zakon.kz/%20Document/
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салдарынан жәбірленуші О.-ның көлік құралына материалдық шығын 

келтірілген.  

Жуалы аудандық сотының 2014 жылғы 12 наурыздағы қаулысымен 

азамат Б., ӘҚБтК 468-бабының 1-бөлімінде қарастырылған әкімшілік 

құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп танылды және осы бап 

бойынша оған 9 айға дейінгі мерзімде көлік құралын басқару құқығынан 

айыру туралы жаза тағайындалды. Осыған дейін әкімшілік 

жауаптылыққа тартылмаған Б., өзінің кінәсін мойындады, әрі отбасын 

асырау үшін көлік жүргізуші болып жұмыс жасайтынын, ал көлік 

құралы оның өмiр сүруiнiң негiзгi заңды көзi болып табылатынын 

айтты. Жол жүрісі қағидаттарының бұзылуы қолайсыз ауа райы 

жағдайымен байланысты болғандықтан, құқық бұзушылық 

абайсыздықта жасалған болып табылды, сонымен қатар жәбірленуші О. 

құқық бұзушыға ешқандай, соның ішінде материалдық талаптар 

қоймады.  

Соттың қаулысына келіспеген құқық бұзушы Б., қаулыға шағым, ал 

прокурор наразылық білдірді. Апелляциялық сот бірінші инстанциялық 

соттың қаулысын өзгертті.     

Бірінші инстанциялық соттың қаулысына түсіндірме беріңіз, оны 

өзгертудің негіздерін айқындаңыз.  

 

Тақырып № 10. Әкімшілік жауаптылық. 

Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 
№1. Қазақстан Республикасы шекарасынан өту кезінде КАМАЗ көлік 

құралын тексерістен өткізу барысында, аға лейтенант К. Қайыров 

көліктің кузовынан кәмелетке толмаған, өзін И. Самутдинов деп атаған 

тұлғаны анықтады. Жасөспірім өзінде ақшасының, құжаттарының жоқ 

екендігін, Өзбекстанға туыстарына бара жатқанын, сол үшін көліктің 

кузовына мініп алғанын айтты. Көліктің жүргізушісі К. Дубров, ол 

басқарған көліктің кузовына мініп алған жасөспірім туралы ешқандай 

ақпарат бере алмады.            

Бұл жағдаятқа құқықтық баға беріңіз. К. Дубровқа қандай әкімшілік 

жаза тағайындалуы мүмкін?  

 

№2. 1994 жылы наурыз айында ауыр қылмысы үшін жазасын өтеп 

келген В. Медведев, ұзақ уақыт бойы жұмысқа орналаспаған, бірнеше 

рет қоғамдық орындарда мас күйінде болған, қасынан өтіп бара жатқан 

адамдарды балағаттап, ұрыс-керіс шығарған. Полицияның учаскелік 

инспекторының оған ескерту жасағанына қарамастан, ол әрекеттерін 

өзгертпеген. 1995 жылдың мамыр айында Медведевке бір жыл алты ай 

мерзімге әкімшілік қадағалау бекітілген. Оған сапар-жайларға, 

базарларға, мейрамханалар мен өзге де мекен-жайларға баруға және 

жеке шаруалары бойынша үйінен кешкі сағат 22-ден таңғы 6-ға дейін 

шығуға тыйым салынған. 1995 жылдың шілде айында жол 
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полициясының қызметкері В. Медведевті сағат 23.00 шамасында 

мотоциклді, оны айдау құқығының жоқтығына қарамастан, айдағаны 

және жылдамдықты асырғаны үшін тоқтатты және ұстады.  

Полицияның учаскелік инспекторының В. Медведевке қатысты 

әкімшілік ескерту жазасын қолдануға құқығы бар ма? В. Медведевке бір 

жарым жылға бекітілген әкімшілік қадағалау заңға сәйкес пе? В. 

Медведевке мотоциклді айдау құқығының жоқтығына қарамастан, 

айдағаны және жылдамдықты асырғаны үшін жауаптылығы туралы 

сұрақты қалай шешуге болады?         

 

Тақырып № 11. Әкімшілік жазалар.  

Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 
№1. 2015 жылдың 1 қарашасында сағат 01.00 минут шамасында 555 

мемлекеттік тіркеу нөмірімен «Ваз» маркасындағы көлік құралын 

жүргізуші Қ., Семей қаласы Бөгенбай көшесінде, маневр жасау кезінде 

жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етпей, көлік тұрағында 

тұрған F650KMN16 мемлекеттік тіркеу нөмірімен «Toyota Camry» 

маркасындағы К.-нің меншігіндегі көлік құралын соққан. Жол жүрісі 

қағидаларын бұзып, өзi қатысушы болып табылған жол-көлiк оқиғасы 

болған жерден кетiп қалған көлік жүргізуші Қ., ҚР ӘҚБтК 611-бабының 

2-бөлімінде қарастырылған құқық бұзушылықты жасаған.       

Сот отырысында көлік жүргізуші Қ. өзінің кінәсін толық мойындаған, 

жол-көлік оқиғасы болған жерден кетіп қалғанын, болған жай туралы 

полиция қызметкерлеріне хабарламағанын айтып, жасаған әрекетіне 

өкінген. Сот көлік жүргізуші Қ.-ны жол жүрісі қағидаларын бұзғаны 

және жол-көлiк оқиғасы болған жерден кетiп қалған үшін кінәлі деп 

танып, бір жылға көлік басқару құқығынан айыру әкімшілік жазасын 

тағайындаған. 

Бұл шешімді ҚР ӘҚБтК нормаларына сәйкес түсіндіріңіз.   

 

№2. Көлік жүргізуші К.М. Ыбраев, жол бойынан ауыр жарақат алған 

адамды көлігіне мінгізіп, жақын маңайдағы емханаға тез арада жеткізуге 

әрекет жасап, жолды қысқарту мақсатында жол қозғалысына рұқсат 

берілмеген көшеден өтті. Жол полициясы қызметкерімен тоқтатылған 

құқық бұзушы К.М. Ыбраевке 5000 теңге мөлшеріндегі айыппұл 

салынды. Бір айдан кейін К. Ыбраев аудандық сотқа, заңсыз 

жазаланғаны үшін шағым жасады. Сот шағым беру мерзімінің 

өткендігіне сілтеме жасап, шағымды қабылдамады.     

Қандай заңдылықтың бұзылуына жол берілді? Бұл жағдаят қалай 

шешілуі мүмкін?   

 

Тақырып № 12. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер 

бойынша іс жүргізу.  

Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 
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Көлікті басқара алмай қалған көлік жүргізуші А. Мышкин, жол 

қоршауын бұзып, оған залал келтірді. Іс бойынша түсіндірме беру 

кезінде А. Мышкин, жол қозғалысы жылдамдығын арттырмағанын, жол 

қоршауын соқпау үшін, уақытында көлікті тоқтатқанын, бірақ жол көк-

тайғақ болғандықтан, көлікті басқара алмай қалғанын, сонымен қатар, 

оның көлігі техникалық қарап-тексеруден уақытында өткенін және көлік 

дөңгелегінің қысқы мерзімге сәйкес келетінін айтты. Іс бойынша 

өндірісті қамтамасыз ету қажеттілігінен сараптама таңайындау үшін, 

осы фактіні нақтылау барысында әкімшілік тексеру жүргізу туралы 

анықтама толтырылды. Оны жүргізу процесінде (үрдісінде) және істі 

қарау барысында өзге де әрекеттер жүзеге асырылды. Сарапшылар жол 

қоршауына келтірілген залалды, жол қоршауына соғылу салдарынан 

пайда болған көліктің алдыңғы бөлігіндегі іздерді, көлікті тежеудегі 

іздерді, көлік дөңгелектеріндегі протекторлардың жағдайын, алдыңғы 

шынының сынған қалдықтарын зерделеді. Істі қараған лауазымды тұлға 

көліктің техникалық қарап-тексеру талонын тексеріп, жол-көлік оқиғасы 

болған күні, сол учаскеде жол бойында көк-тайғақтың болуын 

дәлелдейтін материалдарды зерделеп, жол қоршауын соққан кезде 

Мышкиннің көлігінде болған, оның апасынан куәлік айғақтарды алды.           

Аталғандардың ішінен әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша 

дәлелдемелер көздеріне жататындарын анықтаңыз. Берілген тізімнің 

ішінен қандай дәлелдеме түрлерін бөліп қарастыруға болады? Іс 

бойынша ақиқатты айқындау үшін, өзге қандай дәлелдемелерді 

анықтауға болады? 

 

Тақырып № 13. Әкімшілік-процестік (рәсімдік) қызмет. 

Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 
Университеттің бір корпусының коменданты студенттерге, темекіні 

арнайы бөлінген орындарда тартпағаны үшін, 500 теңге мөлшеріндегі 

айыппұл салған. Студенттердің қарсылығына, ол бұл шара заңда 

бекітілгенін, сондықтан ректордың бұйрығына сәйкес, коменданттың 

«қажетті шараларды қолдануға» өкілеттігі бар екендігін айтқан.     

Жағдаятты түсіндіріңіз. Ректордың бұйрығы мен коменданттың 

әрекеттеріне шағымдануға болады ма?   

 

Тақырып № 14. Әкімшілік юстиция.  

Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 
Талас аудандық сотының 2014 жылғы 13 ақпандағы қаулысымен Талас 

аудандық аумақтық бөлімде аға сот орындаушысы болып қызмет жасап 

жүрген азамат У., ҚР ӘҚБтК 524-бабында қарастырылған құқық 

бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп танылды және оған 20 айлық 

есептік көрсеткіш мөлшерінде әкімшілік айыппұл түріндегі жаза 

тағайындалды.   
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Осыған дейін, Талас аудандық сотының 2013 жылғы 24 желтоқсандағы 

қаулысына сәйкес, талапкер мен жауапкердің арасындағы дауларды 

медиация тәртібімен реттеу туралы келісім бекітілген, оған сәйкес 

жауапкер 2014 жылдың қаңтарынан бастап, 2016 жылдың қазанына 

дейін ай сайын, талапкердің пайдасына 8000 теңге мөлшеріндегі ақшаны 

төлейді, 270 000 теңге мөлшеріндегі қарыз өтелгенге дейін, ал талапкер 

жауапкерден орындауларды қабылдайды және осы даулы іс бойынша 

өзге ешқандай да қосымша талаптар қоймайды. Бұл ұйғарым 2014 

жылдың 10 қаңтарынан бастап заңды күшіне енген.    

Бірақ жауапкер өзіне артылған міндеттемелерді орындамаған, яғни 2014 

жылдың қаңтарынан бастап талапкердің пайдасына 8000 теңге 

мөлшеріндегі соманы төлемеген. Талапкердің өтініші бойынша 2014 

жылдың 31 қаңтарынан бастап атқарушылық қағазы толтырылған және 

Жамбыл облысының Талас аудандық аумақтық бөліміне орындау үшін 

жіберілген, оған талапкер мен жауапкердің арасындағы дауларды 

медиация тәртібімен реттеу туралы сот ұйғарымының көшірмесі қоса 

тіркелген.      

Талас аудандық аумақтық бөлімінің аға сот орындаушысы У., 2014 

жылғы 04 ақпандағы қаулысымен атқарушылық өндірісті қозғаудан бас 

тартты және атқарушылық парақты Талас аудандық сотына қайтарды, 

оны «Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi 

туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 2 сәуірдегі № 261-IV 

Заңының 9-бабының 1-тармағының 4-тармақшасына сәйкес 

атқарушылық құжаттардың тізімінде дауларды келісім тәртібімен реттеу 

туралы атқару парағының жоқтығымен, ал атқарушылық парақта 

азаматтық істі жауапкердің еркі бойынша тоқтату бойынша және 

мүліктік немесе мүліктік емес сипаттағы қандай да бір талаптардың 

жоқтығымен, сондай-ақ атқарушылық құжатта талаптар нақты, анық 

қойылмағандығымен негіздеді.   

Судья, Талас аудандық аумақтық бөлімінің аға сот орындаушысы У.-ге, 

атқарушылық өндірісті негізсіз қозғамағаны және заңсыз бас тартқаны, 

әрі соттың ұйғарымын орындамағанын және соттың қаулысының 

орындалуы қажеттігі туралы ауызша түсіндірген.  

Азаматтық іс бойынша шешіммен бірге, сотпен Жамбыл облысының сот 

актілерін орындау жөніндегі Департаменттің басшысының атына жеке 

ұйғарым шығарылды, онда Талас аумақтық бөлім қызметінде 

заңдылықты бұзу деректері (факт) орын алғандығы, одан әрі бұндай 

бұзушылықтарға жол бермеу үшін шаралар қолдану және кінәлі 

тұлғаларды тәртіптік жауаптылыққа тарту туралы баяндалды.  

Осы істі қарау кезінде сот орындаушысының тәртіптік жауаптылығы 

туралы мәселе негізделген болып табылады ма? Аға сот 

орындаушысының әрекеттерінде әкімшілік құқық бұзушылықтың 

құрамының элементтері бар ма?  
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Тақырып № 15. Экономика, әлеуметтік-мәдени, әкімшілік-саяси 

салаларды әкімшілік-құқықтық реттеу.   

Жағдаяттық есептер (кейстер/мини-кейстер) 
2014 жылдың 22-23 тамызында «EuroRSCGKazakhstan» ЖШС, Қ. 

Сағырбайұлы мен А. Пушкинді сүйістіріп қойған келбеттері 

бейнеленген постер өндіріп шығарған, әрі онда Алматы қаласының 

Құрманғазы – Пушкин көшесінің қиылысында орналасқан «Студия 69» 

жарнама клубының мекен-жайын көрсеткен. «EuroRSCGKazakhstan» 

ЖШС-нің әдепсіз жарнаманы өндіруі және таратуы, Қазақстан 

Республикасындағы жарнама туралы заңнаманы бұзу болып табылады.      

Осы дерек бойынша «EuroRSCGKazakhstan» ЖШС-не қатысты, ҚР 

ӘҚБтК 349-бабының 1-бөліміне сәйкес, әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы хаттама толтырылған.  

Сот отырысында «EuroRSCGKazakhstan» ЖШС-нің заңды өкілі Д.Н. 

Хамитжанова кінәсін мойындамаған, оның түсіндірмесі бойынша, 

жоғарыда аталған постер Бішкек қаласында өткізілетін «REDJOLBORS» 

Азия жарнама фестиваліне қатысу үшін өндірілген,  әрі фестивальде ол 

қола жүлдеге бағаланған. Ол тек постерді өндірген, бірақ оны 

таратпаған. Ал Қазақстандық Интернет желісінде оны азамат Г.К. 

Бугубаева таратқан. Адвокат Утебеков Д.Н., таратылған жарнаманың 

әдепке жат екендігін анықтау үшін, психологиялық және мәдени-тарихи 

сот сараптамасын жүргізу туралы өтініш жасаған. Сонымен қатар, ол 

Алматы қаласының ішкі саясат басқармасы, бұқаралық ақпарат 

құралдар аясында әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша 

өндірісті жүзеге асыратынын, әрі басқарманың хаттама толтыру 

бойынша құзыретін асыра пайдаланғанын, тағылған кінәнің бұқаралық 

ақпарат құралдарына қатысы жоқтығын айтты. Сондықтан, 

«EuroRSCGKazakhstan» ЖШС-не қатысты 2014 жылғы 18 қыркүйектегі 

әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманы заңсыз деп тануды және 

күшін жоюды, немесе мемлекеттік органға қайта рәсімдеуге қайтаруды 

сұрады.  

Сотта, Алматы қаласының ішкі саясат басқармасының бас маманы Х. 

Құрманбек, жоғарыда берілген деректермен келіспейтінін, Алматы 

қаласы ІІД-нен «EuroRSCGKazakhstan» ЖШС-гін «Студия 69» жарнама 

клубының жарнамалық ақпараттарын өндіруі және таратқаны үшін, 

әкімшілік жауаптылыққа тарту туралы материал түскендігін түсіндірді.   

Жоғарыда аталып өткен жарнамалық ақпарат, ұлы ақындардың бейнесін 

қорлау және адамгершілік пен мінез-құлықтың жалпы қабылданған 

нормаларын бұзу, әрі моральдық құндылықтарға қайшы болып 

табылады және қоғаммен қабылданбайды. Сол себепті, 

«EuroRSCGKazakhstan» ЖШС-не қатысты 2014 жылғы 18 кыркүйекте 

ҚР ӘҚБтК 349-бабының 1-бөлігі бойынша әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы хаттама толтырылған.  

Судья, іс материалдарын зерделеп, тараптардың түсіндірмелерін, 
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прокурордың заңды тұлғаны ҚР ӘҚБтК 349-бабының 1-бөлігі бойынша 

кінәлі деп тану және 120 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі 

әкімшілік айыппұл өндіру туралы пікірін тыңдады.   

ҚР «Жарнама туралы» 19.12. 2003 жылғы №508 заңының 3-бабының 1-

тармағына сәйкес, жарнама – адамдардың беймәлім тобына арналған 

және жеке немесе заңды тұлғаларға, тауарларға, тауар белгілеріне, 

жұмыстарға, көрсетілген қызметтерге қызығушылықты қалыптастыруға 

немесе қолдауға арналған және оларды өткізуге ықпал ететін кез келген 

нысанда, кез келген құралдардың көмегімен таратылатын және 

орналастырылатын ақпарат.   

Сот отырысында анықталды, 2014 жылдың 22-23 тамызында 

«EuroRSCGKazakhstan» ЖШС-мен Қ. Сағырбайұлы мен А. Пушкинді 

сүйістіріп қойған келбеттері бейнеленген постер өндіріліп шығарылған, 

постер Бішкек қаласында өткізілетін «REDJOLBORS» Азия жарнама 

фестиваліне қатысу үшін өндірілген, әрі онда Алматы қаласының 

Құрманғазы – Пушкин көшесінің қиылысында орналасқан «Студия 69» 

жарнама клубының мекен-жайы көрсетілген (ақпарат және клубта 

үстелдер тапсырысын қабылдау үшін телефон нөмірлері берілген). 

Сонымен қатар, «EuroRSCGKazakhstan» ЖШС, постерді «Facebook» 

әлеуметтік желісінің парақтарына енгізген. Осы мән-жайларды ескере 

отырып, судья «EuroRSCGKazakhstan» ЖШС-нің кінәсі анықталды және 

оның ҚР ӘҚБтК 349-бабының 1-бөлігі бойынша, Қазақстан 

Республикасы заңымен жарнамалауға тыйым салынған тауарларды 

өндірген және таратқан әрекеттері, дұрыс сараланған деп есептеді. Бұл 

деректер 18.09.2014 жылғы №20 әкімшілік құқық бұзушылық туралы 

хаттамамен, 25.08.2014 жылғы Д.Н. Хамитжанованың «Құрманғазы – 

Пушкин көшесінің қиылысында орналасқан гей клубтың мекен-жайын 

жеңіл есте сақтау үшін жасалған жарнама деп көрсетілген» 

түсіндірмесімен және іс материалдарына тіркелген өзге де 

мәлімдемелермен нақтыланды.            

ҚР ӘҚБтК 635-бабының 3-бөлігіне сәйкес, әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы хаттама толтырылған кезде өзіне қатысты іс қозғалып отырған 

заңды тұлғаның заңды өкіліне және іс бойынша өндіріске 

қатысушыларға, олардың құқықтары мен бостандықтарының 

түсіндірілгені туралы хаттамада белгіленген. ҚР ӘҚБтК 584-бабына 

сәйкес, Д.Н. Хамитжанова 18.09.2014 жылғы әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы хаттамаға, құқықтары түсіндірілгені жөнінде қол 

қойған.  

Сотпен қарастырылған, ҚР ӘҚБтК 636-бабының 1-бөлігінің 1-тармағына 

сәйкес, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша, әкімшілік 

құқық бұзушылық туралы хаттама толтыру құқығына, облыстың, 

республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандар, облыстық 

маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары ие болады. 

Сондықтан, Алматы қаласының ішкі саясат басқармасы, ҚР ӘҚБтК 349-
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бабына сәйкес, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтыруға 

құқылы. Сонымен қатар, адвокаттың таратылған жарнаманың әдепке 

жат екендігін анықтау үшін, психологиялық және мәдени-тарихи сот 

сараптамасын жүргізу туралы өтінішін негізсіз деп танылды, себебі 

постердің мазмұны ұлы ақындардың бейнесін қорлайды, ізгілік және 

адамгершілік нормаларын бұзады, әрі моральдық құндылықтарға қайшы 

болып табылады.          

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы толтырылған хаттама, ҚР ӘҚБтК 

635-бабына сәйкес келеді, сондықтан оны қайта рәсімдеуге қайтару 

қажеттілігі туындамайды. «EuroRSCGKazakhstan» ЖШС-гін әкімшілік 

жауаптылықтан босатуға негіз жоқ.  

Осы кейсті жан-жақты зерделеп, барлық мән-жайларды және жасалған 

құқық бұзушлықтың қоғамдық қауіптілігі мен сипатын ескере отырып, 

құқық бұзушылық субъектісін қандай әкімшілік жазаға тартуға 

болатынын айқындаңыз.  
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Административное право Республики Казахстан - фундаментальная 

отрасль права, изучаемая студентами юридических вузов. Поэтапное 

изучение правовых институтов административного права обусловлено 

кардинальным обновлением административного законодательства в 

контексте Стратегического плана развития Республики Казахстан до 

2020 года, Плана нации «100 конкретных шагов по реализации 5 

институциональных реформ» и Послания Президента Республики 

Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 31 января 2017 года 

«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» 

Динамичность административного права, характеризующаяся 

постоянными изменениями, как в системе государственных органов, так 

и в действующем административном законодательстве, предоставляет 

студентам возможность ориентироваться в вопросах правового 

регулирования отношений в области организации и функционирования 

государственного управления.  

В настоящее время наступил период серьезного реформирования 

административного права, пересматриваются традиционные 

теоретические воззрения; развиваются и рассматриваются новые 

направления в реализацию пункта 2.2 Концепции правовой политики 

Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года; совершенствуется 

административно-правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности, таможенного дела. 

Целевое назначение дисциплины «Административное право 

Республики Казахстан» состоит в привитии студентам комплекса 

знаний, умений и навыков, необходимых для последующего выполнения 

ими своих профессиональных служебных обязанностей. 

Задачи дисциплины: сформировать у студентов знания о пpедмете, 

механизме администpативно-пpавового pегулиpования; привить 

будущим специалистам практические навыки анализа и решения 

правовых ситуаций, принятия управленческих решений. 

Пререквизиты: Теория государства и права, Конституционное право 

Республики Казахстан. 

Постреквизиты: Уголовное право Республики Казахстан, Уголовное 

процессуальное право Республики Казахстан, Финансовое и налоговое 

право Республики Казахстан, Гражданское право Республики Казахстан, 

Гражданское процессуальное право Республики Казахстан. 

Студенты, изучив дисциплину «Административное право Республики 

Казахстан», должны: 

знать: основные понятия, категории административного права; 

современные тенденции развития административного законодательства 

и практику его применения; 
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уметь: анализировать юридические факты, возникающие в 

административно-правовых и деликтных правоотношениях; связывать 

знания, полученные в результате изучения дисциплины с 

общественными, экономическими и политическими изменениями в 

стране. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общие компетенции (ОК): 

- знает социально-этические ценности, основанные на традициях, 

обычаях, общественных нормах и ориентироваться на них в своей 

профессиональной деятельности; 

- соблюдает нормы деловой этики, владеет этическими и правовыми 

нормами поведения; 

- способен быть толерантным к традициям, культуре всех этносов 

Казахстана; 

- знает основы правовой системы и законодательства Казахстана; 

- знает тенденции социального и политического развития общества; 

- умеет адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях; 

- способен работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, 

предлагать новые решения; 

- умеет находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением 

коллектива; 

профессиональные компетенции (ПК):  

способен: 

- участвовать в разработке правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; 

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

- принимать решения и в рамках своих полномочий совершать 

юридические действия в соответствии с законом; 

- применять правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

- юридически правильно квалифицировать юридические факты и 

обстоятельства; 

- выявлять, пресекать, раскрывать правонарушения; 

- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению; 

- выявлять, давать оценку коррупционного поведения; 

- владеет навыками подготовки юридических документов в сфере 

государственного управления; 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
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- готов принимать участие в проведении правовой экспертизы проектов 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции. 
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II. ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема № 1. Понятие, предмет, метод административного права. 

Система и источники административного права 

 

1. Содержание темы 

Административное право как отрасль права. Понятие и предмет 

административного права. Функции и принципы административного 

права. Понятие, особенности государственного управления. Взаимосвязь 

и соотношение исполнительной власти и государственного управления. 

Понятие и виды административно-правовых методов. Особенности 

применения административных методов в таможенном праве. 

Соотношение и различия административного права от 

конституционного, гражданского и уголовного права. Система 

административного права как отрасли права. Понятие и механизм 

административно-правового регулирования. Правовые институты общей 

и особенной частей административного права. Административное право 

как наука и учебная дисциплина. Место административного права в 

правовой системе Республики Казахстан. Общая характеристика 

административного права зарубежных стран. Понятие 

административного законодательства, его система и задачи.  

2. Связь темы лекционного и семинарского занятия с 

компетенциями, приобретаемыми студентами после освоения 

данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

– знанием основ правовой системы и законодательства Казахстана; 

– способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования; 

– способностью применять теоретические знания, практические навыки 

и умения для проведения научных исследований, организации учебного 

процесса и аналитической работы над новым учебным материалом. 

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– роль и место административного права в системе права Республики 

Казахстан; 

– особенности методов административно-правового регулирования;  

– систему административного права и административного 

законодательства. 

Уметь: 
– применять нормы административного законодательства при решении 

кейсов.  

3. Судебная и административная практика 
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Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

20 июня 2005 года № 3«О судебной практике применения 

законодательства об административном надзоре» // 

sud.gov.kz/.../normativnye_postanovleniya_verhovnogo_suda_respubliki_kaz

ahstan 

4. Рекомендуемые источники 

1. Конституция РК от 30 августа 1995 года // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029 

2. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК Об 

административных правонарушениях (дата изменения: 10.02.2017) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

3. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553.— ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 9-15, 18). 

4. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 5-47).  

5. Подопригора Р.А. Введение в административное право // 

https://www.zakon.kz/4738084-vvedenie-v-administrativnoe-pravo.html 

6. Подопригора Р.А. Административное право как отрасль публичного 

права // https://www.zakon.kz/4738175-administrativnoe-pravo-kak-

otrasl.html 

7. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 23-49) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf  

8. Габдуалиев М.Т. К вопросу об актах официального толкования и 

официального разъяснения нормативных правовых актов: пределы и 

возможности законодательного регулирования // 

https://www.zakon.kz/4662806-k-voprosu-ob-aktakh-oficialnogo.html 

9. Подопригора Р.А. Административное право в постсоветском 

Казахстане: история и реалии // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35734248 

 

Тема № 2. Нормы административного права и административно-

правовые отношения 

 

1. Содержание темы 

Понятие и особенности административно-правовых норм. Виды норм 

административного права и их реализация. Соотношение норм 

https://www.zakon.kz/4738084-vvedenie-v-administrativnoe-pravo.html
https://www.zakon.kz/4738175-administrativnoe-pravo-kak-otrasl.html
https://www.zakon.kz/4738175-administrativnoe-pravo-kak-otrasl.html
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
https://www.zakon.kz/4662806-k-voprosu-ob-aktakh-oficialnogo.html
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административного права с нормами смежных отраслей. Понятие, 

особенности и виды административно-правовых отношений. Понятие и 

соотношение административной правоспособности и административной 

дееспособности. Понятие административной правосубъектности. Объект 

и субъекты административных правоотношений. Содержание 

административных правоотношений. Юридические факты в 

административном праве. Классификация административных 

правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 

административных правоотношений. 

2. Связь темы лекционного и семинарского занятия с 

компетенциями, приобретаемыми студентами после освоения 

данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

–соблюдать правила и нормы, установленные и санкционированные 

государством. 

– выбор способов осуществления профессиональной деятельности; 

оценка результатов и качества выполняемых действий. 

– осуществление эффективного поиска и применения полученной 

информации для профессионального и личностного роста. 

– ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– содержание административных правоотношений, их классификацию; 

– основания возникновения, изменения и прекращения 

административных правоотношений. 

Уметь: 
– анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

административных правоотношений. 

3. Судебная и административная практика 

Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 

22 декабря 2016 года № 12 «О некоторых вопросах применения судами 

норм Общей части Кодекса Республики Казахстан об административных 

правонарушениях» // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35063227#pos=1;-277 

(https://tengrinews.kz/zakon/verhovnyiy_sud_respubliki_kazahstan/natsional

naya_bezopasnost/id-P160000012S/) 

4. Рекомендуемые источники 

1. Конституция РК от 30 августа 1995 года // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029 

2. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35063227#pos=1;-277
https://tengrinews.kz/zakon/verhovnyiy_sud_respubliki_kazahstan/natsionalnaya_bezopasnost/id-P160000012S/
https://tengrinews.kz/zakon/verhovnyiy_sud_respubliki_kazahstan/natsionalnaya_bezopasnost/id-P160000012S/
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553.— ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 16-17).  

3. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 48-

71).  

4. Подопригора Р.А. Административное право как отрасль публичного 

права // https://www.zakon.kz/4738175-administrativnoe-pravo-kak-

otrasl.html 

5. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 52-59) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf  

6. Некоторые вопросы, возникающие при применении 

административного законодательства. Теория и практика 

(А.Турсунбеков, Председатель Административного суда г. Павлодара) // 

http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=30592246 

7. Жумагулов М.И. Систематизация норм административного права 

Республики Казахстан: история, процесс и перспективы. 

Международная научно-практическая конференция «Конституция – 

основа динамичного и стабильного развития общества и государства», 

посвященная 25-летию Независимости и Дню Конституции Республики 

Казахстан. 29-30 августа 2016г. 

 

Тема № 3. Субъекты административного права. Взаимодействие 

между государственными органами. 

 

1. Содержание темы 

Граждане Республики Казахстан как субъекты административного 

права, реализация прав и обязанностей в сфере государственного 

управления. Основные средства защиты прав и законных интересов 

граждан. Право на административное и судебное обжалование. 

Особенности правового статуса иностранцев и лиц без гражданства. 

Временное пребывание, временное проживание, постоянное проживание 

иностранных граждан на территории Казахстана: сроки, выдача 

разрешения. Паспортный режим в Республике Казахстан. 

Регистрационный режим. Место и роль Президента Республики 

Казахстан в системе исполнительной власти. Правовой статус и 

структура Администрации Президента Республики Казахстан. Понятие 

и правовой статус органов исполнительной власти. Признаки органа 

исполнительной власти, характеризующие его административную 

правосубъектность. Функции органов исполнительной власти. Основные 

направления деятельности. Правительство, центральные 

https://www.zakon.kz/4738175-administrativnoe-pravo-kak-otrasl.html
https://www.zakon.kz/4738175-administrativnoe-pravo-kak-otrasl.html
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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исполнительные органы, ведомства, комитеты, территориальные органы. 

Местные исполнительные и представительные органы. Структурные 

подразделения. Косультативно-совещательные органы. Специальные 

государственные комиссии. Взаимодействие в сфере государственного 

управления. Организации как коллективные субъекты 

административного права: классификация. Регламентация правового 

статуса организаций с правами юридических лиц в Республике 

Казахстан. 

2. Связь темы лекционного и семинарского занятия с 

компетенциями, приобретаемыми студентами после освоения 

данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

– ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

– способностью использовать теоретические знания, практические 

навыки и умения для организации научных и научно-прикладных 

исследований, учебного процесса, аналитической деятельности. 

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– основные средства защиты прав и законных интересов граждан; 

– содержание элементов административной правосубъектности граждан 

и юридических лиц;  

– основания и пределы ограничения административной дееспособности 

субъектов административного права; 

– структуру органов исполнительной власти. 

Уметь: 

– грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовым вопросам. 

3. Судебная и административная практика 

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

13 декабря 2013 года № 4 «О судебной практике рассмотрения дел о 

выдворении иностранцев или лиц без гражданства за пределы 

Республики Казахстан» (с изменениями от 24.12.2014 г.) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31494880#pos=0;200 

Справка-анализ по гражданским делам о выдворении иностранца или 

лица без гражданства за пределы Республики Казахстан за 2015 год и І-

полугодие 2016 года // http://alm.sud.kz/rus/content/spravka-analiz-po-

grazhdanskim-delam-o-vydvorenii-inostranca-ili-lica-bez-grazhdanstva-za 

4. Рекомендуемые источники 

1. Конституция РК от 30 августа 1995 года // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029  

2. Конституционный закон Республики Казахстан от 26 декабря 1995 

года № 2733 «О Президенте Республики Казахстан» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/_ Z950002733 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003831897
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3. Конституционный закон Республики Казахстан от 18 декабря 1995 г. 

№ 2688 «О Правительстве Республики Казахстан» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002688_ 

4. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК Об 

административных правонарушениях (дата изменения: 10.02.2017) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

5. Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года № 2337 «О 

правовом положении иностранцев» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 22.12.2016 г.) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003764 

6. Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 221-III «О 

порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 04.12.2015 г.) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086115#pos=0;0 

7. Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О 

местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 

Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.12.2016 

г. // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1021546 

8. Указ Президента Республики Казахстан от 11 марта 2008 года № 552 

«Об утверждении Положения об Администрации Президента 

Республики Казахстан» // http://adilet.zan.kz/rus/docs/U080000552_ 

9. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553.— ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 23-36). 

10. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 71-

150; стр. 273-304). 

11. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 101-139) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

 

Тема № 4. Государственная служба в Республике Казахстан. 

Особенности порядка поступления, прохождения и прекращения 

службы в таможенных органах. 

 

1. Содержание темы 

Понятие, принципы государственной службы. Карьерная модель 

государственной службы: особенности, правовое закрепление. Виды 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002688_
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003764
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086115#pos=0;0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U080000552_
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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государственной службы. Понятие и правовой статус государственных 

служащих. Поступление на государственную службу. Прохождение 

государственной службы. Ограничения, связанные с пребыванием на 

государственной службе. Классификация государственных служащих: 

политические государственные служащие, административные 

государственные служащие корпусов «А» и «Б». Реестр должностей 

политических и административных государственных служащих. 

Ответственность государственных служащих. Особенности службы в 

правоохранительных органах. Перечень должностей оперативно-

следственных подразделений Комитета государственных доходов и 

территориальных органов Комитета государственных доходов 

Министерства финансов Республики Казахстан (служба экономических 

расследований), замещаемых на конкурсной основе. Условия 

проведения конкурса для занятия должностей в оперативно-

следственных подразделениях органов государственных доходов 

(служба экономических расследований). Медицинское и 

психофизиологическое освидетельствование, в том числе 

полиграфологическое исследование, в военно-врачебных комиссиях для 

определения пригодности к службе. Прохождение стажировки для 

занятия должностей в оперативно-следственных подразделениях 

органов государственных доходов (служба экономических 

расследований). Основания прекращения службы, службы в оперативно-

следственных подразделениях Комитета государственных доходов и 

территориальных органов Комитета государственных доходов 

Министерства финансов Республики Казахстан. Основания, условия и 

порядок увольнения сотрудников таможенной службы. 

2. Связь темы лекционного и семинарского занятия с 

компетенциями, приобретаемыми студентами после освоения 

данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

– стремление работать на благо общества и государства. 

– умение применять знание правовых актов в профессиональной 

деятельности;  

– ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

– умение анализировать и оценивать сложившуюся ситуацию на 

практике, принимать решение, основанное на нормах закона. 

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 

– принципы, цели и задачи государственной службы принцип 

построения государственной службы в Республике Казахстан; 

– особенности службы в таможенных органах;  

– основания привлечения сотрудников к дисциплинарной, 

административной ответственности; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000683#z5
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Уметь: 

– проводить анализ норм действующего законодательства о 

государственной службе. 

3. Судебная и административная практика 

Аналитическая справка по результатам внешнего анализа 

коррупционных рисков в деятельности Комитета административной 

полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан, 

управлений административной полиции и местной полицейской службы 

ДВД городов Астана, Алматы, областей и на транспорте // 

http://kyzmet.gov.kz/ru/pages/analiticheskaya-spravka-po-rezultatam-

vneshnego-analiza-korrupcionnyh-riskov-v-deyatelnosti-0 

4. Рекомендуемые источники 

1. Закон Республики Казахстан «О государственной службе Республики 

Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

20.12.2016 г.) //  

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36786682 

2. Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 380-IV «О 

правоохранительной службе» //  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000380#z87 

3. Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года 

№150 «Об утверждении Реестра должностей политических и 

административных государственных служащих» (с изменениями по 

состоянию на 04.11.2016 г.) //  

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39672719#pos=1;-142 

4. Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 

153 «О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и 

правил поведения государственных служащих Республики Казахстан» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000153#z42  

5. Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 

155 «Об утверждении Правил проведения внешнего анализа 

коррупционных рисков» // http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000155 

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 

2014 года № 683 «Об утверждении Правил прохождения 

полиграфологического исследования в правоохранительных органах 

Республики Казахстан» // http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000683#z5 

7. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 ноября 2014 

года № 498. «О некоторых вопросах прохождения службы в оперативно-

следственных подразделениях органов государственных доходов 

(служба экономических расследований)» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14E0009933#z663 

8. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 января 2015 

года № 56 «О некоторых вопросах прохождения службы в оперативно-

следственных подразделениях органов государственных доходов 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005069672
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36786682
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000380#z87
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004934166
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39672719#pos=1;-142
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000153#z42
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000683#z5
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14E0009933#z663
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(служба экономических расследований)» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15E0010367 

9. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 152-

164). 

10. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553.— ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 28-30). 

11. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 139-153) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

12. В РК вводится ответственность первых руководителей госорганов за 

неисполнение бюджета // https://www.zakon.kz/4740654-v-rk-vvoditsja-

otvetstvennost-pervykh.html 

13. Жумагулов М.И. Об этапах модернизации системы государственного 

управления // Перспективы развития государственной службы 

Республики Казахстан на современном этапе // Научно-политический 

журнал: «Государственная служба». Российская Академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. №6 (98), 

ноябрь-декабрь 2015г., г.Москва. - С.76-78. 

14. Дуйсенов Э.Э. Комментарий к Закону Республики Казахстан «О 

государственной службе Республики Казахстан» (постатейный). 

Издание второе (дополненное): изд-во «Асыл кітап», Алматы, 2016 г. 

 

Тема № 5. Административно-правовые формы реализации 

исполнительной власти в Республике Казахстан. 

 

1. Содержание темы 

Понятие, признаки административно-правовых форм реализации 

исполнительной власти. Административно-правовые акты 

индивидуального применения: понятие, правовое закрепление. 

Требования к правовым актам государственных органов. Соотношение 

понятий «признаки индивидуального правового акта» и «требования, 

предъявляемые к индивидуальному правовому акту». Инициирование 

принятия индивидуального административно-правового акта. 

Обсуждение и согласование подготовленного проекта решения и 

соответствующего правового акта. Окончательное внешнее выражение 

решения и оформление правового акта. Юридическая сила и действие 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
https://www.zakon.kz/4740654-v-rk-vvoditsja-otvetstvennost-pervykh.html
https://www.zakon.kz/4740654-v-rk-vvoditsja-otvetstvennost-pervykh.html
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индивидуального административно-правового акта. Исполнение 

административно-правовых актов индивидуального применения. 

Недействительность административного акта. Приостановление 

исполнения и прекращение действия административного акта. 

Подзаконные административно-правовые акты: виды, стадии принятия. 

Административный договор как самостоятельная форма управления. 

Юридически значимые действия как правовая и неправовая 

организационная формы управленческой деятельности. Предписание как 

внешний правовой акт таможенного органа. Неправовые формы 

реализации исполнительной власти: организационные и материально-

технические. Административные акты как основания возникновения 

гражданских прав и обязанностей. 

2. Связь темы лекционного и семинарского занятия с 

компетенциями, приобретаемыми студентами после освоения 

данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

– умение применять знание правовых актов в профессиональной 

деятельности;  

– ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

– умение анализировать административные акты на предмет их 

соответствия требованиям закона. 

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– правовые и неправовые формы управленческой деятельности; 

– стадии принятия административного акта;  

– акты, издаваемые должностными лицами таможенных органов; 

– основания признания индивидуального административного акта 

недействительным. 

Уметь: 
– проводить анализ норм действующего законодательства о 

государственной службе. 

- составлять административно-правовые акты индивидуального 

применения.  

- применять на практике правовые акты при разрешении практических 

ситуаций. 

3. Судебная и административная практика 

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

24 декабря 2010 года № 20 «О некоторых вопросах применения судами 

норм главы 27 Гражданского процессуального кодекса Республики 

Казахстан» // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30922992#pos=0;200 

4. Рекомендуемые источники 

1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть). Принят 
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Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 г. // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061 

2. Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года № 107-II «Об 

административных процедурах» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 06.04.2016 г.) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020750 

3. Закон Республики Казахстан «О правовых актах» от 6 апреля 2016 

года № 480-V //  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37312788 

4. Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 

«О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 

2010 до 2020 года» // http://adilet.zan.kz/rus/docs/U090000858_ 

5. Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 

от 27 февраля 2013 года № 1 «О судебной практике применения 

налогового законодательства» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P130000001S#z90 

6. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 153-212) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

7. «Вступление в силу...» и «введение в действие...» нормативных 

правовых актов Республики Казахстан (И.Ю. Лоскутов, начальник 

Производственного департамента компании «ЮрИнфо») //  

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1034300#pos=0;0 

8. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553.— ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 38-54). 

 

Тема № 6. Административные процедуры и их место в системе 

административного права и законодательства Республики 

Казахстан. 

 

1. Содержание темы 

Понятие и принципы административных процедур. Зарубежная 

практика применения административных процедур. Основные элементы 

административной процедуры. Стадии и виды административных 

процедур. Значение административных процедур в практике 

государственного управления. Административное производство: 

понятие и правовое закрепление. Правовая регламентация 

административных процедур в деятельности должностных лиц, 

государственных служащих. 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000064688
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020750
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37312788
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1034300#pos=0;0
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2. Связь темы лекционного и семинарского занятия с 

компетенциями, приобретаемыми студентами после освоения 

данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

– умение организовать и осуществлять профессиональную деятельность 

в целях обеспечения реализации прав и свобод человека и гражданина, а 

также законных интересов организаций. 

– ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

– умение анализировать административные акты на предмет их 

соответствия требованиям закона. 

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 

– содержание и принципы административных процедур; 

– значение административных процедур в управленческой деятельности;  

– международный опыт применения административных процедур. 

Уметь: 
– обнаружить в структуризации процедурных правовых норм пробелы и 

противоречия. 

– оценивать с позиции юридической значимости и практической 

полезности административно-правовые процедуры.  

3. Судебная и административная практика 

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

19 декабря 2003 года № 12 «Об ответственности за неисполнение 

судебных актов» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

24.12.2014 г.) //  

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1045935#pos=1;-245 

4. Рекомендуемые источники 

1. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК Об 

административных правонарушениях (дата изменения: 10.02.2017) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

2. Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года № 107-II «Об 

административных процедурах» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 06.04.2016 г.) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020750 

3. Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О 

разрешениях и уведомлениях» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 10.02.2017 г.) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548200 

4. Досье на проект Закона Республики Казахстан «Об административных 

процедурах» (март 2015 года) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30931540#pos=0;200 

5. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 214-270) // 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000121901
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000064688
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020750
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004004114
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548200
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30931540#pos=0;200
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http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

 

Тема № 7. Административное принуждение. Особенности мер 

административного принуждения в области таможенного дела.  

 

1. Содержание темы 

Понятие и особенности административного принуждения. Признаки 

административного принуждения, отличающие от других мер 

государственного принуждения. Классификация мер административного 

принуждения по цели и основаниям применения. Меры 

административного предупреждения. Меры административного 

пресечения. Меры административно-процессуального обеспечения. 

Меры административной ответственности. Меры возмещения 

причиненного ущерба, восстановления нарушенных прав. Меры 

административного принуждения, применяемые в области таможенного 

дела: обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов; проверка 

документов и сведений; устный опрос; получение объяснений; 

таможенное наблюдение; таможенный осмотр; таможенный досмотр; 

личный таможенный досмотр; проверка маркировки товаров 

специальными марками, наличия на них идентификационных знаков; 

таможенный осмотр помещений и территорий; учет товаров, 

находящихся под таможенным контролем; проверка системы учета 

товаров и отчетности по ним; таможенная проверка. 

2. Связь темы лекционного и семинарского занятия с 

компетенциями, приобретаемыми студентами после освоения 

данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

– умение организовать и осуществлять профессиональную деятельность 

в целях обеспечения реализации прав и свобод человека и гражданина, а 

также законных интересов организаций. 

– ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

– умение анализировать и оценивать сложившуюся ситуацию на 

практике, принимать решение, основанное на нормах закона. 

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– признаки административного принуждения, отличающие от других 

мер государственного принуждения. 

– особенности мер административного принуждения в области 

таможенного дела. 

Уметь: 
– различать меры административного принуждения по цели и 

основаниям применения.  

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001497610
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001503281
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001503281
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001497688
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001503280
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001503279
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001503278
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001503277
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001503276
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001503275
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001503275
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001497689
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001503274
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001503274
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001497690
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001497690
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001503273
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3. Судебная и административная практика 

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

9 апреля 2012 года № 1 «О применении мер обеспечения производства 

по делам об административных правонарушениях» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 25.11.2016 г.) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31157624#pos=0;200 

4. Рекомендуемые источники 

1. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК Об 

административных правонарушениях (дата изменения: 10.02.2017) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

2. Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 года № 296-IV «О 

таможенном деле в Республике Казахстан» (Таможенный кодекс) (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062#pos=0;0 

3. Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 199-V «Об 

органах внутренних дел Республики Казахстан» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 30.12.2016 г.) //  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31538985 

4. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 373-

397). 

5. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 271-280) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

6. Жумагулов М.И. К вопросу о правовой природе мер 

административного пресечения как одной из форм обеспечения 

административно-правового принуждения // Заң және заман. - 2009. - 

№8(105). - С.69. 

7. Жумагулов М.И. Административно-превентивные меры в системе 

института административно-правового принуждения. Материалы 

научной конференции «Формирование сильного и успешного 

государства в новой глобальной реальности». Выпуск №4 «Актуальные 

проблемы государства и права». Университет КазГЮУ. НИИ правовой 

политики и конституционного законодательства. 20 января 2016 года, 

Астана: ТОО «КазГЮУ Консалтинг», 2016г., стр. 141-149. 

8. Меры административного процессуального принуждения в проекте 

Административного процессуального кодекса Республики Казахстан // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30753739#pos=1;-178 

 

Тема № 8. Административное правонарушение.  

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002388823
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002388823
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062#pos=0;0
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003974543
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003974543
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31538985
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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1. Содержание темы 

Понятие административного правонарушения. Основные признаки 

административного правонарушения. Соотношение и различия понятий 

«административное правонарушение», «административный проступок», 

«дисциплинарный проступок». Состав административного 

правонарушения. Признаки состава административного 

правонарушения. Статус физического лица в качестве субъекта 

административного правонарушения. Специальный административно-

правовой статус субъекта административного правонарушения. 

Субъективная сторона административного правонарушения. Формы 

вины: умысел, неосторожность. Специальные правила о вине в 

отношении юридических лиц. Объект административного 

правонарушения: понятие, виды. Объективная сторона 

административного правонарушения: понятие, признаки. Длящееся 

правонарушение, неоднократность, повторность.  

2. Связь темы лекционного и семинарского занятия с 

компетенциями, приобретаемыми студентами после освоения 

данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

– умение организовать и осуществлять профессиональную деятельность 

в целях обеспечения реализации прав и свобод человека и гражданина, а 

также законных интересов организаций. 

– ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

– умение анализировать и оценивать сложившуюся ситуацию на 

практике, принимать решение, основанное на нормах закона.  

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– понятие, признаки административного правонарушения, его отличие 

от административного проступка и дисциплинарного проступка. 

– особенности административно-правового статуса должностного лица, 

военнослужащего, прокурора и иных лиц, на которых распространяется 

действие дисциплинарных уставов либо специальных положений; 

юридических лиц; иностранцев, иностранных юридических лиц и лиц 

без гражданства 

Уметь: 
– выявлять основные и факультативные признаки административных 

правонарушений, состав административного правонарушения.  

3. Судебная и административная практика 

Несоответствие выводов судьи о фактических обстоятельствах дела, 

изложенных в постановлении по делу об административном 

правонарушении, исследованным при рассмотрении жалобы, протеста 

доказательствам, явилось основанием к отмене постановления по делу 

об административном правонарушении (извлечение) - постановление 
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3на-18-13 // Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан 5/2013, 

с.29-31 // http://sud.gov.kz/sites/default/files/page_docs/byulleteni-

5_2013.pdf 

Качество рассмотрения дел по административным правонарушениям за 

2016 год // http://astana.sud.kz/rus/content/kachestvo-rassmotreniya-del-po-

administrativnym-pravonarusheniyam-za-2016-goda 

4. Рекомендуемые источники 

1. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК Об 

административных правонарушениях (дата изменения: 10.02.2017) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

2. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 435-

449). 

3. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553.— ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 59-67). 

4. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 291-292) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

5. Панкова О.В. Административные правонарушения в области 

дорожного движения [Электронный ресурс]: комментарий к главе 12 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях/ Панкова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Статут, 2016.— 600 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49111.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Тема № 9. Административные правонарушения в сфере 

таможенного дела.  

 

1. Содержание темы 

Административные правонарушения в сфере таможенного дела по 

КоАП РК (статьи 521-558). Квалификация административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов. 

Составы административных правонарушений в области таможенного 

дела. Выявление и документирование административных 

правонарушений в области таможенного дела. Проведение таможенного 

контроля и документирование правонарушений при их 

непосредственном обнаружении. Документирование административных 

http://sud.gov.kz/sites/default/files/page_docs/byulleteni-5_2013.pdf
http://sud.gov.kz/sites/default/files/page_docs/byulleteni-5_2013.pdf
http://astana.sud.kz/rus/content/kachestvo-rassmotreniya-del-po-administrativnym-pravonarusheniyam-za-2016-goda
http://astana.sud.kz/rus/content/kachestvo-rassmotreniya-del-po-administrativnym-pravonarusheniyam-za-2016-goda
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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правонарушений при поступлении в таможенный орган материалов, 

содержащих данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения. Выявление и документирование 

нарушений таможенного законодательства в ходе проведения 

специальных мероприятий.  

2. Связь темы лекционного и семинарского занятия с 

компетенциями, приобретаемыми студентами после освоения 

данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

– умение организовать и осуществлять профессиональную деятельность 

в целях обеспечения реализации прав и свобод человека и гражданина, а 

также законных интересов организаций. 

– ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

– умение анализировать и оценивать сложившуюся ситуацию на 

практике, принимать решение, основанное на нормах закона. 

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– составы административных правонарушений в сфере таможенного 

дела. 

Уметь: 
– выявлять и документировать нарушения таможенного и 

административного законодательства.  

3. Судебная и административная практика 
Обзор судебной практики по делам об оспаривании решений и действий 

(бездействий) органов государственной власти, местного 

самоуправления, должностных лиц и государственных служащих за 

период с 2008 по 1-е полугодие 2011 года, Алматы 2011 г. Таможенные 

споры. // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31128040#pos=0;0 

4. Рекомендуемые источники 
1. Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 года № 296-IV «О 

таможенном деле в Республике Казахстан» (Таможенный кодекс) (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062#pos=0;0 

2. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК Об 

административных правонарушениях (дата изменения: 10.02.2017) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

3. Зубач А.В. Выявление и основы расследований административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 132 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27970.— ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 16-96). 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31128040#pos=0;0
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062#pos=0;0
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4. Борьба с преступлениями и правонарушениями в сфере таможенного 

дела. Административная практика. // 

http://keden.kz/ru/press_reliase.php?id=8035 

5. Айткалиева К. Административные правонарушения в сфере 

таможенного дела // https://www.zakon.kz/4819019-administrativnye-

pravonarushenija-v.html  

 

Тема № 10. Административная ответственность.  

 

1. Содержание темы 

Административная ответственность: понятие, особенности, отличающие 

от иных видов юридической ответственности. Нормативное закрепление 

административной ответственности. Система Кодекса Республики 

Казахстан об административных правонарушениях. Субъекты 

административной ответственности, их признаки. Отдельная категория 

субъектов административной ответственности. Особенности 

административной ответственности несовершеннолетних, сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, иностранцев и лиц без 

гражданства. Ответственность таможенных органов и их должностных 

лиц. Лица, обладающие привилегиями и иммунитетом от 

административной ответственности. Особые субъекты 

административной ответственности: беременные женщины, женщины, 

имеющие детей в возрасте до 14 лет, инвалиды I и II групп, лица, 

достигшие пенсионного возраста (женщины – 58 и мужчины – 63 лет). 

Виды юридических лиц как субъектов административной 

ответственности. Обстоятельства отягчающие, смягчающие и 

исключающие административную ответственность. Давность 

привлечения к административной ответственности. Дисциплинарная и 

гражданско-правовая ответственность в административном праве. 

2. Связь темы лекционного и семинарского занятия с 

компетенциями, приобретаемыми студентами после освоения 

данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

– уметь критически оценивать ситуацию с использованием полученных 

знаний и опыта, принимать решение на основе обобщения информации. 

– уметь правильно применять нормы административного и таможенного 

законодательства. 

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– особенности привлечения к административной ответственности 

субъектов права; 

– систему Кодекса Республики Казахстан об административных 

правонарушениях;  

http://keden.kz/ru/press_reliase.php?id=8035
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– особенности привлечения к административной ответственности в 

сфере таможенного дела. 

Уметь: 
– выявлять и документировать нарушения таможенного и 

административного законодательства.  

3. Судебная и административная практика 
Суды, правомочные пересматривать постановления по делам об 

административных правонарушениях, не вправе исследовать новые 

доказательства, поэтому в случае необоснованного прекращения 

производства по делу оспариваемый судебный акт подлежит отмене с 

возобновлением производства по делу и направлением его на новое 

рассмотрение постановление (извлечение) - 3на-19-13 // Бюллетень 

Верховного Суда Республики Казахстан 5/2013, стр.31-33 //  

http://sud.gov.kz/sites/default/files/page_docs/byulleteni-5_2013.pdf 

4. Рекомендуемые источники 
1. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК Об 

административных правонарушениях (дата изменения: 10.02.2017) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

2. Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 года № 296-IV «О 

таможенном деле в Республике Казахстан» (Таможенный кодекс) (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062#pos=0;0 

3. Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V «О 

государственной службе Республики Казахстан» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 20.12.2016 г.) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36786682 

4. Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О 

противодействии коррупции» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 30.11.2016 г.) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33478302 

5. Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года №152 

«Об утверждении Правил наложения дисциплинарного взыскания на 

государственных служащих» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000152#z163 

6. Указ Президента Республики Казахстан от 5 июля 2007 года № 364 

«Об утверждении дисциплинарного устава Вооруженных Сил, других 

войск и воинских формирований Республики Казахстан (с изменениями 

по состоянию на 02.02.2016 г.) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30112029#pos=1;-277 

7. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 288-295; 308-309) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

8. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

http://sud.gov.kz/sites/default/files/page_docs/byulleteni-5_2013.pdf
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062#pos=0;0
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36786682
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33478302
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000152#z163
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000641606
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003490657
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553.— ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 59-67). 

 

Тема № 11. Административные взыскания.  

 

1. Содержание темы 

Понятие административного взыскания. Виды административных 

взысканий. Содержание административных взысканий. Основные и/или 

дополнительные административные взыскания. Назначение 

административного взыскания судом, органом, должностным лицом, 

уполномоченными рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Правила наложения административного взыскания. 

Цели применения административных взысканий.  

2. Связь темы лекционного и семинарского занятия с 

компетенциями, приобретаемыми студентами после освоения 

данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

– уметь критически оценивать ситуацию с использованием полученных 

знаний и опыта, принимать решение на основе обобщения информации. 

– уметь правильно применять нормы административного и таможенного 

законодательства. 

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– особенности привлечения к административной ответственности 

субъектов права; 

– систему Кодекса Республики Казахстан об административных 

правонарушениях;  

– особенности привлечения к административной ответственности в 

сфере таможенного дела. 

Уметь: 
– выявлять и документировать нарушения таможенного и 

административного законодательства.  

3. Судебная и административная практика 
Несоответствие выводов судьи о фактических обстоятельствах дела, 

изложенных в постановлении по делу об административном 

правонарушении, исследованным при рассмотрении жалобы, протеста 

доказательствам, явилось основанием к отмене постановления по делу 

об административном правонарушении постановление (извлечение) - 

3на-18-13, стр. 29-31 //  

http://sud.gov.kz/sites/default/files/page_docs/byulleteni-5_2013.pdf 

http://sud.gov.kz/sites/default/files/page_docs/byulleteni-5_2013.pdf
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Анализ по применению дополнительных мер взыскания по делам об 

административных правонарушениях за 12 месяцев 2016 года // 

http://astana.sud.kz/rus/content/analiz-po-primeneniyu-dopolnitelnyh-mer-

vzyskaniya-po-delam-ob-administrativnyh 

4. Рекомендуемые источники 
1. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК Об 

административных правонарушениях (дата изменения: 10.02.2017) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

2. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 296-302) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

3. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 449-

472) 

4. Жаманбалин С., Бидайбеков Т. Отдельные вопросы 

административных взысканий по налоговым правонарушениям: 

актуальные проблемы правоприменительной практики //  

https://www.zakon.kz/4599938-otdelnye-voprosy-administrativnykh.html 

 

Тема № 12. Производство по делам об административных 

правонарушениях.  

 

1. Содержание темы 

Основные положения производства по делам об административных 

правонарушениях. Общий и упрощенный порядок производства по 

делам об административных правонарушениях. Правила производства 

по делам об административных правонарушениях. Подведомственность 

дел об административных правонарушениях. Участники производства 

по делам об административных правонарушениях. Обстоятельства, 

исключающие возможность участия в производстве по делу об 

административном правонарушении. Отводы лиц, участие которых в 

производстве по делу не допускается. Предмет доказывания и 

доказательства по делам об административных правонарушениях. Меры 

обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. Протокол об административном правонарушении: 

содержание, порядок составления, должностные лица, имеющие право 

его составления. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях: возбуждение дела об административном 

правонарушении; рассмотрение дела об административном 

правонарушении; обжалование действий (бездействия) органа (лица), 

осуществляющего производство по делу об административном 

http://astana.sud.kz/rus/content/analiz-po-primeneniyu-dopolnitelnyh-mer-vzyskaniya-po-delam-ob-administrativnyh
http://astana.sud.kz/rus/content/analiz-po-primeneniyu-dopolnitelnyh-mer-vzyskaniya-po-delam-ob-administrativnyh
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
https://www.zakon.kz/4599938-otdelnye-voprosy-administrativnykh.html
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004113948
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004113948
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004113948
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004113949
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004113949
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правонарушении; пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях; исполнение постановлений по 

делам об административных правонарушениях. Порядок исполнения 

отдельных видов административных взысканий. 

2. Связь темы лекционного и семинарского занятия с 

компетенциями, приобретаемыми студентами после освоения 

данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

– уметь критически оценивать ситуацию с использованием полученных 

знаний и опыта, принимать решение на основе обобщения информации. 

– уметь правильно применять нормы административного и таможенного 

законодательства. 

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– правила производства по делам об административных 

правонарушениях; 

– порядок составления протокола об административном 

правонарушении, его содержание;  

– стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Уметь: 
– составлять протокол об административном правонарушении.  

3. Судебная и административная практика 

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

9 июля 1999 года № 9 «О некоторых вопросах применения судами 

Республики законодательства по возмещению вреда, причиненного 

здоровью» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2011 

г.) // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013934#pos=0;200 

Выводы суда и уполномоченного органа об отсутствии поверок на 

измерительные приборы не соответствуют фактическим 

обстоятельствам дела постановление (извлечение) - 3на-21-13, стр. 33-36 

//  

http://sud.gov.kz/sites/default/files/page_docs/byulleteni-5_2013.pdf 

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 22 

декабря 2016 года № 13 «О некоторых вопросах применения принципа 

языка судопроизводства» // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37513680#pos=0;0 

4. Рекомендуемые источники 
1. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК Об 

административных правонарушениях (дата изменения: 10.02.2017) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

2. Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 199-V «Об 

органах внутренних дел Республики Казахстан» (с изменениями и 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002215041
http://sud.gov.kz/sites/default/files/page_docs/byulleteni-5_2013.pdf
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37513680#pos=0;0
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399
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дополнениями по состоянию на 30.12.2016 г.) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31538985#pos=0;0 

3. Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О 

гражданской защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

08.04.2016 г.) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31534450#pos=0;0 

4. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 13 

декабря 2013 года № 713 «Об утверждении Инструкции по производству 

дел об административных правонарушениях в органах внутренних дел 

Республики Казахстан» // http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300009074 

5. Чепурная И.В. Производство по делам об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чепурная 

И.В.— Электрон. текстовые данные.— Владивосток: Владивостокский 

филиал Российской таможенной академии, 2012.— 64 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/25785.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 7-51). 

6. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 492-

522). 

7. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 302-309) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

8. Доказательства в производстве по делам об административных 

правонарушениях. Специализированный ежемесячный журнал 

«Юрист». Июнь, № 6,2008 // https://journal.zakon.kz/203412-dokazatelstva-

v-proizvodstve-po-delam.html 

9. Справка-анализ по приостановленным производством делам об 

административных правонарушениях за 1 квартал 2015 года // 

http://astana.sud.kz/rus/content/spravka-analiz-po-priostanovlennym-

proizvodstvom-delam-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah 

10. Качество рассмотрения дел по административным правонарушениям 

за 2016 год // http://astana.sud.kz/rus/content/kachestvo-rassmotreniya-del-

po-administrativnym-pravonarusheniyam-za-2016-goda 

 

Тема № 13. Административно-процессуальная (процедурная) 

деятельность.  

 

1. Содержание темы 

«Административный процесс» и «Административная процедура»: 

понятия, соотношение и различия. Виды административного процесса. 

Стадии административного процесса. Административно-

нормотворческий процесс как вид административного процесса: виды 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31538985#pos=0;0
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31534450#pos=0;0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300009074
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
https://journal.zakon.kz/203412-dokazatelstva-v-proizvodstve-po-delam.html
https://journal.zakon.kz/203412-dokazatelstva-v-proizvodstve-po-delam.html
http://astana.sud.kz/rus/content/spravka-analiz-po-priostanovlennym-proizvodstvom-delam-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah
http://astana.sud.kz/rus/content/spravka-analiz-po-priostanovlennym-proizvodstvom-delam-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah
http://astana.sud.kz/rus/content/kachestvo-rassmotreniya-del-po-administrativnym-pravonarusheniyam-za-2016-goda
http://astana.sud.kz/rus/content/kachestvo-rassmotreniya-del-po-administrativnym-pravonarusheniyam-za-2016-goda
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производств, стадии. Административно-правонаделительный процесс 

как вид административного процесса: виды производств, стадии. 

Административно-юрисдикционный процесс как вид 

административного процесса: виды производств, стадии, этапы. 

Дисциплинарное производство: понятие, стадии. Производство по 

обращениям граждан. Административный и судебный порядок 

рассмотрения жалоб. Виды обращений физических и юридических лиц. 

Сроки рассмотрения обращений. Права и обязанности субъектов и 

должностных лиц. Обжалование решений, принятых по результатам 

рассмотрения обращений. Административный спор. Специфика 

рассмотрения административных споров. 

2. Связь темы лекционного и семинарского занятия с 

компетенциями, приобретаемыми студентами после освоения 

данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

– самостоятельно определять способы выполнения поставленных задач 

при организации и осуществлении профессиональной деятельности, 

оценивать эффективность и качество ее выполнения. 

– использовать полученные знания и навыки для эффективного 

выполнения профессиональных задач в установленные законом сроки. 

– ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– понятие и виды административного процесса, его стадии и 

производства; 

– порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц;  

– понятия административного спора, административной процедуры. 

Уметь: 
– давать ответы на обращения в соответствии с действующими нормами. 

– принимать и рассматривать обращения физических и юридических 

лиц в порядке и сроки, установленные законом. 

3. Судебная и административная практика 

Обзор судебной практики по делам об оспаривании решений и действий 

(бездействий) органов государственной власти, местного 

самоуправления, должностных лиц и государственных служащих за 

период с 2008 по 1-е полугодие 2011 года, Алматы 2011 г. // 

https://www.zakon.kz/4475014-obzor-sudebnojj-praktiki-po-delam-ob.html 

Анализ судебной практики, при рассмотрении жалоб на постановления 

должностных лиц. Обзор судебной практики (19.09.2014г.) // 

http://kodeks-advocate.kz/ru/436-obzor_sudebnoj_praktiki.html 

4. Рекомендуемые источники 
1. Конституция РК от 30 августа 1995 года // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029  

https://www.zakon.kz/4475014-obzor-sudebnojj-praktiki-po-delam-ob.html
http://kodeks-advocate.kz/ru/436-obzor_sudebnoj_praktiki.html
http://kodeks-advocate.kz/ru/565-analiz_sudebnoj_praktiki_pri_rassmotrenii_zhalob_na_postanovlenija_dolzhnostnyh_lic.html
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2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан. Кодекс 

Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377 

3. Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года № 107-II «Об 

административных процедурах» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 06.04.2016 г.) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020750 

4. Досье на проект Закона Республики Казахстан «Об административных 

процедурах» (март 2015 года) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30931540#pos=0;200 

5. Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 221-III «О 

порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 04.12.2015 г.) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086115#pos=0;0 

6. Указ Президента Республики Казахстан от 5 июля 2007 года № 364 

«Об утверждении дисциплинарного устава Вооруженных Сил, других 

войск и воинских формирований Республики Казахстан (с изменениями 

по состоянию на 02.02.2016 г.) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30112029#pos=1;-277 

7. Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года №152 

«Об утверждении Правил наложения дисциплинарного взыскания на 

государственных служащих» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000152#z163 

8. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 ноября 2014 

года № 498. «О некоторых вопросах прохождения службы в оперативно-

следственных подразделениях органов государственных доходов 

(служба экономических расследований)» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14E0009933#z663 

9. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 января 2015 

года № 56 «О некоторых вопросах прохождения службы в оперативно-

следственных подразделениях органов государственных доходов 

(служба экономических расследований)» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15E0010367 

10. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 530-

550). 

11. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553.— ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 67-73). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000064688
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020750
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30931540#pos=0;200
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086115#pos=0;0
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000641606
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003490657
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30112029#pos=1;-277
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000152#z163
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15E0010367
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12. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 310-315) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

 

Тема № 14. Административная юстиция.  

 

1. Содержание темы 

Административная юстиция: понятие, особенности. Административная 

юстиция как институт административного права. Понятие, значение и 

особенности административного иска, отличающие его от гражданского 

иска. Предмет и виды административных исков. Характеристика споров, 

вытекающих из публично-правовых отношений. Категории дел особого 

искового производства. Особое исковое производство по 

процессуальным нормам. Особенности рассмотрения дел по спорам, 

возникшим из публичных правоотношений, по нормам Гражданского 

процессуального кодекса Республики Казахстан. 

2. Связь темы лекционного и семинарского занятия с 

компетенциями, приобретаемыми студентами после освоения 

данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

– самостоятельно определять способы выполнения поставленных задач 

при организации и осуществлении профессиональной деятельности, 

оценивать эффективность и качество ее выполнения. 

– готовить заключения на правовые акты в соответствии с правилами 

юридической техники. 

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– понятие, особенности административной юстиции как института 

административного права; 

– категории дел особого искового производства и особенности 

рассмотрения дел по спорам, возникшим из публичных 

правоотношений. 

Уметь: 
– осуществлять прием граждан и юридических лиц по вопросам защиты 

их нарушенных прав. 

3. Судебная и административная практика 

Обзор судебной практики по делам об оспаривании решений и действий 

(бездействий) органов государственной власти, местного 

самоуправления, должностных лиц и государственных служащих за 

период с 2008 по 1-е полугодие 2011 года, Алматы 2011 г. // 

https://www.zakon.kz/4475014-obzor-sudebnojj-praktiki-po-delam-ob.html 

Анализ судебной практики, при рассмотрении жалоб на постановления 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
https://www.zakon.kz/4475014-obzor-sudebnojj-praktiki-po-delam-ob.html
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должностных лиц. Обзор судебной практики (19.09.2014г.) // 

http://kodeks-advocate.kz/ru/436-obzor_sudebnoj_praktiki.html 

4. Рекомендуемые источники 
1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан. Кодекс 

Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377 

2. Проект Административного процессуального кодекса Республики 

Казахстан // http://sud.gov.kz/rus/content/administrativnyy-processualnyy-

kodeks-respubliki-kazahstan 

3. Досье на проект Административного процессуального кодекса 

Республики Казахстан (декабрь 2015 года) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31616799 

4. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 315-335) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

5. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 603-

605). 

6. Нурболатов А.Н. Административная юстиция. Сравнительно-

правовой анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нурболатов 

А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014.— 122 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57410.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Анализ рассмотрения гражданских дел, возникающих из публично-

правовых отношений в сфере государственного управления // 

http://alm.sud.kz/rus/content/analiz-rasmotreniya-grazhdanskih-del-

voznikayushchih-iz-publichno-pravovyh-otnosheniy-v 

8. Қайыпжан Н.Ү. Правовое регулирование споров с участием 

инвестора. Судебная практика. Судья Верховного Суда Республики 

Казахстан // http://sud.gov.kz/rus/content/pravovoe-regulirovanie-sporov-s-

uchastiem-investora-sudebnaya-praktika-sudya-verhovnogo-suda 

 

Тема № 15. Административно-правовое регулирование в 

экономической, социально-культурной, административно-

политической сферах.  

 

1. Содержание темы 

Административно-правовое регулирование в экономической сфере. Роль 

Правительства Республики Казахстан в управлении экономикой. 

Административно-правовой статус Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан. Роль Министерства финансов 

http://kodeks-advocate.kz/ru/436-obzor_sudebnoj_praktiki.html
http://kodeks-advocate.kz/ru/565-analiz_sudebnoj_praktiki_pri_rassmotrenii_zhalob_na_postanovlenija_dolzhnostnyh_lic.html
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31616799
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://sud.gov.kz/rus/content/pravovoe-regulirovanie-sporov-s-uchastiem-investora-sudebnaya-praktika-sudya-verhovnogo-suda
http://sud.gov.kz/rus/content/pravovoe-regulirovanie-sporov-s-uchastiem-investora-sudebnaya-praktika-sudya-verhovnogo-suda
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Республики Казахстан в сфере экономики. Задачи Министерства по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан. Агропромышленный 

комплекс Республики Казахстан в отрасли экономики. 

Административно-правовое регулирование в социально-культурной 

сфере. Роль Правительства Республики Казахстан в управлении 

социально-культурной сферой. Общая характеристика актов, 

регулирующих отношения в социально-культурной сфере. Задачи 

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Задачи 

государства в области культуры. Роль Министерства образования и 

науки Республики Казахстан и Министерства здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан в социально-культурной 

сфере. Государственно-правовое регулирование в административно-

политической сфере. Основные принципы государственной политики в 

области обеспечения военной безопасности Республики Казахстан. Роль 

Президента Республики Казахстан в обеспечении обороноспособности 

государства. Административно-правовой статус Министерства обороны 

Республики Казахстан. Функции Правительства Республики Казахстан в 

области обеспечения национальной безопасности. Функции Комитета 

национальной безопасности Республики Казахстан. Задачи органов 

внутренних дел.  

2. Связь темы лекционного и семинарского занятия с 

компетенциями, приобретаемыми студентами после освоения 

данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

– самостоятельно определять способы выполнения поставленных задач 

при организации и осуществлении профессиональной деятельности, 

оценивать эффективность и качество ее выполнения. 

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– основное назначение государственных органов в экономической, 

социально-культурной, административно-политической сферах. 

Уметь: 

– анализировать и решать юридические проблемы по нормам 

действующего законодательства. 

3. Судебная и административная практика 

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

27 ноября 2015 года № 8 «О практике рассмотрения некоторых 

коррупционных преступлений» // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32988867 

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

27 ноября 2015 года № 7 «О применении судами законодательства о 

возмещении морального вреда» // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39217526#pos=0;0 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32988867


120 

 

4. Рекомендуемые источники 

1. Конституционный закон Республики Казахстан от 18 декабря 1995 г. 

№ 2688 «О Правительстве Республики Казахстан» //  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002688_ 

2. Конституционный закон Республики Казахстан от 26 декабря 1995 

года N 2733 «О Президенте Республики Казахстан» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002733_ 

3. Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 199-V «Об 

органах внутренних дел Республики Казахстан» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 30.12.2016 г.) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31538985 

4. Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 

«О структуре Правительства Республики Казахстан» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U990000006_ 

5. Указ Президента Республики Казахстан от 1 апреля 1996 года № 2922 

«Об утверждении Положения о Комитете национальной безопасности 

Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 22.11.2016 г.) // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005395 

6. Указ Президента Республики Казахстан от 4 ноября 2014 года № 939 

«О Концепции культурной политики Республики Казахстан» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1400000939 

7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 

2014 года № 1011 «Вопросы Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 29.12.2016 г.) // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31611088 

8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 

2008 года № 387 «О некоторых вопросах Министерства финансов 

Республики Казахстан» // http://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000387_ 

9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 

2014 года № 995 «Некоторые вопросы Министерства по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000995 

10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 сентября 

2014 года № 1003 «Вопросы Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 15.12.2016 г.) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31613972 

11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 

2004 года № 1111 «Вопросы Министерства образования и науки 

Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 10.02.2017 г.) // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1051308 

12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 

2004 года № 1132 «Некоторые вопросы Министерства труда и 

социальной защиты населения Республики Казахстан» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P040001132_ 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002688_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002733_
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003974543
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003974543
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31538985
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002371445
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005395
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31611088
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000387_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000995
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31613972
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000371632
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1051308
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P040001132_
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13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 августа 

2001 года № 1074 «Об утверждении Положения о Министерстве 

обороны Республики Казахстан» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P010001074_ 

14. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553.— ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 114-148). 

15. Судебная практика применения законодательства по спорам в сфере 

окружающей среды. Смаилов А., судья специализированного 

межрайонного экономического суда г. Астаны // 

https://www.zakon.kz/4780658-sudebnaja-praktika-primenenija.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P010001074_
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III. Тематика практических (семинарских) занятий 

 

Тема № 1. Понятие, предмет, метод и источники административного 

права.  

 

1. Рассматриваемые вопросы 

1. Понятие и предмет административного права.  

2. Понятие, особенности государственного управления.  

3. Понятие и виды административно-правовых методов.  

4. Особенности применения административных методов в таможенном 

праве. 

5. Правовые институты общей и особенной частей административного 

права. 

6. Место административного права в правовой системе Республики 

Казахстан. 

7. Понятие административного законодательства, его система и задачи.  

 

2. Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

Иванов И. и Петров П. были не согласны с реформами, которые 

проводились правительством, в частности, выступали против 

повышения цен на продовольственные товары.  

20 апреля они приняли решение и организовали у себя на фабрике 

собрание по вопросу очередного повышения цен на продовольственные 

товары. На следующий день собрание состоялось. К Иванову и Петрову, 

как организаторам собрания неоднократно подходили сотрудники, 

которые требовали прекратить несанкционированные действия с их 

стороны,  но должной реакции не последовало. Спустя несколько часов 

собрание было прекращено, а нарушители были доставлены в полицию. 

Капитан Сидорчук по факту совершенного правонарушения составил 

протокол на организаторов собрания и за сопротивление сотрудникам 

полиции. Иванов и Петров подвергнулись административной 

ответственности в виде ареста на 10 суток. 

Являются ли Иванов И. и Петров П. нарушителями действующего 

законодательства? Дайте обоснование своему ответу. Законны ли 

действия Сидорчука? Обоснуйте свой ответ согласно нормам КоАП РК. 

 

3. Рекомендуемые источники 

1. Конституция РК от 30 августа 1995 года // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029 

2. Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года № 387 «О 

чрезвычайном положении» // http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000387_ 

3. Подопригора Р.А. Введение в административное право // 

https://www.zakon.kz/4738084-vvedenie-v-administrativnoe-pravo.html 

4. Подопригора Р.А. Административное право как отрасль публичного 

https://www.zakon.kz/4738084-vvedenie-v-administrativnoe-pravo.html
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права // https://www.zakon.kz/4738175-administrativnoe-pravo-kak-

otrasl.html 

5. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 23-49) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

6. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553.— ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 9-15, 18). 

 

Тема № 2. Нормы административного права и административно-

правовые отношения. 

 

1. Рассматриваемые вопросы 

1. Понятие и особенности административно-правовых норм.  

2. Виды норм административного права и их реализация.  

3. Соотношение норм административного права с нормами смежных 

отраслей.  

4. Понятие, особенности и виды административно-правовых отношений.  

5. Понятие административной правоспособности, административной 

дееспособности и административной правосубъектности.  

6. Объект и субъекты административных правоотношений.  

7. Содержание административных правоотношений.  

8. Основания возникновения, изменения и прекращения 

административных правоотношений. 

 

2. Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

№1. Ректор университета, убедившись, что устные замечания со 

стороны администрации о запрете курения на территории университета 

не имеют никакого эффекта, издал акт «О запрете курения в здании 

университета». В этом акте было указано, что лица, которые нарушат 

данное указание будут привлечены к дисциплинарной и 

административной ответственности в виде административного штрафа.  

Законен ли приказ ректора? Обоснуйте ответ нормами права. 

 

№2. Акимом района вынесено решение, по которому все юридические 

лица, их филиалы и представительства, расположенные на территории 

его района, будут нести административную ответственность за 

нарушение норм трудового законодательства. Санкцией за такое 

нарушение также установлено акимом в виде административного 

штрафа в размере 50 месячных расчетных показателей. 

https://www.zakon.kz/4738175-administrativnoe-pravo-kak-otrasl.html
https://www.zakon.kz/4738175-administrativnoe-pravo-kak-otrasl.html
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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Допустил ли аким района нарушение норм действующего 

законодательства? Установите основания и порядок обжалования 

решения акима. 

 

3. Рекомендуемые источники 

1. Конституция РК от 30 августа 1995 года // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029 

2. Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О 

местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 

Казахстан» // http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000148_ 

3. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 48-

71). 

4. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 52-59) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

5. Жумагулов М.И. Систематизация норм административного права 

Республики Казахстан: история, процесс и перспективы. 

Международная научно-практическая конференция «Конституция – 

основа динамичного и стабильного развития общества и государства», 

посвященная 25-летию Независимости и Дню Конституции Республики 

Казахстан. 29-30 августа 2016г. 

 

Тема № 3. Субъекты административного права. Взаимодействие 

между государственными органами. 

 

1. Рассматриваемые вопросы 

1. Граждане Республики Казахстан как субъекты административного 

права. 

2. Особенности правового статуса иностранцев и лиц без гражданства.  

3. Место и роль Президента Республики Казахстан в системе 

исполнительной власти.  

4. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти.  

5. Местные исполнительные и представительные органы.  

6. Организации как коллективные субъекты административного права. 

 

2. Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

В Алматинской области миграционной полицией ДВД в ходе 

выполнения операции «М», полицейскими задержано 20 китайских 

граждан, которые нарушили правила пребывания в Казахстане. У 

десятерых из них вообще отсутствовали какие-либо документы, 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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удостоверяющие их личности, тем более - гражданство. Нелегальные 

трудовые мигранты на тот момент работали на Талгарском элеваторе в 

ТОО «Жетису-Мельинвест». Со слов самих китайцев, выяснилось, что 

они по деловой визе прибыли в Алматы, и временно 

зарегистрировались. В настоящее время 10 граждан Китая, не 

предоставивших документы, удостоверяющие личность, водворены в 

приемник-распределитель. Остальные 10 китайских граждан были 

привлечены к административной ответственности за то, что привлекали 

иностранную рабочую силу и трудовых иммигрантов с нарушением 

части 1 статьи 519 КоАП РК.  

Дайте юридический анализ данной ситуации. Какие нарушения были 

допущены? Какие меры административного характера могут быть 

применены? 

 

3. Рекомендуемые источники 

1. Конституция РК от 30 августа 1995 года // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029  

2. Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года № 2337 «О 

правовом положении иностранцев» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 22.12.2016 г.) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003764 

3. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553.— ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 23-36). 

4. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 71-

150; стр. 273-304). 

5. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 101-139) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

 

Тема № 4. Государственная служба в Республике Казахстан. 

Особенности порядка поступления, прохождения и прекращения 

службы в таможенных органах. 

 

1. Рассматриваемые вопросы 

1. Карьерная модель государственной службы: особенности, правовое 

закрепление. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003764
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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2. Понятие и правовой статус государственных служащих. 

Классификация государственных служащих. 

3. Поступление на государственную службу. Прохождение 

государственной службы. Ограничения, связанные с пребыванием на 

государственной службе. 

4. Основания прекращения службы в оперативно-следственных 

подразделениях Комитета государственных доходов и территориальных 

органов Комитета государственных доходов Министерства финансов 

Республики Казахстан. 

5. Основания, условия и порядок увольнения сотрудников таможенной 

службы. 

6. Ответственность государственных служащих. 

 

2. Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

№1. Постоянно проживающие на территории Республики Казахстан 

граждане России: Скворцов и Пылев решили поступить на службу в 

государственные органы. Скворцов просмотрев вакантные должности на 

официальном сайте акимата, решил претендовать на должность 

инспектора сельхозуправления районного акимата, Пылев 

заинтересовался занятием временно вакантной должности в 

Министерстве национальной экономики РК. Однако и Скворцову и 

Пылеву отказали в приеме на государственную службу, при этом 

претенденты ссылались на действующий Закон РК «О правовом 

положении иностранцев». 

Раскройте порядок поступления на государственную службу Республики 

Казахстан 

Объясните основания отказа в приеме на работу Скворцову и Пылеву. 

 

№2. 19 июня текущего года на трассе Усть – Каменогорск – Семей 

полицейским дорожно – патрульной полиции остановлен водитель гр. 

М. управляющий автотранспортным средством за превышение скорости. 

После остановки данный гражданин за не составление 

административного протокола и не привлечения к административной 

ответственности незаконно предоставил материальное вознаграждение в 

размере 1000 тенге полицейскому дорожной – патрульной полиции. тем 

самым гр.М. совершил административное правонарушение, 

предусмотренное ст. 676 КоАП РК. В судебном заседании гр. М вину 

полностью признал, подтверждая указанные обстоятельства. Офицер 

межрайонного управления антикоррупционной службы по Семейскому 

региону гр. С. Подтвердил в ходе судебного заседания обстоятельства, 

изложенные в протоколе об административном правонарушении. 

Обозрев видеозапись, изучив материалы дела, суд постановил, признать 

гр. М виновным в совершении административного правонарушения и 

назначить административное взыскание в виде штрафа в размере 200 
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МРП. 

Прокомментируйте данную ситуацию и решение по делу. 

 

3. Рекомендуемые источники 

1. Закон Республики Казахстан «О государственной службе Республики 

Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

20.12.2016 г.) // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36786682 

2. Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 380-IV «О 

правоохранительной службе» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000380#z87 

3. Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года №152 

«Об утверждении Правил наложения дисциплинарного взыскания на 

государственных служащих» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000152#z163 

4. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 ноября 2014 

года № 498. «О некоторых вопросах прохождения службы в оперативно-

следственных подразделениях органов государственных доходов 

(служба экономических расследований)» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14E0009933#z663 

5. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 января 2015 

года № 56 «О некоторых вопросах прохождения службы в оперативно-

следственных подразделениях органов государственных доходов 

(служба экономических расследований)» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15E0010367 

6. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 152-

164). 

7. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553.— ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 28-30). 

8. Жумагулов М.И. Об этапах модернизации системы государственного 

управления // Перспективы развития государственной службы 

Республики Казахстан на современном этапе // Научно-политический 

журнал: «Государственная служба». Российская Академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. №6 (98), 

ноябрь-декабрь 2015г., г.Москва. - С.76-78. 

 

 

Тема № 5. Административно-правовые формы реализации 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005069672
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36786682
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000380#z87
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000152#z163
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исполнительной власти в Республике Казахстан. 

 

1. Рассматриваемые вопросы 

1. Понятие, признаки, виды административно-правовых форм 

реализации исполнительной власти.  

2. Административно-правовые акты индивидуального применения: 

понятие, правовое закрепление.  

3. Требования к правовым актам государственных органов.  

4. Недействительность административного акта.  

5. Административный договор как самостоятельная форма управления.  

6. Предписание как внешний правовой акт таможенного органа.  

7. Неправовые формы реализации исполнительной власти: 

организационные и материально-технические.  

 

2. Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

Официально предупредив застройщиков, аким своим распоряжением 

дал указание ликвидировать самовольно построенные постройки и 

гаражи в черте города. Также акимом было выставлено требование об 

оплате выполненной работы организации, осуществившей снос гаражей. 

Является ли законными распоряжение акима города? Обоснуйте ответ. 

 

3. Рекомендуемые источники 

1. Закон Республики Казахстан «О государственной службе Республики 

Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

20.12.2016 г.) // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36786682 

2. Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года № 107-II «Об 

административных процедурах» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 06.04.2016 г.) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020750 

3. Закон Республики Казахстан «О правовых актах» от 6 апреля 2016 

года № 480-V //  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37312788 

4. Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 

«О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 

2010 до 2020 года» // http://adilet.zan.kz/rus/docs/U090000858_ 

5. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 153-212) //  

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

6. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553.— ЭБС «IPRbooks» 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005069672
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36786682
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000064688
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020750
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37312788
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf


129 

 

(стр. 38-54). 

 

Тема № 6. Административные процедуры и их место в системе 

административного права и законодательства Республики 

Казахстан. 

 

1. Рассматриваемые вопросы 

1. Понятие и принципы административных процедур.  

2. Основные элементы административной процедуры.  

3. Стадии и виды административных процедур. 

4. Административное производство: понятие и правовое закрепление.  

 

2. Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

Референт Департамента МИД РК Ахметова А. в январе месяце 

несколько раз опаздывала на работу, при этом уважительным причин на 

это не наблюдалось. Данные факты не остались незамеченными, 

руководству стало известно об этом только в середине марта. 16 апреля 

непосредственный руководитель Ахметовой А. издал приказ о 

расторжении трудового договора по инициативе работодателя 

Ахметовой.  

Правильно ли решено данное дело? Определите правовой статус 

сотрудника Департамента МИД РК Ахметовой А. Правомерны ли 

действия руководства в отношении Ахметовой А.? 

 

3. Рекомендуемые источники 

1. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК Об 

административных правонарушениях (дата изменения: 10.02.2017) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

2. Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года № 107-II «Об 

административных процедурах» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 06.04.2016 г.) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020750 

3. Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О 

разрешениях и уведомлениях» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 10.02.2017 г.) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548200 

4. Досье на проект Закона Республики Казахстан «Об административных 

процедурах» (март 2015 года) //  

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30931540#pos=0;200 

5. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 214-270) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000064688
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020750
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004004114
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548200
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30931540#pos=0;200
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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Тема № 7. Административное принуждение. Особенности мер 

административного принуждения в области таможенного дела.  

 

1. Рассматриваемые вопросы 

1. Понятие и особенности административного принуждения.  

2. Признаки административного принуждения.  

3. Классификация мер административного принуждения по цели и 

основаниям применения.  

4. Меры административного принуждения в области таможенного дела. 

 

2. Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

№1. Завод, находящийся в городе С. осуществляет выпуск химических и 

фармацевтических препаратов. В 2012 году инспекция при осмотре 

химического предприятия выяснила, что очистное оборудование 

устарело и может привести к загрязнению окружающей среды. На 

устранение данного замечания инспекция дала 2  месяца срока. Вместе с 

тем, по окончании данного срока, требования заводом выполнены не 

были. Инспекция наложила административный штраф в размере 300000 

тысяч тенге.  

Правомерны ли действия Государственной Инспекции? Какие органы 

наделены правом наложения административных взысканий? 

 

№2. Степанов, ученик 9 класса пытался открыть дверь остановившегося 

на светофоре автобуса. Такими действиями повредил механизм 

открывания и закрывания дверей автобуса. Вызванный инспектор ДПС 

оформил протокол о совершении Степановым административного 

правонарушения согласно нормам КоАП РК и наложил штраф в размере 

пяти МРП.  

Подлежит ли Степанов административной ответственности? Какие меры 

административного взыскания можно применить к правонарушителю? 

 

3. Рекомендуемые источники 

1. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК Об 

административных правонарушениях (дата изменения: 10.02.2017) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

2. Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 года № 296-IV «О 

таможенном деле в Республике Казахстан» (Таможенный кодекс) (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062#pos=0;0 

3. Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 199-V «Об 

органах внутренних дел Республики Казахстан» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 30.12.2016 г.) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31538985 

4. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062#pos=0;0
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003974543
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003974543
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31538985
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учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 373-

397). 

5. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 271-280) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

6. Жумагулов М.И. К вопросу о правовой природе мер 

административного пресечения как одной из форм обеспечения 

административно-правового принуждения // Заң және заман. - 2009. - 

№8(105). - С.69. 

7. Жумагулов М.И. Административно-превентивные меры в системе 

института административно-правового принуждения. Материалы 

научной конференции «Формирование сильного и успешного 

государства в новой глобальной реальности». Выпуск №4 «Актуальные 

проблемы государства и права». Университет КазГЮУ. НИИ правовой 

политики и конституционного законодательства. 20 января 2016 года, 

Астана: ТОО «КазГЮУ Консалтинг», 2016г., стр. 141-149. 

8. Меры административного процессуального принуждения в проекте 

Административного процессуального кодекса Республики Казахстан // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30753739#pos=1;-178 

 

Тема № 8. Административное правонарушение. 

 

1. Рассматриваемые вопросы 

1. Понятие административного правонарушения.  

2. Основные признаки и состав административного правонарушения.  

3. Соотношение и различия понятий «административное 

правонарушение», «административный проступок», «дисциплинарный 

проступок».  

4. Специальный административно-правовой статус субъекта 

административного правонарушения.  

5. Длящееся правонарушение, неоднократность, повторность.  

 

2. Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

№1. Утепов С. в своем ресторане «Милан» организовал азартные игры, а 

именно игру в покер. Карточная игра проходила в самом ресторане, где 

любой желающий мог бы сыграть на деньги. Ставки делались от 3000 

тысяч до 10000 тысяч тенге.  

В день, этот ресторан посещали от 10 до 20 посетителей. Тем самым он 

нарушил законодательство Республики Казахстан об игорном бизнесе. В 

ходе оперативно-розыскной деятельности были изъяты набор для игры в 

покер, карты, фишки, деньги на сумму 2460000 тенге, а также 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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документация. 

Утепов С. объяснил свои действия тем, что его ресторан нес убытки и, 

чтобы привлечь клиентов он решил организовать у себя в ресторане 

проведение азартных игр, в данном случае игры в покер. Так как он не 

получил от уполномоченных органов одобрения на проведение в 

ресторане игры в покер, он решил проводить игры тайно. Свою вину 

Утепов признает.  

Допрошенный в судебном заседании свидетель Муканова С. 1997 года 

рождения пояснила, что она ежедневно посещала ресторан «Милан», и 

являлась постоянным посетителем, играя в покер на деньги. 

Допрошенный свидетель Ермекова С. 1992 года рождения пояснила, что 

работала на УтеповаС. и занимала должность крупье и о том, что хозяин 

ресторана не имеет лицензии на организацию азартных игр, она не 

знала.  

Как будет решена данная ситуация? К какой мере ответственности будет 

привлечен хозяин ресторана «Милан» Утепов С.? 

 

№2. Кирилов является водителем акционерного общества. В отношении 

Кирилова вынесено постановление о наложении административного 

штрафа в размере 5 МРП за отсутствие талона о прохождении 

технического осмотра. Однако Кирилов данное постановление 

обжаловал, аргументировав тем, что работает водителем в акционерном 

обществе по найму, автомобиль не является его собственностью, а 

принадлежит акционерному обществу.  

Дайте правовую оценку данной ситуации. Определите субъект 

правонарушения.  

 

3. Рекомендуемые источники 

1. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК Об 

административных правонарушениях (дата изменения: 10.02.2017) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

2. Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 219 «Об 

игорном бизнесе» // http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000219_ 

3. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 435-

449). 

4. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553.— ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 59-67). 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399
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5. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 291-292) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

 

Тема № 9. Административные правонарушения в сфере 

таможенного дела. 

 

1. Рассматриваемые вопросы 

1. Административные правонарушения в сфере таможенного дела по 

КоАП РК.  

2. Квалификация административных правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов.  

3. Составы административных правонарушений в области таможенного 

дела. 

 

2. Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

№1. Салимов и Тамиров являются узбекскими гражданами, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью. Их деятельность 

заключается в реализации продукции, выращенная собственным трудом. 

Овощи и фрукты, выращиваемые Салимовым и Тамировым, 

перемещались через государственную границу на территорию 

Казахстана. При очередной таможенной проверке обнаружены мешки с 

наркотическим составом.  

Определите порядок действий сотрудников таможенных органов. 

Вправе ли органы таможенного контроля налагать административные 

взыскания? 

 

№2. 16 февраля 2014 года при патрулировании по ул. Сатпаева в г. Шу, в 

районе «Коскудук», сотрудниками дорожной полиции Шуского РОВД 

была задержана автомашина марки «Тойота Ариста» за 

государственным регистрационным номером S 2391 AG, под 

управлением Б. При проверке документов обнаружено, что автомашина 

в таможенном отношении не оформлена, то есть имело место 

пользование автотранспортным средством, временно ввезенным для 

личного пользования на территорию Таможенного союза без 

декларирования, без уплаты таможенных платежей и налогов. По 

данному факту сотрудниками таможенного поста «Кулан» Жамбылской 

области составлен протокол об административном правонарушении по 

ст.430 ч.1 КоАП РК. Суд первой инстанции обоснованно пришел к 

выводу о том, что вина правонарушителя в совершении указанного 

правонарушения нашла свое подтверждение совокупностью 

исследованных доказательств, а именно: протоколом об 

административном правонарушении в сфере таможенного дела, 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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составленным  должностным лицом 02.06.2014 года, нотариально 

удостоверенной доверенностью, выданной на имя Б. в Кыргызской 

Республике, протоколом изъятия, актом приема-сдачи за № 229, 

признательными показаниями самого правонарушителя и другими 

материалами дела. Считая правильной квалификацию действий 

правонарушителя Б. ст.430 ч.1 КоАП, судом сделан вывод о том, что 

производство по делу подлежит прекращению за истечением сроков 

давности привлечения к административной ответственности. При этом 

вывод судьи обоснован тем, что сотрудниками таможенного поста 

«Кулан» Жамбылской области составлен протокол и материалы 

данного дела направлены в Шуский районный суд. Дело принято к 

производству суда 04.06.2014 года, лишь спустя 3 месяца 18 дней, 

тогда как правонарушение произошло 16.02.2014 года. 

Ваше мнение по этому кейсу. Решите согласно нормам КоАП РК.  

 

3. Рекомендуемые источники 

1. Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 года № 296-IV «О 

таможенном деле в Республике Казахстан» (Таможенный кодекс) (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062#pos=0;0 

2. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК Об 

административных правонарушениях (дата изменения: 10.02.2017) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

3. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 ноября 2014 

года № 498. «О некоторых вопросах прохождения службы в оперативно-

следственных подразделениях органов государственных доходов 

(служба экономических расследований)» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14E0009933#z663 

4. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 января 2015 

года № 56 «О некоторых вопросах прохождения службы в оперативно-

следственных подразделениях органов государственных доходов 

(служба экономических расследований)» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15E0010367 

5. Зубач А.В. Выявление и основы расследований административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 132 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27970.— ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 16-96). 

6. Борьба с преступлениями и правонарушениями в сфере таможенного 

дела. Административная практика. // 

http://keden.kz/ru/press_reliase.php?id=8035 

 

Тема № 10. Административная ответственность. 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062#pos=0;0
http://keden.kz/ru/press_reliase.php?id=8035
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1. Рассматриваемые вопросы 

1. Административная ответственность: понятие, особенности.  

2. Субъекты административной ответственности, их признаки.  

3. Особенности административной ответственности 

несовершеннолетних, сотрудников правоохранительных органов и 

военнослужащих, иностранцев и лиц без гражданства.  

4. Ответственность таможенных органов и их должностных лиц.  

5. Лица, обладающие привилегиями и иммунитетом от 

административной ответственности.  

6. Обстоятельства, отягчающие, смягчающие и исключающие 

административную ответственность.  

7. Давность привлечения к административной ответственности. 

Дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность в 

административном праве. 

 

2. Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

№1. 10 апреля 2015 года около 15.00 часов Ахметов А. управлял 

транспортным средством «Мерседес-Бенц» регистрационный номер 

350ANB 01, двигаясь по ул. Туран в г. Астана нарушил требования 

п.2.7.1. ПДД РК, а именно управлял транспортным средством в 

состоянии алкогольного опьянения, этим нарушив установленные 

правила безопасности движения, также нарушил требования п.1 ст. 12 

Постановления Правительства РК от 21.01.2012 г. «Об утверждении 

Правил осуществления транспортировки перемещаемых объектов на 

территории РК», а именно привязал животного непрочно и не обеспечил 

требуемую защищенность головы жирафа и по неосторожности 

допустил столкновение транспортных средств «Тойота» 

регистрационный номер 707 RHN 01, «Джип» регистрационный номер 

471 CBV 01, «BMW»регистрационный номер 569 ТМН 03, грузовик 

«Мерседес-Бенц» регистрационный номер Т 653 НРИ, повлекшее 

повреждение транспортных средств, причинивший материальный 

ущерб, а также препятствовавшее движению других транспортных 

средств. 

Привлекаемый к административной ответственности Ахметов А. в 

судебном заседании, вину в допущенном нарушении признал 

полностью, при этом пояснил, что он по неосторожности и впервые 

нарушил правила дорожного движения, правила перевозки животных, 

повлекшее повреждение транспортных средств, причинившее 

материальный ущерб. В содеянном Ахметов раскаивается и просит не 

лишать его права управления транспортным средством, так как он 

является единственным кормильцем в семье, все штрафы оплачены, 

транспортное средство является единственным источником дохода для 

его семьи. Все потерпевшие письменно и устно подтвердили факт 
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нарушения правил дорожного движения и перевозки животного.  

Дайте юридический анализ дела и каково будет решение судьи? 

 

№2. Гражданин Шилов 17-ти лет был подвергнут административному 

наказанию в виде ареста сроком на 10 суток за неповиновение 

законному требованию лица, участвующему в обеспечении 

общественного порядка. Адвокат Шилова при рассмотрении дела 

обратила внимание суда, что Шилов не достиг совершеннолетия и по 

закону не может быть подвергнут аресту. 

Судья мотивировал свое решение несколькими обстоятельствами: 

особая дерзость в поведении Шилова, общественный резонанс данного 

факта в городе. Также на решение судьи повлияли следующие факты: 

во-первых, Шилов женат, во-вторых, Шилов занимается 

предпринимательской деятельностью, поэтому согласно гражданскому 

законодательству он обладает полной дееспособностью (пункт 2 статьи 

17 ГК РК).  

Определите перечень лиц, к которым административный арест не 

применяется. Определите обстоятельства, отягчающие и/или 

смягчающие административную ответственность? Правомерно ли 

постановление судьи в отношении Шилова? Обоснуйте свой ответ 

согласно нормам КоАП РК. 

 

3. Рекомендуемые источники 

1. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК Об 

административных правонарушениях (дата изменения: 10.02.2017) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

2. Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 года № 296-IV «О 

таможенном деле в Республике Казахстан» (Таможенный кодекс) (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062#pos=0;0 

3. Указ Президента Республики Казахстан от 5 июля 2007 года № 364 

«Об утверждении дисциплинарного устава Вооруженных Сил, других 

войск и воинских формирований Республики Казахстан (с изменениями 

по состоянию на 02.02.2016 г.) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30112029#pos=1;-277 

4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 

2014 года № 1196 «Об утверждении Правил дорожного движения, 

Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, 

перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых 

подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми 

сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400001196#z0 

5. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 288-295; 308-309) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062#pos=0;0
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000641606
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003490657
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30112029#pos=1;-277
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http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

6. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553.— ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 59-67). 

 

Тема № 11. Административные взыскания.  

 

1. Рассматриваемые вопросы 

1. Понятие и виды административных взысканий.  

2. Содержание административных взысканий.  

3. Назначение административного взыскания судом, органом, 

должностным лицом, уполномоченными рассматривать дела об 

административных правонарушениях.  

4. Правила наложения административного взыскания.  

5. Цели применения административных взысканий.  

 

2. Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

№1. Комитетом по ЧС Департамента по ЧС ВКО Управление по ЧС 

городу Семей в адрес ИП Ивановой И.И. (фамилия изменена) вынесено 

предписание об устранении нарушений предписания по 

противопожарной безопасности, выявленном в молодежном клубе. В 

ноябре 2015 года в здании молодежного клуба «Х», расположенного по 

адресу: г.Семей, ул.Абая, Иванова И.И. (фамилия изменена), являясь 

индивидуальным предпринимателем, не надлежащим образом 

выполнила предписание ОГПК УЧС г. Семей, не устранила нарушение 

выразившееся в том, что высота прохода эвакуационных путей с 

подвального помещения менее нормативного ТР №. Срок выполнения 

предписания до 01.11.2015 года, тем самым совершила правонарушение, 

за которое предусмотрена ответственность по ч.3 ст.462 Кодекса РК об 

административных правонарушениях. На момент контрольной проверки 

в установленный срок нарушения по предписанию устранены не были, в 

связи чем уполномоченным государственным органом в отношений ИП 

возбуждено административное дело по ч.3 ст. 462. Данное дело 

рассмотрено специализированным административным судом г.Семей и 

постановлением суда ИП подвергнуто к административному взысканию 

в виде штрафа в размере ста месячных расчетных показателей – 198200 

(сто девяносто восемь тысяч двести) тенге в доход государственного 

бюджета, с приостановлением деятельности в использовании 

молодежного клуба «Х» сроком на один месяц. 

Прокомментируйте порядок наложения административного взыскания 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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по данному делу. 

 

№2. Водитель Н. управлял автомобилем «BMW 500» г/н F647HZN 

(номер и марка т/с изменены), по улице Найманбаева г.Семей в 

состоянии алкогольного опьянения, не имея право на управление 

транспортом ввиду истечения срока действия водительского 

удостоверения в 2013 году и не восстановления Н. своего права, не 

получения вновь водительского удостоверения. Своими действиями Н. 

нарушил Правила дорожного движения, а именно пункты 2.4.1, 2.4.1 

Правил, которым установлено, что водителю запрещается управлять 

транспортом в состоянии опьянения. Специализированным 

административным судом г.Семей Н. признается виновным в 

совершении правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 608 КоАП и 

назначено взыскание в виде административного ареста сроком на 20 

(двадцать) суток. 

Дайте юридическую оценку данной ситуации. Решите ситуацию 

согласно нормам КоАП РК. 

 

3. Рекомендуемые источники 

1. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК Об 

административных правонарушениях (дата изменения: 10.02.2017) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

2. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 296-302) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

3. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 449-

472) 

 

Тема № 12. Производство по делам об административных 

правонарушениях.  

 

1. Рассматриваемые вопросы 

1. Основные положения, стадии производства по делам об 

административных правонарушениях.  

2. Общий и упрощенный порядок производства по делам об 

административных правонарушениях.  

3. Правила производства по делам об административных 

правонарушениях. 

4. Подведомственность дел об административных правонарушениях.  

5. Участники производства по делам об административных 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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правонарушениях. 

6. Предмет доказывания и доказательства по делам об 

административных правонарушениях. Меры обеспечения производства 

по делам об административных правонарушениях.  

7. Протокол об административном правонарушении: содержание, 

порядок составления, должностные лица, имеющие право его 

составления.  

8. Порядок исполнения отдельных видов административных взысканий. 

 

2. Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

Государственный инспектор по государственному контролю в области 

пожарной безопасности 10 февраля оштрафовал мастера 

производственного обучения средней школы Кулмурзаева К. на 22690 

тенге за нарушение правил пожарной безопасности. 

Кулмурзаев К. был не согласен с таким решением и 27 февраля подал 

жалобу на постановление в районный суд. Судья, рассмотрев жалобу 6 

марта, не отменил решения, но размер штрафа снизил до 11345 тенге, 

что составляет 5 МРП. 

Правильно ли было осуществлено производство по наложению 

административного наказания по жалобе мастера Кулмурзаева К.? 

 

3. Рекомендуемые источники 

1. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК Об 

административных правонарушениях (дата изменения: 10.02.2017) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 

2. Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 199-V «Об 

органах внутренних дел Республики Казахстан» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 30.12.2016 г.) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31538985#pos=0;0 

3. Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О 

гражданской защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

08.04.2016 г.) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31534450#pos=0;0 

4. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 13 

декабря 2013 года № 713 «Об утверждении Инструкции по производству 

дел об административных правонарушениях в органах внутренних дел 

Республики Казахстан» // http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300009074 

5. Чепурная И.В. Производство по делам об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чепурная 

И.В.— Электрон. текстовые данные.— Владивосток: Владивостокский 

филиал Российской таможенной академии, 2012.— 64 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/25785.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 7-51). 

6. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 302-309) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31538985#pos=0;0
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31534450#pos=0;0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300009074
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http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

 

Тема № 13. Административно-процессуальная (процедурная) 

деятельность.  

 

1. Рассматриваемые вопросы 

1. Понятие административного спора, специфика его рассмотрения.  

2. «Административный процесс» и «Административная процедура»: 

понятия, соотношение и различия.  

3. Виды и стадии административного процесса.  

4. Дисциплинарное производство: понятие, стадии.  

5. Производство по обращениям граждан.  

6. Административный и судебный порядок рассмотрения жалоб.  

7. Виды обращений физических и юридических лиц.  

 

2. Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

№1. Акиму области 20 ноября были направлены две жалобы: одна 

военнослужащего Мамырбекова А., а другая -  гражданина Смаилова Ж. 

Предметом обеих жалоб являются неправомерные действия начальника 

финансового отдела акимата.  

8 декабря аким самостоятельно рассмотрел жалобу Мамырбекова А., а 

жалобу Смаилова Ж., не изучив, направил для рассмотрения в 

финансовый отдел. 

Правомерны ли действия акима области? Какие действия должны быть 

произведены в отношении указанных письменных обращений согласно 

нормам действующего законодательства? 

 

№2. При проверке паспортного режима участковой уполномоченный 

Шерлеев Х. обнаружил, что по адресу дома, который входит в зону его 

обслуживания уже несколько месяцев проживает без прохождения 

временной регистрации иностранный гражданин. Гражданин 

Азербайджана и хозяйка квартиры никакой попытки к регистрации не 

предприняли.  

В отношении иностранца судьей районного суда г. Павлодара вынесено 

решение об уплате административного штрафа с выдворением за 

пределы Казахстана.  

Дайте юридическую оценку ситуации. Правомерно ли решение судьи? 

 

3. Рекомендуемые источники 

1. Конституция РК от 30 августа 1995 года // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029  

2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан. Кодекс 

Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377 

3. Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года № 107-II «Об 

административных процедурах» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 06.04.2016 г.) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020750 

4. Досье на проект Закона Республики Казахстан «Об административных 

процедурах» (март 2015 года) //  

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30931540#pos=0;200 

5. Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 221-III «О 

порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 04.12.2015 г.) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086115#pos=0;0 

6. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189.— ЭБС «IPRbooks» (стр. 530-

550). 

7. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 310-315) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

 

Тема № 14. Административная юстиция.  

 

1. Рассматриваемые вопросы 

1. Административная юстиция: понятие, особенности.  

2. Административная юстиция как институт административного права.  

3. Понятие, значение и особенности административного иска.  

4. Характеристика споров, вытекающих из публично-правовых 

отношений. 

5. Категории дел особого искового производства.  

6. Особенности рассмотрения дел по спорам, возникшим из публичных 

правоотношений, по нормам Гражданского процессуального кодекса 

Республики Казахстан. 

 

2. Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

Гражданин Крутов В. 28 сентября в алкогольном опьянении явился на 

работу. На замечания по поводу его состояния вел себя агрессивно, 

сквернословил, замахивался кулаком на охранника. Такое поведение 

Крутова вызвало возмущение его коллег, в связи с чем, им пришлось 

вызвать сотрудников полиции.  

За указанные в протоколе действия Крутова и другим материалам 

административного дела, судьей было назначено наказание в виде ареста 

сроком на 15 суток. Однако Крутов, будучи арестованным, постоянно 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000064688
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020750
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30931540#pos=0;200
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086115#pos=0;0
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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пререкался с дежурным по спецприемнику, не выполнял, как следует 

свою работу. Начальник спецприемника направил все материалы судье 8 

октября. За эти действия тот же судья подверг Крутова 

административному аресту еще на 10 суток.  

Через неделю Крутов покинул место работы, за что начальник вынужден 

был продлить ему арест еще на 10 суток. Крутов В. был не согласен с 

вынесенными решениями и обратился с жалобой.  

Дайте юридический анализ данной ситуации. Является ли правомерным 

наложение ареста на Крутова В.? Законны ли действия начальника 

спецприемника? 

 

3. Рекомендуемые источники 

1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан. Кодекс 

Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377 

2. Проект Административного процессуального кодекса Республики 

Казахстан // http://sud.gov.kz/rus/content/administrativnyy-processualnyy-

kodeks-respubliki-kazahstan 

3. Досье на проект Административного процессуального кодекса 

Республики Казахстан (декабрь 2015 года) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31616799 

4. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры. 

– Алматы: Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. (стр. 315-335) // 

http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf 

5. Анализ рассмотрения гражданских дел, возникающих из публично-

правовых отношений в сфере государственного управления // 

http://alm.sud.kz/rus/content/analiz-rasmotreniya-grazhdanskih-del-

voznikayushchih-iz-publichno-pravovyh-otnosheniy-v 

 

Тема № 15. Административно-правовое регулирование в 

экономической, социально-культурной, административно-

политической сферах.  

 

1. Рассматриваемые вопросы 

1. Роль Правительства Республики Казахстан в управлении экономикой.  

2. Административно-правовой статус Министерства национальной 

экономики, Министерства финансов Республики Казахстан, 

Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в 

сфере экономики.  

3. Административно-правовое регулирование в социально-культурной 

сфере.  

4. Государственно-правовое регулирование в административно-

политической сфере. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31616799
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
http://89.218.140.251/EK/%D0%90%D0%B4%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9A.pdf
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5. Роль Президента Республики Казахстан в обеспечении 

обороноспособности государства.  

 

2. Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

15 мая 2015 года при проведении рейдовых мероприятии на Северном 

побережье Каспийского моря в районе острова «Новинский» 

расположенный в 80 км от села Ганюшкино Курмангазинского района 

Атырауской области сотрудниками отдела по борьбе с преступными 

посягательствами на рыбные запасы ДВД Атырауской области 

задержана лодка типа «Байда» с тремя подвесными моторами «Маринер-

250л/с», в салоне лодки находились 5 граждан Республики Дагестан РФ 

и гражданин Республики Грузия.  

Об этом агентству сообщили в отделе природоохранной полиции КАП 

МВД Республики Казахстан. При осмотре лодки в салоне обнаружено и 

изъято две сети для ловли рыб, навигационный прибор «GARMIN».При 

опросе задержанные пояснили, что незаконно пересекли границу 

Казахстана.  

Какие нарушения допустили задержанные лица? Какие меры 

административного характера могут быть применены? 

 

3. Рекомендуемые источники 

1. Конституционный закон Республики Казахстан от 18 декабря 1995 г. 

№ 2688 «О Правительстве Республики Казахстан» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002688_ 

2. Конституционный закон Республики Казахстан от 26 декабря 1995 

года N 2733 «О Президенте Республики Казахстан» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002733_ 

3. Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 

«О структуре Правительства Республики Казахстан» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U990000006_ 

4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 

2014 года № 1011 «Вопросы Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 29.12.2016 г.) // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31611088 

5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 

2008 года № 387 «О некоторых вопросах Министерства финансов 

Республики Казахстан» // http://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000387_ 

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 

2014 года № 995 «Некоторые вопросы Министерства по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан» // 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000995 

7. Административное право Республики Казахстан [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Оразбаева А.А., Джанысбаева 

Т.З., Бейсембеков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Астана: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002688_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002733_
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31611088
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000387_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000995
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Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 155 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49553.— ЭБС «IPRbooks» 

(стр. 114-148). 
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IV. Примерный перечень тем, отведенных на самостоятельное 

изучение 

 

Тема № 1. Понятие, предмет, метод и источники административного 

права.  

Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 
Проведение анализа основных направлений деятельности органов 

государственной власти, осуществляющие реализацию функций 

государственного управления. 

 

Тема № 2. Нормы административного права и административно-

правовые отношения. 

Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

Гражданин С, являясь гражданином Республика Словения, прибыл в 

Республику Казахстан в 2015 г., временно зарегистрировался в Отделе 

миграционной полиции УВД г.Семей сроком на один месяц и не выехал 

за пределы Республики Казахстан своевременно, так как он приехал в 

Республику Казахстан по работе, играет в футбольном клубе «Спартак 

Семей» . При этом гражданин С. признает свою вину и поясняет, что 

перепутал даты в визе и миграционной карточке.  

Какое решение должен вынести суд? 

 

Тема № 3. Субъекты административного права. Взаимодействие 

между государственными органами. 

Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

Аманжолов А. 15 апреля 2015 года в 19 часов 32 минуты, находясь на 

своем рабочем месте в магазине «Сириус» осуществил продажу 

табачного изделия Каримову Т., не достигшему 18-летнего возраста. 

В судебном заседании Аманжолов А. свою вину в совершении 

административного правонарушения не признал, при этом пояснил, что 

не счел нужным требовать у покупателя документов, чтобы убедиться в 

том, что лицо достигло совершеннолетия, то есть 18 лет. Аманжолов А. 

заявил, что молодой человек Каримов Т. явно выглядел старше своего 

возраста, а также сослался на то, что родители должны следить за своим 

несовершеннолетним  ребенком. Аманжолов А. указал, что привлекать к 

административной ответственности должны не его, а родителей, 

которые не следят за воспитанием и поведением своего сына Каримова 

Т. 

Истец Каримова А.Б., мать несовершеннолетнего Каримова Т. пояснила, 

что воспитывает сына правильно, утверждая, что он никогда не стал бы 

покупать сигареты. Видимо, по просьбе других сверстников, он 

совершил такую покупку. К тому же, Каримова А.Б. утверждала, что 

продавец данного магазина не в первый раз продает сигареты 

мальчишкам их двора и уже был подвергнут административной 
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ответственности. Гражданка Каримова А.Б. требует привлечь 

Аманжолова А. к ответственности. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель Ерденов Б. пояснил, что 

15 апреля 2015 года около 19 часов он направился в продуктовый 

магазин «Сириус», который находится рядом с его домом, увидел, как 

продавец Аманжолов А. передает молодому человеку пачку сигарет, что 

его очень удивило, потому что было явно, что этому парню еще нет и 

18-ти лет. Но, ничего не сказав продавцу, оплатив свои покупки, 

отправился домой. 

Дайте юридическую оценку данной ситуации и решите дело по 

существу согласно нормам КоАП РК. 

 

Тема № 4. Государственная служба в Республике Казахстан. 

Особенности порядка поступления, прохождения и прекращения 

службы в таможенных органах. 

Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

Постановлением специализированного административного суда города 

Тараз от 12 августа 2014 года сотрудник ДВД Жамбылской области Е 

привлечен к административной ответственности по статье 206-2 части 1 

КоАП. Определением областного суда от 17.11.2014 года постановление 

специализированного административного суда города Тараз от 12 

августа 2014 года в отношении Е. отменено, производство по делу 

прекращено за отсутствием в действиях Е. состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 206-2 КоАП РК.  

Согласно справке управления по кадровой работе ДВД области, 

имеющейся в материалах дела, приказом начальника ДВД Жамбылской 

области от 11.11.2012 года гражданин Е. уволен из органов внутренних 

дел по подпункту 9) п.1 ст.80 Закона Республики Казахстан «О 

правоохранительной службе». В соответствии с подпунктом 9) п.1 ст.80 

Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе», 

сотрудники увольняются по служебному несоответствию, 

выявившемуся по итогам аттестации. Тогда как, согласно  п.3 ст.80 

Закона, увольнением сотрудников из правоохранительной службы по 

отрицательным мотивам признаются основания, предусмотренные 

подпунктами 12)-16) пункта 1 настоящей статьи.  

Прокомментируйте определением областного суда от 17.11.2014 года в 

отношении сотрудника Е. 

 

Тема № 5. Административно-правовые формы реализации 

исполнительной власти в Республике Казахстан. 

Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

Подготовьте проект постановления акимата района по озеленению и 

благоустройству районного центра и населенных пунктов района. 
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Тема № 6. Административные процедуры и их место в системе 

административного права и законодательства Республики 

Казахстан. 

Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы)  
Провести анализ нормативного постановления Верховного Суда 

Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года № 12 «Об 

ответственности за неисполнение судебных актов» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 24.12.2014 г.) // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1045935#pos=1;-245 

 

Тема № 7. Административное принуждение.  

Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

Гражданка Селюкова Ю., отъезжая на отдых в Турцию на 10 дней, 

оставила свою собаку для присмотра соседу Волкову С., жившему 

этажом ниже. Во время прогулки в сквере собака укусила прохожего 

Носкова В. Свидетелями данной ситуации оказались дети Петренко В. 7 

лет и Смагулов Ж. 10 лет. Вызвав по телефону полицию Носков В. 

попросил детей остаться до приезда сотрудника полиции, чтобы те 

подтвердили увиденный факт. Волков С. с места происшествия скрылся 

вместе с собакой. Суд района на основании составленного протокола 

сотрудником ДПС постановил оштрафовать Волкова С., а собаку 

конфисковать. 

Дайте юридическую оценку данной ситуации. Правильно ли применено 

административное взыскание? 

 

Тема № 8. Административное правонарушение. 

Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

Гражданин А., совершив административное правонарушение, пытался 

скрыться в жилом помещение, принадлежащему гражданину М. 

Сотрудники полиции, последовали за нарушителем, однако гражданин 

М. отказался впускать последних в свое жилище, сказав, что его жилище 

является неприкосновенным.  

Являются ли действия сотрудников законными? Дайте правовую 

характеристику их действиям. 

 

Тема № 9. Административные правонарушения в сфере 

таможенного дела. 

Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

Постановлением Жуалинского районного суда от 12 марта 2014 года Б. 

признан виновным в совершения административного правонарушения, 

предусмотренного ст.468 ч.1 КоАП и по этой статье ему назначено 

взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами 

на сроком на 9 месяцев. При этом Б. ранее не привлекался к 

административной ответственности, признает свою вину, работает 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000121901
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000121901
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водителем для содержания семьи, его работа, связанная с управлением 

транспортным средством, является единственным источником дохода 

семьи. ДТП совершенено в связи с неблагоприятными погодными 

условиями, административное правонарушение отнесено к категории 

совершенных по неосторожности, а также мнения потерпевшего О. об 

отсутствии каких-либо претензий, в том числе материальных. Согласно 

постановлению суда, 09.03.2014 года на 591 км. трассы Алматы–

Ташкент водитель Б., управляя транспортным средством марки 

«Kaessborer», за государственным регистрационным номером 946 DBA, 

нарушая п.10.1 правил дорожного движения, совершил столкновение с 

припаркованной автомашиной марки «Ваз 21070», за государственным 

регистрационным номером Х 5901 ВРN, принадлежащему О. В 

результате дорожно-транспортного происшествия транспортному 

средству причинены механические повреждения, потерпевшему О. 

причинен материальный ущерб. Не согласившись с данным 

постановлением правонарушитель Б. обжаловал, а прокурор 

опротестовал данное постановление суда. Суд апелляционной 

инстанции изменил постановление суда первой инстанции. 

Прокомментируйте постановление суда первой инстанции, укажите 

основания его изменения. 

 

Тема № 10. Административная ответственность. 

Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

№1. Старший лейтенант Каиров К. при досмотре автомобилей на 

Государственной границе Ркспублики Казахстан обнаружил в кузове 

КАМАЗа несовершеннолетнего, который назвался Самутдиновым И. 

При опросе задержанного подростка, тот пояснил, что в кузов проник 

намеренно для того, чтобы добраться до родственников в Узбекистан, 

так как документов и денежных средств у него не было. У Дуброва К. – 

водителя КАМАЗа по данному факту никаких объяснений не оказалось. 

Дайте юридическую оценку ситуации. Какому виду административного 

наказания будет привлечен водитель Дубров К.? 

 

№2. Медведев Ф. совершив тяжкое преступление, был осужден путем 

лишения свободы. В марте 1994 года после окончания срока заключения 

вернулся в свой родной город. Долгое время не устраивался на работу, в 

алкогольном опьянении не раз появлялся в общественных местах, 

нецензурно выражался, приставал к прохожим и соседям. Такое 

поведение стало возмущать окружающих и соседи вызвали участкового 

инспектора полиции, который объявил ему замечание. Однако на 

Медведева вызов участкового не подействовал. На основании 

многочисленных жалоб, в 1995 году в мае месяце за правонарушителем 

был установлен административный надзор. Срок надзора – полтора года. 

В июле 1996 года сотрудником патрульной службы был задержан 
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Медведев за превышение скорости и отсутствие прав на управление 

мотоциклом.  

Вправе ли участковый инспектор полиции устанавливать в отношении 

Медведева Ф. административное замечание? Законно ли установление 

административного надзора за Медведевым, установление надзора 

сроком на полтора года? Какому виду административной 

ответственности подлежит Медведев Ф. за превышение скорости и 

отсутствие прав на управление мотоциклом? 

 

Тема № 11. Административные взыскания.  

Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

№1. 01 ноября 2015 года примерно в 01 час 00 минут Қ., управляя 

автомобилем марки «Ваз» гос.№555 во дворе дома по улице 

Богенбайулы в городе Семей, при совершении маневра разворота не 

обеспечив безопасность дорожного движения, допустил наезд на 

стоящий автомобиль марки «Toyota Camry 3.4 At» гос.№F650KMN16, 

принадлежащий К., после чего К. являясь участником ДТП, оставил 

место совершения происшествия, тем самым совершил правонарушение, 

предусмотренное ч. 2 ст. 611 КоАП. В судебном заседании Қ вину свою 

полностью признал, пояснив что, с места ДТП уехал, о случившемся в 

органы полиций не сообщил, в содеянном раскаялся. Судом водитель К, 

признан виновным как в совершении ДТП, так и в оставлении места 

ДТП и подвергнут административному взысканию - лишению права 

управления транспортным средством на один год. 

Прокомментируйте данное решение согласно нормам КоАП РК. 

 

№2. Водитель Ибраев К.М. проезжая по проспекту поздно вечером, 

обратил внимание, что у обочины лежит человек. Недолго думая, 

Ибраев развернулся и увидел тяжело раненого человека. Чтобы быстрее 

доставить раненого в ближайшую больницу, Ибраев нарушил правила 

дорожного движения, проехав по улице, где движение было запрещено. 

Сотрудник ДПС, задержавший Ибраева К.М. наложил на него штраф в 

размере 5000 тенге. Только через месяц Ибраев К.М. обратился в 

районный суд с жалобой на то, что административное взыскание - 

административный штрафа - незаконно. При этом суд жалобу не 

принимает со ссылкой, что срок пропущен.  

Были ли допущены, согласно условиям кейса, нарушения законности? 

Решите данную ситуацию на основании норм КоАП РК.  

 

Тема № 12. Производство по делам об административных 

правонарушениях.  

Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

Мышкин А., вовремя прошел технический осмотр своего автомобиля, 

однако при сильном гололеде не справился с управлением. Этим 
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повредил дорожное ограждение. При опросе Мышкин пояснил, что 

скорость он не превышал, шины соответствовали зимнему периоду. По 

данному делу проведено административное расследование с 

назначением ряда экспертиз. Были произведены следующие действия. 

Эксперты исследовали повреждения, возникшие при его столкновение с 

ограждением и самого автомобиля, его тормозной след; осколки 

разбитого стекла. Было проверено прохождение технического осмотра, 

наличие талона, соответствие показаний по поводу гололеда на данном 

участке дороги, заслушаны показания свидетеля – сестры Мышкина, 

которая находилась в момент совершения ДТП в машине. 

Перечислите источники доказательств по данному делу. Решите дело по 

существу. 

 

Тема № 13. Административно-процессуальная (процедурная) 

деятельность.  

Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

Начальник охраны и комендант университета при обнаружении курящих 

студентов на территории взыскивали с нарушителей штраф в размере 

1000 тенге. Студенты выражали свое возмущение и негодование, но 

ответом всегда было «такая мера наказания законна», «полномочия 

предоставлены на основании приказа ректора о запрете курения на 

территории университета». 

Решите данную ситуацию. Законны ли действия коменданта, начальника 

охраны? Возможно ли оспорить приказ ректора? 

Тема № 14. Административная юстиция.  

Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

Постановлением Таласского районного суда от 13 февраля 2014 года У-

ев, работавший на тот период старшим судебным исполнителем 

Таласского районного территориального отдела, признается виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного 

ст.524 КоАП РК и на него наложено административное взыскание в виде 

административного штрафа в размере 20 МРП. 

Согласно постановлению суда, определением Таласского районного 

суда от 24.12.2013 года было утверждено соглашение об урегулировании 

спора в порядке медиации, заключенное между истцом и ответчиком, 

согласно которому: ответчик обязуется ежемесячно, начиная с января 

2014 года до октября 2016 года, выплачивать в пользу истца деньги в 

сумме 8000 тенге, до погашения задолженности в сумме 270000 тенге, 

т.е. до октября 2016 года, а истец принимает исполнение отответчика и 

не будет предьявлять по данному спору ему в дальнейшем никаких 

требований. Данное определение вступило в законную силу 10.01.2014 

года. 

Однако ответчик взятые на себя обязательства не исполнил и не 

выплатил в январе месяце 2014 года в пользу истца 8000 тенге. По 
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заявлению истца 31.01.2014 года был выписан исполнительный лист, 

который затем был направлен для исполнения в Таласский районный 

территориальный отдел Жамбылской области для исполнения, с 

приложением копии определения суда об утверждении соглашения об 

урегулировании спора в порядке медиации. 

Старший судебный исполнитель Таласского районного 

территориального отдела У-ев. постановлением от 04.02.2014 года 

отказал в возбуждении исполнительного производства и возвратил 

исполнительный лист в Таласский районный суд, указывая при этом, что 

согласно ст.9 п.1 п.п.4 Закона РК «Об исполнительном производстве и 

статусе судебных исполнителей» в перечне исполнительных документов 

отсутствуют исполнительные листы, выдаваемые на основании 

определения суда об утверждении мирового соглашения, в 

исполнительном листе указано добровольное волеизъявление ответчика 

по прекращенному гражданскому делу и что отсутствует какое-либо 

требование имущественного или неимущественного характера, 

подлежащего исполнению, также в исполнительном листе отсутствует 

ясность требования исполнительного документа. Старшим судебным 

исполнителем Таласского районного территориального отдела У-ым 

необоснованно и незаконно отказано в возбуждении исполнительного 

производства и не исполнено определение суда. Ему судьей было устно 

разъяснено о необходимости  исполнения определения суда. 

Постановление суда отменено по следующим основаниям. 

Вместе с решением по гражданскому делу, судом также вынесено 

частное определение на имя руководителя Департамента по исполнению 

судебных актов Жамбылской области об имевших фактах нарушения 

законности в деятельности Таласского территориального отдела, для 

принятия мер по недопущению подобных нарушений впредь и решения 

вопроса о дисциплинарной ответственности виновных лиц. 

Является ли обоснованным ставить вопрос о дисциплинарной 

ответственности судебного исполнителя при рассмотрении данного 

дела? Присутствуют ли в действиях У-ва элементы состава 

административного правонарушения? 

 

Тема № 15. Административно-правовое регулирование в 

экономической, социально-культурной, административно-

политической сферах.  

Ситуативные задачи (кейсы/мини-кейсы) 

22-23 августа 2014 года ТОО «EuroRSCGKazakhstan» изготовило постер, 

на котором изображен поцелуй в губы Курмангазы Сагырбайулы и 

Александра Пушкина, при этом указан адрес рекламируемого клуба 

«Студия 69», расположенного на пересечении ул.Курмангазы-Пушкина 

г.Алматы, тем самым ТОО «EuroRSCGKazakhstan» производило и 

распространило неэтичную рекламу, что является нарушением 
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законодательства Республики Казахстан о рекламе.  

По данному факту в отношении ТОО «EuroRSCGKazakhstan» был 

составлен протокол об административном правонарушении, 

предусмотренным ст.349 ч.1 КРКоАП.  

В ходе судебного заседания законный представитель ТОО 

«EuroRSCGKazakhstan» Хамитжанова Д.Н. вину не признала, поясняя, 

что указанный постер был изготовлен для участия в Азиатском 

рекламном фестивале «REDJOLBORS» в г.Бишкеке, где данная работа 

была оценена бронзовой наградой. Она выполнила лишь производство 

постера, его нигде не распространяла. В казахстанском сегменте 

Интернета его распространение начала гражданка Бугубаева Г.К. 

Адвокат Утебеков Д.Н. заявил ходатайство о проведении судебной 

психолого-искусствоведческой экспертизы для определения о 

неэтичности рекламы. Считает, что Управление внутренней политики 

г.Алматы» осуществляет производство по делам об административных 

правонарушениях в области СМИ. Управление превысило уставную 

компетенцию по составлению протокола, так каквменяемое 

правонарушение не касается СМИ. Просит признать незаконным и 

отменить протокол об административном правонарушении от 18.09.2014 

года в отношении ТОО «EuroRSCGKazakhstan», либо вернуть его на 

дооформление в госорган.   

В суде главный специалист КГУ «Управление внутренней политики 

г.Алматы» Курманбек Х. с вышеприведенными доводами не 

согласившись, пояснила суду, что с ДВД г.Алматы поступил материал о 

привлечении к административной ответственности ТОО 

«EuroRSCGKazakhstan»за производство и распространение рекламной 

информации клуба «Студия 69». Рекламная информация с изображением 

целующихся казахского акына Курмангазы и русского поэта Пушкина 

оскорбляет образ великих деятелей и нарушает общепринятые нормы 

морали и поведения, поскольку выражают неприемлемое обществом 

нетрадиционные сексуальные отношения, и противоречит нравственным 

ценностям.В связи, с чем 18.09.2014г. был составлен протокол об 

административном правонарушении в отношении ТОО 

«EuroRSCGKazakhstan»по ст.349 ч.1 КРКоАП.  

Судья, исследовав материалы дела, выслушав пояснения сторон, мнение 

прокурора полагавшего признать юридическое лицо виновным по ч.1 

ст.349 КРКоАП с наложением взыскания в виде штрафа в размере 120 

МРП, приходит к следующему. 

Согласно ст.3 п.1 Закона РК «О рекламе» от 19.12.2003 г. №508 – 

реклама, распространяемая и размещаемая в любой форме, с помощью 

любых средств информация, предназначенная для неопределенного 

круга лиц и призванная формировать или поддерживать интерес в 

физическому или юридическому лицу, товарам, товарным знакам, 

работам, услугам и способствовать их реализации. 
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Как установлено в судебном заседании, 22-23 августа 2014 года ТОО 

«EuroRSCGKazakhstan» был изготовлен постер для участия в Азиатском 

рекламном фестивале «REDJOLBORS» в г.Бишкеке, на котором 

изображен поцелуй в губы Курмангазы Сагырбайулы и Александра 

Пушкина, а также указан адрес рекламируемого клуба «Студия 69» (для 

информации и заказа столиков в клубе указаны номера телефонов), 

расположенного на пересечении ул.Курмангазы-Пушкина г.Алматы. 

Затем ТОО «EuroRSCGKazakhstan» постер разместил на своей странице 

в социальной сети «Facebook». При таких обстоятельствах, судья 

считает вину ТОО «EuroRSCGKazakhstan» установленной и его 

действия правильно квалифицированными по ст.349 ч.1 КРКоАП как 

производство и распространение рекламы товаров (работ, услуг) 

запрещенных к рекламе, законами Республики Казахстан. Данный факт 

подтверждается протоколом об административном правонарушении 

№20 от 18.09.2014 год, объяснительной Хамитжановой Д.Н. от 

25.08.2014 года, где указала, что «реклама создана для упрощения 

запоминания адреса гей клуба, расположенного на пересечении улиц 

Курмангазы и Пушкина», приобщенной к материалам дела постером и 

другими материалами дела. В силу ст.635 ч.3 КРКоАП при составлении 

протокола об административном правонарушении законному 

представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено 

дело, а также другим участникам производства по делу разъясняются их 

права и обязанности, о чем делается отметка в протоколе. О том, что 

Хамитжановой Д.Н. разъяснены права согласно ст.584 КРКоАП, в 

протоколе об административном правонарушении от 18.09.2014г. 

имеется отметка.  

Согласно ст.636 ч.1 п.1 КРКоАП по делам об административных 

правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об 

административных правонарушениях по ст.349 имеют право составлять  

местные исполнительные органы областей, города республиканского 

значения, столицы, районов, городов областного значения. Следовательно 

в компетенцию КГУ «Управление внутренней политики г.Алматы» 

входит составление протокола об административном правонарушении по 

ст.349 КРКоАП. Кроме того, ходатайство адвоката о проведении судебной 

психолого-искусствоведческой экспертизы для определения о 

неэтичности рекламы и направление протокола на дооформление, судья 

считает необоснованными, так как содержание постера, на котором 

изображен поцелуй в губы Курмангазы Сагырбайулы и Александра 

Пушкина, нарушает общепринятые нормы гуманности и морали путем 

употребления образов в отношении расы, национальности, языка, 

возраста, пола и.т.д. 

Составленный протокол об административном правонарушении 

соответствует требованию ст.635 КРКоАП, в связи, с чем нет 

необходимости возврата его на дооформление. Оснований для 
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освобождения ТОО «EuroRSCGKazakhstan» от административной 

ответственности не имеется.  

Изучив данный кейс, с учетом обстоятельств дела, характера и степени 

общественной опасности совершенного правонарушения, определите, к 

какому виду административного взыскания будет подвергнут субъект 

правонарушения? 
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