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жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес әзірленген және 
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әзірленді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағдарлама «Құқық» мамандықтары тобы бойынша оқу-әдістемелік 

секцияның рұқсатынсыз көбейтіле және таратыла алмайды. 
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I. Түсіндірме хат 
 

Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге 

арналған құқықтық саясат тұжырымдамасы, патриоттық және адамның және 

азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, қоғам мен мемлекеттің 

мүдделерін қорғауға бағытталған жаңа фориациядағы құқықтық кадрлар 

даярлауды елдің индустриялық-инновациялық дамуын қамтамасыз етудің 

маңызды шарттарының бірі ретінде анықтайды. Заң үстемдігінің 

тұрақтылығын қамтамасыз ету, қоғам мен мемлекеттің мүдделерінің сақтау, 

қазақстандықтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз 

ету жөніндегі міндеттер жүктелген жоғары кәсіби заңгерлер қалыптастыру 

қажеттілігін Қазақстан Республикасының Президенті және «100 нақты 

қадам» бағдарлама құжаты анықтайды. 

«5В030400 – Кеден ісі» мамандығы бойынша білім беру 

бағдарламасының мақсаты – құқық нормаларды дайындау және жүзеге 

асыру, заңдылық пен құқықтық тәртіп, құқықтық білім мен тәрбиені 

қамтамасыз ету саласында терең білімдер мен кәсіби құзыретке, жоғары 

деңгейдегі құқықтық мәдениет пен құқықтық санаға ие жоғары білікті 

мамандар дайындау.  

«Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы (Ерекше бөлік)» 

«Кеден ісі» мамандығы бойынша маман дайындауды жүргізетін Қазақстан 

Республикасы жоғары оқу орындарында оқытылатын міндетті компонент 

пәні болып табылады. Құқықтық реттеу пәні мен әдістері қылмыстық 

құқықты басқа салалардан ерекшелейді. Бірақ оның әрекет ету аясы басқа 

құқық салаларымен тығыз байланысты (әкімшілік, қылмыстық іс жүргізу, 

қылмыстық-атқару құқығы). 

Қылмыстық құқықтың Жалпы және Ерекшк бөліктері бір-бірімен тығыз 

байланысты және біртұтас қылмыстық-құқықтық нормалар жүйесі ретінде 

қылмыстық құқықты көрсетеді. Қылмыстық құқықтың Ерекше бөлігі нақты 

қылмыстық құқық бұзушылықтарды және оларды жасағаны үшін 

тағайындалатын жазаны анықтайтын нормалардан тұрады.  

Пәннің мазмұны 3 шілде 2014 жылғы Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық кодексінің (қолданыстағы редакциясында) жүйесіне сәйкес 

оқытылады. 

Курс адамға, қоғамға және мемлекет үшін қауіпті, қылмыстық құқық 

бұзушылық болып табылатын әрекеттердің шеңберін және заңдық белгілерін 

белгілейтін Қазақстан Республикасы Қылмыстық құқығының Ерекше бөлігі 

нормаларын терең зерттеуге арналған.  Қылмыстық құқық курсын оқыту 

студенттерге терең теориялық білімдерді қалыптастыруға және соның 

негізінде құқық қорғау органдарына жүктелген міндеттерді тиімді орындау 

үшін қажетті дағдыларды баулуға бағытталған. 

Оқу пәнінің мақсаты студенттердің Қазақстан Республикасы 

Қылмыстық құқығының Ерекше бөлігі бойынша теориялық білімдер алу 

және құқық қолдану органдарына жүктелген міндеттерді тиімді орындау 

үшін қажетті дағдыларды алуға үйрету болып табылаты.  
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Курстың негізгі міндеттері студенттер қылмыстық құқық ғылымының 

қағидалары, категориялары және ережелері туралы теориялық білімдерін 

жүйелі түрде баяндай алуы, студенттерді қолданыстағы қылмыстық 

заңнаманы дұрыс қолдануға үйрету, қылмыстық құқық нормаларын талқылау 

және қолдану, қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау дағдыларын 

дамыту болып табылады. Негізгі міндет студенттерге азаматтарды, олардың 

құқықтары, бостандықтары және заңды мүдделерін қорғаудың, сонымен 

қатар қоғам мен мемлекетті қылмыстық қол сұғушылықтан қорғаудың 

ажырамас құралы ретінде қылмыстық заңға құрметпен қарауды үйрету. 

Оқу пәнінің пререквизиті «Қазақстан Республикасының Қылмыстық 

құқығы (Жалпы бөлік)» пәні болып табылады.  

Оқу пәнінің постреквизиті «Қазақстан Республикасының Қылмыстық 

іс жүргізу құқығы», «Қазақстан Республикасының Қылмыстық атқару 

құқығы», «Криминология» пәндері болып табылады.  

«Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы (Ерекше бөлік)» 

пәнін меңгеру келесі кәсіптік құзырлылықтарды қалыптастыруға 

бағытталған: 

Білім: адам, қоғам немесе мемлекет үшін қауіпті әрекеттердің шеңбері 

мен заңдық белгілерін анықтайтын Қазақстан Республикасының Қылмыстық 

құқығы Ерекше бөлігінің  нормаларын біледі; қылмыстық-құқықтық қорғау 

объектісі бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтарды топтастырады; 

кәсіби қызметте құқығын жүзеге асыру үшін қылмыстық құқықтың 

мағынасын түсінеді. 

Дағды: қылмыстық құқық Ерекше бөлігінің нормаларын сөзбе-сөз және 

оның мағынасына қарай қолдана алады; қылмыстық құқық бұзушылық 

құрамының бар/жоғы сұрақтары бойынша құқықтық білікті қорытынды бере 

алады; нақты өмірлік жағдайларға материалды қылмыстық құқық 

нормаларын қолдана алады; заңдық дәлелдемелер келтіре алады. 

Қоғамдық құзырлылық: қылмыстық заң нормаларын қолданудың 

құқықтық және әлеуметтік-экономикалық салдарын түсіне отырып әрекет 

етеді; қылмыстық құқық пен заңға құрметпен қарайды, сыбайлас жемқорлық 

көріністеріне шыдамсыздық танытады. 

Осы үлгі оқу бағдарламасын дайындау барысында авторлар 

«Университет КАЗГЮУ» АҚ қылмыстық, қылмыстық атқару құқығы және 

криминология кафедрасында «ҚР Қылмыстық құқығы (Ерекше бөлік)» пәнін 

«Кеден ісі» мамандығының студенттеріне оқыту тәжірибесін назарға алған 
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II. Дәріс сабақтарының тақырыптары: 

 

Тақырып №1. Қазақстан Республикасы қылмыстық құқығы 

Ерекше бөлігінің түсінігі, жүйесі, маңызы 

 

1. Тақырып мазмұны 

Қылмыстық құқықтың Ерекше бөлігінің түсінігі және маңызы. 

Қылмыстық құқықтың Жалпы және Ерекше бөліктерінің бірлігі. Құқықтық 

мемлекет қалыптастыру және нарықтық экономика жағдайындағы 

қылмыстық құқықтың Ерекше бөлімінің міндеттері. ҚР Конституциясы, 

«Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге 

арналған құқықтық саясат тұжырымдамасы туралы» Қазақстан 

Республикасы Президентінің Жарлығы. Қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың түсінігі, маңызы, саралау кезеңдері. 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыбының студенттің осы 

тақырыпты меңгерген соң алатын құзырлылығымен байланысы 

Осы тақырыпты меңгеру нәтижесінде студент: 

білімі: 
– қылмыстық құқық Ерекше бөлігінің құрастырылуының жүйесі мен 

қағидаларын біледі; 

– қылмыстық құқықтың Жалпы және Ерекше бөліктерінің арақатынасын 

түсінеді; 

– қылмыстық құқық бұзушылықтардың саралау ережесі мен кезеңдерін 

біледі. 

дағдылары: 
– тәжірибелік жағдайларды шешу кезінде нормативтік құқықтық 

актілерді тәжірибеде қолдана алады; 

– саралау ережесі мен кезеңдерін сақтай отырып, қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды саралау жүргізе алады. 

3. Сот тәжірибесі 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының қылмыстық істер бойынша 

қадағалау алқасының 28 қаңтар 2009 жылғы №2а-20-09 қаулысы. /Жукенов 

А.Т. Судебная практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство 

Норма-К», 2013. – С. 223-224.  

4. Ұсынылатын қайнар көздер 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жылы 30 тамызда 

республикалық референдумда қабылданған (қолданыстағы редакциясында). 

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Кодексі (қолданыстағы 

редакциясында). 

3. Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге 

арналған құқықтық саясат тұжырымдамасы туралы Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2009 жылғы 24 тамыздағы № 858 Жарлығы. 

4. Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне 

түсіндірме. Жалпы және Ерекше бөліктер. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. 
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5. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 1. 

Особенная часть (главы 1-10) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2016. -С. 7-12. 

6. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. -С.467-472.  

7. Юридическая природа нормативных постановлений Верховного Суда 

Республики Казахстан: Монография. – Астана, 2009  

 http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31064215. 

 

 

 

Тақырып №2. Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

 

1. Тақырып мазмұны 

ҚР Конституциясы жеке адамға қол сұғылмаушылық, Қазақстан 

Республикасында азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының 

кепілдіктері, адам өмірі мен денсаулығын қорғау туралы.  Жеке адамға қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі және түрлері. Өмірге қарсы 

қылмыстар. Адам өлтірудің түсінігі және түрлері. Адам өлтіруді басқа 

өлтірумен байланысты қылмыстардан ажырату. Өмірге қарсы басқа да 

қылмыстар. Денсаулыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. 

Абайсызда жәбірленушінің өліміне алып келген денсаулыққа қасақана ауыр 

зиян келтіру мен адам өлтірудің айырмашылығы. Адамның өмірі мен 

денсаулығын қауіпті жағдайда қалдыратын қылмыстық құқық 

бұзушылықтар. Олардың адамның өмірі мен денсаулығына қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтардан айырмашылығы. Жыныстық бостандық 

пен жыныстық қолсұғылмаушылыққа қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар. Адамның жеке бас бостандығына қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар. Адамның ар-намысы мен қадір-қасиетіне қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар. Шынайы өкінудің арнаулы түрлері негізінде 

қылмыстық жауаптылықтан босату. 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыбының студенттің осы 

тақырыпты меңгерген соң алатын құзырлылығымен байланысы 

Осы тақырыпты меңгеру нәтижесінде студент: 

білімі: 
– жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі және 

түрлерін біледі;  

– тікелей объектісі бойынша жеке адамға қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды саралайды; 

– қоғамға қауіптілік дәрежесі, құрылымы бойынша жеке адамға қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамдарының түрлерін игереді; 

– жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамдарының 

элементтерін біледі; 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31064215
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– жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамдарының 

аяқталу кезеңін біледі; 

– жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін 

қылмыстық жауаптылықтан босату негіздері меңгерді; 

– ұқсас қылмыстық құқық бұзушылықтардан ажырата біледі.  

дағдылары: 
– тікелей объектісіне байланысты жеке адамға қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар құрамының түрлерін дербес анықтай алады;   

– қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамдарының құрылымын, 

қылмыстық құқық бұзушылықтардың аяқталу кезеңін ажырата алады; 

– жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар әрбір құрамының 

элементтерін және олардың ерекшеліктерін біледі ;  

– қылмыстық құқық бұзушылықтардың ұқсас құрамдарынан ажырата 

алады;  

 – қылмыстық заңға сәйкес қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамын 

дұрыс саралау үшін нормативтік қаулылармен жұмыс жасай алады.  

3. Сот тәжірибесі 

1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының қылмыстық істер 

бойынша қадағалау алқасының 30 қараша 1999 жылғы №2к-588-99  және 5 

тамыз 2009 жылғы №2а-215-09  қаулысы. (бірнеше дене жарақатына, және 

тұлғаны дәрменсіз деп тануға ұатысты саралау / Жукенов А.Т. Судебная 

практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 

2013. – Жукенов А.Т. Судебная практика по уголовным делам. – Алматы: 

ТОО «Издательство Норма-К», 2013. – С.224- 226. 

2. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының қылмыстық істер 

бойынша сот  алқасының 23 шілде 1997 жылғы №2к-483-97 анықтамасы 

(«аса қатыгездікпен адам өлтіру» саралаушы белгісі бойынша сұрақтар). / 

Жукенов А.Т. Судебная практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО 

«Издательство Норма-К», 2013. – С.229. 

3. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша қадағалау алқасының 14 қаңтар 2008 жылғы №4уп-02-08 қаулысы 

(бас бостандығынан заңсыз айыруды саралауға қатысты). / Жукенов А.Т. 

Судебная практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство 

Норма-К», 2013. – С.266. 

4. Б. мен Н.-ның арасында туындаған жанжал кезінде, Б. Н.-ны жаман 

сөздермен балағаттады, ал Н. Б.-ны шағатын есікке қарай итере бастады. Сол 

кезде Б.-да денсаулыққа ауыр зиян келтіруге байланысты қылмыстық пиғыл 

пайда болады. Қылмыстық пиғылын іске асыру үшін столда тұрған қайшыны 

алып, Н.-ның сол жақ көзіне тығып алады.  Нәтижесінде Н. сол жақ көзінен 

айырылады. (Астана қаласы Алматы ауданы №2 аудандық сотының үкімі)  

// http://astana.sud.kz/rus/news/konflikt-privel-k-udaleniyu-glaza).  

4. Ұсынылатын қайнар көздер 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жылы 30 тамызда 

республикалық референдумда қабылданған (қолданыстағы редакциясында). 

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Қазақстан 

http://astana.sud.kz/rus/news/konflikt-privel-k-udaleniyu-glaza
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Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Кодексі (қолданыстағы 

редакциясында). 

3. «Адамның өмірі мен денсаулығына қарсы кейбір қылмыстарды 

саралау туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2007 жылғы 11 

мамырдағы N 1 Нормативтік қаулысы (қолданыстағы редакциясында). 

4.  «Адамды саудаға салғаны үшін жауапкершілік анықтайтын 

заңнаманы қолдану тәжірибесі туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 2012 жылғы 

29 желтоқсандағы №7 Нормативтік қаулысы (қолданыстағы редакциясында). 

5. «Зорлау және өзге де нәпсіқұмарлық сипаттағы күш қолдану 

әрекеттерімен байланысты қылмыстарды саралаудың кейбір мәселелері 

туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 2007 жылғы 11 мамырдағы №4 нормативтік 

қаулысы. (қолданыстағы редакциясында). 

6. Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне 

түсіндірме. Жалпы және Ерекше бөліктер. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – 

Б.251-297 

7. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 1. 

Особенная часть (главы 1 – 10) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. 

Коробеев. – Алматы: Жеті жарғы, 2016. - С. 13- 90 

8. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма – К», 

2016. - С.170 - 218.  

9. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части /под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. -С.473-522.  

 

Тақырып №3. Отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар 

 

1. Тақырып мазмұны 

Қазақстан Республикасының Конституциясы отбасы мен кәмелетке 

толмағандардың мүдделерін қорғау туралы. Отбасына және кәмелетке 

толмағандарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың жалпы 

сипаттамасы. Кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар. Отбасына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыбының студенттің осы 

тақырыпты меңгерген соң алатын құзырлылығымен байланысы 

Осы тақырыпты меңгеру нәтижесінде студент: 

білімі: 
– отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың түсінігін біледі;  

– отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды саралауды біледі;  

– қоғамға қауіптілік дәрежесі, құрылымы бойынша отбасына және 

кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

құрамдарының түрлерін біледі; 
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– отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар құрамдарының элементтерін біледі.  

дағдылары: 
– тікелей объектісіне байланысты отбасына және кәмелетке 

толмағандарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамының түрлерін 

дербес анықтай алады;   

– қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамдарының құрылымын анықтай 

алады; 

– отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың әрбір құрамының элементтерін және олардың 

ерекшеліктерін анықтай алады; 

– қылмыстық құқық бұзушылықтардың ұқсас құрамдарынан ажырата 

алады;  

– қылмыстық заңға сәйкес қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамын 

дұрыс саралау үшін нормативтік қаулылармен жұмыс жасай алады.  

3. Сот тәжірибесі 

1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша алқасының 3 қыркүйек 2003 жылғы №2н-106-03 қаулысы 

(кәмелетке толмағанға физикалық немесе писхологиялық әсер етпей қылмыс 

жасауға ұсыныс жасауды саралауға). /Жукенов А.Т. Судебная практика по 

уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 2013. – С.269-

271. 

2. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша алқасының 20 қараша 2002  жылғы №2н-125-02 қаулысы 

(кәмелетке толмағанды қылмыс жасауға тарту деп тануға қатысты). /Жукенов 

А.Т. Судебная практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство 

Норма-К», 2013. – С.271-272.  

4. Ұсынылатын қайнар көздер 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жылы 30 тамызда 

республикалық референдумда қабылданған (қолданыстағы редакциясында). 

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Кодексі (қолданыстағы 

редакциясында). 

3. «Кәмелетке толмағандардың қылмыстары және оларды қылмыстық 

және өзге де қоғамға жат әрекетке тарту жөніндегі істер бойынша сот 

практикасы туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 2002 жылғы 11 сәуірдегі №6 

нормативтік қаулысы. (қолданыстағы редакциясында). 

4. Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне 

түсіндірме. Жалпы және Ерекше бөліктер. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – Б. 

298-314 

5. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 1. 

Особенная часть (главы 1-10) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2016. - С. 91-104.  

6. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова.- Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 
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2016. - С.219-236.  

7. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. -С.523-538.  

 

Тақырып №4. Адам және азаматтың конституциялық және өзге де 

құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

 

1. Тақырып мазмұны 

Адам және азаматтың конституциялық және өзге де құқықтары мен 

бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар жалпы 

сипаттамасы. Адам және азаматтың жеке құқықтары мен бостандықтарына 

қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Адам және азаматтың саяси 

құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. 

Адам және азаматтың экономикалық-әлеуметтік құқықтары мен 

бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыбының студенттің осы 

тақырыпты меңгерген соң алатын құзырлылығымен байланысы 

Осы тақырыпты меңгеру нәтижесінде студент: 

білімі: 
– адам және азаматтың конституциялық және өзге де құқықтары мен 

бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігін 

біледі; 

– адам және азаматтың конституциялық және өзге де құқықтары мен 

бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралауды 

біледі;  

– қоғамға қауіптілік дәрежесі, құрылымы бойынша адам және азаматтың 

конституциялық және өзге де құқықтары мен бостандықтарына қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамдарының түрлерін біледі; 

– адам және азаматтың конституциялық және өзге де құқықтары мен 

бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамдарының 

элементтерін біледі.  

дағдылары: 

– тікелей объектісіне байланысты адам және азаматтың конституциялық 

және өзге де құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар құрамының түрлерін дербес анықтай алады;   

– қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамдарының құрылымын, 

қылмыстық құқық бұзушылықтардың аяқталу кезеңін анықтай алады; 

– адам және азаматтың конституциялық және өзге де құқықтары мен 

бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың әрбір 

құрамының элементтерін және олардың ерекшеліктерін біледі;  

– қ ылмыстық құқық бұзушылықтардың ұқсас құрамдарынан ажырата 

алады;  

– өз көзқарасын қисынды және сауатты жеткізе және негіздей алады.  
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3. Сот тәжірибесі 

Астана тұрғыны Ахметова еңбек шартының негізінде кассир-сатушы 

ретінде компанияға жұмысқа қабылданады. Бірақ  2015 жылдың наурыз бен 

тамыз аралығына компания бұрынғы қызметкеріне жалақысын төлемеді. 

Жұмыс берушінің әрекетіне заңды баға беріңіз.  

(http://astana.sud.kz/rus/news/sud-vzyskal-summu-zadolzhennosti-po-

zarabotnoy-plate. 

1.07.2016 жылғы №7171-16-5-29/3299 үкім, Астана қаласы Шульцқа 

қатысты. «Астанаводсервис» ЖШС учаске басшысы Шульц коллекторды 

тазалау жұмыстарын жүргізу барысында техника қауіпсіздігі ережелерін 

сақтауды қамтамасыз етпеу салдарынан екі адамның өліміне алып келді.  

4. Ұсынылатын қайнар көздер 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жылы 30 тамызда 

республикалық референдумда қабылданған (қолданыстағы редакциясында). 

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Кодексі (қолданыстағы 

редакциясында). 

3. Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне 

түсіндірме. Жалпы және Ерекше бөліктер. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – Б. 

314-332 

4. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 1. 

Особенная часть (главы 1-10) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2016. - С. 105-127.  

5. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. - С.237-255.  

6. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. - С.539-548.  

 

Тақырып №5. Бейбітшілікке және адамзат қауіпсіздігіне қарсы 

қылмыстар 

 

1. Тақырып мазмұны 

Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігі қылмыстық-құқықтық қорғау 

объектісі ретінде. Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы 

қылмыстардың түсінігі және түрлері. Нюрнберг трибуналының Жарғысы 

бойынша бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қылмыстарды топтастыру. 

Бейбітшілікке қарсы қылмыстар. Адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар. 

Мемлекеттің халықаралық ынтымақтастығына қарсы қылмыстар. 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыбының студенттің осы 

тақырыпты меңгерген соң алатын құзырлылығымен байланысы 

Осы тақырыпты меңгеру нәтижесінде студент: 

білімі: 
– бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстарды 

http://astana.sud.kz/rus/news/sud-vzyskal-summu-zadolzhennosti-po-zarabotnoy-plate
http://astana.sud.kz/rus/news/sud-vzyskal-summu-zadolzhennosti-po-zarabotnoy-plate
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топтастыруды біледі;  

– бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың 

саралауды біледі;  

– бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар 

құрамдарының элементтерін біледі; 

– бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстарды басқа ұқсас 

қылмыстық құқық бұзушылықтардан ажыратуды біледі.  

дағдылары: 
– бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың 

құрамдарының құрылымын, қылмыс аяқталу кезеңін анықтай алады; 

– бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстардың әрбір 

құрамының элементтерін және олардың ерекшеліктерін біледі; 

– қылмыстық құқық бұзушылықтардың ұқсас құрамдарынан ажырата 

алады.  

4.Ұсынылатын қайнар көздер 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жылы 30 тамызда 

республикалық референдумда қабылданған (қолданыстағы редакциясында). 

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Кодексі (қолданыстағы 

редакциясында). 

3. Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне 

түсіндірме. Жалпы және Ерекше бөліктер. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – Б. 

335-347 

4. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 1. 

Особенная часть (главы 1-10) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2016. - С. 128-194.  

5. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова.- Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. - С.256-281.  

6. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. – С.549-564.  

7. Бадло М.С. Защита прав человека во время международных 

вооруженных конфликтов // Современные наукоемкие технологии. – 2013. –

№6 // http://www.rae.ru/. 

 

Тақырып №6. Мемлекеттің конституциялық құрылыс негіздеріне 

және қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

 

1. Тақырып мазмұны 

Конституциялық құрылыстың негіздері мен мемлекет қауіпсіздігі 

қылмыстық-құқықтық қорғау объектісі ретінде. Конституциялық 

құрылыстың негіздеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Қазақстан 

Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының өміріне қол сұғушылық; 

Қазақстан Республикасы Президентінің өміріне қол сұғушылық. Мемлекеттің 

http://www.rae.ru/
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қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар (мемлекеттің сыртқы 

қауіпсіздігіне қарсы бағытталған қылмыстық құқық бұзушылықтар; 

мемлекеттің ішкі қауіпсіздігіне қарсы бағытталған қылмыстық құқық 

бұзушылықтар).  

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыбының студенттің осы 

тақырыпты меңгерген соң алатын құзырлылығымен байланысы 

Осы тақырыпты меңгеру нәтижесінде студент: 

білімі: 

– мемлекеттің конституциялық құрылыс негіздеріне және мемлекет 

қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралауды біледі;  

– мемлекеттің конституциялық құрылыс негіздеріне және мемлекет 

қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамының 

элементтерін біледі; 

– мемлекеттің конституциялық құрылыс негіздеріне және мемлекет 

қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың аяқталу кезеңін 

біледі;  

– мемлекеттің конституциялық құрылыс негіздеріне және мемлекет 

қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды ұқсас қылмыстық 

құқық бұзушылықтардан ажырата біледі. 

дағдылары: 

– мемлекеттің конституциялық құрылыс негіздеріне және мемлекет 

қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың құрылымын 

анықтай алады; 

– мемлекеттің конституциялық құрылыс негіздеріне және мемлекет 

қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың әрбір құрамының 

элементтерін және олардың ерекшеліктерін біледі; 

– қылмыстық құқық бұзушылықтардың ұқсас құрамдарынан ажырата 

алады;  

– қылмыстық құқық саласында алған білімдерін жинақтай және талдай 

алады, құқықтық есептерді шеше алады.  

4. Ұсынылатын қайнар көздер 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жылы 30 тамызда 

республикалық референдумда қабылданған (қолданыстағы редакциясында). 

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Кодексі (қолданыстағы 

редакциясында). 

3. Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне 

түсіндірме. Жалпы және Ерекше бөліктер. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – Б. 

349-363 

4. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 1. 

Особенная часть (главы 1-10) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2016. (С. 195-241).  

5. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. (С.282-304).  
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Тақырып №7. Меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

 

1. Тақырып мазмұны 

Қазақстан Республикасы Конституциясы меншік нысанына қарамастан 

меншік құқығын қорғау туралы. Меншікке қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың түсінігі және түрлері. Бөтен мүлікті жымқырудың 

түсінігі, белгілері.  Бөтен мүлікті жымқырудың нысандары мен түрлері 

(ұрлық, сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемденіп алу немесе талан-таражға 

салу, алаяқтық, тонау, қарақшылық). Жымқыру болып табылмайтын 

меншікке қарсы пайдакүнемдік қылмыстық құқық бұзушылықтар. Бөтен 

мүлікті жою немесе бүлдіру.  

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыбының студенттің осы 

тақырыпты меңгерген соң алатын құзырлылығымен байланысы 

Осы тақырыпты меңгеру нәтижесінде студент: 

білімі: 
– меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды топтастыруды 

біледі; 

– жымқырудың белгілері мен нысандарын біледі; 

– жымқырудың түрлерін біледі;  

– меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамдарының 

элементтерін біледі; 

– меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың аяқталу кезеңін 

біледі;  

– ұқсас қылмыстық құқық бұзушылықтардан ажырата біледі. 

дағдылары: 

– меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың құрылымын 

анықтай алады; 

– меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың әрбір 

құрамының элементтерін біледі;  

– қылмыстық құқық бұзушылықтардың ұқсас құрамдарынан ажырата 

алады; 

– ұқсас қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамын ажырату кезінде өз 

көзқарасын қисынды және сауатты жеткізе және негіздей алады. 

3. Сот тәжірибесі 

1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша қадағалау алқасының 20 қыркүйек 2011 жылғы №2уп-230-11  және  

27 қыркүйек 2011 №2уп-210-11 қаулылары (қоймаға кірумен жасалған 

жымқыруды саралауға қатысты). /Жукенов А.Т. Судебная практика по 

уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 2013. – С.273-

274. 

2. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша қадағалау алқасының 24 шілде 2012 жылғы №2уп-191-12   

(жымқырудың ірі мөлшер сқрақтары бойынша түсіндіру). / Жукенов А.Т. 

Судебная практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство 
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Норма-К», 2013. – С.277-279.  

3. Журов астананың бір көшесінен «Митсубиси Паджеро» автокөлігін 

көріп, және оны иеленуге байланысты қылмыстық пиғыл пайда болады. Жан-

жағында ешкім жоқ екеніне көз жеткізіп, автокөліктің есігін ашып, заңсыз 

айдап кетеді. Көлікті астана көшелерімен айдап жүрген кезінде полиция 

қызметкерлеріне ұсталады.  (Астана қаласы Алматы ауданы №2 аудандық 

сотының қаулысы) // http://astana.sud.kz/rus/news. 

4. Ұсынылатын қайнар көздер 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жылы 30 тамызда 

республикалық референдумда қабылданған (қолданыстағы редакциясында). 

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Кодексі (қолданыстағы 

редакциясында). 

3. «Бөтеннің мүлкін заңсыз иемдену жөніндегі істер бойынша сот 

тәжірибесі туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 2003 жылғы 11 шілдедегі №8 

нормативтік қаулысы. (қолданыстағы редакциясында). 

4. «Алаяқтық жөніндегі істер бойынша сот тәжірибесі туралы» ҚР 

Жоғарғы Сотының 2017 жылғы 29 маусымдағы №6 нормативтік қаулысы. 

(қолданыстағы редакциясында). 

5. «Қорқытып алушылық жөніндегі істер бойынша сот тәжірибесі 

туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 2006 жылғы 23 маусымдағы №6 нормативтік 

қаулысы. (қолданыстағы редакциясында). 

6.Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне 

түсіндірме. Жалпы және Ерекше бөліктер. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – Б. 

364-400 

7. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 1. 

Особенная часть (главы 1-10) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2016. - С.242-298.  

8. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова.- Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. - С.305-356.  

9. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. – С.576-639.  

 

Тақырып №8. Ақпараттандыру және байланыс саласындағы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар 

 

1. Тақырып мазмұны 

Ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар жалпы сипаттамасы. Электрондық жеткізгіштегі заңмен 

қорғалатын ақпараттың, ақпараттық жүйенің немесе телекоммуникациялар 

желісінің құпиялылығына, тұтастығына және қолжетімдігіне қол сұғатын 

қылмыстық құқық бұзушылықтар. Ақпараттандыру және байланыс 

саласындағы басқа да қылмыстық құқық бұзушылықтар. 

http://astana.sud.kz/rus/news
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2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыбының студенттің осы 

тақырыпты меңгерген соң алатын құзырлылығымен байланысы 

Осы тақырыпты меңгеру нәтижесінде студент: 

білімі: 
– ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды топтастыруды біледі; 

– ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар құрамының элементтерін біледі; 

– ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың ұқсас құрамдардан ажырата біледі.   

дағдылары: 
– ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың құрылымын анықтай алады; 

–қылмыстық құқық бұзушылықтардың әрбір құрамының элементтерін 

біледі;  

– ұқсас қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамын ажырату кезінде өз 

көзқарасын қисынды және сауатты жеткізе және негіздей алады. 

3. Сот тәжірибесі 

«Шоколайф» интернет-сайтының қолданушылары туралы мәліметтерді 

пайдалануға байланысты  М. мен Б.-ға қатысты 08.10.2013 жылғы Алматы 

қаласы Медеу аудандық сотының шешімі.  

4. Ұсынылатын қайнар көздер 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жылы 30 тамызда 

республикалық референдумда қабылданған (қолданыстағы редакциясында). 

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Кодексі (қолданыстағы 

редакциясында). 

3. Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне 

түсіндірме. Жалпы және Ерекше бөліктер. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – Б. 

401-409 

4. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 1. 

Особенная часть (главы 1-10) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2016. - С.299-311.  

5. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. -С. 357-367.  

 

Тақырып №9. Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар 

 

1. Тақырып мазмұны 

Қазақстан Республикасы Конституциясы экономмикалық қызметті және 

шаруашылық субъектілерінің мүдделерін қорғау туралы. Экономикалық 

қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі және 

түрлері. Кәсіпкерлік және өзге де экономикалық қызмет саласындағы 
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қылмыстық құқық бұзушылықтар. Ақша-несие саласындағы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар. Қаржылық қызмет саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар. Кеден саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Салық 

саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Банкроттықпен байланысты 

экономимкалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар. 

Экономимкалық қызмет саласындағы өзге де қылмыстық құқық 

бұзушылықтар. 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыбының студенттің осы 

тақырыпты меңгерген соң алатын құзырлылығымен байланысы 

Осы тақырыпты меңгеру нәтижесінде студент: 

білімі: 
– экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың түсінігін және оларды топтастыруды біледі; 

– экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

құрамдарының элементтерін біледі; 

– экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың аяқталу кезеңін біледі.  

дағдылары: 
– экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың элементтерін анықтай алады; 

– қылмыстық құқық бұзушылықтардың ұқсас құрамдарынан ажырата 

алады; 

– шаруашылық субъектілерін қылмыстық-құқықтық қорғау сұрақтары 

бойынша азаматтар мен заңды тұлғаларға қабылдау жүргізе алады.  

3. Сот тәжірибесі 

«Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды саралаудың кейбір мәселелері туралы» ҚР Жоғарғы 

Сотының 2004 жылғы 18 маусымдағы №2 нормативтік қаулысы 

(қолданыстағы редакциясында). 

Ш. кәсіпкерлік қызметпен айналысады, бірақ алкоголь өнімдерін 

сақтауға және сатуға міндетті лицензиясы жоқ. Өз әрекетінің заңсыз екенін 

біле тұра, кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыра береді. 2011 жылдың 18 

наурызы мен 2015 жылдың 30 қаңтары аралығында әртүрлі тауар 

жеткізушілерден әртүрлі атаудағы сыралар алып, кәсіпкерлік қызмет 

жүргізетін «РиК» сыраханасында сақтайды және сатады.  Сақталған және 

сатылған алкоголь өнімінің жалпы көлемі 353 710 литр, құны  69 532 540 

тенге (елеулі мөлшер)  (// http://astana.sud.kz/rus/news/sud-prigovor-po-faktu-

nezakonnogo-predprinimatelstva). 

4. Ұсынылатын қайнар көздер 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жылы 30 тамызда 

республикалық референдумда қабылданған (қолданыстағы редакциясында). 

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Кодексі (қолданыстағы 

редакциясында). 

3.Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне 

http://astana.sud.kz/rus/news/sud-prigovor-po-faktu-nezakonnogo-predprinimatelstva
http://astana.sud.kz/rus/news/sud-prigovor-po-faktu-nezakonnogo-predprinimatelstva
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түсіндірме. Жалпы және Ерекше бөліктер. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – Б. 

410-456 

4. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 1. 

Особенная часть (главы 1-10) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2016. - С.312-470.  

5. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. - С.368-444.  

 

Тақырып №10. Коммерциялық және өзге де ұйымдардағы қызмет 

мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

 

1. Тақырып мазмұны 

Коммерциялық және өзге ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтардың жалпы сипаттамасы. Өкілеттіктерді 

теріс пайдалану. Жекеше нотариустардың, бағалаушылардың, жеке сот 

орындаушыларының, медиаторлардың және аудиторлық ұйым құрамында 

жұмыс iстейтiн аудиторлардың өкiлеттiктердi терiс пайдалануы. Жекеше 

күзет қызметтерi қызметшiлерiнiң өкiлеттiктерiн асыра пайдалануы. Параға 

коммерциялық сатып алу. Мiндеттерiне адал қарамау. 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыбының студенттің осы 

тақырыпты меңгерген соң алатын құзырлылығымен байланысы 

Осы тақырыпты меңгеру нәтижесінде студент: 

білімі: 
– коммерциялық және өзге ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтарды топтастыруды біледі;  

– коммерциялық және өзге ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамдарының элементтерін біледі;  

– коммерциялық және өзге ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтардың аяқталу кезеңін біледі.  

дағдылары: 
– коммерциялық және өзге ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтардың құрылымын анықтай алады; 

– қылмыстық құқық бұзушылықтардың ұқсас құрамдарынан ажырата 

алады.  

4. Ұсынылатын қайнар көздер 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жылы 30 тамызда 

республикалық референдумда қабылданған (қолданыстағы редакциясында). 

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Кодексі (қолданыстағы 

редакциясында). 

3. Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне 

түсіндірме. Жалпы және Ерекше бөліктер. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – Б. 

458-468. 

4. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 1. 
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Особенная часть (главы 1-10) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2016. - С.481-499.  

5. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова.- Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. - С.445-452.  

6. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. - С.640-650.  

 

Тақырып №11. Қоғамдық қауіпсіздікке және қоғамдық тәртіпке 

қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

 

1. Тақырып мазмұны 

Қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіп қылмыстық-құқықтық қорғау 

объектісі ретінде. Қоғамдық қауіпсіздікке және қоғамдық тәртіпке қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі және түрлері. Қоғамдық 

қауіпсіздікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.  Қауіпсіздіктің арнайы 

ережелерін бұзумен байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтар. Жалпыға 

қауіпті заттардың айналымының белгіленген тәртібін бұзумен байланысты 

қылмыстық құқық бұзушылықтар. Қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар. 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыбының студенттің осы 

тақырыпты меңгерген соң алатын құзырлылығымен байланысы 

Осы тақырыпты меңгеру нәтижесінде студент: 

білімі: 
– қоғамдық қауіпсіздікке және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтарды топтастыруды біледі; 

– қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіп түсінігін біледі; 

– қоғамдық қауіпсіздікке және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар құрамдарының элементтерін біледі;  

 – қоғамдық қауіпсіздікке және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтардың аяқталу кезеңін біледі; 

– қоғамдық қауіпсіздікке және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтарды  ұқсас қылмыстық құқық бұзушылықтардан ажырата 

біледі. 

дағдылары: 
– қоғамдық қауіпсіздікке және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтардың құрылымын анықтай алады; 

– қылмыстық құқық бұзушылықтардың ұқсас құрамдарынан ажырата 

алады; 

– тәжірибелік жағдайларды шешу кезінде нормативтік құқықтық 

актілерді тәжірибеде қолдана алады. 

3. Сот тәжірибесі 

1.Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер бойынша 

қадағалау алқасының 3 шілде 2012 жылғы №2уп-163-12 қаулысы (күш 
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көрсетумен болған бұзақылықты саралауға қатысты). /Жукенов А.Т. 

Судебная практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство 

Норма-К», 2013. – С.314-315.  

2.Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер бойынша 

қадағалау алқасының 22 қараша 2011 жылғы №2уп-298-11қаулысы 

(бұзақылықты саралауға қатысты) /Жукенов А.Т. Судебная практика по 

уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 2013. – С. 315-

316.  

4. Ұсынылатын қайнар көздер 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жылы 30 тамызда 

республикалық референдумда қабылданған (қолданыстағы редакциясында). 

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Кодексі (қолданыстағы 

редакциясында). 

3. «Соттардың бандитизм және қылмысқа қатыса отырып басқа 

қылмыстар жасағаны үшін жауапкершілік туралы заңнаманы қолдануының 

кейбір мәселелері туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 2001 жылғы 21 

маусымдағы №2 нормативтік қаулысы. (қолданыстағы редакциясында). 

4. «Бұзақылық жөніндегі істер бойынша сот практикасы туралы» ҚР 

Жоғарғы Соты ның 2009 жылғы 8 қаңтардағы нормативтік қаулысы. 

(қолданыстағы редакциясында). 

5. Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне 

түсіндірме. Жалпы және Ерекше бөліктер. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – Б. 

469-519. 

6. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 2. 

Особенная часть (главы 11-18) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2017. - С.7-173.  

7. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. - С.453-513).  

 

Тақырып №12. Халықтың денсаулығына және имандылыққа 

қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

 

1. Тақырып мазмұны 

Қазақстан Республикасы Конституциясы халықтың денсаулығын қорғау 

және имандылық туралы. Халықтың денсаулығына және имандылыққа қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі және түрлері. Халықтың 

денсаулығына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Есірткі, 

психотроптық заттарды, сол тектестердің өткізу мақсатында және өткізу 

мақсатынсыз заңсыз айналымы. Имандылыққа қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар. 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыбының студенттің осы 

тақырыпты меңгерген соң алатын құзырлылығымен байланысы 

Осы тақырыпты меңгеру нәтижесінде студент: 
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білімі: 

– халықтың денсаулығына және имандылыққа қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды топтастыруды біледі;  

– есірткі, психотроптық заттар, прекурсорлар және сол тектестердің 

түсінігін біледі;  

– халықтың денсаулығына және имандылыққа қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар құрамдарының элементтерін біледі; 

– халықтың денсаулығына және имандылыққа қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың аяқталу кезеңін біледі;  

– ұқсас қылмыстық құқық бұзушылықтардан ажырата біледі.    

дағдылары: 
– халықтың денсаулығына және имандылыққа қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың құрылымын анықтай алады; 

– қылмыстық құқық бұзушылықтардың ұқсас құрамдарынан ажырата 

алады; 

– әрекетті дұрыс саралау үшін нормативті қаулыларды қолдана алады.  

3. Сот тәжірибесі 

1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша қадағалау алқасының 1 маусым 2010 жылғы №2уп-90-10 қаулысы 

(есірткі заттарды сатып алушының мүдделеріне қатысты әрекеттерді 

саралауға қатысты) //Жукенов А.Т. Судебная практика по уголовным делам. 

– Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 2013. – С.334-335.  

4. Ұсынылатын қайнар көздер 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жылы 30 тамызда 

республикалық референдумда қабылданған (қолданыстағы редакциясында). 

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Кодексі (қолданыстағы 

редакциясында). 

3. «Есірткі, психотроптық және улы заттарды заңсыз айналымға түсіру 

жөніндегі істер бойынша заңдарды қолдану туралы» ҚР Жоғарғы Сотының  

1998 жылғы 14 мамырдағы  №3 нормативтік қаулысы(қолданыстағы 

редакциясында). 

4. Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне 

түсіндірме. Жалпы және Ерекше бөліктер. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – Б. 

520-547. 

5. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 2. 

Особенная часть (главы 11-18) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2017. - С.174-209.  

6. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. - С.514-541.  

7. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. - С.680-702.  
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Тақырып №13. Медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар 

 

1. Тақырып мазмұны 

Медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі және 

түрлері.  Медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтардың субъектілері. 

Заңсыз медициналық және фармацевтикалық қызмет немесе кәсіби 

міндеттерін орындамаумен байланысты медициналық қылмыстық құқық 

бұзушылықтар. Басқа да медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар. 

Медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтарды жеке адамға қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтардан ажырату. 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыбының студенттің осы 

тақырыпты меңгерген соң алатын құзырлылығымен байланысы 

Осы тақырыпты меңгеру нәтижесінде студент: 

білімі: 
– медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамдарының 

элементтерін біледі; 

– медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтардың аяқталу кезеңін 

біледі; 

– медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтарды жеке адамға қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтардан ажырата біледі.  

дағдылары: 
– медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтардың құрылымын 

анықтай алады; 

– қылмыстық құқық бұзушылықтардың ұқсас құрамдарынан ажырата 

алады. 

3. Сот тәжірибесі 

1. Дәрігер К.-ның адам өліміне алып келген медицина немесе 

фармацевтика жұмыскерінің кәсіптік міндеттерін тиісінше орындамауына 

қатысты ісі. // http://news.akimataktobe.kz/novosti-kazakhstana/delo-vracha-

kalashnikova-stali-izvestn/). 

4. Ұсынылатын қайнар көздер 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жылы 30 тамызда 

республикалық референдумда қабылданған (қолданыстағы редакциясында). 

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Кодексі (қолданыстағы 

редакциясында). 

3. Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне 

түсіндірме. Жалпы және Ерекше бөліктер. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – Б. 

548-555. 

4. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 2. 

Особенная часть (главы 11-18) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2017. -С.210-234.  

5. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. -С.542-552.  

http://news.akimataktobe.kz/novosti-kazakhstana/delo-vracha-kalashnikova-stali-izvestn/
http://news.akimataktobe.kz/novosti-kazakhstana/delo-vracha-kalashnikova-stali-izvestn/
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Тақырып №14. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар 

 

1. Тақырып мазмұны 

Қазақстан Республикасы Конституциясы адамның өмір сүру ортасы, 

қоршаған ортаны қорғау туралы. Экологиялық қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың түсінігі және түрлері. Экономиканың маңызды қызмет 

аясындағы экологиялық қауіпсіздіктің жалпы ережелеріне қол сұғатын 

қылмыстық құқық бұзушылықтар. Қоршаған ортаны жекелеген 

компоненттері аясындағы  экологиялық қауіпсіздікке қол сұғатын 

қылмыстық құқық бұзушылықтар. Қоршаған ортаның құрамдас бөлігі 

ретінде флора мен фаунаның экологиялық қауіпсіздігіне қол сұғатын 

қылмыстық құқық бұзушылықтар: түсінігі және түрлері. 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыбының студенттің осы 

тақырыпты меңгерген соң алатын құзырлылығымен байланысы 

Осы тақырыпты меңгеру нәтижесінде студент: 

білімі: 
– экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтарды топтастыра біледі; 

– экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамының 

элементтерін біледі;  

– экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтардың аяқталу кезеңін 

біледі. 

дағдылары: 
– экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтардың құрылымын 

анықтай алады; 

– қылмыстық құқық бұзушылықтардың ұқсас құрамдарынан ажырата 

алады. 

3. Ұсынылатын қайнар көздер 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жылы 30 тамызда 

республикалық референдумда қабылданған (қолданыстағы редакциясында). 

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Кодексі (қолданыстағы 

редакциясында). 

3. «Соттардың кейбір экологиялық қылмыстар үшін жауаптылық 

жөніндегі заңнаманы қолдануы туралы» ҚР Жоғарғы Сотының  2004 жылғы 

20 маусымдағы  №1 нормативтік қаулысы (қолданыстағы редакциясында). 

4. Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне 

түсіндірме. Жалпы және Ерекше бөліктер. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – Б. 

556-583 

5. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 2. 

Особенная часть (главы 11-18) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2017. - С.235-272.  

6. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова.- Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. -С.553-573.  
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7. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. -С.703-723.  

 

Тақырып №15. Көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтар 

 

1. Тақырып мазмұны 

Көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі және жалпы 

сипаттамасы.   Теміржол, әуе, теңіз немесе өзен көлігі жүрісі мен оларды 

пайдалану қауіпсіздігін қорғау саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар. Автомотокөлік пен қалалық электрокөліктің жүрісі мен 

оларды пайдалану қауіпсіздігін қорғау саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар. Басқа да көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыбының студенттің осы 

тақырыпты меңгерген соң алатын құзырлылығымен байланысы 

Осы тақырыпты меңгеру нәтижесінде студент: 

білімі: 
– көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі және түрлерін 

біледі;  

– көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтарды топтастырды біледі; 

– көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамының элементтерін 

біледі;  

– қылмыстық құқық бұзушылықтардың ұқсас құрамдарынан ажырата 

біледі. 

дағдылары: 
– көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтардың құрылымын анықтай 

алады; 

– қылмыстық құқық бұзушылықтардың ұқсас құрамдарынан ажырата 

алады; 

– жол қозғалысы оқиғасының қатысушаларының құқықтарын 

қылмыстық-құқықтық қорғау сұрақтары бойынша азаматтар мен заңды 

тұлғаларды қабылдай алады.  

3. Сот тәжірибесі 

Жүргізуші куәлігінен айырылған астана тұрғыны Б. алькогольдік мас 

күйде көлік құралын басқарады. Нәтижесінде жаяу жүргіншіні қағып кетеді, 

оның денсаулығына ауыр зиян келеді. (Астана қаласы Есіл ауданы №2 

аудандық сотының үкімі) // http://astana.sud.kz/rus/news/narushenie-pravil-

dorozhnogo-dvizheniya-8).  

4. Ұсынылатын қайнар көздер 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жылы 30 тамызда 

республикалық референдумда қабылданған (қолданыстағы редакциясында). 

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Кодексі (қолданыстағы 

редакциясында). 

3. «Жол қозғалысы және көлік құралдарын пайдалану ережелерін бұзуға 

http://astana.sud.kz/rus/news/narushenie-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-8
http://astana.sud.kz/rus/news/narushenie-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-8
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байланысты қылмыстар жөніндегі істер бойынша қылмыстық заңнаманы 

қолдану тәжірибесі туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 

2011 жылғы 29 маусымдағы №3 Нормативтік қаулысы (қолданыстағы 

редакциясында). 

4. Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне 

түсіндірме. Жалпы және Ерекше бөліктер. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – Б. 

584-605. 

5. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 2. 

Особенная часть (главы 11-18) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2017. -С.273-303.  

6. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. -С.574-593.  

7. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. -С.724-739.  

 

Тақырып №16. Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару 

мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстық 

құқық бұзушылықтар 

 

1. Тақырып мазмұны 

Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы  

қылмыстық құқық бұзушылықтармен күресудің маңызы.  Мемлекеттік 

қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық 

және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтар жалпы сипаттамасы. 

Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас 

жемқорлық қылмыстық құқық бұзушылықтар. Сыбайлас жемқорлық 

қылмыстық құқық бұзушылықтар субъектісінің түсінігі. Мемлекеттік қызмет 

пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы өзге де қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыбының студенттің осы 

тақырыпты меңгерген соң алатын құзырлылығымен байланысы 

Осы тақырыпты меңгеру нәтижесінде студент: 

білімі: 
– сыбайлас жемқорлық түсінігін және сыбайлас жемқорлық қылмыстық 

құқық бұзушылықтар тізбегін біледі; 

– мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы 

сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтарды 

топтастыруды біледі; 

– сыбайлас жемқорлық қылмыстық құқық бұзушылықтар субъектілерін 

біледі; 

– мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы 

сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтардың 

элементтерін біледі;  
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– мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы 

сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтардың 

аяқталу кезеңін біледі.  

дағдылары: 
– мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы 

сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтардың 

құрылымын анықтай алады; 

–  қылмыстық құқық бұзушылықтардың ұқсас құрамдарынан ажырата 

алады; 

–  өз көзқарасын қисынды және сауатты жеткізе және негіздей алады. 

3. Сот тәжірибесі 

1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша қадағалау алқасының 27 шілде  2010 жылғы №2уп-175-10 қаулысы 

/Жукенов А.Т. Судебная практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО 

«Издательство Норма-К», 2013. – С.353-354.  

2. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша қадағалау алқасының 15 қаңтар 2002  жылғы №2н-4-02 қаулысы. / 

/Жукенов А.Т. Судебная практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО 

«Издательство Норма-К», 2013. – С.354-356.  

3. Мемлекеттік қызметкердің бірнеше рет ақша түрінде пара алу фактісі 

бойынша Астана қаласы Есіл ауданы №2 аудандық сотының үкімі (// 

http://astana.sud.kz/rus/news/sud-vynes-prigovor-v-otnoshenii-eks-zamestitelya-

predsedatelya-agentstva-po-delam-sporta-i-0). 

4. Ұсынылатын қайнар көздер 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жылы 30 тамызда 

республикалық референдумда қабылданған (қолданыстағы редакциясында). 

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Кодексі (қолданыстағы 

редакциясында). 

3. «Кейбір сыбайлас жемқорлық қылмыстарды қарау практикасы 

туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 2015 жылғы 27 қарашадағы № 8 нормативтік 

қаулысы. (қолданыстағы редакциясында). 

4. Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне 

түсіндірме. Жалпы және Ерекше бөліктер. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – Б. 

606-635. 

5. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 2. 

Особенная часть (главы 11-18) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2017. - С.337-382.  

6. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. - С.594-609.  

7. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. - С.740-761.  

8. Сулейменова Г.Ж. Научно-правовое заключение о квалификации 

http://astana.sud.kz/rus/news/sud-vynes-prigovor-v-otnoshenii-eks-zamestitelya-predsedatelya-agentstva-po-delam-sporta-i-0
http://astana.sud.kz/rus/news/sud-vynes-prigovor-v-otnoshenii-eks-zamestitelya-predsedatelya-agentstva-po-delam-sporta-i-0
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деяния, предусмотренного ч.5 ст.311 УК РК // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31102615#. 

 

Тақырып №17. Басқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

 

1. Тақырып мазмұны 

Басқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінігі және 

түрлері. Билік өкіліне қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасының бұзылмаушылығына 

қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар. Ресми құжаттардың, 

мемлекеттік наградалардың және арнайы бағыттағы қаражаттардың айналым 

тәртібіне қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар. Қарулы күштердің 

жасақталу тәртібіне қол сұғатын  қылмыстық құқық бұзушылықтар. 

Мемлекет беделіне қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар. 

Азаматтардың өз құқытарын жүзеге асыру тәртібіне қол сұғу.  Жария және 

басқа да шараларды өткізудің заңмен бекітілген тәртібіне қол сұғу. 

Мемлекеттік және қоғамдық институттардың арақатынасы қағидаларын және 

басқа да бекітілген ережелерді бұзумен байланысты қолсұғушылық.  

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыбының студенттің осы 

тақырыпты меңгерген соң алатын құзырлылығымен байланысы 

Осы тақырыпты меңгеру нәтижесінде студент: 

білімі: 
– басқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамының 

түрлерін біледі; 

– басқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды 

топтастыруды біледі; 

– басқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

құрамдарының элементтерін біледі. 

дағдылары: 
– басқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың аяқталу 

кезеңін анықтай алады; 

– қылмыстық құқық бұзушылықтардың ұқсас құрамдарынан ажырата 

алады. 

4. Ұсынылатын қайнар көздер 
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жылы 30 тамызда 

республикалық референдумда қабылданған (қолданыстағы редакциясында). 

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Кодексі (қолданыстағы 

редакциясында). 

3. Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне 

түсіндірме. Жалпы және Ерекше бөліктер. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – 

Б.637-675. 

4. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 2. 

Особенная часть (главы 11-18) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31102615
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– Алматы: Жеті жарғы, 2017. - С.337-382.  

5. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. - С.610-649.  

6. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. - С.762-782.  

 

Тақырып №18. Сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне 

қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

 

1. Тақырып мазмұны 

Қазақстан Республикасы Конституциясы сот әділдігі мүдделерін қорғау 

туралы. Сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі және түрлері. Сот әділдігінің 

конституциялық қағидаларын жүзеге асыруды қамтамасыз ететін 

қатынастарға қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар. Құқыққорғау 

органдарының қалыпты қызметін қамтамасыз ететін қатынастарға қол 

сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар. Іс бойынша шынайы 

дәлелдемелерді алуды қамтамасыз ететін қатынастарға қол сұғатын 

қылмыстық құқық бұзушылықтар. Сот актілерін жүзеге асыруды қамтамасыз 

ететін қатынастарға қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар.   

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыбының студенттің осы 

тақырыпты меңгерген соң алатын құзырлылығымен байланысы 

Осы тақырыпты меңгеру нәтижесінде студент: 

білімі: 

– сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтарды топтастыруды біледі; 

– сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар құрамдарының элементтерін біледі; 

– қылмысқа жанасушылықтың түсінігін, қылмыстық құқық 

бұзушылықтағы сыбайлас қатысудан айырмашылығын біледі.  

дағдылары: 

– сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтардың аяқталу кезеңін анықтай алады; 

– қылмыстық құқық бұзушылықтардың ұқсас құрамдарынан ажырата 

алады. 

3. Сот тәжірибесі 
1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша қадағалау алқасының 8 қараша 2011 жылғы №2уп-280-11қаулысы 

(жалған сөз жеткізуді саралауға қатысты) /Жукенов А.Т. Судебная практика 

по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 2013. – 

С.368. 

2. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша қадағалау алқасының 2 сәуір 2002 жылғы №2н-150-02 қаулысы 
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(күні бұрын уәделеспей жасырып қалу) /Жукенов А.Т. Судебная практика по 

уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 2013. – С.370 - 

371.  

4. Ұсынылатын қайнар көздер 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жылы 30 тамызда 

республикалық референдумда қабылданған (қолданыстағы редакциясында). 

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Кодексі (қолданыстағы 

редакциясында). 

3. Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне 

түсіндірме. Жалпы және Ерекше бөліктер. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – Б. 

676-712. 

4. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 2. 

Особенная часть (главы 11-18) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2017. - С.383-520.  

5. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. -С. 650-709.  

6. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. - С.783-821.  

 

Тақырып №19. Әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар 

 

1. Тақырып мазмұны 

Қазақстан Республикасы Конституциясы тәуелсіздігімізді, аумақтық 

тұтастықты қорғау, Республиканың Қарулы күштерінде борышын өтеу, 

әскери қызметті өту тәртібі мен түрі туралы. Әскери қызметшілер 

арасындағы жарғылық қарым-қатынас пен  бағыныштылық тәртібіне қарсы  

қылмыстық құқық бұзушылықтар. Әскери қызметті атқару тәртібіне қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар. Әскери қызметтің арнайы түрлерін атқару 

тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Әскери сыбайлас 

жемқорлық қылмыстар.   Әскери сыбайлас жемқорлық қылмыстардың 

субъектілері. Әскери құпияны сақтау тәртібіне қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар.  Әскери мүлікті пайдалану мен сақтау тәртібіне қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар. Қару-жарақты ұстау және әскери 

техниканы пайдалану тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. 

Соғыс уақытында әскери қызметті атқару  тәртібіне қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар. 

2. Дәріс және семинар сабақтары тақырыбының студенттің осы 

тақырыпты меңгерген соң алатын құзырлылығымен байланысы 

Осы тақырыпты меңгеру нәтижесінде студент: 

білімі: 
– әскери қылмыстық құқық бұзушылықтардың түрлерін біледі ; 

– әскери қылмыстық құқық бұзушылықтарды топтастыруды біледі; 
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– әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар субъектісінің түсінігін біледі;   

– билікті асыра және теріс пайдалану түсінігін біледі; 

– әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамының элементтерін 

біледі.   

дағдылары: 
– әскери қылмыстық құқық бұзушылықтарды аяқталу кезеңін анықтай 

алады;  

– қылмыстық құқық бұзушылықтардың ұқсас құрамдарынан ажырата 

алады;  

– қылмыстық құқықтық қатынастар аясында проблемаларды талдй және 

шеше алады. 

4. Ұсынылатын қайнар көздер 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жылы 30 тамызда 

республикалық референдумда қабылданған (қолданыстағы редакциясында). 

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Кодексі (қолданыстағы 

редакциясында). 

3. «Әскери қылмыстар жөніндегі істер бойынша сот тәжірибесі туралы» 

ҚР Жоғарғы Сотының  2005 жылғы 28 қазандағы  №6 нормативтік қаулысы 

(қолданыстағы редакциясында). 

4. Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне 

түсіндірме. Жалпы және Ерекше бөліктер. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – Б. 

713-746. 

5. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 2. 

Особенная часть (главы 11-18) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2017. - С.521-538.  

6. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. -С.710-747.  

7. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. -С.822-846.  
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III. Тәжірибелік (семинар) сабақтарының тақырыптары 

 

Тақырып №2. Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

1. Қарастырылатын сұрақтар 

1) Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі 

және түрлері. 

2) Өмірге қарсы қылмыстар.  

3) Денсаулыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

4) Адамның өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін қылмыстық құқық 

бұзушылықтар.  

5) Жыныстық бостандық пен жыныстық қолсұғылмаушылыққа қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

6) Жеке бас бостандығына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

7) Ар-намыс мен қадір-қасиетке қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар.   

2. Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

№1. Амирова төлем карточка бойынша сұрақтармен банкке қонырау 

соғады. Оператор оған қызмет көрсету үшін құпия сөзін айтуды сұрайды. 

Құпия сөзді айтудан бас тартқан соң, оператор Дмитриев оған банк 

бөлімшесіне келуді сұрайды. Оған Амирова дауыс көтеріп, балағат сөздер 

айтады. Бірнеше минут өткен соң Амирова тағы да 2 рет  қоңырау соғады. 

Әртүрлі операторлармен сөйлесу барысында құпия сөзсіз қызмет 

көрсетпейтіндерін естіген соң, оларға қатысты балағат сөздер айтады. Он бір 

күн өткен соң Амирова банкке қайта қоңырау соғады және оператор 

Смайловамен телефонмен сөйлесу барысында оның ар-намысы мен қадір-

қасиетіне тиетін балағат сөздермен қорлайды. 

Амированың әрекетін саралаңыз. 

(http://astana.sud.kz/rus/news/zhitelnica-stolicy-vyplatit-moralnyy-vred-za-

necenzurnuyu-bran). 

№2. Берілген қайнар көзді зерттеп, сот шешімінің негізділігі туралы 

қорытынды беріңіз.  

1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша алқасының  11 наурыз 2008 жыл №2а-71-08 қаулысы 

(ауырлатылған жағдайда адам өлтіруді саралауға қатысты). /Жукенов А.Т. 

Судебная практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство 

Норма-К», 2013. – С.230-231.  

3. Ұсынылатын қайнар көздер 

Дәріс сабағының тиісті тақырыбында көрсетілген. 

 

Тақырып №3. Отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар 

1. Қарастырылатын сұрақтар 

1) Отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың жалпы сипаттамасы.  

http://astana.sud.kz/rus/news/zhitelnica-stolicy-vyplatit-moralnyy-vred-za-necenzurnuyu-bran
http://astana.sud.kz/rus/news/zhitelnica-stolicy-vyplatit-moralnyy-vred-za-necenzurnuyu-bran
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2) Кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

3) Отбасына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. 

2. Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

№1. Иванова физикалық тұрғыдан ауытқулары (қолында екі саусағы 

жоқ) бар ұл бала босанады және медбике Ахметоваға белгілі бір ақы үшін өз 

ұлын дені сау басқа ұл балаға ауыстырып беруді сұрайды. Ахметова оның 

өтінішін орындайды, балалардың қолындағы және аяғындағы биркаларды 

ауыстырып қояды. Бірақ таңертен баланың туған анасы Сидорова баласының 

ауыстырылғанын байқайды.   

И.ванова мен Ахметованың әрекеттерін саралаңыз, жауабыңызды 

негіздеңіз.   

Егер Иванова баланы сыйақысыз ауыстырған жағдайда саралау 

өзгереді ма? 

№2. Қала типтес ауданның тұрғыны Ирадова материалдық 

қиындықтарға душар болады. Астанаға келіп әлі туу туралы куәлігі 

рәсімделмеген жаңа туған қызын баласы жоқ отбасына 500.000 теңгеге сатып 

жібереді.  

Ирадованың әрекеттерін саралаңыз, жауабыңызды негіздеңіз.   

3. Ұсынылатын қайнар көздер 

Дәріс сабағының тиісті тақырыбында көрсетілген. 

 

Тақырып №4. Адам және азаматтың конституциялық және өзге де 

құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

1. Қарастырылатын сұрақтар 

1) Адам және азаматтың жеке құқықтары мен бостандықтарына қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

2) Адам және азаматтың саяси құқықтары мен бостандықтарына қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

3) Адам және азаматтың экономикалық-әлеуметтік құқықтары мен 

бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

2. Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

№1. Амосов жергілікті өзін-өзі басқару органдарына сайлауға қатысуға 

уәкілетті болады. Осы жағдайды пайдаланып, дауыс беру жәшігіне Борина 

деген кандидаттың пайдасына 100 бюллетень салып жібереді. 

Бюллетендердің жалғандығы дауыс беру нәтижесін жариялағаннан кейін 

ғана анықталады.  

Амосовтың әрекетіне қылмыстық-құқықтық баға беріңіз.  

№2. Штаттың қысқаруына байланысты екі жасар баласы бар Томинамен 

еңбек шарты тоқтатылады.  

Жұмыс берушінің әрекетіне қылмыстық-құқықтық баға беріңіз.  

3. Ұсынылатын қайнар көздер 

Дәріс сабағының тиісті тақырыбында көрсетілген. 

 

 



34 

 

Тақырып №5. Бейбітшілікке және адамзат қауіпсіздігіне қарсы 

қылмыстар 

1. Қарастырылатын сұрақтар 

1) Бейбітшілікке және адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстарды 

топтастыру. 

2) Бейбітшілікке қарсы қылмыстар.   

3) Адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар.  

4) Мемлекеттің халықаралық ынтымақтастығына қарсы қылмыстар. 

2. Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

№1. Исмаилов деген азамат С. мемлекетінің құрамынан Б. мемлекетінің 

бөлініп шығуы туралы «А» ұйымының ұстанымын жақтайтын еді. Осы 

ұйымның қатарына кіріп, арнайы оқытып-үйретуден өтті, екі жыл бойы 

қарулы қақтығыстарға қатысты және материалдық сыйақылар алып отырды.  

Исмаиловтың әрекетіне қылмыстық-құқықтық баға беріңіз.  

3. Ұсынылатын қайнар көздер 

Дәріс сабағының тиісті тақырыбында көрсетілген. 

 

Тақырып №6. Мемлекеттің конституциялық құрылыс негіздеріне 

және қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

1. Қарастырылатын сұрақтар 

1) Конституциялық құрылыстің негіздеріне қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың түсінігі және түрлері.   

2) Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының өміріне 

қол сұғушылық; Қазақстан Республикасы Президентінің өміріне қол 

сұғушылық.  

3) Мемлекеттің қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.   

2. Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

№1. ҒЗИ қызметкері болып жұмыс істейтін Смиронов ұшақтың жаңа 

моделін дайындау тобының мүшесі еді. Бұл ұшақ моделінің дүние жүзінде 

аналогы жоқ еді және мемлекеттік құпия болып табылады. Смирнов ұшақтың  

сызбаларын өзі тұрақты тұруға көшемін деп жүрген шет мемлекетке беріп 

жібереді.  

Смироновтың әрекетін саралаңыз.  

№2. Қазіргі конституциялық құрылымға көңілі толмайтын зейнеткер 

Ахметов, қала тұрғындарының қала әкімімен кездесуі барысында, адамдар 

тобына граната лақтырады. Нәтижесінде қала әкімі қайтыс болады және 

қаланың екі тұрғынының денсаулығына ауыр зиян келеді. 

Ахметовтың әрекетін саралаңыз. Қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың ұқсас құрамдарынан ажыратыңыз. 

3. Ұсынылатын қайнар көздер 

Дәріс сабағының тиісті тақырыбында көрсетілген. 

 

Тақырып №7. Меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

1. Қарастырылатын сұрақтар 

1) Меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі және 
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түрлері.  

2) Бөтен мүлікті жымқырудың түсінігі,белгілері, нысандары және 

түрлері.   

3) Жымқыру болып табылмайтын меншікке қарсы пайдакүнемдік 

қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

4) Меншікке қарсы пайдакүнемдік емес қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

2. Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

№1. 12 қаңтар 2015 жылы азаматша Мусаханов «Хан шатыр» СОО-ның 

«New Yorker» бутигін аралап жүріп, қалтасына 4490 теңге тұратын «SMG 

New Yorker» қол сағатын салып алады. Бутиктен шыға бергенде, дабыл 

қағылып, ұсталады. (Астана қаласы Есіл аудандық сотының үкімі) 

//http://astana.sud.kz/rus/news/ugolovnoe-delo-prekrashcheno-v-poryadke-

mediacii-18 

Мусахановтың. әрекетін саралаңыз.  

№2. 10 наурызм 2015 жылы кәмелеттік жасқа толмаған Мишин 

«Адидас» дүкенін аралап жүріп, киім өлшейтін жерде джинс шалбарының 

ішінен  құны 14905 тенге тұратын спорттық шалбарды киіп, дүкеннен шығып 

бара жатқанда, дүкен қызметкерлеріне ұсталады. (Астана қаласы кәмелетке 

толмағандар істері бойынша мамандандырылған ауданаралық соты // 

http://astana.sud.kz/rus/news/melkoe-hishchenie-chuzhogo-imushchestva-2). 

Мишинның әрекетін саралаңыз.  

№3. Кайырбекова Данилованың пәтеріне келеді, үй иесі басқа бөлмеге 

шығып кеткенін пайдаланып, есігі ашық тұрған шкафтың ішіндегі 

қобдишаны алып, ішінен жалпы құны 120000 тенге тұратын  алтын сақина 

мен алқаны алады да, шұғыл жұмыстарым бар деп Данилованың пәтерінен 

шығып кетеді.   

Кайырбекованың әрекетіне қылмыстық-құқықтық баға беріңіз. 

3. Ұсынылатын қайнар көздер 

Дәріс сабағының тиісті тақырыбында көрсетілген. 

 

Тақырып №8. Ақпараттандыру және байланыс саласындағы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар 

1. Қарастырылатын сұрақтар 

Электрондық жеткізгіштегі заңмен қорғалатын ақпараттың, ақпараттық 

жүйенің немесе телекоммуникациялар желісінің құпиялылығына, 

тұтастығына және қолжетімдігіне қол сұғатын қылмыстық құқық 

бұзушылықтар. Ақпарат, ақпараттық жүйе, телекоммуникация желісі, 

ақпаратты түрлендірудің түсінігі. Зиян келтіретін компьютерлік 

бағдарламалар мен бағдарламалық өнімдер түсінігі. Ақпараттандыру және 

байланыс саласындағы басқа да қылмыстық құқық бұзушылықтар. 

2. Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

№1. Инженер-бағдарламашы Петров Қорғаныс министрлігінің 

ақпараттық-талдау бөлімінде жқмыс істеді. Жұмыстан тыс уақытта ол 

компьютерді мәтіндер басу және Интернеттен фильмдер көшіру үшін 

http://astana.sud.kz/rus/news/ugolovnoe-delo-prekrashcheno-v-poryadke-mediacii-18
http://astana.sud.kz/rus/news/ugolovnoe-delo-prekrashcheno-v-poryadke-mediacii-18
http://astana.sud.kz/rus/news/melkoe-hishchenie-chuzhogo-imushchestva-2
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пайдаланды. Осы әрекеттер үшін ол компьютерлік вирустары бар флеш-

жеткізгішті қолданды. Нәтижесінде компьютерде сақталған ақпараттар 

жойылды. 

Петровтың әрекетін сралаңыз.  

Қылмыстық құқық бұзушылықтардың ұқсас құрамдарынан 

ажыратыңыз.  

№2. Компьютерлік техниканы жақсы меңгерген  2 курс студенті Косов, 

еліміздің бір банкінің қорғаныс жүйесін бұзып, достарының шотына 2 млн. 

тенгеден астам ақша аударды. 

Косовтың әрекетіне қылмыстық-құқықтық баға беріңіз.  

3. Ұсынылатын қайнар көздер 

Дәріс сабағының тиісті тақырыбында көрсетілген. 

 

Тақырып №9. Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар 

1. Қарастырылатын сұрақтар 

1) Кәсіпкерлік және өзге де экономикалық қызмет саласындағы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

2) Ақша-несие саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

3) Қаржылық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

4) Кеден саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

5) Салық саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

6) Банкроттықпен байланысты экономимкалық қызмет саласындағы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

7) Экономимкалық қызмет саласындағы өзге де қылмыстық құқық 

бұзушылықтар. 

2. Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

№1. Сурет салу қабілеті бар Ильясов,  30 дана 1000 тенгелік ақша 

купюраларын салады да, орталық базардан сол ақшаларға киім және азық-

түлік алады.  

Ильясовтың әрекетіне қылмыстық-құқықтық баға беріңіз.  

№ 2. Банктің карточка шығаратын бөлімінің қызметкері Сомов банк 

кассирі Масловпен келісіп, банктің алты клиентінің карточкасын қайта 

шығарады. Карточкаларды алған соң, өздерінің жеке шоттарына 300.000 

тенгеден астам ақша аударады.  Бұл әрекеттерін не банк қызметкерлері, не 

клиенттер байқамағанына көздері жеткен соң, осы әрекеттерді екі айдан 

кейін қайта жасады.  

Сомов пен Масловтың әрекеттерін саралаңыз. 

3. Ұсынылатын қайнар көздер 

Дәріс сабағының тиісті тақырыбында көрсетілген. 

 

Тақырып №10. Коммерциялық және өзге де ұйымдардағы қызмет 

мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

1. Қарастырылатын сұрақтар 

1) Коммерциялық және өзге ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы 



37 

 

қылмыстық құқық бұзушылықтардың жалпы сипаттамасы.  

2) Өкілеттіктерді теріс пайдалану. Жекеше нотариустардың, 

бағалаушылардың, жеке сот орындаушыларының, медиаторлардың және 

аудиторлық ұйым құрамында жұмыс iстейтiн аудиторлардың өкiлеттiктердi 

терiс пайдалануы.  

3) Жекеше күзет қызметтерi қызметшiлерiнiң өкiлеттiктерiн асыра 

пайдалануы. 

4) Параға коммерциялық сатып алу.  

5) Мiндеттерiне адал қарамау. 

2. Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

«Астра» тез тамақтандыру желісінің бас бухгалтері Булкин материалды 

жауапты тұлғалардың жұмыстарына бақылау жүргізеді. Бірақ шикі 

өнімдердің аз мөлшерде жетіспеуіне көз жұмып, оларды «жарамдылық 

мерзімі өткен өнім» ретінде есептен шығарып отырды. Осы әрекеттері үшін 

қоғамдық тамақтанудың   10 бөлімшесінен 20-30000 тенгеден алып отырады.  

Булкиннің әрекетін саралаңыз.  

3. Ұсынылатын қайнар көздер 

Дәріс сабағының тиісті тақырыбында көрсетілген. 

 

Тақырып №11. Қоғамдық қауіпсіздікке және қоғамдық тәртіпке 

қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

1. Қарастырылатын сұрақтар 

1) Қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.   

2) Қауіпсіздіктің арнайы ережелерін бұзумен байланысты қылмыстық 

құқық бұзушылықтар.  

3) Жалпыға қауіпті заттардың айналымының белгіленген тәртібін 

бұзумен байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

4) Қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

2. Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

№1. Иманов пен Свиридова көңіл көтеру үшін түнгі клубқа барады. 

Таңғы 04-те қызының мас болып қалып жігітіне қатысты балағат сөздер 

айтуы негізінде екеуінің арасында жанжал туындайды. Жанжал 

дәретхананың алдында орын алады. Жанжал барысында Иманов 

Свиридованы ұрып жібереді, нәтижесінде Свиридованың денсаулығына 

жеңіл зиян келтіріледі. (Қазақстан Республикасының Жоғарғы сотының 

қылмыстық істер бойынша қадағалау сот коллегиясының 11 мамыр 2010 

жылғы №2уп-85-10 Қаулысы / /Жукенов А.Т. Судебная практика по 

уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 2013.) 

Имановтың әрекетін саралаңыз.  

№2. Университеттің 1 курс студенті Омаров, қорытынды емтиханнан 

алған бағасына көңілі толмай, жоо кеңсесіне қоңырау шалып, 

аудиториялардың бірінде жарылғыш зат бар деп хабарлайды. Арнайы бөлім 

қызметкерлері келіп, университеттің барлық аудиторияларын тексеріп 

шығады, бірақ жарылғыш зат табылмайды 

Омаровтың әрекетіне қылмыстық-құқықтық баға беріңіз. 
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№3. Қайнар көзді зерттеп, соттың шешіміне негізделген қорытынды 

дайындаңыз:  

Қазақстан Республикасы Жоғарғы соты қадағалау сот алқасының 2 қазан 

2012 жылғы №2уп-203-12 қаулысы (бұзақылықты саралау). Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы соты қылмыстық істер бойынша алқасының 23 шілде 

2001 жылғы №2н-494 -01  қаулысы Қазақстан Республикасы Жоғарғы соты 

қадағалау сот алқасының 7 ақпан 2012 жылғы №2уп-38-12 қаулысы 

/Жукенов А.Т. Судебная практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО 

«Издательство Норма-К», 2013. – С.320-322, С.323-324, С.326-327).  

3. Ұсынылатын қайнар көздер 

Дәріс сабағының тиісті тақырыбында көрсетілген. 

 

Тақырып №12. Халықтың денсаулығына және имандылыққа 

қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

1. Қарастырылатын сұрақтар 

1) Халықтың денсаулығына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

2) Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестердің өткізу мақсатында 

және өткізу мақсатынсыз заңсыз айналымымен байланысты қылмыстық 

құқық бұзушылықтар.  

3) Имандылыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

2. Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

№1. 2015 жылдың маусым айында Сомова алдын ала келісім бойынша 

Кузина мен Мазинге есірткі заттарды алуға көмек көрсететін болып келіседі. 

Астана қаласының бір уйінің жанында Сомова Кузин және шартты түрде 

сатушы Мазинмен кездеседі. Сомова шартты түрде сатушыдан 8 000 тенге 

ақша сомасын алып, орнына Кузинаға  1,5490  грамм героин береді. Бұл 

героинді сотпен анықталмаған тұлғадан алады (Астана қаласының 

қылмыстық істер бойынша мамандандырылған ауданаралық сотының үкімі // 

http://astana.sud.kz/rus/news/zhenshchina-osuzhdena-za-posobnichestvo-v-

nezakonnom-priobretenii-narkoticheskogo-sredstva). 

Сомованың әрекетін саралаңыз.  

№2. 2015 жылы 26 наурыз күні «Даулет» СУ-нің алдында  Досоваға 

Ахметов деген азамат жолығып, интимдік қызмет көрсететін жеңіл жүрісті 

қыз тауып беру туралы өтініш жасайды. Досова оған жеңіл жүрісті Иванова 

деген қызды таныстырып, өз қызметі үшін  3500 тенге алатынын айтады. 

Жеңіл жүрісті қызбен танысып, сексуалдық сипаттағы қызметке ақша 

төленген соң, Досованы полиция қызметкерлері ұстайды. Және оның 

қалтасынан жеңгетайлық үшін алған 3500 тенге табылады.  

(http://astana.sud.kz/rus/news/lishenie-svobody-za-organizaciyu-pritonov-dlya-

zanyatiya-prostituciey). 

Досова мен Ахметовтыі әрекетін саралаңыз.  

3. Ұсынылатын қайнар көздер 

Дәріс сабағының тиісті тақырыбында көрсетілген. 

 

 

http://astana.sud.kz/rus/news/zhenshchina-osuzhdena-za-posobnichestvo-v-nezakonnom-priobretenii-narkoticheskogo-sredstva
http://astana.sud.kz/rus/news/zhenshchina-osuzhdena-za-posobnichestvo-v-nezakonnom-priobretenii-narkoticheskogo-sredstva
http://astana.sud.kz/rus/news/lishenie-svobody-za-organizaciyu-pritonov-dlya-zanyatiya-prostituciey
http://astana.sud.kz/rus/news/lishenie-svobody-za-organizaciyu-pritonov-dlya-zanyatiya-prostituciey
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Тақырып №13. Медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар 

1. Қарастырылатын сұрақтар 

1) Медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі және 

түрлері. 

2) Заңсыз медициналық және фармацевтикалық қызмет немесе кәсіби 

міндеттерін орындамаумен байланысты медициналық қылмыстық құқық 

бұзушылықтар.  

3) Басқа да медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

2. Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

«Астана» медициналық колледжінің «Акушерлік іс» мамандығының  2 

курс студенті Турлова, медициналық мекемелерге жүгінгісі келмеген 

құрбысы Маринаға түсік жасайды. Түсік жасау барысында Маринада қатты 

қан кетеді, соған байланысты жедел жәрдем шақырады, бірақ Маринаның 

өмірін сақтап қала алмайды.  

Турлованың әрекетінк қылмыстық-құқықтық баға беріңіз.  

3. Ұсынылатын қайнар көздер 

Дәріс сабағының тиісті тақырыбында көрсетілген. 

 

Тақырып №14. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар 

1. Қарастырылатын сұрақтар 

1) Экономиканың маңызды қызмет аясындағы экологиялық 

қауіпсіздіктің жалпы ережелеріне қол сұғатын қылмыстық құқық 

бұзушылықтар.  

2) Қоршаған ортаны жекелеген компоненттері аясындағы  экологиялық 

қауіпсіздікке қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

3) Қоршаған ортаның құрамдас бөлігі ретінде флора мен фаунаның 

экологиялық қауіпсіздігіне қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар. 

2. Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

№1. Шағын шұжық шығаратын цехтың иесі Сомов жеке шаруа 

қожалығының басшысы Ахметовпен ет сатып алу туралы келіседі. Ахметов 

қожалығындағы үш сиырдың бруцеллоз ауруымен ауырып қалғанын, 

ветеринар дәрігер ауру малдардың етін пайдалануға тыйым салғаны туралы 

айтпайды. Ауру малдардың етінен жасалған шұжық бір аудан аумағында 

сатылады. Үш күннен соң ауруханаға 6 адам түседі, оларға бруцеллоз деп 

диагноз қойылады.  

Ахметов пен Сомовтың әрекеттерін саралаңыз.    

№2. Орман алқабында жастар спирт ішімдіктерін ішіп, жағылған алауды 

өшірмей  ұйықтап қалады. Нәтижесінде «Бурабай» курорттық аймағының 2 

км орман алқабы өртеніп кетеді.   

Жасалған әрекетке қылмыстық-құқықтық баға беріңіз.  

3. Ұсынылатын қайнар көздер 

Дәріс сабағының тиісті тақырыбында көрсетілген. 
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Тақырып №15. Көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтар 

1. Қарастырылатын сұрақтар 

1) Теміржол, әуе, теңіз немесе өзен көлігі жүрісі мен оларды пайдалану 

қауіпсіздігін қорғау саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

2) Автомотокөлік пен қалалық электрокөліктің жүрісі мен оларды 

пайдалану қауіпсіздігін қорғау саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар.  

3) Басқа да көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

2. Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

№1. 2015 жылдың маусым айында Елгин мас күйінде «Лада» автокөлігін 

Қабанбай батыр даңғылымен әуежай жаққа айдап бара жатып, «Авиатор» 

аялдамасының жанында жаяу жүргіншілерді басып кетті. Оқиға нәтижесінде 

екі жаяу жүргінші сол жерде қайтыс болды. (Астана қаласы Есіл ауданы №2 

аудандық сотының үкімі)  //http://astana.sud.kz/rus/news/osuzhden-muzhchina-

sbivshiy-nasmert-dvuh-peshehodov).  

Елигин әрекетін саралаңыз. 

№2. 14-жастағы Михайлов пен Стасов сотқарлық жасап, теміржол 

рельстерінің біріктіру болттарын алып тастайды, нәтижесінде апаттық 

жағдайға әкеліп соғады және  500 000 тенгеге залал келтіріледі.  

Михайлов пен Стасовтың әрекеттерін саралаңыз.  

3. Ұсынылатын қайнар көздер 

Дәріс сабағының тиісті тақырыбында көрсетілген. 

 

Тақырып №16. Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару 

мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстық 

құқық бұзушылықтар 

1. Қарастырылатын сұрақтар 

1) Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы 

сыбайлас жемқорлық қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

2) Сыбайлас жемқорлық қылмыстық құқық бұзушылықтар субъектісінің 

түсінігі. 

3) Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы өзге 

де қылмыстық құқық бұзушылықтар. 

2. Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

Учаскелік инспектор көмекшісі қызметін атқаратын Исин, мемлекеттік 

билік өкілі бола тұра, өз лауазымдық міндеттерін орындау барысында 

жүргізуші Кузинадан 30 000 тенге ақша сомасын талап етед. Кузина 5000 

тенгені беріп, қалған соманы бір сағаттан кейін келісілген жерге әкеліп 

беретін болады.  

Исинның әрекетін саралаңыз.  

// http://astana.sud.kz/rus/news/prigovor-v-otnoshenii-eks-policeyskogo).  

3. Ұсынылатын қайнар көздер 

Дәріс сабағының тиісті тақырыбында көрсетілген. 

 

 

http://astana.sud.kz/rus/news/osuzhden-muzhchina-sbivshiy-nasmert-dvuh-peshehodov
http://astana.sud.kz/rus/news/osuzhden-muzhchina-sbivshiy-nasmert-dvuh-peshehodov
http://astana.sud.kz/rus/news/prigovor-v-otnoshenii-eks-policeyskogo
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Тақырып №17. Басқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

1. Қарастырылатын сұрақтар 

1) Билік өкіліне қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасының бұзылмаушылығына 

қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

2) Ресми құжаттардың, мемлекеттік наградалардың және арнайы 

бағыттағы қаражаттардың айналым тәртібіне қол сұғатын қылмыстық құқық 

бұзушылықтар.  

3) Қарулы күштердің жасақталу тәртібіне қол сұғатын  қылмыстық 

құқық бұзушылықтар.  

4) Мемлекет беделіне қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

5) Азаматтардың өз құқытарын жүзеге асыру тәртібіне қол сұғу.   

6) Жария және басқа да шараларды өткізудің заңмен бекітілген тәртібіне 

қол сұғу. 7)Мемлекеттік және қоғамдық институттардың арақатынасы 

қағидаларын және басқа да бекітілген ережелерді бұзумен байланысты 

қолсұғушылық.  

2. Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

Зуев түнгі кезектен үйіне қайтып келе жатып, учаскелік аумақты аралап 

жүрген учаскелік инспектор Антоновты көреді. Спирт ішімдіктерін ішкені 

және отбасы мүшелерін ұрып-соққаны үшін бірнеше рет полицияға апарған 

Антоновты жек көретін еді. Жерде жатқан құбырдың бөлшегімен Антоновты 

ұрып, денсаулығына орташа ауырлықтағы зиян келтіреді.  

Зуевтің әрекетіне қылмыстық-құқықтық баға беріңіз.   

3. Ұсынылатын қайнар көздер 

Дәріс сабағының тиісті тақырыбында көрсетілген. 

 

Тақырып №18. Сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне 

қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

1. Қарастырылатын сұрақтар 

1) Сот әділдігінің конституциялық қағидаларын жүзеге асыруды 

қамтамасыз ететін қатынастарға қол сұғатын қылмыстық құқық 

бұзушылықтар.  

2) Құқыққорғау органдарының қалыпты қызметін қамтамасыз ететін 

қатынастарға қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

3) Іс бойынша шынайы дәлелдемелерді алуды қамтамасыз ететін 

қатынастарға қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

4) Сот актілерін жүзеге асыруды қамтамасыз ететін қатынастарға қол 

сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар.   

2. Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

Астана қаласы Сарыарқа аудандық сотының шешімі негізінде Сурков. 

соттың шешімі заңды күшіне енгеннен кейін 7 күн ішінде, «Время» газетіне 

шыққан азамат Мазинаның ар-намысы, қадір-қасиеті және іскерлік беделіне 

нұқсан келтіретін және шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтердің жалған 

екенін баспсөзде жариялау керек еді. Сонымен қатар, «КТК» телеканалында 
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да жариялап,  Мазинаға 300000 тенге моралдық шығынды және мемлекеттік 

бажды төлеу бойынша сот шығындарын төлеу керек болған. Бұл шешім 

күшіне  29 қараша 2011 жылы енді. Содан бері тоғыз ай ішінде Сурков сот 

шешімін орындамады.   

Сурковтың әрекетін саралаңыз. 

(Астана қаласы Сарыарқа ауданы №2 аудандық сотының үкімі)  

//http://astana.sud.kz/rus/news/ugolovnaya-otvetstvennost-za-zlostnoe-

neispolnenie-resheniya-suda). 

3. Ұсынылатын қайнар көздер 

Дәріс сабағының тиісті тақырыбында көрсетілген. 

 

 

Тақырып №19. Әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар 

1. Қарастырылатын сұрақтар 

1) Әскери қызметшілер арасындағы жарғылық қарым-қатынас пен  

бағыныштылық тәртібіне қарсы  қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

2) Әскеи қызметті атқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар.  

3) Әскери қызметтің арнайы түрлерін атқару тәртібіне қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар. 

4) Әскери құпияны сақтау тәртібіне қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар. 

5)Әскери мүлікті пайдалану мен сақтау тәртібіне қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар. 

6) Қару-жарақты ұстау және әскери техниканы пайдалану тәртібіне 

қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.  

7) Соғыс уақытында әскери қызметті атқару  тәртібіне қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар. 

2. Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

№1. Рота бойынша кезекші сержант Кисилев қатардағы Морозовқа 

бөлім аумағын сыпырғызып қойды. Оған жауап ретінде Морозов Кисилевке 

балағат сөздермен тіл тигізді.  

Морозовтың әрекетін саралаңыз. 

№2. Қатардағы Кутузов анасының ауыр ауруы туралы біліп, әскери 

бөлімді өз бетімен тастап, туған жеріне кетіп қалады. Туған қаласына келген 

соң, жауаптылықтан қорқып, анасына өзі туралы ешкімге айтпауды сұрайды. 

Ауру анасына толық жазылғанға дейін қарайды, бұл  2 ай уақытқа созылады.  

Кутузовтың әрекетіне қылмыстық-құқықтық баға беріңіз.    

3. Ұсынылатын қайнар көздер 

Дәріс сабағының тиісті тақырыбында көрсетілген. 

 

 

 

 

http://astana.sud.kz/rus/news/ugolovnaya-otvetstvennost-za-zlostnoe-neispolnenie-resheniya-suda
http://astana.sud.kz/rus/news/ugolovnaya-otvetstvennost-za-zlostnoe-neispolnenie-resheniya-suda


43 

 

IV. Өзіндік дербес оқуға қалдырылған тақырыптардың тізімі 

 

Тақырып №2. Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

Сот шешімдерін талдау: Сот шешімінің негізділігіне дәлелді 

қорытынды беріңіз: Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық 

істер бойынша қадағалау алқасының 15 қараша 2011 жылғы №2уп-300-11 

қаулысы (адам өлтіру ретінде сараланған, абайсызда адам өліміне алып 

келген денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру фктісі бойынша); Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер бойынша қадағалау 

алқасының 2 сәуір 2002 жылғы №2а-177-02 қаулысы (зорлау фактісі 

бойынша айыптау). /Жукенов А.Т. Судебная практика по уголовным делам. – 

Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 2013. – С.247-248). 

Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

С. есірткіден масаң күйде өзінің ағасы А.-ның үйінде болады, екеуінің 

арасында туындаған жанжал нәтижесінде С. ағасын өлтіру үшін кеуде және 

жүрек тұсына уш рет пышақ тығып алады. Бірақ А. белсенді қарсылық 

көрсетіп, өзін-өзі қорғау барысында С. жаққа қарай ыстық су бар шәйнекті 

лақтырып жібереді және оның қасақана адам өлтіруге бағытталған 

әрекеттерінің жолын кеседі. Соңынан болған жағдай туралы әйеліне 

хабарлайды, әйелі жедел жәрдем шақырады. Уақытылы көрсетілген 

медициналық көмектің арқасында А.-ны өлімнен алып қалады. (Астана 

қаласы қылмыстық істер бойынша мамандандырылған ауданаралық соттың 

үкімі // http://astana.sud.kz/rus/news/muzhchina-nanyos-svoemu-bratu-nozhevye-

raneniya). 

С.-ның әрекетін саралаңыз. 

 

Тақырып №3. Отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар 

Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

Бас бостандығынан айыру орындарынан босап шыққан Попов, жұмысқа 

тұрмай, қаңғыбастық өмір сүрді, жүйелі түрде алкогольдік сусындар ішті. 

Алкогольдік масаң күйде ол бірнеше рет жасөспірімдерге өзінің «лагерлік 

өмірі» туралы, жеңіл ақша табу жолдары туралы, тергеуде өзін қалай ұстау 

керектігі туралы айтып жүрді.  

Поповтың әрекетін саралаңыз. 

Егер жасөспірімдер Поповпен бірге бөтеннің мүлкін жымқыру 

жасаса,саралау өзгереді ма?  

 

Тақырып №4. Адам және азаматтың конституциялық және өзге де 

құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

Кеңсе қызметкері Михайлова әріптесі Иванованы жек көргендіктен, 

оның атына келген хаттарды оқып жүрді. Хаттардың бірінен Иванованың ар-

http://astana.sud.kz/rus/news/muzhchina-nanyos-svoemu-bratu-nozhevye-raneniya
http://astana.sud.kz/rus/news/muzhchina-nanyos-svoemu-bratu-nozhevye-raneniya
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намысы мен абыройына нұқсан келтіретін жеке басына қатысты мәліметтерді 

біліп алып, Иванованың күйеуіне айтады.   

Михайлованың әрекеттерін саралаңыз.  

Қылмыстық құқық бұзушылықтардың ұқсас құрамдарынан 

ажыратыңыз. 

 

Тақырып №5. Бейбітшілікке және адамзат қауіпсіздігіне қарсы 

қылмыстар 

Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

Қазақстанның азаматы Ахметов және азаматтығы жоқ адам Мавлюдин 

елімізде тыйым салынған, Сирия аумағында қарулы террористік қақтығысқа 

қатысатын, террористік ұйымның құрамына кіреді. Террооистік ұйым оларды 

киімдер және қару-жарақтармен қамтамасыз етті. Және ай сайын 300 АҚШ 

доллары мөлшерінде ақша төлеп отырды.  

Ахметов пен Мавлюдиннің әрекетін саралаңыз.  

 

Тақырып №6. Мемлекеттің конституциялық құрылыс негіздеріне 

және қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

Қорғаныс министрлігінің қызметкері Ломов шетел ұйымына беру 

мақсатымен бір жыл бойы әскери құпия болып табылатын  мәліметтерді 

жинады.  

Ломовтың әрекетін саралаңыз.  

Егер Ломов мәліметтерді пайдакүнемдік мақсатта емес өзі үшін 

жинаған болса, саралау өзгереді ма?  

 

Тақырып №7. Меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

Сот шешімін талдау:  кешенді талдау жасаңыз. Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер бойынша қадағалау 

алқасының 25 қазан 2011 жылғы №2уп-262-11 қаулысы (тонаудың аяқталу 

кезеңіне қатысты). Т.-ға қатысты сот шешімін негіздеңіз  (Астана қаласа 

Алматы аудандық №2 аудандық сот үкімі)  // 

http://astana.sud.kz/rus/news/osuzhden-avtomobilnyy-moshennik).  

Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

№1. Томилин  жатақханада жүріп, бөлмелердің біреуіне кіріп столдың 

үстінде тұрған Галиеваның «Самсунг галакси S7» маркалы ұялы телефонын 

жымқырды. Галиеваға 70 000 тенге сомасында материалдық шығын келтірді. 

Телефонды өзінің құрбысына сыйға тартады.  

Томилинның әрекетін саралаңыз. Жымқырылған мүлікті сыйға тарту 

саралауға әсер ете ма? 

(Астана қаласы Сарыарқа ауданының №2 аудандық сотының үкімі) // 

http://astana.sud.kz/rus/news/sotovye-telefony-predmet-krazhi).  

№2. Мазина «Mega» сауда орталығында  «De facto» дүкенінде құны 

25.000 тенге тұратын күртешенің ұрлыққа қарсы құрылғысын өшіріп 

тастады. Күртешені өз күртешесінің сыртынан киіп алып, шығып бара 

http://astana.sud.kz/rus/news/osuzhden-avtomobilnyy-moshennik
http://astana.sud.kz/rus/news/sotovye-telefony-predmet-krazhi
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жатқан кезде күзет қызметкері тоқтатады. Мазина күзетшіні сөмкесімен бір 

ұрып, қашып кетеді. 

Мазинаның әрекетін саралаңыз.  

Егер күзетшінің денсаулығына ауыр зиян келсе, саралау қалай өзегереді? 

Егер Мазина күртешені дүкенде шешіп тастап, қашып кетсе, саралау 

қалай өзгереді? 

(http://astana.sud.kz/rus/news/devushka-pytalas-sovershit-krazhu-v-

magazine-defacto). 

3) Харьков дизель отынына баға белгілей отырып, дизель отынын 

қабылдау және өткізу орнын ашады. Және дизель отынының шығуынын 

заңдылығын растайтын құжаттарсыз өткізіп жүрді. Харьков жанар-жағар 

майды қабылдаушы болып жұмыс істеді, 2015 жылы оған күніне бес мың 

тенге жалақы беретін басқа жерде қабылдаушы болып жұмыс істеуді 

ұсынады, ол келіседі. Күніне ол жерге он-он бес көлік келіп, 1 литрі 100 

тенгеден әртүрлі көлемде дизель отынын әкеледі.  

Х.-ның әрекетін саралаңыз. 

(http://astana.sud.kz/rus/news/hotel-podzarabotat-na-diztoplive).  

№ 4. Сергеев, Борисов және Галиев пайдакүнемдік мақсатта бір үйдің 

жер төлесіне кіріп, «Тойота Превия» автокөлігінен двигателін алып қояды. 

Нәтижесінде азамат Шалинге 180 000 тенге көлемінде материалдық шығын 

келтіріледі.  

Сергеев, Борисов және Галиевтың әрекеттерін саралаңыз. 

(Астана қаласы Сарыарқа ауданының №2 аудандық сотының үкімі) 

//http://astana.sud.kz/rus/news/avtomobil-ostavili-bez-dvigatelya).   

 

Тақырып №8. Ақпараттандыру және байланыс саласындағы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар 

Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

Мемлекеттік поликлиникада бағдарламашы болып жұмыс істейтін 

Иванов жұмысқа жүйелі түрде мас болып келгені үшін жұмыстан 

шығарылады. Ол жұмыстан кетер алдында мекеменің компьютерлік желісіне 

вирустық бағдарлама енгізіп кетеді. Ол вирус есепте тұрған және тегін 

негізде дәрілер алатын адамдар туралы мәліметтерді жойып жібереді. Бұл 

мәліметтерді қалпына келтіру үшін арнайы мамандар шақырылады, олардың 

қызметіне 2 млн. тенге ақша төленеді.  

Ивановтың әрекетін саралағыз.  

 

Тақырып №9. Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар 

Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

Ахметова 2015 жылдың қантар айында  жалпы құны 134.000 тенге 

тұратын жалған банкноттар тауып алады да, өзі иемденіп алады. Бірнеше 

күннен кейін жалған ақшамен теміржол билетін сатып алу барысында 

полиция қызметкеріне ұсталады.   

Ахметованың әрекетіне қылмыстық-құқықтық баға беріңіз. 

http://astana.sud.kz/rus/news/devushka-pytalas-sovershit-krazhu-v-magazine-defacto
http://astana.sud.kz/rus/news/devushka-pytalas-sovershit-krazhu-v-magazine-defacto
http://astana.sud.kz/rus/news/hotel-podzarabotat-na-diztoplive
http://astana.sud.kz/rus/news/avtomobil-ostavili-bez-dvigatelya
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 (http://astana.sud.kz/rus/news/izgotovlenie-hranenie-peremeshchenie-ili-

sbyt-poddelnyh-deneg-ili-cennyh-bumag). 

 

Тақырып №10. Коммерциялық және өзге ұйымдардағы қызмет 

мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

Мебель жасайтын «Айвенго» компаниясы банктен несие алу үшін жеке 

аудитор Иващенкоға жүгінеді. Компания банкроттық жағдайда тұрғанын біле 

тұра директоры Петров, компанияның тиімділігі туралы оң қорытынды алу 

үшін Иващенкоға 200.000 тенге ұсынады. Иващенко келіседі. Компания 

несие алады, бірақ екі айдан кейін банкрот болады, банкке 20 млн. тенге 

шығын келтіреді.  

Иващенко мен Петровтың әрекетін саралаңыз. Егер банкке 10 млн. 

тенге шығын келтірсе, саралау өзегереді ма?  

 

Тақырып №11. Қоғамдық қауіпсіздікке және қоғамдық тәртіпке 

қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

№1. Мосовтың пәтерін тінту барысында 10 қолдана жасалған граната, 2 

атыс қаруы және оған 20 дана патрондар табылады. 

Мосовтың әрекетіне қылмыстық-құқықтық баға беріңіз.  

№2. Кусаинов «Мария» кафесінде туған күнін тойлап жүріп, көрші 

столда отырған қызды биге шақырады. Ол бас тартқан соң, көрші столдың 

дастарханын жұлып алады, нәтижесінде ыдыстар сынып, адамдардың 

киімдері кірлейді. Бұл әрекеттерін қой деген өтініштерді тыңдамайды, қызды 

және оның жігітін балағаттап, ерсі қылықтар жасайды. Қатты айғайлап, 

кафеге келген адамдардың мазасын алады.  

Кусаиновтың әрекетін саралаңыз.  

Егер кафеге келген адамдарға физикалық зиян келтірсе, саралау қалай 

өзгереді?  

 

Тақырып №12. Халықтың денсаулығына және имандылыққа 

қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

Сот шешімін талдау: Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының 

қылмыстық істер бойынша қадағалау алқасының 2 шілде 2001 жылғы №2н-

418-01 қаулысына кешенді талдау жүргізіңіз /Жукенов А.Т. Судебная 

практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 

2013. – С.338-339.   

Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

Артуров тұрғын үйдің жанынан полиэтиленде оралған өсімдік тектес 

жасыл түсті зат тауып алады. Кейін үйне кіреберісте тауып алған затты 

темекіге салып, тарту жолымен пайдаланады.  

Артуровтың әрекетін саралаңыз. 

(http://astana.sud.kz/rus/news/otvetstvennost-za-upotreblenie-

narkoticheskogo-sredstva-v-obshchestvennom-meste). 

http://astana.sud.kz/rus/news/izgotovlenie-hranenie-peremeshchenie-ili-sbyt-poddelnyh-deneg-ili-cennyh-bumag
http://astana.sud.kz/rus/news/izgotovlenie-hranenie-peremeshchenie-ili-sbyt-poddelnyh-deneg-ili-cennyh-bumag
http://astana.sud.kz/rus/news/otvetstvennost-za-upotreblenie-narkoticheskogo-sredstva-v-obshchestvennom-meste
http://astana.sud.kz/rus/news/otvetstvennost-za-upotreblenie-narkoticheskogo-sredstva-v-obshchestvennom-meste
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Тақырып №13. Медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар 

Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

Босануға дейінгі бөлімнің акушер-дәрігері пацент Асанованың бел 

тұсындағы ауруларға қатысты айтқан шағымына көңіл бөлмейді.  Сегіз 

сағаттан кейін кешкі қарау кезінде сол әйелде баланың жолдасынан ажырауы 

анықталады. Ол әйелге шұғыл тілік  операция жасалады. Нәтижесінде баланы 

құтқара алмайды, әйелдің жатырын алып тастайды.  

Әрекетті саралаңыз.  

Егер дәрігер әйелдің шағымына мән беріп, консилиум жасаса, бірақ 

баланы аман алып қалмаса, саралау қалай өзгереді? 

 

Тақырып №14. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар 

Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 

Ивановтар (әкесі мен баласы) пайда табу мақсатында Жаңа жыл 

қарсаңында орман қорынан он дана шыршаны кесіп алып,  ағаштарды 

шығару кезінде ұсталады. 

Ивановтар әрекетін саралаңыз.  

 

Тақырып №15. Көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтар  

Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 
Махова пойызбен жол жүріп келе жатып, күйеуімен ұрыссып қалады. 

Күйеуімен әрі қарай жол жүргісі келмей, пойыздан түсіп қалу мақсатымен 

тамбурға шығып стоп-кранды басады. Пойыз кенеттен тоқтағанда жоғарғы 

төсекте жатқан тоғыз жасар бала құлайды, және оның денсаулығына ауыр 

зиян келеді.  

Махованың әрекетін саралңыз.  

 

Тақырып №16. Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару 

мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстық 

құқық бұзушылықтар 

№1. Сот шешімін талдау: сот шешімінің негізділігі туралы қорытынды 

дайындағыз: Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша қадағалау алқасының 4 мамыр 2012 жылғы №2уп-105-12 қаулысы). 

/Жукенов А.Т. Судебная практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО 

«Издательство Норма-К», 2013. – С.353-354. 

Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 
№2. Астана қаласы мектептерін тамақпен қамтамасыз ету бойынша 

мемлекеттік сатып алу конкурсы комиссиясының төрағасы Ташенов 

«Ахметов и К» ЖШС директорынан ұсыныс алады. Ұсыныста Ташенов 

конкурста  «Ахметов и К» ЖШС мүддесін қорғау керек еді, ал ол үшін оған 

300.000 тенге ақша беретіндері айтылады. Ташенов ұсыныс туралы құқық 

қорғау органдарына хабарлайды. Ақшаны беру кезінде «Ахметов и К» ЖШС 

өкілі ұсталады.  

Әрекетті саралаңыз.  
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Тақырып №17. Басқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 
Иванов танысы Петровтан 500.000 тенге қарызға алады. Белгіленген 

уақытта Иванов қарызды қайтара алмайды. Петров оған қарыздың орнын 

пәтерді атына жазып беруді сұрайды. Иванов онын талабын орындаудан бас 

тартады. Петров бір айдан кейін де ақшасын ала алмаған соң, танысы 

Мазовпен Ивановтың үйіне келіп, тұрмыстық техника мен мебельді алып 

кетіп, өзінің гаражына апарып қояды.  

Петровтың әрекетінде өз бетінше билік ету бар ма?  

 

Тақырып №18. Сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне 

қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

Сот шешімін талдау: Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының 

қылмыстық істер бойынша қадағалау алқасының 21 ақпан 2001 жылғы №2н-

116-01 қаулысына кешенді талдау жүргізіңіз  /Жукенов А.Т. Судебная 

практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 

2013. – С.371-372.  

 

Тақырып №19. Әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар 

Ситуациялық есептер (кейс/мини-кейс) 
Астана қаласы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соттың 

қаулысын оқып, әскери бөлім сержанты Горлавтың әрекетіне қылмыстық-

құқықтық баға беріңіз. http://astana.sud.kz/rus/news/voennosluzhashchiy-

pytalsya-dat-vzyatku-sotrudnikam-policii.  

 

 

 

 

 

http://astana.sud.kz/rus/news/voennosluzhashchiy-pytalsya-dat-vzyatku-sotrudnikam-policii
http://astana.sud.kz/rus/news/voennosluzhashchiy-pytalsya-dat-vzyatku-sotrudnikam-policii
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V. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

 

Оқулықтар: 

1. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. 

Особенная часть (Том 2) / Борчашвили И.Ш.  – Алматы: Жеті жарғы, 2015. – 

1120 с. 

2. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под 

ред. Рахметова С.М., Рогова И.И. – Алматы: ТОО Издательство «Норма-К», 

2016. – 752 с.  

3. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. 

Общая и Особенная части / под общ. ред. И.Ш. Борчашвили. – Алматы: Жеті 

жарғы, 2007.  – 992 с.  

4. Уголовное право Республики Казахстан: Особенная часть в 2 т. 

(главы 1 - 10). Учебник для вузов / отв. ред. Рогов И.И., Балтабаев К.Ж.,  

Коробеев А.И. – Алматы: Жеті жарғы 2016. – 500 с. 

5. Уголовное право Республики Казахстан: Особенная часть в 2 т. 

(главы 11-18). Учебник для вузов /отв. ред. Рогов И.И., Балтабаев К.Ж.,  

Коробеев А.И. – Алматы: Жеті жарғы, 2017. – 540 с. 

6. Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне 

түсіндірме. Жалпы және Ерекше бөліктер. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – 768 

б.  

7. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Оосбенная части /под ред. В.П.Ревина. – 

Алматы: Жеті Жарғы, 2010. – 856 с.  

8. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

учебник/ С.А. Балеев [и др.].— Электрон. текстовые данные. – М.: Статут, 

2012. – 944 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29090.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

9. Жукенов А.Т. Судебная практика по уголовным делам. – Алматы: 

Издательство «Норма-К», 2013. – 552 с.  

 

Қосымша әдебиеттер: 

1. Бакрадзе А.А. Теоретические основы уголовно-правовой охраны 

собственности от преступлений, совершаемых путем обмана или 

злоупотребления доверием [Электронный ресурс]: монография/ А.А. 

Бакрадзе – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 399 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52571.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Борчашвили И.Ш., Жуманиязов М.А. Преступления против 

жизни: Монография. – Астана: Институт законодательства, 2009. – 428 с. 

3. Борчашвили И.Ш. Хищения чужого имущества: Монография. – 

Караганда, 2010. – 215 с. 

4. Богданчиков С.В. Уголовно-правовые и криминологические 

аспекты преступлений против собственности [Электронный ресурс]: 

монография/ С.В. Богданчиков – Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 239 c. – Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/8786.html. – ЭБС «IPRbooks» 

5. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической 

деятельности по уголовному праву России. – СПб, 2007. – 765 с. 

6. Джинджолия Р.С. Преступления против личности с оценочными 

признаками. Вопросы квалификации [Электронный ресурс]: монография/ 

Р.С. Джинджолия. – Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 2015. – 212 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48943.html. – ЭБС «IPRbooks» 

7. Джолдасбаева Н. Квалификация убийств: теоретические и 

практические аспекты. – Алматы: NURPRESS, 2010. – 292 с. 

8. Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Преступления против мира и 
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центр Пресс, 2004. – 385 с. 

9. Козлов В.Е. Теория и пратка борьбы с компьютерной 

преступностью. – М.: Горячая линия. – Телеком, 2002. –336 с. 

10. Квалификация преступлений против личности [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 487 c. – Режим доступа: 
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Федерации [Электронный ресурс]/ В.Г. Степанов-Егиянц – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Статут, 2016. – 192 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58269.html. – ЭБС «IPRbooks» 

17. Турищева Н.Ю. Преступления против избирательных прав и 

права на участие в референдуме [Электронный ресурс]: монография/ Н.Ю. 

Турищева – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Юридический центр Пресс, 
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19. Филиппов П.А. История уголовной ответственности за 

преступления против порядка управления. Законодательство, теория, 

практика [Электронный ресурс]/ П.А. Филиппов — Электрон. текстовые 
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Ғылыми мақалалар: 

1. Борчашвили И.Ш. Реализация конституционных норм в 

отраслевом законодательстве Республики Казахстан / 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31153156 

2. Биебаева А.А. Поощрительные нормы в уголовном праве 

Республики Казахстан // Право и государство: Научный журнал. – 2014. – 

№3(64). – С.55-57. 

3. Булеулиев Б.Т., Османова Д.Б., Енсебаева А.Р., Кан А.Г. 

Основные направления уголовной политики Республики Казахстан в 

осуществлении борьбы с незаконным распространением наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров // Вестник ЕНУ 
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4. Жекебаев У.С. К вопросу о преемственности в уголовном праве // 

Право и государство. № 3(60) 2013. – С. 43-17. // 

http://km.kazguu.kz/articles/articles/view/id/60 

4. Имашев Б.. Вопросы реализации конституционных норм о правах 

человека в законодательстве Республики Казахстан // Конституция – основа 
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5. Исмагулова А.Т. Проблемы реализации уголовной 
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6. Исмагулов К.Е., Елубай Е.М.,  Абдыкаримова А.С. Об усилении 

административной и уголовной ответственности за транспортные 
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Нормативтік-құқықтық актілер: 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жылы 30 тамызда 

республикалық референдумда қабылданған (қолданыстағы редакциясында). 

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Кодексі (қолданыстағы 

редакциясында). 

3. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 

Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексі (қолданыстағы 

редакциясында).  

4. Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге 
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Президентінің 2009 жылғы 24 тамыздағы № 858 Жарлығы (қолданыстағы 

редакциясында). 

5. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан 

Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы Заңы (қолданыстағы 

редакциясында). 

6.«Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасының 2011 

жылғы 22 шілдедегі № 477-IV  Заңы (қолданыстағы редакциясында).  

7. «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» Қазақстан Республикасының 

1999 жылғы 23 шілдедегі № 451-I Заңы (қолданыстағы редакциясында). 

8. «Есірткі, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз 

айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы» 

Қазақстан Республикасының 1998 жылғы  10 шілдедегі № 279 Заңы 

(қолданыстағы редакциясында). 

9. «Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған 

немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда өзге де жолмен 

жәрдемдесетін адамдарды көтермелеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1131 қаулысы 

(қолданыстағы редакциясында). 

 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Нормативтік 

қаулылары:  
1. «Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарының нормаларын 

қолдану туралы»  Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2008 жылғы 

10 шілдедегі N 1 Нормативтік қаулысы (қолданыстағы редакциясында). 

2. «Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 6-бабын қолдану 

жөніндегі сот практикасы туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Сотының 2016 жылғы 22 желтоқсандағы № 15 Нормативтік қаулысы 

(қолданыстағы редакциясында). 

3. «Соттардың қылмысқа қатыстылық пен қылмыстық құқық 

бұзушылыққа дем берушілік үшін жауаптылық туралы заңнаманы 

қолдануының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Сотының 2016 жылғы 22 желтоқсандағы № 14 Нормативтік қаулысы 

(қолданыстағы редакциясында). 

4. «Қажетті қорғану жөніндегі заңдарды қолдану туралы» ҚР Жоғарғы 

Сотының  2007 жылғы 11 мамырдағы  №2 нормативтік қаулысы 

(қолданыстағы редакциясында). 

5. «Соттардың бандитизм және қылмысқа қатыса отырып басқа 

қылмыстар жасағаны үшін жауапкершілік туралы заңнаманы қолдануының 

кейбір мәселелері туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 2001 жылғы 21 

маусымдағы №2 нормативтік қаулысы (қолданыстағы редакциясында). 

6. «Қылмыстардың бірнеше рет жасалуын және жиынтығын саралау 

туралы», 2006 жылғы 25 желтоқсандағы №11 Нормативтік қаулы 

(қолданыстағы редакциясында). 

7. «Соттардың қылмыстардың қайталануы туралы заңдарды қолдануы 

туралы», 2007 жылғы 25 желтоқсандағы №8 Нормативтік қаулы 
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(қолданыстағы редакциясында). 

8. «Адамның өмірі мен денсаулығына қарсы кейбір қылмыстарды 

саралау туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2007 жылғы 11 

мамырдағы N 1 Нормативтік қаулысы (қолданыстағы редакциясында). 

9. «Зорлау және өзге де нәпсіқұмарлық сипаттағы күш қолдану 

әрекеттерімен байланысты қылмыстарды саралаудың кейбір мәселелері 

туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 2007 жылғы 11 мамырдағы №4 нормативтік 

қаулысы. (қолданыстағы редакциясында). 

10. «Адамды саудаға салғаны үшін жауапкершілік анықтайтын 

заңнаманы қолдану тәжірибесі туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 2012 жылғы 

29 желтоқсандағы №7 Нормативтік қаулысы (қолданыстағы редакциясында). 

11. «Қылмыстық және қылмыстық процестік заңнаманың адамның жеке 

бас бостандығын сақтау және қадір-қасиетіне қол сұқпау, қинауға, зорлық-

зомбылыққа, басқа да қатыгез немесе адамның ар-намысын қорлайтын 

әрекеттер мен жазалау түрлеріне қарсы мәселелер жөніндегі нормаларын 

қолдану туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2009 жылғы 28 

желтоқсандағы N 7 Нормативтік қаулысы (қолданыстағы редакциясында). 

12. «Кәмелетке толмағандардың қылмыстары және оларды қылмыстық 

және өзге де қоғамға жат әрекетке тарту жөніндегі істер бойынша сот 

практикасы туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 2002 жылғы 11 сәуірдегі №6 

нормативтік қаулысы (қолданыстағы редакциясында). 

13. «Мемлекеттік құпияларды қорғау мәселелерін реттейтін заңнаманың 

кейбір нормаларын қылмыстық сот ісін жүргізуде қолдану туралы» 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2013 жылғы 13 желтоқсандағы 

№ 3 нормативтік қаулысы (қолданыстағы редакциясында). 

14. «Бөтеннің мүлкін заңсыз иемдену жөніндегі істер бойынша сот 

тәжірибесі туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 2003 жылғы 11 шілдедегі №8 

нормативтік қаулысы.  

15. «Атыс қаруларын, оқ-дәріні, қару-жарақты немесе жарылғыш 

заттарды ұрлау, оларды заңсыз алып жүру, ұстау, жасау немесе өткізу, атыс 

қаруларын ұқыпсыз ұстау туралы істер жөніндегі сот тәжірибесі туралы» ҚР 

Жоғарғы Сотының 1995 жылғы 21 шілдедегі №4 қаулысы (қолданыстағы 

редакциясында). 

16. «Қорқытып алушылық жөніндегі істер бойынша сот тәжірибесі 

туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 2006 жылғы 23 маусымдағы №6 нормативтік 

қаулысы. (қолданыстағы редакциясында). 

17. «Алаяқтық жөніндегі істер бойынша сот тәжірибесі туралы» ҚР 

Жоғарғы Сотының 2017 жылғы 29 маусымдағы №6 нормативтік қаулысы. 

(қолданыстағы редакциясында). 

18. «Соттардың бандитизм және қылмысқа қатыса отырып басқа 

қылмыстар жасағаны үшін жауапкершілік туралы заңнаманы қолдануының 

кейбір мәселелері туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 2001 жылғы 21 

маусымдағы №2 нормативтік қаулысы(қолданыстағы редакциясында). 

19. «Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды саралаудың кейбір мәселелері туралы» ҚР Жоғарғы 
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Сотының 2004 жылғы 18 маусымдағы №2 нормативтік қаулысы 

(қолданыстағы редакциясында). 

20. «Контрабанда үшін жауапкершілік жөніндегі заңнаманы қолдану 

тәжірибесі туралы» ҚР Жоғарғы Соты Пленумының 1997 жылғы 18 

шілдедегі №10 қаулысы (қолданыстағы редакциясында). 

21. «Оңалту және банкроттық туралы заңнаманы қолдану практикасы 

туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 2015 жылғы 2 қазандағы № 5 нормативтік 

қаулысы (қолданыстағы редакциясында). 

22. «Есірткі, психотроптық және улы заттарды заңсыз айналымға түсіру 

жөніндегі істер бойынша заңдарды қолдану туралы» ҚР Жоғарғы Сотының  

1998 жылғы 14 мамырдағы  №3 нормативтік қаулысы (қолданыстағы 

редакциясында). 

23. «Бұзақылық жөніндегі істер бойынша сот практикасы туралы» ҚР 

Жоғарғы Соты ның 2009 жылғы 8 қаңтардағы нормативтік қаулысы 

(қолданыстағы редакциясында). 

24. «Соттардың кейбір экологиялық қылмыстар үшін жауаптылық 

жөніндегі заңнаманы қолдануы туралы» ҚР Жоғарғы Сотының  2004 жылғы 

20 маусымдағы  №1 нормативтік қаулысы (қолданыстағы редакциясында). 

25. «Кейбір сыбайлас жемқорлық қылмыстарды қарау практикасы 

туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 2015 жылғы 27 қарашадағы № 8 нормативтік 

қаулысы (қолданыстағы редакциясында). 

26. «Жол қозғалысы және көлік құралдарын пайдалану ережелерін 

бұзуға байланысты қылмыстар жөніндегі істер бойынша қылмыстық 

заңнаманы қолдану тәжірибесі туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Сотының 2011 жылғы 29 маусымдағы №3 Нормативтік қаулысы 

(қолданыстағы редакциясында). 

27. «Қазақстан Республикасында сот билігі туралы заңдарды 

қолданудың кейбір мәселелері туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 1998 жылғы 14 

мамырдағы нормативтік қаулысы (қолданыстағы редакциясында). 

28. «Сот актілерін орындамағаны үшін жауаптылық туралы» ҚР 

Жоғарғы Сотының 2003 жылғы 19 желтоқсандағы №12 нормативтік қаулысы 

(қолданыстағы редакциясында). 

29. «Әскери қылмыстар жөніндегі істер бойынша сот тәжірибесі 

туралы» ҚР Жоғарғы Сотының  2005 жылғы 28 қазандағы  №6 нормативтік 

қаулысы (қолданыстағы редакциясында). 

 

Соттардың шешімдері: 

1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша қадағалау алқасының 28 қаңтар 2009 жылғы №2а-20-09 қаулысы. 

2. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша қадағалау алқасының 30 қараша 1999 жылғы №2к-588-99   

3. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша қадағалау алқасының 05 тамыз 2009 жылғы №2а-215-09  қаулысы.  

4. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша сот  алқасының 23 шілде 1997 жылғы №2к-483-97 анықтамасы  
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5. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша қадағалау алқасының 14 қаңтар 2008 жылғы №4уп-02-08 қаулысы  

6. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша алқасының 3 қыркүйек 2003 жылғы №2н-106-03 қаулысы  

7. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша алқасының 20  қараша 2002 жылғы №2н-125-02 қаулысы  

8. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша қадағалау алқасының 20 қыркүйек 2011 жылғы №2уп-230-11  

қаулысы  

9. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша қадағалау алқасының 27 қыркүйек 2011 №2уп-210-11 қаулысы  

10. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша қадағалау алқасының 24 шілде 2012 жылғы №2уп-191-12    

11. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша алқасының  21 тамыз 2012  жылғы №2уп-200-12 қаулысы  

12. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша қадағалау алқасының 3 шілде 2012 жылғы №2уп-163-12 қаулысы  

13. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша қадағалау алқасының 22 қараша 2011 жылғы №2уп-298-11қаулысы  

14. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша қадағалау алқасының от 27 шілде  2010 жылғы №2уп-175-10 

қаулысы  

15. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша қадағалау алқасының 15 қаңтар 2002  жылғы №2н-4-02 қаулысы.  

16. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша қадағалау алқасының 8 қараша 2011 жылғы №2уп-280-11қаулысы  

17. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша алқасының 2 сәуір 2002  жылғы №2н-150-02 қаулысы  

18. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша алқасының 11 наурыз 2008 жылғы №2а-71-08 қаулысы  

19. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша алқасының 24ақпан  1999 жылғы №2к-139-99 қаулысы  

20. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша алқасының мамыр  2010 жылғы №2уп-85-10 қаулысы  

21. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша алқасының 2 қазан 2012 жылғы №2уп-203-12 қаулысы  

22. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша алқасының 23 шілде 2001жылғы №2н-494 -01қаулысы  

23. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша алқасының  7 ақпан 2012  жылғы №2уп-38-12 қаулысы  

24. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша алқасының 15 қараша 2011жылғы №2уп-300-11 қаулысы  

25. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша алқасының 2 сәуір 2002 жылғы №2а-177-02 қаулысы  

26. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 
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бойынша алқасының 25 қыркүйек жылғы №2уп-262-11 қаулысы  

27. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының қылмыстық істер 

бойынша алқасының 4 мамыр 2012 жылғы №2уп-105-12 қаулысы  
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утверждённым Постановлением Правительства Республики Казахстан от 
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высшего образования 5В030400 «Таможенное дело», утвержденным 
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I. Пояснительная записка 

 
Концепцией правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 

до 2020 годы, подготовка юридических кадров новой формации, патриотично 

настроенных и ориентированных на защиту прав и свобод человека и 

гражданина, интересов общества и государства определяется одним из 

важных условий обеспечения индустриально-инновационного развития 

страны, повышения ее интеллектуального потенциала. Необходимость 

формирования высокопрофессиональных юристов, на которых возлагаются 

задачи по обеспечению стабильности верховенства права, неуклонному 

соблюдению интересов общества и государства, защите прав и свобод 

казахстанцев, определена Президентом Республики Казахстан и в 

программном документе План нации «100 конкретных шагов».  

Цель образовательной программы по специальности 5В030400 

«Таможенное дело» – качественная подготовка высококвалифицированных 

специалистов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и 

правосознания, фундаментальными знаниями и профессиональными 

компетенциями в области разработки и реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и воспитания. 

«Уголовное право Республики Казахстан (части Общая и Особенная)» 

являются базовыми дисциплинами, изучаемыми в высших учебных 

заведениях Республики Казахстан, осуществляющих подготовку кадров по 

специальности «Таможенное дело». Предмет и метод правового 

регулирования отличает уголовное право от других отраслей. Но его сфера 

действия тесно связана с некоторыми другими отраслями права (с 

административным, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным 

правом). 

Общая и Особенная части уголовного права органически связаны и 

представляют собой в единстве уголовное право как систему уголовно-

правовых норм. Особенная часть уголовного права включает нормы, в 

которых определяются конкретные уголовные правонарушения и наказания, 

установленная за их совершение.  

Содержание дисциплины изучается с учетом системы Уголовного 

кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года в действующей редакции. 

Курс посвящен подробному изучению норм Особенной части 

уголовного права Республики Казахстан, устанавливающих круг и 

юридические признаки опасных для личности, общества или государства 

деяний, являющихся уголовными правонарушениями, на основе их четкой 

классификации по объектам уголовно-правовой охраны. Изучение курса 

уголовного права направлено на формирование у студентов глубоких 

теоретических знаний и привитие на этой основе прочных навыков и умений, 

необходимых для эффективного выполнения задач, возложенных на 

правоохранительные органы. 

Целью учебной дисциплины является получение студентами 

теоретических знаний по Особенной части уголовного права Республики 
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Казахстан и привитие им прочных навыков и умений, необходимых для 

выполнения задач, возложенных на правоприменительные органы.  

Основными задачами курса являются систематизированное изложение 

студентам теоретических знаний о принципах, категориях и положениях 

науки уголовного права, обучение студентов правильному ориентированию в 

действующем уголовном законодательстве, развитие способностей умело 

толковать и применять нормы уголовного права, квалифицировать уголовные 

правонарушения. Приоритетной задачей должно быть воспитание у 

студентов уважительного отношения к уголовному закону как незыблемому 

средству защиты граждан, их прав, свобод и законных интересов, а также 

интересов общества и государства от преступных посягательств. 

Пререквизитом учебной дисциплины является «Уголовное право 

Республики Казахстан (Общая часть).  

Постреквизитами учебной дисциплины являются «Уголовно-

процессуальное право Республики Казахстан», «Уголовно-исполнительное 

право Республики Казахстан», «Криминология».  

Изучение дисциплины «Уголовное право Республики Казахстан 

(Особенная часть)» направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

Знания: знает нормы Особенной части уголовного права Республики 

Казахстан, устанавливающие круг и юридические признаки опасных для 

личности, общества и государства деяний, являющихся уголовными 

правонарушениями; классификацию уголовных правонарушений по 

объектам уголовно-правовой охраны; понимает взаимосвязь уголовного 

права в целостной системе знаний и значение для реализации права в 

профессиональной деятельности. 

Умения: способен применять нормы Особенной части уголовного права 

в точном соответствии с их буквой и смыслом; способен давать 

квалифицированные юридические  заключения по вопросам 

наличия/отсутствия состава уголовного правонарушения; способен 

применять нормы материального уголовного права к конкретным жизненным 

ситуациям; владеет навыками юридической аргументации. 

Общественные компетенции: действует с пониманием правовых и 

социально-экономических последствий применения норм уголовного закона; 

уважительно относится к уголовному праву и закону, нетерпим к 

проявлениям коррупции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

II. Тематика лекционных занятий 

 

Тема 1. Понятие, система, значение Особенной части уголовного 

права Республики Казахстан 

 

1. Содержание темы 

Понятие и значение Особенной части уголовного права. Единство 

Общей и Особенной частей уголовного права. Задачи Особенной части 

уголовного права в условиях рыночной экономики и построения правового 

государства. Конституция РК, Указ Президента РК «О Концепции правовой 

политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года». Понятие, 

значение, этапы квалификации уголовных правонарушений. 

2. Связь темы лекционного занятия с компетенциями, 

приобретаемыми студентами после освоения данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– систему и принципы построения Особенной части уголовного права;  

– соотношение Общей и Особенной частей уголовного права; 

– правила и этапы квалификации уголовных правонарушений. 

Уметь: 

– применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

– проводить квалификацию уголовных правонарушений, соблюдая 

правила и этапы квалификации.  

3. Судебная практика 

Постановление судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Республики Казахстан №2а-20-09 от 28 января 2009 года. /Жукенов А.Т. 

Судебная практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство 

Норма-К», 2013. – С. 223-224.  

4. Рекомендуемые источники 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (в 

действующей редакции). 

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (в 

действующей редакции).  

3. Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 

2010 до 2020 года, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан 

от 24 августа 2009 года № 858 (в действующей редакции). 

4. Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 

от 22 декабря 2016 года № 15 «О судебной практике по применению статьи 6 

Уголовного кодекса Республики Казахстан» (в действующей редакции). 

5. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 10 июля 2008 года №1 «О применении норм международных договоров 

Республики Казахстан (в действующей редакции). 
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6. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 1. 

Особенная часть (главы 1-10) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2016. – С. 7-12. 

7. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. – С.467-472.  

 

Тема 2.  Уголовные правонарушения против личности 

 

1. Содержание темы 

Конституция Республики Казахстан о неприкосновенности личности, 

гарантиях прав и свобод граждан в Республике Казахстан, защите жизни и 

здоровья. Понятие и виды уголовных правонарушений против личности. 

Уголовные правонарушения против жизни. Понятие и виды убийства. 

Отграничение убийства от иных преступлений, связанных с причинением 

смерти. Иные виды преступлений против жизни. Уголовные правонарушения 

против здоровья. Понятие и виды уголовных правонарушений против 

здоровья. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего от убийства. 

Уголовные правонарушения, ставящие в опасность жизнь и здоровье 

граждан. Понятие и виды этих уголовных правонарушений, их отличие от 

уголовных правонарушений против жизни и здоровья. Уголовные 

правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности. 

Уголовные правонарушения, посягающие на личную свободу. Уголовные 

правонарушения против чести и достоинства личности. Освобождение от 

уголовной ответственности на основании специальных видов деятельного 

раскаяния.  

2. Связь темы лекционного занятия с компетенциями, 

приобретаемыми студентами после освоения данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– понятие и виды уголовных правонарушений против личности;  

– классификацию уголовных правонарушений против личности по 

непосредственному объекту;  

– виды составов уголовных правонарушений против личности по 

степени общественной опасности, по конструкции; 

– элементы составов уголовных правонарушений против личности; 

– момент окончания каждого уголовного правонарушения против 

личности; 

– основания освобождения от уголовной ответственности за совершение 

уголовных правонарушений против личности; 

– отличие от смежных уголовных правонарушений. 

Уметь: 
– самостоятельно определять виды составов уголовных правонарушений 

против личности в зависимости от непосредственного объекта;  
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– определять конструкцию составов уголовных правонарушений; 

– определять элементы каждого состава уголовного правонарушения 

против личности и их особенности;  

– проводить разграничение смежных составов уголовных 

правонарушений;  

 – работать с нормативными постановлениями для правильной 

квалификации  состава уголовного правонарушения в точном соответствии с 

уголовным законом. 

3. Судебная практика 

1. Постановления судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

суда Республики Казахстан №2к-588-99 от 30 ноября 1999 года и №2а-215-09 

от 5 августа 2009 года  (в отношении квалификации множественных 

телесных повреждений,  и признания лица, находящимся в беспомощным 

состоянием / Жукенов А.Т. Судебная практика по уголовным делам. – 

Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 2013. – Жукенов А.Т. Судебная 

практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 

2013. – С.224- 226. 

2. Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

суда Республики Казахстан №2к-483-97 от 23 июля 1997 года (по вопросу 

квалифицирующего признака «убийство, совершенное с особой 

жестокостью»). / Жукенов А.Т. Судебная практика по уголовным делам. – 

Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 2013. – С.229. 

3. Постановление надзорной  коллегии по уголовным делам Верховного 

суда Республики Казахстан №4уп-02-08 от 14 января 2008 года (в отношении 

квалификации незаконного лишения свободы). / Жукенов А.Т. Судебная 

практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 

2013. – С.266. 

4. Между Б. и Н. возник конфликт, в ходе которого Б. начал в адрес Н. 

выражаться нецензурной бранью, а Н. начал выталкивать Б. в сторону 

входной двери, и у Б. возник преступный умысел, направленный на 

причинение ему тяжкого вреда здоровью путем использования ножниц, 

предназначенных для маникюра. Реализуя свои преступные намерения, Б. 

взял ножницы и умышленно нанес один прямой удар в левый глаз Н., в 

результате чего Н. лишился одного глаза (Приговор районного суда №2 

Алматинского района г.Астаны. // http://astana.sud.kz/rus/news/konflikt-privel-

k-udaleniyu-glaza). // http://astana.sud.kz/rus/news/konflikt-privel-k-udaleniyu-

glaza).  

4. Рекомендуемые источники 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (в 

действующей редакции).  

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (в 

действующей редакции).  

3. Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 

от 11 мая 2007 года N 1 «О квалификации некоторых преступлений против 

жизни и здоровья человека» (в действующей редакции). 

http://astana.sud.kz/rus/news/konflikt-privel-k-udaleniyu-glaza
http://astana.sud.kz/rus/news/konflikt-privel-k-udaleniyu-glaza
http://astana.sud.kz/rus/news/konflikt-privel-k-udaleniyu-glaza
http://astana.sud.kz/rus/news/konflikt-privel-k-udaleniyu-glaza
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4. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 29 декабря 2012 года № 7 «О практике применения законодательства, 

устанавливающего ответственность за торговлю людьми» (в действующей 

редакции).  

5. Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 

от 11 мая 2007 года N 4«О некоторых вопросах квалификации преступлений, 

связанных с изнасилованием и иными насильственными действиями 

сексуального характера» (в действующей редакции). 

6. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 11 мая 2007 года №2 «О применении законодательства о необходимой 

обороне» (в действующей редакции). 

7. Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 

от 25 декабря 2006 года №11 «О квалификации неоднократности и 

совокупности преступлений» (в действующей редакции).  

8. Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 

от 25 декабря 2007 года №8 «О применении судами законодательства о 

рецидиве преступлений» (в действующей редакции).  

9. Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 

от 18 декабря 1992 г. №6 «О применении в судебной практике 

законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации 

физических и юридических лиц» (в действующей редакции).  

10. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 апреля 2017 

года № 484 «Об утверждении Правил организации и производства судебных 

экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы» (в действующей 

редакции). 

11. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 1. 

Особенная часть (главы 1 – 10) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. 

Коробеев. – Алматы: Жеті жарғы, 2016. – С. 13 - 90. 

12. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма – К», 

2016. – С.170 - 218.  

13. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части /под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. – С.473-522.  

 

 

 

Тема 3. Уголовные правонарушения против семьи и 

несовершеннолетних 

 

1. Содержание темы 

Конституция Республики Казахстан о защите интересов семьи и 

несовершеннолетних. Общая характеристика уголовных правонарушений 

против семьи и несовершеннолетних. Уголовные правонарушения против 

несовершеннолетних. Уголовные правонарушения против семьи. 
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2. Связь темы лекционного занятия с компетенциями, 

приобретаемыми студентами после освоения данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– понятие уголовных правонарушений против семьи и 

несовершеннолетних;  

– классификацию уголовных правонарушений против семьи и 

несовершеннолетних;  

– виды составов уголовных правонарушений против семьи и 

несовершеннолетних по степени общественной опасности, по конструкции; 

– элементы составов уголовных правонарушений против семьи и 

несовершеннолетних. 

Уметь: 

– самостоятельно определять виды составов уголовных правонарушений 

против семьи и несовершеннолетних в зависимости от непосредственного  

объекта;  

– определять конструкцию составов уголовных правонарушений; 

– определять элементы каждого состава уголовного правонарушения 

против семьи и несовершеннолетних, и их особенности;  

– проводить разграничение смежных составов уголовных 

правонарушений; 

– владеет навыками работы с нормами уголовного закона для 

правильной квалификации  составов уголовных правонарушений в точном 

соответствии с уголовным законом. 

3. Судебная практика 

1. Постановление коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Республики Казахстан №2н-106-03 от 3 сентября 2003 года (в отношении 

квалификации предложения лица совершить преступление, сделанное 

несовершеннолетнему, без оказания на него психического либо физического 

воздействия). /Жукенов А.Т. Судебная практика по уголовным делам. – 

Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 2013. – С.269-271. 

2. Постановление коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Республики Казахстан №2н-125-02 от 20 ноября 2002 года (в отношении 

признания вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления). 

/Жукенов А.Т. Судебная практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО 

«Издательство Норма-К», 2013. – С.271-272.  

4. Рекомендуемые источники 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (в 

действующей редакции).  

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (в 

действующей редакции).  

3.Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка 

в Республике Казахстан». 

4. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 11 апреля 2002 года N 6 «О судебной практике по делам о преступлениях 
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несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную и иную 

антиобщественную деятельность» (в действующей редакции).  

5. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 1. 

Особенная часть (главы 1-10) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2016. – С. 91-104.  

6. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова.- Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. – С.219-236.  

7. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. – С.523-538.  

 

Тема 4. Уголовные правонарушения против конституционных и 

иных прав и свобод человека и гражданина 

 

1. Содержание темы 

Общая характеристика уголовных правонарушений против 

конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина. Уголовные 

правонарушения, посягающие на личные права и свободы человека и 

гражданина. Уголовные правонарушения, посягающие на политические 

права и свобод граждан. Уголовные правонарушения, посягающие на 

социально-экономические права и свободы. 

2. Связь темы лекционного занятия с компетенциями, 

приобретаемыми студентами после освоения данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 

– понятие уголовных правонарушений против конституционных и иных 

прав и свобод человека и гражданина;  

– классификацию уголовных правонарушений против конституционных 

и иных прав и свобод человека и гражданина;  

– виды составов уголовных правонарушений против конституционных и 

иных прав и свобод человека и гражданина по степени общественной 

опасности, по конструкции; 

– элементы составов уголовных правонарушений против 

конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина. 

Уметь: 
– самостоятельно определять виды составов уголовных правонарушений 

против конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина в 

зависимости от непосредственного объекта;  

– определять конструкцию составов уголовных правонарушений; 

– определять элементы каждого состава уголовного правонарушения 

против конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина, и их 

особенности;  

– проводить разграничение смежных составов уголовных 

правонарушений.  
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– логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения.  

3. Судебная практика 

Жительница столицы Ахметова на основании трудового договора была 

принята на работу в компанию в качестве продавца-кассира. Но за период с 

марта 2015 по август 2015 года работодатель не выплатил заработную плату 

работнику.  

Дайте уголовно-правовую оценку действиям работодателя.   

(http://astana.sud.kz/rus/news/sud-vzyskal-summu-zadolzhennosti-po-

zarabotnoy-plate. 

4. Рекомендуемые источники 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (в 

действующей редакции).  

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (в 

действующей редакции).  

3. Закон Республики Казахстан от 17 марта 1995 года «О порядке 

организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и 

демонстраций в Республике Казахстан» (в действующей редакции).  

4. Закон Республики Казахстан от 15 июля 2002 года «О политических 

партиях» (в действующей редакции).  

5. Закон Республики Казахстан от 31 мая 1996 года «Об общественных 

объединениях» (в действующей редакции).  

6. Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года «О религиозной 

деятельности и религиозных объединениях» (в действующей редакции).  

7. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 28 декабря 2009 года № 7 «О применении норм уголовного и уголовно-

процессуального законодательства по вопросам соблюдения личной свободы 

и неприкосновенности достоинства человека, противодействия пыткам, 

насилию, другим жестоким или унижающим человеческое достоинство 

видам обращения и наказания» (в действующей редакции) (в действующей 

редакции).  

8. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 1. 

Особенная часть (главы 1-10) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2016. – С. 105-127.  

9. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. – С.237-255.  

10. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. – С.539-548.  

 

Тема 5. Преступления против мира и безопасности человечества 

 

1. Содержание темы 

Мир и безопасность человечества как объекты уголовно-правовой 

охраны. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности 

http://astana.sud.kz/rus/news/sud-vzyskal-summu-zadolzhennosti-po-zarabotnoy-plate
http://astana.sud.kz/rus/news/sud-vzyskal-summu-zadolzhennosti-po-zarabotnoy-plate
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человечества. Классификация преступлений против мира и безопасности 

человечества по Уставу Нюрнбергского трибунала. Преступления  против 

мира. Преступления против безопасности человечества. Преступления 

против международного сотрудничества государств.  

2. Связь темы лекционного занятия с компетенциями, 

приобретаемыми студентами после освоения данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– классификацию преступлений против мира и безопасности 

человечества;  

– элементы составов преступлений против мира и безопасности 

человечества; 

– отличие преступлений против мира и безопасности человечества от 

смежных уголовных правонарушений. 

Уметь: 
– определять конструкцию составов преступлений против мира и 

безопасности человечества; 

– определять элементы каждого состава преступлений против мира и 

безопасности человечества, и их особенности;  

– проводить разграничение от смежных составов уголовных 

правонарушений.  

3. Рекомендуемые источники 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (в 

действующей редакции). 

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (в 

действующей редакции).  

3. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 1. 

Особенная часть (главы 1-10) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2016. – С. 128-194.  

4. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова.- Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. – С.256-281.  

5. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. – С.549-564.  

 

Тема 6. Уголовные правонарушения против основ 

конституционного строя и безопасности государства 

 

1. Содержание темы 

Основы конституционного строя и безопасность государства как 

объекты уголовно-правовой охраны. Уголовные правонарушения против 

основ конституционного строя. Посягательства на жизнь Первого 

Президента Республики Казахстан - Елбасы; посягательство на жизнь 

Президента Республики Казахстан. Уголовные правонарушения против 
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безопасности государства (уголовные правонарушения, направленные против 

внешней безопасности государства; уголовные правонарушения, 

направленные против внутренней безопасности государства). 

2. Связь темы лекционного занятия с компетенциями, 

приобретаемыми студентами после освоения данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 

– классификацию уголовных правонарушений против основ 

конституционного строя и безопасности государства;  

– элементы составов уголовных правонарушений против основ 

конституционного строя и безопасности государства; 

– момент окончания уголовных правонарушений против основ 

конституционного строя и безопасности государства;  

– отличие уголовных правонарушений против основ конституционного 

строя и безопасности государства от смежных уголовных правонарушений. 

Уметь: 
– определять конструкцию уголовных правонарушений против основ 

конституционного строя и безопасности государства; 

– определять элементы каждого состава уголовных правонарушений 

против основ конституционного строя и безопасности государства, и их 

особенности;  

– проводить разграничение от смежных составов уголовных 

правонарушений; 

– обобщать и анализировать полученные знания в области уголовного 

права, успешно решать правовые задачи. 

3. Рекомендуемые источники 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (в 

действующей редакции).  

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (в 

действующей редакции).  

3. Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года «О 

государственных секретах» (в действующей редакции).  

4. Закон Республики Казахстан от 16 июня 1997 года «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации» (в действующей редакции).  

5. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 13 декабря 2013 №3 «О применении в уголовном судопроизводстве 

некоторых норм законодательства, регламентирующего вопросы защиты 

государственных секретов» (в действующей редакции). 

6. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 1. 

Особенная часть (главы 1-10) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2016. – С. 195-241.  

7. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. – С.282-304.  
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Тема 7. Уголовные правонарушения против собственности 

 

1. Содержание темы 

Конституция Республики Казахстан о защите собственности независимо 

от форм собственности. Собственность как экономическая категория, 

отражающая отношения между людьми по владению, пользования и 

распоряжению предметами материального мира. Понятие и виды уголовных 

правонарушений против собственности. Понятие и признаки хищения. 

Формы  и виды хищения (кража, присвоение или растрата вверенного чужого 

имущества, мошенничество,  грабеж, разбой). Корыстные уголовные 

правонарушения, не являющиеся хищениями. Уничтожение или 

повреждение чужого имущества. 

2. Связь темы лекционного занятия с компетенциями, 

приобретаемыми студентами после освоения данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– классификацию уголовных правонарушений против собственности; 

– признаки и формы хищения; 

– виды хищения;  

– элементы составов уголовных правонарушений против собственности; 

– момент окончания уголовных правонарушений против собственности;  

– отличие от смежных уголовных правонарушений. 

Уметь: 
– определять элементы каждого состава уголовных правонарушений 

против собственности; 

– проводить разграничение от смежных составов уголовных 

правонарушений; 

– демонстрировать навыки логичного и грамотного изложения своей 

точки зрения при разграничении смежных составов уголовных 

правонарушений. 

3. Судебная практика 

1. Постановления надзорной судебной  коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Республики Казахстан №2уп-230-11 от 20 сентября 2011 

года и №2уп-210-11 от 27 сентября 2011 года (в отношении квалификации 

хищения, совершенного с проникновением в хранилище). /Жукенов А.Т. 

Судебная практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство 

Норма-К», 2013. – С.273-274. 

2. Постановления надзорной судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Республики Казахстан №2уп-191-12 от 24 июля 2012 года и 

№2уп-200-12 от 21 августа 2012 года (разъяснения по вопросу крупного 

размера хищения и недопустимости суммирования стоимости похищенного 

имущества). / Жукенов А.Т. Судебная практика по уголовным делам. – 

Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 2013. – С.277-279.  

3. Журов, находясь на одной из улиц столицы, увидев автомашину 

марки «Митсубиси Паджеро», задался преступным умыслом, направленным 
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на неправомерное завладение автомашины. В осуществление своего 

преступного умысла Журов, воспользовавшись тем, что вокруг никого нет, и 

за его действиями никто не наблюдает, открыл дверь и неправомерно 

завладел автомашиной марки «Митсубиси Паджеро». Передвигаясь на 

угнанной автомашине, Журов был задержан сотрудниками полиции. 

//http://astana.sud.kz/rus/news. 

4. Рекомендуемые источники 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (в 

действующей редакции).  

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (в 

действующей редакции).  

3. Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском 

праве и смежных правах» (в действующей редакции).  

4. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 11 июля 2003 года N 8 «О судебной практике по делам о хищениях» (в 

действующей редакции). 

5. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 29 июня 2017 года № 6 «О судебной практике по делам о мошенничестве» 

(в действующей редакции). 

6. Нормативное постановление Верховного Суда РК от 23 июня 2006 

года № 6 «О судебной практике по делам о вымогательстве» (в действующей 

редакции). 

7. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 1. 

Особенная часть (главы 1-10) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2016. – С.242-298.  

8. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова.- Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016.  – С.305-356.  

9. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. – С.576-639.  

 

Тема 8. Уголовные правонарушения в сфере информатизации и 

связи  

 

1. Содержание темы 

Общая характеристика уголовных правонарушений в сфере 

информатизации и связи. Уголовные правонарушения, посягающие на 

конфиденциальность, целостность и доступность охраняемой законом 

информации, хранящейся на электронном носителе, содержащейся в 

информационной системе или передаваемой по информационно-

коммуникационной сети. Иные виды уголовных правонарушений в сфере 

информатизации и связи. 

2. Связь темы лекционного занятия с компетенциями, 

приобретаемыми студентами после освоения данной темы  

http://astana.sud.kz/rus/news
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В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– классификацию уголовных правонарушений в сфере информатизации 

и связи; 

– элементы составов уголовных правонарушений в сфере 

информатизации и связи; 

– отличие уголовных правонарушений в сфере информатизации и связи 

от смежных составов. 

Уметь: 
– определять конструкцию уголовных правонарушений в сфере 

информатизации и связи; 

– определять элементы каждого состава уголовных правонарушений;  

– логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения при 

разграничении смежных составов уголовных правонарушений. 

Рекомендуемые источники 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (в 

действующей редакции).  

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (в 

действующей редакции).  

3. Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об 

информатизации» (в действующей редакции).  

4. Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О средствах 

массовой информации» (в действующей редакции).  

5. Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года «О персональных 

данных и их защите» (в действующей редакции).  

6. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 1. 

Особенная часть (главы 1-10) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2016. – С.299-31.  

7. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. – С.357-367.  

 

Тема 9. Уголовные правонарушения в сфере экономической 

деятельности 

 

1. Содержание темы 

Конституция Республики Казахстан о защите экономической 

деятельности и интересов хозяйствующих субъектов. Понятие и виды 

уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности. 

Уголовные правонарушения в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Уголовные правонарушения в денежно-

кредитной сфере. Уголовные правонарушения в сфере финансовой 

деятельности. Таможенные уголовные правонарушения. Налоговые 

уголовные правонарушения. Уголовные правонарушения в сфере 
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экономической деятельности, связанные с банкротством. Иные уголовные 

правонарушения в сере экономической деятельности.  

2. Связь темы лекционного занятия с компетенциями, 

приобретаемыми студентами после освоения данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– понятие и классификацию уголовных правонарушений в сфере 

экономической деятельности; 

– элементы составов уголовных правонарушений в сфере экономической 

деятельности;  

– момент окончания уголовных правонарушений в сфере экономической 

деятельности. 

Уметь: 

– определять элементы составов уголовных правонарушений в сфере 

экономической деятельности; 

– проводить разграничение от смежных составов уголовных 

правонарушений; 

– осуществлять прием граждан и юридических лиц по вопросам 

уголовно-правовой защиты хозяйствующих субъектов.  

3. Судебная практика 

1. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 18 июня 20014 года «О некоторых вопросах квалификации преступлений в 

сфере экономической деятельности» (в действующей редакции). 

2. Ш., являясь индивидуальным предпринимателем, не имея 

обязательной лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной 

продукции, осознавая незаконность своих действий, осуществлял 

предпринимательскую деятельность. В период с 18 марта 2011 года по 30 

января 2015 года приобрел у различных поставщиков разливное пиво 

различных наименований, которое незаконно хранил и сбыл по месту своей 

предпринимательской деятельности в помещении пивной лавки «РиК». 

Общий объем и сумма хранимой и сбытой алкогольной продукции составил 

353 710 литров на сумму 69 532 540 тенге (значительный размер)  

(// http://astana.sud.kz/rus/news/sud-prigovor-po-faktu-nezakonnogo-

predprinimatelstva). 

4. Рекомендуемые источники 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (в 

действующей редакции).  

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (в 

действующей редакции).  

3. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и 

банковской деятельности» (в действующей редакции).  

4. Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О реабилитации и 

банкротстве» (в действующей редакции).  

5. Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных 

монополиях и регулируемых рынках» (в действующей редакции).  

http://astana.sud.kz/rus/news/sud-prigovor-po-faktu-nezakonnogo-predprinimatelstva
http://astana.sud.kz/rus/news/sud-prigovor-po-faktu-nezakonnogo-predprinimatelstva
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6. Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных 

бумаг» (в действующей редакции).  

7. Закон Республики Казахстан от16 мая 2014 года  «О разрешениях и 

уведомлениях» (в действующей редакции).  

8. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 18 июня 20014 года «О некоторых вопросах квалификации преступлений в 

сфере экономической деятельности» (в действующей редакции). 

9. Нормативное постановление Верховного Суда РК от 2 октября 2015 

года «О практике применения законодательства о реабилитации и 

банкротстве» (в действующей редакции). 

10. Нормативное постановление Верховного Суда РК от 18 июля 1997 

года №10 «О практике применения законодательства об уголовной 

ответственности за контрабанду» (в действующей редакции).  

11. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 1. 

Особенная часть (главы 1-10) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2016. – С.312-470.  

12. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. – С.368-444.  

 

Тема 10. Уголовные правонарушения против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

 

1. Содержание темы 

Общая характеристика уголовных правонарушений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. Злоупотребление 

полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, 

оценщиками, частными судебными исполнителями, медиаторами и 

аудиторами, работающими в составе аудиторской организации. Превышение 

полномочий служащими частных охранных служб. Коммерческий подкуп. 

Недобросовестное отношение к обязанностям.  

2. Связь темы лекционного занятия с компетенциями, 

приобретаемыми студентами после освоения данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– классификацию уголовных правонарушений против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях;  

– элементы составов уголовных правонарушений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях;  

–  момент окончания уголовных правонарушений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях.  

Уметь: 
– определять конструкцию уголовных правонарушений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях;  
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– проводить разграничение от смежных составов уголовных 

правонарушений. 

3. Рекомендуемые источники 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (в 

действующей редакции). 

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (в 

действующей редакции).  

3. Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года «О нотариате» (в 

действующей редакции). 

4. Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской 

деятельности» (в действующей редакции). 

5. Закон Республики Казахстан от 19 октября 2000 года «Об охранной 

деятельности» (в действующей редакции). 

6. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 1. 

Особенная часть (главы 1-10) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2016. – С.481-499.  

7. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова.- Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. – С.445-452.  

8. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. – С.640-650.  

 

Тема 11. Уголовные правонарушения против общественной 

безопасности и общественного порядка 

 

1. Содержание темы 

Общественная безопасность и общественный порядок как объекты 

уголовно-правовой охраны. Понятие и виды уголовных правонарушений 

против общественной безопасности и общественного порядка. Уголовные 

правонарушения против общественной безопасности. Уголовные 

правонарушения, связанные с нарушением специальных правил 

безопасности. Уголовные правонарушения, связанные с нарушением 

установленных правил обращения с общеопасными предметами. Уголовные 

правонарушения против общественного порядка.  

2. Связь темы лекционного занятия с компетенциями, 

приобретаемыми студентами после освоения данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 

– классификацию уголовных правонарушений против общественной 

безопасности и общественного порядка; 

– элементы составов уголовных правонарушений против общественной 

безопасности и общественного порядка;  

– момент окончания уголовных правонарушений против общественной 

безопасности и общественного порядка; 
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– отличие уголовных правонарушений против общественной 

безопасности и общественного порядка от смежных уголовных 

правонарушений.  

Уметь: 
– определять конструкцию уголовных правонарушений против 

общественной безопасности и общественного порядка; 

– проводить разграничение от смежных составов уголовных 

правонарушений; 

– применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций. 

3. Судебная практика 

1. Постановление надзорной судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Республики Казахстан №2уп-163-12 от 3 июля 2012 года 

(квалификация хулиганства с применением насилия). /Жукенов А.Т. 

Судебная практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство 

Норма-К», 2013. – С.314-315.  

2. Постановление надзорной судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Республики Казахстан №2уп-298-11 от 22 ноября 2011 года 

(в отношении квалификации хулиганства) /Жукенов А.Т. Судебная практика 

по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 2013. – С. 

315-316.  

4. Рекомендуемые источники 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (в 

действующей редакции).  

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (в 

действующей редакции).  

3. Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной 

безопасности Республики Казахстан» (в действующей редакции).  

4. Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О 

противодействии терроризму» (в действующей редакции).  

5. Закон Республики Казахстан Республики Казахстан от 18 января 2005 

года «О противодействии экстремизму» (в действующей редакции).  

6. Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года «О 

государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» (в 

действующей редакции).  

7. Закон Республики Казахстан от 12 января 2016 года «Об 

использовании атомной энергии» (в действующей редакции).  

8. Нормативное постановление Верховного Суда №3 от 12 января 2009 

года «О судебной практике по делам о хулиганстве» (в действующей 

редакции). 

9. Нормативное постановление Верховного суда РК от 21 июля 1995 

года «О судебной практике по делам о хищении огнестрельного оружия, 

боевых припасов, вооружения и взрывчатых веществ, незаконном 

приобретении, ношении, хранении, изготовлении или сбыте их, и небрежном 

хранении огнестрельного оружия» (в действующей редакции).  
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10. Нормативное постановление Верховного суда РК от 21 июня 2001 

года «О некоторых вопросах применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм и другие преступления, совершенные в 

соучастии» (в действующей редакции). 

11. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 2. 

Особенная часть (главы 11-18) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2017. – С.7-173.  

12. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. – С.453-513.  

 

Тема 12. Уголовные правонарушения против здоровья населения и 

нравственности 

 

1. Содержание темы 

Здоровье населения и нравственность как объекты уголовно-правовой 

охраны. Понятие и виды уголовных правонарушений против здоровья 

населения и нравственности. Уголовные правонарушения против здоровья 

населения. Незаконное обращение с наркотическими средствами, 

психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта и с 

целью сбыта. Уголовные правонарушения против нравственности.  

2. Связь темы лекционного занятия с компетенциями, 

приобретаемыми студентами после освоения данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– классификацию уголовных правонарушений против здоровья 

населения и нравственности;  

– элементы составов уголовных правонарушений против здоровья 

населения и нравственности;  

– момент окончания уголовных правонарушений против здоровья 

населения и нравственности; 

– отличие от смежных уголовных правонарушений. 

Уметь: 

– определять конструкцию уголовных правонарушений против  здоровья 

населения и нравственности;  

– проводить разграничение от смежных составов уголовных 

правонарушений; 

– применять нормативные постановления для правильной квалификации 

деяния.  

3. Судебная практика 

Постановление надзорной судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Республики Казахстан №2уп-90-10 от 1 июня 2010 года (в 

отношении квалификации действий в интересах приобретателя 

наркотических средств) //Жукенов А.Т. Судебная практика по уголовным 

делам. – Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 2013. – С.334-335.  
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4. Рекомендуемые источники 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (в 

действующей редакции).  

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (в 

действующей редакции).  

3. Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года «О наркотических 

средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах 

противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» (в 

действующей редакции).  

4. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от  14 мая 1998 года № 3 «О применении законодательства по делам, 

связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и 

ядовитых веществ» (в действующей редакции). 

5. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 2. 

Особенная часть (главы 11-18) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2017. – С.174-209.  

6. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. – С.514-541.  

7. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. – С.680-702.  

 

Тема 13. Медицинские уголовные правонарушения 

 

1. Содержание темы 

Понятие и виды медицинских уголовных правонарушений. Субъекты 

медицинских уголовных правонарушений. Медицинские уголовные 

правонарушения, сопряженные с незаконной медицинской или 

фармацевтической деятельностью или с неисполнением  профессиональных 

обязанностей. Иные медицинские уголовные правонарушения. 

Разграничение медицинских уголовных правонарушений от правонарушений 

против личности. 

2. Связь темы лекционного занятия с компетенциями, 

приобретаемыми студентами после освоения данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– элементы составов медицинских уголовных правонарушений;  

– момент окончания медицинских уголовных правонарушений; 

– отличие медицинских уголовных правонарушений от смежных 

уголовных правонарушений.  

Уметь: 
– определять конструкцию медицинских уголовных правонарушений; 

– проводить разграничение от смежных составов уголовных 

правонарушений. 
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3. Судебная практика 

Дело врача К. в отношении ненадлежащего выполнения 

профессиональных обязанностей медицинским и фармацевтическим 

работниками, повлекшие причинение смерти. // 

http://news.akimataktobe.kz/novosti-kazakhstana/delo-vracha-kalashnikova-stali-

izvestn/). 

4. Рекомендуемые источники 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (в 

действующей редакции).  

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (в 

действующей редакции).  

3. Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье 

народа и системе здравоохранения» (в действующей редакции).  

4. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 2. 

Особенная часть (главы 11-18) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2017. – С.210-234.  

5. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. – С.542-552.  

 

Тема 14. Экологические уголовные правонарушения 

 

1. Содержание темы 

Конституция Республики Казахстан об охране окружающей среды, мест 

обитания человека. Понятие и виды экологических уголовных 

правонарушений. Уголовные правонарушения, посягающие на общие 

правила экологической безопасности в сфере экономически значимой 

деятельности. Уголовные правонарушения, посягающие на экологическую 

безопасность в сфере отдельных компонентов окружающей среды. 

Уголовные правонарушения, посягающие на экологическую безопасность 

флоры и фауны как составной части окружающей среды: понятие и виды.  

2. Связь темы лекционного занятия с компетенциями, 

приобретаемыми студентами после освоения данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– классификацию экологических уголовных правонарушений; 

– элементы составов экологических уголовных правонарушений;  

– момент окончания экологических уголовных правонарушений. 

Уметь: 

– определять конструкцию экологических уголовных правонарушений; 

– проводить разграничение от смежных составов уголовных 

правонарушений. 

3. Рекомендуемые источники 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (в 

действующей редакции).  

http://news.akimataktobe.kz/novosti-kazakhstana/delo-vracha-kalashnikova-stali-izvestn/
http://news.akimataktobe.kz/novosti-kazakhstana/delo-vracha-kalashnikova-stali-izvestn/
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2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (в 

действующей редакции).  

3. Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года (в 

действующей редакции).  

4. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года (в 

действующей редакции).  

5. Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года (в 

действующей редакции).  

6. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (в 

действующей редакции).  

7. Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года «О недрах и 

недропользовании» (в действующей редакции).  

8. Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира» (в действующей 

редакции).  

9. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 18 июня 2004 года № 1 «О применении судами законодательства об 

ответственности за некоторые экологические преступления» (в действующей 

редакции). 

10. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 2. 

Особенная часть (главы 11-18) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2017. – С.235-272.  

11. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова.- Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. – С.553-573.  

12. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. – С.703-723.  

 

Тема 15. Транспортные уголовные правонарушения 

 

1. Содержание темы 

Понятие и общая характеристика транспортных уголовных 

правонарушений. Уголовные правонарушения в области охраны 

безопасности функционирования железнодорожного, воздушного, морского 

и речного транспорта. Уголовные правонарушения в области охраны 

безопасности функционирования автомототранспорта и городского 

электротранспорта. Иные транспортные уголовные правонарушения.   

2. Связь темы лекционного занятия с компетенциями, 

приобретаемыми студентами после освоения данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– классификацию транспортных уголовных правонарушений; 

– элементы составов транспортных уголовных правонарушений;  

– отличие от смежных составов уголовных правонарушений.  
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Уметь: 

– определять конструкцию транспортных уголовных правонарушений; 

– проводить разграничение от смежных составов уголовных 

правонарушений; 

– осуществлять прием граждан и юридических лиц по вопросам 

уголовно-правовой защиты прав участников дорожного движения.  

3. Судебная практика 

Б., жительница города Астана, лишенная водительских прав, управляя 

автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбила пешехода, 

причинив ему тяжкий вред здоровью. 

// http://astana.sud.kz/rus/news/narushenie-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-8).  

4. Рекомендуемые источники 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (в 

действующей редакции).  

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (в 

действующей редакции).  

3. Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года «О транспорте в 

Республике Казахстан» (в действующей редакции).  

4. Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном 

транспорте» (в действующей редакции).  

5. Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О 

железнодорожном транспорте» (в действующей редакции).  

6. Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном 

движении» (в действующей редакции).  

7. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 29 июня 2011 года № 3 «О практике применения уголовного 

законодательства по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (в действующей 

редакции). 

8. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 2. 

Особенная часть (главы 11-18) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2017. – С.273-303.  

9. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. – С.574-593.  

10. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. – С.724-739.  

 

Тема 16. Коррупционные и иные уголовные правонарушения 

против интересов государственной службы и государственного 

управления 

 

1. Содержание темы 

http://astana.sud.kz/rus/news/narushenie-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-8
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Значение борьбы с уголовными правонарушениями против интересов 

государственной службы и государственного управления. Общая 

характеристика коррупционных и иных уголовных правонарушений  против 

интересов государственной службы и государственного управления. 

Коррупционные уголовные правонарушения против интересов 

государственной службы и государственного управления. Понятие субъекта 

коррупционных уголовных правонарушений. Иные уголовные 

правонарушения против интересов государственной службы и 

государственного управления.  

2. Связь темы лекционного занятия с компетенциями, 

приобретаемыми студентами после освоения данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 

– понятие коррупции и перечень коррупционных правонарушений; 

– классификацию коррупционных и иных уголовных правонарушений 

против интересов государственной службы и государственного управления; 

– субъекты коррупционных правонарушений; 

– элементы составов коррупционных и иных уголовных 

правонарушений против интересов государственной службы и 

государственного управления;  

– момент окончания коррупционных и иных уголовных правонарушений 

против интересов государственной службы и государственного управления. 

Уметь: 
– определять конструкцию коррупционных и иных  уголовных 

правонарушений против интересов государственной службы и 

государственного управления; 

– проводить разграничение от смежных составов уголовных 

правонарушений; 

– демонстрировать навыки логичного и грамотного изложения своей 

точки зрения по нулевой терпимости к коррупционному поведению. 

3. Судебная практика 

1. Постановление надзорной судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Республики Казахстан №2уп-175-10 от 27 июля 2010 года. 

/Жукенов А.Т. Судебная практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО 

«Издательство Норма-К», 2013. – С.353-354.  

2. Постановление коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Республики Казахстан №2н-4-02 от 15 января 2002 года. / /Жукенов А.Т. 

Судебная практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство 

Норма-К», 2013. – С.354-356.  

3. Приговор районного суда №2 Есильского района г.Астана по факту 

неоднократного получения взяток в виде денег государственным служащим. 

(//http://astana.sud.kz/rus/news/sud-vynes-prigovor-v-otnoshenii-eks-

zamestitelya-predsedatelya-agentstva-po-delam-sporta-i-0). 

4. Рекомендуемые источники 

http://astana.sud.kz/rus/news/sud-vynes-prigovor-v-otnoshenii-eks-zamestitelya-predsedatelya-agentstva-po-delam-sporta-i-0
http://astana.sud.kz/rus/news/sud-vynes-prigovor-v-otnoshenii-eks-zamestitelya-predsedatelya-agentstva-po-delam-sporta-i-0
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1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (в 

действующей редакции).  

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (в 

действующей редакции).  

3. Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О 

государственной службе Республики Казахстан» (в действующей редакции).  

4. Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О 

противодействии коррупции» (в действующей редакции).  

5. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 27 ноября 2015 года № 8 «О практике рассмотрения некоторых 

коррупционных преступлений» (в действующей редакции). 

6. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 2. 

Особенная часть (главы 11-18) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2017. – С.337-382.  

7. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. – С.594-609.  

8. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. – С.740-761.  

 

Тема 17. Уголовные правонарушения против порядка управления 

 

1. Содержание темы 

Понятие и виды уголовных правонарушений против порядка 

управления. Уголовные правонарушения, посягающие на представителя 

власти. Уголовные правонарушения, посягающие на неприкосновенность 

Государственной границы Республики Казахстан. Уголовные 

правонарушения, посягающие на порядок обращения официальных 

документов, государственных наград и средств специального назначения. 

Уголовные правонарушения, посягающие на порядок комплектования 

Вооруженных Сил и прохождения альтернативной службы. Уголовные 

правонарушения, посягающие на авторитет государства. Посягательства на 

порядок осуществления гражданами своих прав. Посягательства на 

установленный законодательством порядок проведения публичных и других 

мероприятий. Посягательства, связанные с нарушением принципов 

взаимодействия государственных и общественных институтов и других 

установленных правил. 

2. Связь темы лекционного занятия с компетенциями, 

приобретаемыми студентами после освоения данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– классификацию уголовных правонарушений против порядка 

управления; 
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– элементы составов уголовных правонарушений против порядка 

управления. 

Уметь: 
– определять момент окончания уголовных правонарушений против 

порядка управления; 

– проводить разграничение от смежных составов уголовных 

правонарушений. 

3. Рекомендуемые источники 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (в 

действующей редакции).  

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (в 

действующей редакции).  

3. Конституционный закон Республики Казахстан от 26 декабры 1995 

года «О Президенте Республики Казахстан» (в действующей редакции).  

4. Конституционный закон Республики Казахстан от 16 октября 1995 

года «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» (в 

действующей редакции).  

5. Закон Республики Казахстан от 12 января 1995 года «О 

государственных наградах Республики Казахстан» (в действующей 

редакции).  

6. Закон Республики Казахстан от 16 января 2016 года «О 

государственной границе Республики Казахстан» (в действующей редакции).  

7. Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции 

населения» (в действующей редакции).  

8. Закон Республики Казахстан от 17 марта 1995 года «О порядке 

организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и 

демонстраций в Республике Казахстан» (в действующей редакции).  

9. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 2. 

Особенная часть (главы 11-18) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2017. – С.337-382.  

10. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. – С.610-649.  

11. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. – С.762-782.  

 

Тема 18. Уголовные правонарушения против правосудия и порядка 

исполнения наказаний 

 

1. Содержание темы 

Конституция Республики Казахстан о защите интересов правосудия. 

Понятие и виды уголовных правонарушений против правосудия и порядка 

исполнения наказаний. Уголовные правонарушения, посягающие на 

отношения, обеспечивающие реализацию конституционных принципов 
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правосудия. Уголовные правонарушения, посягающие на отношения, 

обеспечивающие нормальную деятельность правоохранительных органов  в 

соответствии с их задачами и целями. Уголовные правонарушения, 

посягающие на отношения, обеспечивающие получение достоверных 

доказательств по делу. Уголовные правонарушения, посягающие на 

отношения, обеспечивающие реализацию судебных актов.  

2. Связь темы лекционного занятия с компетенциями, 

приобретаемыми студентами после освоения данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– классификацию уголовных правонарушений против правосудия и 

порядка исполнения наказания; 

– элементы составов уголовных правонарушений против правосудия и 

порядка исполнения наказания; 

– понятие прикосновенности к преступлению, отличие от соучастия в 

уголовном правонарушении. 

Уметь: 
– определять момент окончания уголовных правонарушений против 

правосудия и порядка исполнения наказания; 

– проводить разграничение от смежных составов уголовных 

правонарушений. 

3. Судебная практика 

1. Постановление надзорной судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Республики Казахстан №2уп-280-11 от 8 ноября 2011 года 

(в отношении квалификации ложного доноса) /Жукенов А.Т. Судебная 

практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 

2013. – С.368. 

2. Постановление коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Республики Казахстан №2н-150-02 от 2 апреля 2002 года (в отношении 

квалификации заранее необещанного укрывательства).  /Жукенов А.Т. 

Судебная практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство 

Норма-К», 2013. – С.370 - 371.  

4. Рекомендуемые источники 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (в 

действующей редакции).  

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (в 

действующей редакции).  

3. Конституционный закон Республики Казахстан от 23 декабря 2000 

года «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» (в 

действующей редакции).  

4. Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об 

исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (в 

действующей редакции).  
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5. Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года «О порядке и 

условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих 

временную изоляцию от общества» (в действующей редакции).  

6. Нормативное постановление Верховного суда РК от 14 мая 1998 года 

№ 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о судебной власти 

в Республике Казахстан» (в действующей редакции). 

7. Нормативное постановление Верховного суда РК от 19 декабря 2003 

года №12 «Об ответственности за неисполнение судебных актов» (в 

действующей редакции).  

8. Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 

от 22 декабря 2016 года № 14 «О некоторых вопросах применения судами 

законодательства об ответственности за прикосновенность к преступлению и 

пособничество в уголовном правонарушении» (в действующей редакции). 

9. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 2. 

Особенная часть (главы 11-18) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2017. – С.383-520.  

10. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. – С.650-709.  

11. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. – С.783-821.  

 

Тема 19. Воинские уголовные правонарушения 

 

1. Содержание темы 

Конституция Республики Казахстан о защите суверенитета и 

территориальной целостности государства, о службе в Вооруженных силах 

Республики, о порядке и видах несения воинской службы. Воинские 

уголовные правонарушения против порядка подчиненности и уставных 

взаимоотношений между военнослужащими. Уголовные правонарушения 

против порядка прохождения воинской службы. Уголовные правонарушения 

против порядка несения специальных видов воинской службы. Воинские 

коррупционные преступления. Субъекты воинских коррупционных 

преступлений. Уголовные правонарушения против порядка хранения 

военной тайны. Уголовные правонарушения против порядка использования и 

сбережения военного имущества. Уголовные правонарушения против 

порядка обращения с оружием и эксплуатацией военной техники. Уголовные 

правонарушения против порядка несения воинской службы в военное время.  

2. Связь темы лекционного занятия с компетенциями, 

приобретаемыми студентами после освоения данной темы  

В результате освоения данной темы студент должен: 

Знать: 
– классификацию воинских уголовных правонарушений; 

– понятие субъекта воинских коррупционных правонарушений; 
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– элементы составов воинских уголовных правонарушений. 

Уметь: 
– определять момент окончания воинских уголовных правонарушений; 

– проводить разграничение от смежных составов уголовных 

правонарушений. 

3. Рекомендуемые источники 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (в 

действующей редакции).  

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (в 

действующей редакции).  

3. Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 гоа «О воинской 

службе и статусе военнослужащих» (в действующей редакции).  

4. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 28 октября 2005 года № 6 «О судебной практике по делам о воинских 

преступлениях» (в действующей редакции).  

5. Уголовное право Республики Казахстан. Учебник для вузов. Том 2. 

Особенная часть (главы 11-18) / отв. ред. И. Рогов, К. Балтабаев, А. Коробеев. 

– Алматы: Жеті жарғы, 2017. – С.521-538.  

6. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / под ред. 

С.М. Рахметова, И.И. Рогова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 

2016. – С.710-747.  

7. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право 

Республики Казахстан. Общая и Особенная части / под ред. В.П. Ревина. – 

Алматы: Жеті жарғы, 2010. – С.822-846.  
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III. Тематика практических (семинарских) занятий 

 

Тема 2. Уголовные правонарушения против личности 

1. Рассматриваемые вопросы 

1) Понятие и виды уголовных правонарушений против личности 

2) Преступления против жизни 

3) Уголовные правонарушения против здоровья 

4) Уголовные правонарушения, ставящие в опасность жизнь и здоровье 

человека 

5) Преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности 

6) Преступления против личной свободы 

7) Уголовные правонарушения против чести и достоинства 

2. Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 

№1. Амирова позвонила в банк по вопросу платежных карточек. 

Оператор попросил ее назвать кодовое слово для доступа к её данным. 

Получив отказ назвать кодовое слово, оператор Дмитриев попросил Амирову 

подойти в отделение банка. На что Амирова  на повышенных тонах обозвала 

его нецензурными словами. Спустя несколько минут Амирова позвонила еще 

2 раза и в ходе разговоров с разными операторами, получая отказ от них 

предоставить информацию без указания кодового слова, высказывала в 

отношении них нецензурные выражения. Через одиннадцать дней Амирова 

повторно позвонила в банк и в процессе телефонного разговора со 

Смаиловой использовала в отношении нее нецензурные выражения, 

принижающие ее честь и достоинство. 

Квалифицируйте содеянное Амировой.  

№2. Изучите предложенные источники, дайте мотивированное 

заключение об обоснованности решения суда. 

1. Постановление судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

суда Республики Казахстан №2а-71-08 от 11 марта 2008 года (в отношении 

квалификации убийства при отягчающих обстоятельствах). /Жукенов А.Т. 

Судебная практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство 

Норма-К», 2013. – С.230-231. 

2. Постановление судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

суда Республики Казахстан №2к-139-99 от 24 февраля 1999 года (в 

отношении квалификации убийства, совершенного с целью скрыть другое 

преступление). /Жукенов А.Т. Судебная практика по уголовным делам. – 

Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 2013. – С.231- 233.  

3. Рекомендуемые источники  

Указана к соответствующей теме лекционного занятия. 
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Тема 3. Уголовные правонарушения против семьи и 

несовершеннолетних 

1. Рассматриваемые вопросы 

1) Общая характеристика уголовных правонарушений против семьи и 

несовершеннолетних.  

2) Уголовные правонарушения против семьи. 

3) Уголовные правонарушения против несовершеннолетних.   

2. Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 

№1. Иванова родила мальчика с физическим недостатком (отсутствие 

двух пальцев на одной руке) и попросила медсестру Ахметову за 

определенную плату поменять ее сына на другого мальчика без физических 

недугов. Ахметова выполнила просьбу Ивановой, поменяв бирки на руках и 

ногах младенцев. На следующее утро, родная мать мальчика, Сидорова, 

заметила подмену, указав на отсутствие родимого пятна на ребенке, которого 

ей принесли на кормление. 

Квалифицируйте содеянное Ивановой и Ахметовой, свой ответ 

аргументируйте. Изменится ли квалификация деяния в случае выполнения 

Ахметовой просьбы Ивановой без материального вознаграждения?  

№2. Жительница поселка городского типа Ирадова, испытывая 

материальные затруднения, приехала в столицу и передала благополучной 

бездетной семье за 500.000 тенге свою новорожденную дочь, на которую еще 

не оформила свидетельство о рождении. 

Квалифицируйте содеянное Ирадовой, свой ответ аргументируйте.  

3. Рекомендуемые источники 

Указана к соответствующей теме лекционного занятия. 

 

Тема 4. Уголовные правонарушения против конституционных и 

иных прав и свобод человека и гражданина 

1. Рассматриваемые вопросы 

1)  Уголовные правонарушения, посягающие на личные права и свободы 

человека и гражданина.  

2) Уголовные правонарушения, посягающие на политические права и 

свобод граждан.  

3) Понятие и виды уголовных правонарушений, посягающих на 

социально-экономические права и свободы. 

2. Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 

№1. Амосов был уполномочен присутствовать на выборах в органы 

местного самоуправления и, воспользовавшись ситуацией, опустил в урну 

для голосования 100 бюллетеней в пользу кандидата Борина. Подделка 

бюллетеней была раскрыта только после оглашения результатов 

голосования.  

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Амосова.   

№2. С Томиной, матерью двухлетнего ребенка, был прекращен трудовой 

договор на основании сокращения штата.  

Дайте уголовно-правовую оценку действиям работодателя.   
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3. Рекомендуемые источники 

Указана к соответствующей теме лекционного занятия. 

  

Тема 5. Преступления против мира и безопасности человечества 

1. Рассматриваемые вопросы 

1) Классификация преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

2) Преступления  против мира.  

3) Преступления против безопасности человечества.  

4) Преступления против международного сотрудничества государств.   

2. Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 

№1. Гражданин Антонов, с разрешения редактора, опубликовал в 

местной газете статью, в которой он призывал поддержать позицию 

запрещенной в стране террористической организации в отношении 

применения физической силы к тем, кто не поддерживает позиции указанной 

организации.  

Квалифицируйте содеянное Антоновым. 

№2. Исмаилов, поддерживая позицию организации «А» о выделении из 

состава государства С. самостоятельного государства Б., вступил в ее ряды, 

прошел обучение и принимал участие в вооруженном конфликте в течение 2-

х лет, получая материальное вознаграждение.  

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному Исмаиловым.   

3. Рекомендуемые источники 

Указана к соответствующей теме лекционного занятия. 

 

Тема 6. Уголовные правонарушения против основ 

конституционного строя и безопасности государства 

1. Рассматриваемые вопросы 

1) Понятие и виды уголовных правонарушений против основ 

конституционного строя.  

2) Посягательства на жизнь Первого Президента Республики Казахстан - 

Елбасы; посягательство на жизнь Президента Республики Казахстан.  

3) Уголовные правонарушения против безопасности государства.  

2. Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 

№1. Смирнов, работая сотрудником НИИ, участвовал в разработке 

новой модели самолета, которая не имела аналогов в мире и была 

государственной тайной, передал чертежи иностранному государству, куда 

намеревался переехать на постоянное место жительства.  

Квалифицируйте содеянное Смирновым. 

№2. Пенсионер Асанов, недовольный существующим конституционным 

строем, во время встречи граждан города с Акимом города, бросил гранату в 

толпу людей, чем причинил смерть Акиму и тяжкий вред здоровью 2 

гражданам города.  

Квалифицируйте содеянное Асановым. 

Проведите отличие от смежных составов уголовных правонарушений.  
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3. Рекомендуемые источники 

Указана к соответствующей теме лекционного занятия. 

 

Тема 7. Уголовные правонарушения против собственности 

1. Рассматриваемые вопросы 

1) Понятие и виды уголовных правонарушений против собственности 

2) Понятие, признаки, формы и виды хищения чужого имущества 

3) Корыстные посягательства на собственность, не являющиеся 

хищениями 

4) Некорыстные уголовные правонарушения против собственности 

2. Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 

№1. 12 января 2015 г. гражданка Мусаханова, находясь в бутике «New 

Yorker», расположенного в ТРЦ «Хан Шатыр», положила себе в карман 

наручные часы «SMG New Yorker» стоимостью 4490 тенге. На выходе из 

бутика, сработал турникет, подав звуковой сигнал.  

Квалифицируйте содеянное Мусахановой. 

№2. 10 марта 2015 г. несовершеннолетний Мишин, находясь в магазине 

«Адидас», в примерочной отдела спортивной одежды надел под свои джинсы 

спортивные брюки стоимостью 14905 тенге и направился к выходу из 

магазина, но был задержан  сотрудниками магазина. 

Квалифицируйте содеянное Мишиным. 

№3. Кайырбекова, находясь в квартире Даниловой, воспользовалась тем, 

что хозяйка отлучилась в другую комнату, достала из шкатулки, 

находящейся на открытой полке шкафа, золотое кольцо и цепочку общей 

стоимостью 120000 тенге. Сославшись на срочное дело, покинула квартиру 

Даниловой.   

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Кайырбековой. Можно ли 

вменить ей квалифицирующий признак «проникновение в помещение»? 

3. Рекомендуемые источники 

Указана к соответствующей теме лекционного занятия. 

  

Тема 8. Уголовные правонарушения в сфере информатизации и 

связи  

1. Рассматриваемые вопросы 

1) Уголовные правонарушения, посягающие на конфиденциальность, 

целостность и доступность охраняемой законом информации, хранящейся на 

электронном носителе, содержащейся  в информационной системе или 

передаваемой по информационно-коммуникационной сети.  

2) Иные виды уголовных правонарушений в сфере информатизации и 

связи. 

2. Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 

№1. Инженер-программист Петров работал в информационно-

аналитическом отделе Министерства обороны. В нерабочее время он 

использовал компьютер для печати текстов и скачивания фильмов из 

Интернета. При этом он использовал флеш-носители, зараженные 
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компьютерными вирусами. В результате чего была уничтожена хранящаяся в 

компьютерах информация.  

Квалифицируйте содеянное Петровым. Проведите разграничение от 

смежных составов уголовных правонарушений.  

№2. Студент 2 курса Косов, хорошо владея компьютерной техникой, 

взломал защитную систему одного из банков страны и перевел на личные 

счета своих друзей свыше 2 млн. тенге.  

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному Косовым. 

3. Рекомендуемые источники 

Указана к соответствующей теме лекционного занятия. 

 

Тема 9. Уголовные правонарушения в сфере экономической 

деятельности  

1. Рассматриваемые вопросы 

1) Уголовные правонарушения в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности.  

2) Уголовные правонарушения в денежно-кредитной сфере.  

3) Уголовные правонарушения в сфере финансовой деятельности.  

4)Таможенные уголовные правонарушения.  

5) Налоговые уголовные правонарушения.  

6) Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности, 

связанные с банкротством.  

7) Иные уголовные правонарушения в сфере экономической 

деятельности.  

2. Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 

№1. Ильясов, обладая художественными способностями, нарисовал 

денежные купюры номиналом 1000 тенге в количестве 30 штук и сбыл их на 

Центральном рынке, приобретя одежду и продукты питания.  

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному Ильясова.  

№2. Сомов, сотрудник карточного отдела банка, договорился с 

Масловым, кассиром банка, о перевыпуске карточек 6 клиентов банка. 

Получив карточки, они перевели на свои лицевые счета свыше 300.000 тенге. 

Аналогичные действия они повторили через два месяца, убедившись, что 

данная схема не была замечена ни сотрудниками Банка, ни клиентами. 

Квалифицируйте содеянное Сомовым и Масловым.  

3. Рекомендуемые источники 

Указана к соответствующей теме лекционного занятия. 

 

Тема 10. Уголовные правонарушения против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

1. Рассматриваемые вопросы 

1) Общая характеристика  уголовных правонарушений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях.  

2) Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями 

частными нотариусами, оценщиками, частными судебными исполнителями, 
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медиаторами и аудиторами, работающими в составе аудиторской 

организации.  

3) Превышение полномочий служащими частных охранных служб.  

4) Коммерческий подкуп.  

5) Недобросовестное отношение к обязанностям. 

2. Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 

Главный бухгалтер сети быстрого питания «Астра» Булкина 

контролировала работу материально ответственных лиц, закрывая глаза на 

небольшую недостачу сырой продукции и списывая продукцию, как 

«продукция с истекшим сроком годности». За попустительство она 

ежемесячно получала от 10 пунктов общественного питания от 20.000 до 

30000 тенге.  

Квалифицируйте содеянное Булкиной.   

3. Рекомендуемые источники 

Указана к соответствующей теме лекционного занятия. 

 

Тема 11. Уголовные правонарушения против общественной 

безопасности и общественного порядка 

1. Рассматриваемые вопросы 

1) Уголовные правонарушения против общественной безопасности.  

2) Уголовные правонарушения, связанные с нарушением специальных 

правил безопасности.  

3) Уголовные правонарушения, связанные с нарушением установленных 

правил обращения с общеопасными предметами.  

4) Уголовные правонарушения против общественного порядка.  

2. Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания  
№1. Иманов и Свиридова находились на дискотеке. В 04 утра между 

ними произошла ссора на почве недовольства молодого человека 

алкогольным опьянением девушки и оскорблениями в его адрес. Ссора 

происходила за перегородкой перед входом в туалет. В ходе ссоры Иманов 

ударил Свиридову, причинив легкий вред здоровью. (Постановление 

надзорной судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Республики Казахстан №2уп-85-10 от 11 мая 2010 года / /Жукенов А.Т. 

Судебная практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство 

Норма-К», 2013.).  

Квалифицируйте содеянное Иманова.  

№2. Студент 1 курса университета, Омаров, недовольный результатом 

итогового экзамена, позвонил в канцелярию вуза и сообщил, что в одной из 

аудиторий установлено взрывное устройство. Прибывшими работниками 

спецподразделения были проверены все помещения университета, но 

взрывное устройство обнаружено не было.   

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного Омаровым.  

№3. Изучите источники и подготовьте мотивированное заключение об 

обоснованности решений суда:  
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Постановление надзорной судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Республики Казахстан №2уп-203-12 от 2 октября 2012 года 

(квалификация хулиганства). Постановление коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Республики Казахстан №2н-494 -01 от 23 июля 2001 года. 

Постановление надзорной судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Республики Казахстан №2уп-38-12 от 7 февраля 2012 года. 

/Жукенов А.Т. Судебная практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО 

«Издательство Норма-К», 2013. – С.320-322, С.323-324, С.326-327).  

3. Рекомендуемые источники 

Указана к соответствующей теме лекционного занятия. 

  

Тема 12. Уголовные правонарушения против здоровья населения и 

нравственности 

1. Рассматриваемые вопросы 

1) Уголовные правонарушения против здоровья населения.  

2) Уголовные правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогами, прекурсорами 

без цели сбыта и с целью сбыта.  

3) Уголовные правонарушения против нравственности.  

2. Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 

№1. 27 июня 2016 года Иванову позвонил условный покупатель 

«Шилов» (в отношении него была применена мера безопасности согласно 

ст.97 УПК РК) и попросил приобрести для него героин. Поскольку Иванов 

собирался приобрести героин для себя, он согласился на просьбу условного 

покупателя. Кроме того, ранее «Шилов» и ему помогал добыть героин. 

В районе обеда Иванов  пошел в дом №20 по улице Петрова г.Астаны и 

приобрел у девушки по имени «Маша» героин для себя и для «Шилова». 

После этого Иванов в подъезде своего дома встретился с «Шиловым» и 

передал ему два бумажных свертка с героином. Поскольку ранее он приобрел 

наркотики на собственные средства, Иванов получил у условного покупателя 

8 тыс. тенге.  

Согласно заключению эксперта порошкообразное вещество белого 

цвета, содержащееся в двух свертках, переданных «Шиловым» сотрудникам 

полиции, является наркотическим средством «героин» весом  1,79 грамма. 

Согласно заключению эксперта Иванов в тот день употреблял опиоид, кроме 

того на его теле обнаружены следы инъекций.   

Квалифицируйте действия Иванова. 

№2. 26 марта 2015 г. к гражданке Досовой перед ТД «Даулет» обратился 

гражданин Ахметов с просьбой найти девушку легкого поведения для 

оказания ему интимной услуги. Досова представила ему девушку легкого 

поведения Иванову, оговорив сумму за свои услуги в 3500 тенге. После 

оплаты стоимости услуг сексуального характера и знакомства с девушкой 

легкого поведения, Досова была задержана сотрудниками полиции. При этом 

у нее были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 3500 тенге, 
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полученные за сводничество (http://astana.sud.kz/rus/news/lishenie-svobody-za-

organizaciyu-pritonov-dlya-zanyatiya-prostituciey). 

Квалифицируйте содеянное Досовой, Ахметовым.  

3. Рекомендуемые источники 

Указана к соответствующей теме лекционного занятия. 

 

Тема 13. Медицинские уголовные правонарушения 

1. Рассматриваемые вопросы 

1) Понятие и виды медицинских уголовных правонарушений. 

2) Медицинские уголовные правонарушения, сопряженные с незаконной 

медицинской или фармацевтической деятельностью или с неисполнением  

профессиональных обязанностей.  

3) Иные медицинские уголовные правонарушения.   

2. Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 

Студентка 2 курса медицинского колледжа «Астана» специальности 

«Акушерское дело» Турлова, произвела аборт своей подруге Марине, не 

желающей обращаться в медицинское учреждение. В ходе манипуляций, у 

Марины открылось сильное кровотечение, в связи с чем они вызвали бригаду 

скорой помощи, но жизнь Марины спасти не удалось.  

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного Турловой.  

3. Рекомендуемые источники 

Указана к соответствующей теме лекционного занятия. 

  

Тема 14. Экологические уголовные правонарушения 

1. Рассматриваемые вопросы 

1) Уголовные правонарушения, посягающие на общие правила 

экологической безопасности в сфере экономически значимой деятельности.   

2) Уголовные правонарушения, посягающие на экологическую 

безопасность в сфере отдельных компонентов окружающей среды.  

3) Уголовные правонарушения, посягающие на экологическую 

безопасность флоры и фауны как составной части окружающей среды.   

2. Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 

№1. Сомов, владелец небольшого цеха по производству колбасных 

изделий, договорился о поставке мяса с фермером Ахметовым, который 

умолчал о том, что три коровы с его фермы заболели бруцеллезом и 

ветеринарный врач предупредил его о недопустимости использования мяса 

больных животных в пищу. Колбаса, произведенная из мяса больных 

животных, была реализована на территории одного района. Через три дня в 

больницу поступило 6 человек, которым был установлен диагноз бруцеллез. 

 Квалифицируйте содеянное Ахметовым и Сомовым.    

№2. Группа молодых людей, после совместного распития спиртных 

напитков, легли спать, не затушив костер. В результате чего 2 км лесных 

насаждений в курортной зоне «Бурабай» выгорели.  

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.  

3. Рекомендуемые источники 

http://astana.sud.kz/rus/news/lishenie-svobody-za-organizaciyu-pritonov-dlya-zanyatiya-prostituciey
http://astana.sud.kz/rus/news/lishenie-svobody-za-organizaciyu-pritonov-dlya-zanyatiya-prostituciey
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Указана к соответствующей теме лекционного занятия. 

  

Тема 15. Транспортные уголовные правонарушения 

1. Рассматриваемые вопросы 

1) Уголовные правонарушения в области охраны безопасности 

функционирования железнодорожного, воздушного, морского и речного 

транспорта.   

2) Уголовные правонарушения в области охраны безопасности 

функционирования автомототранспорта и городского электротранспорта.  

3) Иные транспортные уголовные правонарушения.  

2. Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 

№1. В июне 2015 г. Елгин, управляя автомобилем «Лада» в состоянии 

алкогольного опьянения, следовал по проспекту Кабанбай батыра в сторону 

международного аэропорта и возле остановки «Авиатор» допустил наезд на 

пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому 

пешеходному переходу. В результате происшествия 2 пешехода скончались 

на месте. //http://astana.sud.kz/rus/news/osuzhden-muzhchina-sbivshiy-nasmert-

dvuh-peshehodov).  

Квалифицируйте содеянное Елгиным. 

№2. 14-летние подростки Михайлов и Стасов, из озорства, открутили 

соединительные болты железнодорожных рельсов, что привело к аварийной 

ситуации  и причинили тем самым ущерб 500.000 тенге.  

Квалифицируйте содеянное Михайловым и Стасовым.  

3. Рекомендуемые источники 

Указана к соответствующей теме лекционного занятия. 

  

Тема 16. Коррупционные и иные уголовные правонарушения 

против интересов  

государственной службы и государственного управления 

1. Рассматриваемые вопросы 

1) Коррупционные уголовные правонарушения против интересов 

государственной службы и государственного управления.  

2) Понятие субъекта коррупционных уголовных правонарушений.  

3) Иные уголовные правонарушения против интересов государственной 

службы и государственного управления.  

2. Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 

Исин, работавший в должности помощника участкового инспектора, 

являясь представителем государственной власти, находясь при исполнении 

своих должностных обязанностей, потребовал у водителя Кузина денежную 

сумму в сумме 30 000 тенге, и получил как задаток 5000 тенге. Остальную 

сумму Кузин обещал привезти через час в условленное место.  

Квалифицируйте содеянное Исиным.  

// http://astana.sud.kz/rus/news/prigovor-v-otnoshenii-eks-policeyskogo).  

3. Рекомендуемые источники  
Указана к соответствующей теме лекционного занятия. 

http://astana.sud.kz/rus/news/osuzhden-muzhchina-sbivshiy-nasmert-dvuh-peshehodov
http://astana.sud.kz/rus/news/osuzhden-muzhchina-sbivshiy-nasmert-dvuh-peshehodov
http://astana.sud.kz/rus/news/prigovor-v-otnoshenii-eks-policeyskogo
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Тема 17. Уголовные правонарушения против порядка управления 

1. Рассматриваемые вопросы 

1) Уголовные правонарушения, посягающие на представителя власти. 

Уголовные правонарушения, посягающие на неприкосновенность 

Государственной границы Республики Казахстан.  

2) Уголовные правонарушения, посягающие на порядок обращения 

официальных документов, государственных наград и средств специального 

назначения.  

3) Уголовные правонарушения, посягающие на порядок комплектования 

Вооруженных Сил и прохождения альтернативной службы.  

4) Уголовные правонарушения, посягающие на авторитет государства. 

5) Посягательства на порядок осуществления гражданами своих прав. 

6) Посягательства на установленный законодательством порядок 

проведения публичных и других мероприятий.  

7) Посягательства, связанные с нарушением принципов взаимодействия 

государственных и общественных институтов и других установленных 

правил.  

2. Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 

Зуев, возвращаясь домой после ночной смены, увидел участкового 

инспектора Антонова, который обходил территорию участка. Испытывая 

ненависть к Антонову за то, что тот неоднократно доставлял его в полицию 

за распитие спиртных напитков в общественных местах и побои в отношении 

членов семьи, Зуев стал избивать его обрезком трубы, которую подобрал с 

земли, причинив вред средней тяжести.  

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного Зуевым.  

3. Рекомендуемые источники 

Указана к соответствующей теме лекционного занятия. 

  

Тема 18. Уголовные правонарушения против правосудия и порядка 

исполнения наказаний 

1. Рассматриваемые вопросы 

1) Уголовные правонарушения, посягающие на отношения, 

обеспечивающие реализацию конституционных принципов правосудия.  

2) Уголовные правонарушения, посягающие на отношения, 

обеспечивающие нормальную деятельность правоохранительных органов  в 

соответствии с их задачами и целями.  

3) Уголовные правонарушения, посягающие на отношения, 

обеспечивающие получение достоверных доказательств по делу.  

4) Уголовные правонарушения, посягающие на отношения, 

обеспечивающие реализацию судебных актов.  

2. Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 

На основании решения Сарыаркинского районного суда г.Астаны 

Сурков был обязан в течении 7 дней после вступления в законную силу 

решения суда опубликовать опровержение по сведениям, признанными не 
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соответствующим действительности и порочащими честь, достоинство и 

деловую репутацию гражданина Мазина, изложенным в газете «Время», 

публично выступить на телевизионном канале «КТК», и выплатить в пользу 

Мазина, компенсацию морального вреда в сумме 300 000 тенге и судебные 

расходы по оплате государственной пошлины. Данное решение вступило в 

законную силу 29 ноября 2015 года. Однако, на протяжении 9 месяцев 

Сурков не исполнил решение суда.   

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного Сурковым.  

 //http://astana.sud.kz/rus/news/ugolovnaya-otvetstvennost-za-zlostnoe-

neispolnenie-resheniya-suda). 

3. Рекомендуемые источники 

Указана к соответствующей теме лекционного занятия. 

  

Тема 19. Воинские уголовные правонарушения 

1. Рассматриваемые вопросы 

1) Воинские уголовные правонарушения против порядка подчиненности 

и уставных взаимоотношений между военнослужащими.  

2) Уголовные правонарушения против порядка прохождения воинской 

службы. 

3) Уголовные правонарушения против порядка несения специальных 

видов воинской службы.  

4) Уголовные правонарушения против порядка хранения военной тайны. 

5)  Уголовные правонарушения против порядка использования и 

сбережения военного имущества.  

6) Уголовные правонарушения против порядка обращения с оружием и 

эксплуатацией военной техники.  

7) Уголовные правонарушения против порядка несения воинской 

службы в военное время.   

2. Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 

№1. Дежурный по роте, сержант Кисилев, заставил рядового Морозова 

подмести территорию. В ответ на это, Морозов обозвал Кисилева 

нецензурными словами. 

 Квалифицируйте содеянное Морозовым. 

№2. Рядовой Кутузов, узнав о тяжелом заболевании своей матери, 

самовольно покинул воинскую часть и уехал по месту жительства. Прибыв в 

родной город и боясь ответственности, он попросил мать никому не говорить 

о  нем. Забота о больной матери продолжалась до ее полного излечения  2 

месяца.  

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного Кутузовым.    

3. Рекомендуемые источники 

Указана к соответствующей теме лекционного занятия. 

  

 

 

 

http://astana.sud.kz/rus/news/ugolovnaya-otvetstvennost-za-zlostnoe-neispolnenie-resheniya-suda
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IV. Примерный перечень тем, отведенных на самостоятельное 

изучение 

 

Тема 2. Уголовные правонарушения против личности 

Анализ судебных решений.  

Дайте мотивированное заключение об обоснованности решения суда:  

№1. Постановление надзорной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Республики Казахстан №2уп-300-11 от 15 ноября 2011 года 

(по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 

наступление смерти по неосторожности, квалифицированного как убийство);  

№2. Постановление коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Республики Казахстан №2а-177-02 от 2 апреля 2002 года (по факту 

обвинения в изнасиловании). /Жукенов А.Т. Судебная практика по 

уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 2013. – С.247-

248). 

Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 
№1. Санжар, находясь в состоянии наркотического опьянения по месту 

жительства своего брата Ансара, в ходе возникшего между ними конфликта 

на почве возникших неприязненных отношений, нанес три удара ножом в 

область жизненно-важных органов грудной клетки и сердца Ансара.  Однако, 

Ансар, защищаясь и оказывая активное сопротивление, бросил чайник с 

горячей водой в сторону Санжара и, тем самым пресек его преступные 

действия. После чего, Ансар сообщил о случившемся своей супруге, которая 

вызвала бригаду скорой помощи. В результате своевременно оказанной 

медицинской помощи, Ансара удалось спасти от смерти.  

Квалифицируйте содеянное Санжаром. 

// http://astana.sud.kz/rus/news/muzhchina-nanyos-svoemu-bratu-nozhevye-

raneniya). 

 

Тема 3. Уголовные правонарушения против семьи и 

несовершеннолетних 

Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 
Освободившись из мест лишения свободы, Попов не устраивался на 

работу, вел бродяжнический образ жизни, систематически распивал 

спиртные напитки. В состоянии алкогольного опьянения он неоднократно 

рассказывал подросткам о своей «лагерной жизни», рассказывал о легком 

способе заработать достаточно средств на безбедное существование, 

рассказывал как вести себя в ходе следствия.  

Квалифицируйте содеянное Поповым. Как изменится решение в случае, 

если подростки совершат хищение чужого имущества, совместно с 

Поповым?    

 

Тема 4. Уголовные правонарушения против конституционных и 

иных прав и свобод человека и гражданина. 

Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 

http://astana.sud.kz/rus/news/muzhchina-nanyos-svoemu-bratu-nozhevye-raneniya
http://astana.sud.kz/rus/news/muzhchina-nanyos-svoemu-bratu-nozhevye-raneniya


103 

 

Сотрудник канцелярии Михайлова, испытывая неприязненные 

отношения к коллеге по работе Ивановой, читала письма, поступающие на ее 

имя. В одном из писем она узнала подробности о личной жизни коллеги, 

порочащие ее честь и достоинство, и рассказала об этом ее супругу.  

Квалифицируйте содеянное Михайловой. Проведите разграничение от 

смежных составов уголовных правонарушений. 

 

Тема 5. Преступления против мира и безопасности человечества 

Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 
Гражданин Казахстана Ахметов и лицо без гражданства Мавлюдин, 

вступили в ряды террористической организации, участвующей в 

вооруженном конфликте на территории Сирии на стороне повстанцев, 

преследующих цель свержения Асада. Террористическая организация 

снабдила их обмундированием и оружием, выплачивала ежемесячное 

вознаграждение в размере 300 долларов США.  

Квалифицируйте содеянное Ахметовым и Мавлюдиным.  

 

Тема 6. Уголовные правонарушения против основ 

конституционного строя и безопасности государства 

Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 
Ломов, сотрудник Министерства обороны, в течение года собирал 

сведения, составляющие военную тайну, в целях передачи их иностранной 

организации. 

Квалифицируйте содеянное Ломовым. Изменится ли квалификация в 

случае, если Ломов не преследовал корыстной цели, а собирал сведения для 

себя?  

 

Тема 7. Уголовные правонарушения против собственности 

Анализ судебных решений: проведите комплексный анализ 

Постановления надзорной судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Республики Казахстан №2уп-262-11 от 25 октября 2011 года 

(в отношении момента окончания грабежа). // 

http://astana.sud.kz/rus/news/osuzhden-avtomobilnyy-moshennik). 

Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 
№1. Томилин, находясь в общежитии, проник в одну из комнат, взял со 

стола сотовый телефон марки «Самсунг галакси S7»  принадлежащий 

потерпевшей Гусевой, причинив материальный ущерб на сумму 70 000 тенге, 

и подарил его своей подруге. 

Квалифицируйте содеянное Томилиным. Как влияет на квалификацию 

факт дарения похищенного имущества? 

// http://astana.sud.kz/rus/news/sotovye-telefony-predmet-krazhi).  

№2. Мазина, находясь в магазине «De facto» торгового центра «Mega», 

отключила устройство антикражной системы с куртки стоимостью 25.000 

тенге. Надела куртку поверх своей, но при выходе из магазина была 

остановлена сотрудником охраны. Тогда Мазина ударила охранника по руке 

http://astana.sud.kz/rus/news/osuzhden-avtomobilnyy-moshennik
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сумкой и, воспользовавшись замешательством сотрудника, убежала из 

магазина.  

Квалифицируйте содеянное Мазиным. Как изменится квалификация в 

случае причинения охраннику тяжкого вреда здоровью? Как изменится 

квалификация в случае, если М. сняла с себя куртку в магазине и скрылась с 

места преступления?  

(http://astana.sud.kz/rus/news/devushka-pytalas-sovershit-krazhu-v-

magazine-defacto). 

№3. Харьков организовал пункт приема и реализации дизельного 

топлива, устанавливая цены на дизельное топливо и реализовывая его без 

представления каких-либо подтверждающих документов на законность их 

происхождения. Харьков работал приемщиком ГСМ, в 2015 году ему 

предложили подзаработать приемщиком в другом месте за оплату 5000 тенге 

в день, на что последний согласился. Ежедневно в пункт приема приезжали 

10-15 автомашин и сливали в разных объемах дизельное топливо, 

стоимостью 100 тенге за 1 литр. Квалифицируйте содеянное Х. 

(http://astana.sud.kz/rus/news/hotel-podzarabotat-na-diztoplive).  

№4. С., Б. и Г., из корыстных побуждений, проникли в подвал одного из 

жилых домов и изъяли двигатель от автомашины «Тойота Превия», 

принадлежащий потерпевшей Ш., причинив материальный ущерб в размере 

180 000 тенге. 

Квалифицируйте содеянное С., Б., Г. Определите форму соучастия.  

//http://astana.sud.kz/rus/news/avtomobil-ostavili-bez-dvigatelya.   

№5. В период с 15 по 23 января 2014 г., Топорова, находясь в близких и 

доверительных отношениях с Асановой, имея свободный доступ в её 

квартиру, вынесла из квартиры ценные вещи и распорядилась ими по своему 

усмотрению.  

2 февраля 2014 г. Топорова была задержана в столичном торговом 

центре при попытке вынести норковую шубу (была задержана охранником 

при выходе из бутика). 

Квалифицируйте содеянное Топоровой. Определите стадии уголовных 

правонарушений. Определите форму множественности уголовных 

правонарушений. 

//http://astana.sud.kz/rus/news/ugolovnaya-otvetstvenost-za-krazhu). 

Тема 8. Уголовные правонарушения в сфере информатизации и 

связи  

Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 
Иванов был уволен за систематическое нахождение на рабочем месте в 

нетрезвом состоянии, в должности программиста государственной 

поликлиники.  Оскорбившись, он перед уходом ввел в компьютерную сеть 

учреждения вирусную программу, которая уничтожила большую часть 

сведений о лицах, состоящих на учете и получающих медикаменты на 

бесплатной основе. Восстановление сведений потребовало привлечения 

специалистов в данной области, оплата услуг которых составила 2 млн. 

тенге. 

http://astana.sud.kz/rus/news/devushka-pytalas-sovershit-krazhu-v-magazine-defacto
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Квалифицируйте содеянное Ивановым. Как изменится квалификация в 

случае использования Ивановым сведений о заболеваниях пациентов клиники 

в корыстных целях? 

 

Тема 9. Уголовные правонарушения в сфере экономической 

деятельности 

Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 

Ахметова, в январе 2015 г. нашла поддельные банкноты на общую 

сумму 134.000 тенге, и присвоила их себе.  Через несколько дней при 

покупке железнодорожного билета на поддельные деньги, была задержана 

сотрудниками полиции.  

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному Ахметовой.  

 //http://astana.sud.kz/rus/news/izgotovlenie-hranenie-peremeshchenie-ili-

sbyt-poddelnyh-deneg-ili-cennyh-bumag. 

 

Тема 10. Уголовные правонарушения против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 

Компания по производству корпусной мебели «Айвенго» для получения 

кредита в банке, обратилась к частному аудитору Иващенко для получения 

положительного заключения  о рентабельности предприятия. Зная о том, что 

компания находится на грани разорения, директор компании Петров 

предложил Иващенко 200.000 тенге взамен на положительную оценку 

деятельности предприятия, на что тот дал свое согласие. Компания получила 

кредит, но через 2 месяца разорилась, причинив банку ущерб в 20 млн. тенге.  

Квалифицируйте содеянное Иващенко и руководителя компании 

«Айвенго». Изменится ли квалификация в случае, если банк понесет ущерб в 

10 млн. тенге?  

 

Тема 11. Уголовные правонарушения против общественной 

безопасности и общественного порядка 

Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 

№1. При обыске в квартире Мосова были обнаружены 10 самодельных 

гранат, 2 единицы огнестрельного оружия и патроны к ним в количестве 20 

штук.  

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного Мосовым.  

№2. Находясь в кафе «Мария» по поводу своего дня рождения, 

Кусаинов пригласил девушку за соседним столиком на танец. Получив отказ, 

он содрал с соседнего столика скатерть, разбив при этом посуду и испачкав 

отдыхающих людей. На просьбу прекратить безобразничать, Кусаинов стал 

оскорблять девушку, показывая непристойные позы в адрес девушки и ее 

спутника. Громко кричал, привлекая внимание посетителей кафе.   

Квалифицируйте содеянное Кусаиновым.  

Как изменится квалификация в случае причинения посетителям кафе 

физического вреда?  

http://astana.sud.kz/rus/news/izgotovlenie-hranenie-peremeshchenie-ili-sbyt-poddelnyh-deneg-ili-cennyh-bumag
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Тема 12. Уголовные правонарушения против здоровья населения и 

нравственности 

Анализ судебных решений: проведите комплексный анализ 

Постановления коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики 

Казахстан №2н-418-01 от 2 июля 2001 года и дайте аргументированное 

заключение об обоснованности решения суда. /Жукенов А.Т. Судебная 

практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 

2013. – С.338-339.   

Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 
Артуров возле жилого дома нашел полиэтиленовый сверток с темно-

зеленым веществом растительного происхождения. После чего, зайдя в 

подъезд  дома, добавил найденное средство в сигарету и употребил его путем 

курения.   

Квалифицируйте содеянное Артуровым.  

Изменится ли квалификация в случае употребления найденного 

вещества, признанного наркотическим, в стенах средней школы?  

 (http://astana.sud.kz/rus/news/otvetstvennost-za-upotreblenie-

narkoticheskogo-sredstva-v-obshchestvennom-meste). 

 

Тема 13. Медицинские уголовные правонарушения 

Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 
Врач акушер-гинеколог дородового отделения, в обязанности которой 

входило контролировать состояние беременных женщин, не приняла во 

внимание жалобы пациентки Асаналиевой на боли в поясничной области. 

Через 8 часов, во время вечернего обхода, была диагностирована отслойка 

плаценты, в результате чего Асаналиевой была сделана экстренная операция 

кесарево сечение, но  жизнь ребенка спасти не удалось, а  самой Асаналиевой 

была удалена матка.  

Квалифицируйте содеянное. Как изменится квалификация, если врач 

отреагировала на жалобы пациентки, собрала консилиум, но смерти 

ребенка избежать не удалось?  

 

Тема 14. Экологические уголовные правонарушения 

Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 

Отец и сын Ивановы в целях получения материальной выгоды, перед 

Новым годом вырубили 10 елей на территории, входящей в лесной фонд и 

были задержаны в момент вывоза деревьев.  

Квалифицируйте содеянное Ивановыми.  

 

Тема 15. Транспортные уголовные правонарушения 

Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 
Поссорившись со своим мужем, и не желая продолжать с ним поездку, 

Махова вышла в тамбур поезда и нажала на стоп-кран, вызвав остановку 

поезда, чтобы сойти с него. В результате резкого торможения поезда, с 

http://astana.sud.kz/rus/news/otvetstvennost-za-upotreblenie-narkoticheskogo-sredstva-v-obshchestvennom-meste
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верхней полки купе упал ребенок 9 лет, которому был причинен тяжкий вред 

здоровью.  

Квалифицируйте содеянное Маховой.  

 

Тема 16. Коррупционные и иные уголовные правонарушения 

против интересов государственной службы и государственного 

управления 

№1. Анализ судебных решений: подготовьте мотивированное 

заключение об обоснованности решения суда: Постановление надзорной 

судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики 

Казахстан №2уп-105-12 от 4 мая 2012 года). /Жукенов А.Т. Судебная 

практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 

2013. – С.353-354. 

№2. Ташенов, Председатель комиссии  конкурса государственных 

закупок по обеспечению питания школ г.Астаны, получил от ТОО «Ахметов 

и К» предложение о лоббировании их интересов в конкурсе взамен 300.000 

тенге. Получив предложение от ТОО, Ташенов сообщил об этом факте в 

правоохранительные органы, и в момент передачи денег, представитель ТОО 

Ахметов был задержан.  

Квалифицируйте содеянное. Как изменится квалификация в случае 

принятия Ташеновым денег в размере 300.000 тенге?  

Изменится ли квалификация в случае, если получив деньги от ТОО, 

Ташенов не выполнил их просьбы?  

 

Тема 17. Уголовные правонарушения против порядка управления 

Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 

Иванов, получивший 500.000 тенге в долг у своего знакомого Петрова, 

заранее оговорив сроки его возращения, не смог своевременного 

расплатиться. На что Петров предложил Иванову переоформить квартиру на 

его имя в счет погашения долга, на что получил отказ. Не получив денег и 

через месяц, как обещал должник, Петров со своим другом Мазовым 

приехали к Иванову домой и, погрузив бытовую технику и мебель, 

принадлежавшую Иванову в свою машину, вывезли имущество в гараж 

Петрова.  

Определите, имеются ли в содеянном Петровым признаки 

самоуправства? 

 

Тема 18. Уголовные правонарушения против правосудия и порядка 

исполнения наказаний 

Анализ судебных решений: проведите комплексный анализ 

Постановления  коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики 

Казахстан №2н-116-01 от 21 февраля 2001 года и дайте аргументированное 

заключение об обоснованности решения суда. /Жукенов А.Т. Судебная 

практика по уголовным делам. – Алматы: ТОО «Издательство Норма-К», 

2013. – С.371-372.  



108 

 

 

Тема 19. Воинские уголовные правонарушения 

Ситуационные задачи (кейсы/мини-кейсы), задания 
Изучите Постановление специализированного межрайонного 

административного суда города Астаны и дайте уголовно-правовую оценку  

действиям военнослужащего войсковой части сержанта контрактной службы 

Горлова 

http://astana.sud.kz/rus/news/voennosluzhashchiy-pytalsya-dat-vzyatku-

sotrudnikam-policii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://astana.sud.kz/rus/news/voennosluzhashchiy-pytalsya-dat-vzyatku-sotrudnikam-policii
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Нормативные правовые акты 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (в 

действующей редакции).  

2. Конституционный закон Республики Казахстан от 26 декабры 1995 

года «О Президенте Республики Казахстан» (в действующей редакции).  

3. Конституционный закон Республики Казахстан от 16 октября 1995 

года «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» (в 

действующей редакции).  
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10. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (в 

действующей редакции).  

11. Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах 

ребенка в Республике Казахстан» (в действующей редакции).  

12. Закон Республики Казахстан от 17 марта 1995 года «О порядке 

организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и 
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http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31102615
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праве и смежных правах» (в действующей редакции).  
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банковской деятельности» (в действующей редакции).  
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банкротстве» (в действующей редакции).  
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Нормативные постановления Верховного суда Республики 

Казахстан 

1. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 10 июля 2008 года №1 «О применении норм международных договоров 

Республики Казахстан (в действующей редакции). 

2. Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 

от 22 декабря 2016 года № 15 «О судебной практике по применению статьи 6 

Уголовного кодекса Республики Казахстан» (в действующей редакции). 

3. Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 

от 22 декабря 2016 года № 14 «О некоторых вопросах применения судами 

законодательства об ответственности за прикосновенность к преступлению и 

пособничество в уголовном правонарушении» (в действующей редакции). 
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4. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 11 мая 2007 года №2 «О применении законодательства о необходимой 

обороне» (в действующей редакции). 

5. Нормативное постановление Верховного Суда РК от 21 июня 2001 

года  №2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм и другие уголовные правонарушения, 

совершенные в соучастии» (в действующей редакции). 

6. Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 

от 25 декабря 2006 года №11 «О квалификации неоднократности и 

совокупности преступлений» (в действующей редакции).  

7. Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 

от 25 декабря 2007 года №8 «О применении судами законодательства о 

рецидиве преступлений» (в действующей редакции).  

8. Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 

от 11 мая 2007 года N 1 «О квалификации некоторых преступлений против 

жизни и здоровья человека» (в действующей редакции).  

9. Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 

от 11 мая 2007 года N 4«О некоторых вопросах квалификации преступлений, 

связанных с изнасилованием и иными насильственными действиями 

сексуального характера» (в действующей редакции).  

10. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 29 декабря 2012 года № 7 «О практике применения законодательства, 

устанавливающего ответственность за торговлю людьми» (в действующей 

редакции).  

11. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 28 декабря 2009 года № 7 «О применении норм уголовного и уголовно-

процессуального законодательства по вопросам соблюдения личной свободы 

и неприкосновенности достоинства человека, противодействия пыткам, 

насилию, другим жестоким или унижающим человеческое достоинство 

видам обращения и наказания» (в действующей редакции). 

12. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 11 апреля 2002 года N 6 «О судебной практике по делам о преступлениях 

несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную и иную 

антиобщественную деятельность» (в действующей редакции).  

13. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 13 декабря 2013 №3 «О применении в уголовном судопроизводстве 

некоторых норм законодательства, регламентирующего вопросы защиты 

государственных секретов» (в действующей редакции). 

14. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 11 июля 2003 года N 8 «О судебной практике по делам о хищениях» (в 

действующей редакции). 

15. Нормативное постановление Верховного суда РК от 21 июля 1995 

года «О судебной практике по делам о хищении огнестрельного оружия, 

боевых припасов, вооружения и взрывчатых веществ, незаконном 
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приобретении, ношении, хранении, изготовлении или сбыте их, и небрежном 

хранении огнестрельного оружия» (в действующей редакции).  

16. Нормативное постановление Верховного Суда РК от 23 июня 2006 

года № 6 «О судебной практике по делам о вымогательстве» (в действующей 

редакции). 

17. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 29 июня 2017 года № 6 «О судебной практике по делам о мошенничестве» 

(в действующей редакции). 

18. Нормативное постановление Верховного суда РК от 21 июня 2001 

года «О некоторых вопросах применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм и другие преступления, совершенные в 

соучастии» (в действующей редакции). 

19. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 18 июня 20014 года «О некоторых вопросах квалификации преступлений в 

сфере экономической деятельности» (в действующей редакции). 

20. Нормативное постановление Верховного Суда РК от 18 июля 1997 

года №10 «О практике применения законодательства об уголовной 

ответственности за контрабанду» (в действующей редакции).  

21. Нормативное постановление Верховного Суда РК от 2 октября 2015 

года «О практике применения законодательства о реабилитации и 

банкротстве» (в действующей редакции). 

22. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от  14 мая 1998 года № 3 «О применении законодательства по делам, 

связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и 

ядовитых веществ» (в действующей редакции). 

23. Нормативное постановление Верховного Суда №3 от 12 января 2009 

года «О судебной практике по делам о хулиганстве» (в действующей 

редакции). 

24. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 18 июня 2004 года № 1 «О применении судами законодательства об 

ответственности за некоторые экологические преступления» (в действующей 

редакции). 

25. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 27 ноября 2015 года № 8 «О практике рассмотрения некоторых 

коррупционных преступлений» (в действующей редакции). 

26. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 29 июня 2011 года № 3 «О практике применения уголовного 

законодательства по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (в действующей 

редакции). 

27. Нормативное постановление Верховного суда РК от 14 мая 1998 года 

№ 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о судебной власти 

в Республике Казахстан» (в действующей редакции). 
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28. Нормативное постановление Верховного суда РК от 19 декабря 2003 

года №12 «Об ответственности за неисполнение судебных актов» (в 

действующей редакции).  

29. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 28 октября 2005 года № 6 «О судебной практике по делам о воинских 

преступлениях» (в действующей редакции).  

30. Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 

от 18 декабря 1992 г. №6 «О применении в судебной практике 

законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации 

физических и юридических лиц» (в действующей редакции). 

 

Решения судов  

1. Постановление судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

суда Республики Казахстан от 28 января 2009 года по делу №2а-20-09.  

2. Постановление судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

суда Республики Казахстан от 28 января 2009 года по делу №2а-20-09.  

3. Постановление судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Республики Казахстан от 30 ноября 1999 года по делу №2к-

588-99. 

4. Постановление судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Республики Казахстан от 5 августа 2009 года по делу №2а-

215-09.  

5. Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

суда Республики Казахстан от 23 июля 1997 года по делу №2к-483-97. 

6. Постановление судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Республики Казахстан от 8 августа 2001 года по делу №2к-

441-01. 

7. Постановление надзорной  коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Республики Казахстан от 14 января 2008 года по делу 

№4уп-02-08. 

8. Постановление коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Республики Казахстан от 3 сентября 2003 года по делу №2н-106-03. 

9. Постановление коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Республики Казахстан от 20 ноября 2002 года по делу №2н-125-02.  

10. Постановление надзорной судебной  коллегии по уголовным 

делам Верховного суда Республики Казахстан от 20 сентября 2011 года по 

делу №2уп-230-11.  

11. Постановление надзорной судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного суда Республики Казахстан от 27 сентября 2011 года по 

делу №2уп-210-11.  

12. Постановление надзорной судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного суда Республики Казахстан от 24 июля 2012 года по делу 

№2уп-191-12. 



117 

 

13. Постановление надзорной судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного суда Республики Казахстан от 21 августа 2012 года по 

делу №2уп-200-12. 

14. Постановление надзорной судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного суда Республики Казахстан от 3 июля 2012 года по делу 

№2уп-163-12. 

15. Постановление надзорной судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного суда Республики Казахстан от 22 ноября 2011 года по делу  

№2уп-298-11. 

16. Постановление надзорной судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного суда Республики Казахстан от 27 июля 2010 года по делу 

№2уп-175-10.  

17. Постановление коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Республики Казахстан от 15 января 2002 года по делу №2н-4-02.  

18. Постановление надзорной судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного суда Республики Казахстан от 8 ноября 2011 года по делу 

№2уп-280-11. 

19. Постановление коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Республики Казахстан от 2 апреля 2002 года по делу №2н-150-02.  

20. Постановление судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Республики Казахстан от 11 марта 2008 года по делу №2а-

71-08. 

21. Постановление судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Республики Казахстан от 24 февраля 1999 года по делу 

№2к-139-99. 

22. Постановление надзорной судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного суда Республики Казахстан от 11 мая 2010 года по делу 

№2уп-85-10.  

23. Постановление надзорной судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного суда Республики Казахстан от 2 октября 2012 года по делу 

№2уп-203-12.  

24. Постановление коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Республики Казахстан от 23 июля 2001 года по делу №2н-494 -01.  

25. Постановление надзорной судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного суда Республики Казахстан от 7 февраля 2012 года по делу 

№2уп-38-12. 

26. Постановление надзорной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Республики Казахстан от 15 ноября 2011 года по делу 

№2уп-300-11  

27. Постановление коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Республики Казахстан от 2 апреля 2002 года по делу №2а-177-02. 

28. Постановления надзорной судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного суда Республики Казахстан от 25 октября 2011 года по 

делу №2уп-262-11. 
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29. Постановление надзорной судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного суда Республики Казахстан от 4 мая 2012 года по делу 

№2уп-105-12.  
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1. Борчашвили И.Ш. – доктор юридических наук, профессор. 

2. Тукиев А.С. – кандидат юридических наук, доцент. 

3. Серикбаев А.М. – кандидат юридических наук. 

4. Возняк О.А. – кандидат юридических наук. 

 

 

 

 

 


