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АЛҒЫ СӨЗ 

 

1. «Құқық» мамандықтар тобы бойынша оқу-әдістемелік 

секциясымен, «КАЗГЮУ Университеті» АҚ-ның Заңгерлерді 

бағалау және сертификатау бойынша бюросының қолдауымен 

ДАЙЫНДАЛҒАН ЖӘНЕ ЕНГІЗІЛГЕН. 

 

2. Республикалық жоғары және ЖОО кейінгі білім беру оқу-

әдістемелік кеңесінің 2016 жылғы 30 шілдедегі хаттамалық 

шешімімен БЕКІТІЛГЕН ЖӘНЕ КҮШІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН.  

 

3. АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН. 

 

4. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 

жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес әзірленген және 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 

жылғы 16 тамыздағы №343 бұйрығымен бекітілген 5В030100 - 

«Құқықтану» мамандығы бойынша «Жоғары білім берудің типтік 

оқу жоспарымен» әзірленді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Құқық» мамандықтары тобының оқу-әдістемелік бірлестігінің 

рұқсатынсыз бұл бағдарламаны көбейтуге және таратуға болмайды. 
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I. Түсіндірме жазба 

 

«Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы» 

(Жалпы және Ерекше) курсы (әрі қарай - курс) ол құқық саласының 

негізгі ережелерін студенттерге қылмыстық істер бойынша ңс жүргізу 

қағидаттарын, тәртібін оқытуға мүмкіндік береді.  Қазақстан 

Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығының негізгі ережелерін 

нақты білу, ол криминалды цикл пәндерін әрі қарай оқытудың негізгі 

шарттары болып танылады. Қылмыстық іс жүргізу құқығы курсы екі 

ауқымды бөлімнен тұрады: Жалпы және Ереше бөлім.  

Пререквизиттер: мемлекет және құқық теориясы, Қазақстан 

Республикасының құқық қорғау органдары, конституциялық құқық, 

қылмыстық құқық, азаматтық құқық 

Постреквизиты: криминалистика, прокурорлық қадағалау, 

адвокатура. 

Меңгеретін құзыреттілігі сипатына орай, курс 10 (он) блокты 

қамтиды:   

БЛОК 1 «ҚІЖҚ саласының негіздері» 

Блок мазмұны:  
1. Қылмыстық іс жүргізу құқығының түсінігі, міндеттері  

2. Қылмыстық іс жүргізу заңы және қайнар көздері.  

3. Қылмыстық іс жүргізу қағидаттары 

Нәтижелері: Қылмыстық іс жүргізу құқығының міндеттерін түсіну, 

қылмыстық іс жүргізу құқығының қайнар көздерін, оның сатыларын, 

негізгі ұғымдарды білу, қағидаттардың мәнін түсініп, оны қолдана алу. 

 

БЛОК 2 «ҚІЖҚ іс жүргізу негіздері» 

Блок мазмұны: 

1. Қылмыстық қудалау 

2. Ақтау 

3. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу 

4. Іс жүргізу мерзімдері 

Нәтижелері: 

1. Қылмыстық қудалаудың нысандарын білу және оларды ажырата 

білу  

2. Мерзімдерді есептеу түрлері, есептеу ережелері 

3. Қылмыстық істің жүргізілуін басқара білу 

 

БЛОК 3 «Қылмыстық іс жүргізудегі құқықтық субъектілер 

негіздері» 

Блок мазмұны:  

1. Қылмыстық процеске қатысушылар  

2. Қарсылық білдіру 
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3. Қылмыстық процеске қатысушылардың қауңпсңздңгңн 

қамтамасыз ету  

4. Өтініштер мен шағымдар  

Нәтижелері:  

1. Қатысушылардың мәртебесін дұрыс анықтай алу 

2.  Процеске қатысушыларды дұрыс жіктей алу  

3. Өтініш жасау және шағымдану тәртібін меңгеру, оны қолдана 

алу. 

 

БЛОК 4 «Қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдеу негіздері және 

мәжбүрлеу шаралары» 

Блок мазмұны:  

1. Дәлелдемелер және дәлелдеу 

2. Қылмыстық іс жүргізудегі мәжбүрлеу шаралары 

Нәтижелері:  

1. Дәлелдемелер ұғымы мен қайнар көздерін меңгеру  

2. Дәлелдеу элементтерін білу 

3. Дәлелдемелердің қасиеттерін білу 

4. Мәжбүрлеу шараларын таңдау, оның негіздерін түсіну, оны 

қолдана алу. 

 

БЛОК 5 «Қылмыстық іс жүргізудегі мүліктік мәселелер» 

Блок мазмұны:  

1. Қылмыстық іс жүргізудегі мүліктік мәселелер 

2. Қылмыстық іс жүргізудегі азаматтық талап 

3. Іс жүргізу шығындары  

Нәтижелері:  

1. Қылмыстық іс жүргізудегі мүліктік мәселелерді қорғау 

механизмі 

2. Қылмыстық іс жүргізудегі мүліктік мәселелерді қорғау 

тәсілдері 

 

БЛОК 6 «Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу» 

Блок мазмұны:  

1. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы 

2. Сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізудің жалпы шарттары 

3. Адамды күдікті деп тану оның іс әрекетін саралау 

4. Тергеу әрекеттері 

5. Тергеу әрекеттерін жүргізудің аяқталуы  

Нәтижелері:  

1. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуына себептер мен 

негіздерді білу 

2. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің жалпы шарттарын білу 

3. Адамды күдікті деп тану оның іс әрекетін дұрыс саралай білу 
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4. Тергеу әрекеттерін жүргізудің жалпы ережелері, түсінігі, жүйесі 

5. ҚР ҚПК сәйкес, тергеу әрекеттерін жүргізе білу 

6. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің жалпы шарттарын білу 

7. Тергелу ретін  дұрыс анықтай алу 

8. Тергеу әрекеттерін жүргізудің аяқталуын білу, қылмыстық істі 

тоқтату негіздерін және айыптау актісін жасау талаптарын білу  

 

БЛОК 7 «Қылмыстық іс бойынша бірінші сатыдағы сотта іс 

жүргізу» 

Блок мазмұны:  

1.Қылмыстық істердің соттылығы 

2.Басты сот талқылауын тағайындау 

3. Басты сот талқылауының жалпы шарттары 

4. Басты сот талқылауы 

Нәтижелері:  

1. Қылмыстық істердің соттылығы мен түрлерін білу  

2. Басты сот талқылауын тағайындау және оның жалпы шарттарын 

білу 

3. Басты сот талқылауының кезеңдерін білу 

4. Басты сот талқылауыныңбарысына басшылық жасай алу 

 

БЛОК 8 «Қылмыстық іс бойынша апелляциялық, 

кассациялық, жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша іс жүргізу» 

Блок мазмұны:  

1. Апелляциялық сатыда іс жүргізу ерекшеліктерін меңгеру 

2. Кассациялық сатыда іс жүргізу ерекшеліктерін меңгеру 

3. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша іс жүргізу  

Нәтижелері:  

1. Апелляциялық сатыда шағымдану әрекеттерін бағалай білу  

2. Апелляциялық сот шешімдерінің заңдылығын бағалай білу 

3. Кассациялық сот шешімдерінің заңдылығын бағалай білу 

4. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша істі бастау негіздерін 

бағалай білу 

 

БЛОК 9 «Ерекше және өзге іс жүргізу» 

Блок мазмұны:  

1. Ерекше іс жүргізу 

2. Жеке айыптау істері бойынша іс жүргізу 

3. Үкімді орындау  

4. Процестік келісім бойынша іс жүргізу 

5. Алқабилердің қатысуымен іс жүргізу  

 

 

 



7 
 

Нәтижелері:  

1. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын               

қолдану бойынша процесті жүргізуші органның шешімдері 

бағалай білу 

2. Қылмыстық қудалаудан артықшылықтары мен иммунитеті бар 

адамдардың істері бойынша процесті жүргізуші органның 

шешімдеріне баға беру 

3. Жеке айыптау істері бойынша сот шешімдерінің заңдылығын 

бағалай алу  

4. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық               

бұзушылықтары туралы iстер бойынша тергеушінің 

әрекеттерінің заңдылығын бағалау 

5. Үкімді орындау органдарының әрекеттерін бағалау  

 

БЛОК 10 «Қылмыстық іс жүргізудегі халықаралық 

ынтымақтастық» 

Блок мазмұны:  

1. Құқықтық көмек көрсету тәртібі 

2. Экстрадиция 

3. Қылмыстық қудалауды жалғастыру 

4. Шет мемлекеттерінің сот шешімдерін тану және орындау 

Нәтижелері:  
1. Құқықтық көмек көрсету аясындағы құқықтық қатынастарды 

меңгеру 

2. Шет мемлекеттеріне қылмыстық қудалауды жалғастыру үшін 

материалдарды жіберудегі прокурордың әрекеттерін бағалай алу 

3. Экстрадициялық қамақты қолдана алу  

 

КУРС МАҚСАТЫ: Қазақстан Республикасында қылмыстық іс 

жүргізу құқық саласы туралы түсінігін,  оның ұлттық құқық жүйесіндегі 

орнын қалыптастыру.  Қылмыстық іс жүргізу заңнамасының негізгі 

ережелерін қолдана алу. Қылмыстық іс жүргізу құқығы нормаларын 

қолдану, дәлелдемелерге байланысты болжам жасау мүмкіндіктерін 

қалыптастыру.  
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II. Дәріс сабақтарының тақырыптары 

 

№ 1-тақырып. Қылмыстық процестің ұғымы мен міндеттері. 

Қылмыстық іс жүргізу заңы және қайнар көздері 

Cабақ мазмұны:  

ҚПК құқық саласын басқа құқық салаларымен негізгі 

айырмашылықтарын білу. ҚПК қайнар көздерінің иерархиясы. 

ҚПК мәтіні бойынша бағдар.  

Дайындық материалдары: Қазақстан Республикасының 

Конституциясы – 77 бап 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі – 7 бап 

 

№ 2-тақырып. Қылмыстық іс жүргізу қағидаттары 

Cабақ мазмұны:  

Әрбір қағидаттардың мәнін түсініп, оны қолдану жағдайын 

түсіндіру. 

Дайындық материалдары:  

Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік кодексінің 10 – 

31-баптары; 

Қылмыстық істер бойынша сот ісін жүргізу жариялылығы 

принципін соттардың сақтауы туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Сотының 2002 жылғы 6 желтоқсандағы №25  нормативтік қаулысы; 

Қорғану құқығын реттейтін қылмыстық іс жүргізу заңнамасын 

қолдану тәжірибесі туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 

нормативтік қаулысы. 2002 жылғы 6 желтоқсан N 26; 

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. 

 

№ 3-тақырып. Қылмыстық қудалау. Ақтау 

Cабақ мазмұны:  

Қылмыстық қудалау нысандарын ажырату. Қылмыстық нақты 

құрамы бойынша қылмыстық қудалау нысанын анықтау. Ақтау 

Дайындық материалдары:  

Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік кодексінің 32 – 

34 баптары; 

Жеке айыптау істері бойынша сот тәжірибесі туралы Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы N 13 

Нормативтік қаулысы 

Қылмыстық процесті жүргізген органдардың заңсыз әрекеттері 

салдарынан келтірілген зиянды өтеу жөніндегі заңды қолдану тәжірибесі 

туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының Қаулысы 

1999 жылғы 9 шілде N 7 
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№ 4-тақырып. Қылмыстық істер бойынша іс жүргізу. Іс жүргізу 

мерзімдері 
Cабақ мазмұны: Қылмыстық істерді біріктіру және бөлектеу, 

қылмыстық істі тоқтату. Іс жүргізу мерзімдерін есептеу. Істің басталу, 

аяқталу мерзімдерін есептеу 

Дайындық материалдары: Қазақстан Республикасының 

қылмыстық-процестік кодексінің 5-6 тараулары 

 

№ 5-тақырып. Қылмыстық процеске қатысушылар. Қарсылық 

білдіру 
Cабақ мазмұны: Қатысушылардың мәртебесін дұрыс анықтай алу, 

оларды дұрыс жіктей алу. Жеке мәртебелерін анықтау. Қарсылық 

білдіру негіздерін анықтау. 

Дайындық материалдары: Қазақстан Қазақстан 

Республикасының қылмыстық-процестік кодексінің 7-10 тараулары 

Медиация туралы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 28 

қаңтардағы № 401-IV Заңы; 

Қылмыстардан жәбірленген адамдардың құқықтары мен 

міндеттерін реттейтін заңды қолдану тәжірибесі туралы Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының 1992 жылғы 24 сәуірдегі N 2 

нормативтік қаулысы 

 

№ 6-тақырып. Қылмыстық процеске қатысушылардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Өтініш және шағым 

Cабақ мазмұны: Қауіпсіздік шаралары, оның түрлерін біліп, оны 

қолдана алу. Өтініш және шағым жасау  

Дайындық материалдары: Қылмыстық процеске қатысушы 

адамдарды мемлекеттік қорғау туралы Қазақстан Республикасының 2000 

жылғы 5 шілдедегі N 72 Заңы. 

Қылмыстық сот ісін жүргізуде адамның және азаматтың 

құқықтарын, бостандықтарын соттың қорғауы туралы 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2010 жылғы 25 маусымдағы 

N 4 Нормативтік қаулысы 

Прокурордың, тергеу және анықтау органдарының іс-әрекеттері 

(әрекетсіздігі) мен шешімдеріне жасалған шағымдарды соттардың 

қарауы туралы (ҚІЖК-нің 109-бабы) Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Сотының 2012 жылғы 27 маусымдағы № 3 Нормативтік Қаулысы 

 

№ 7-тақырып. Дәлелдемелер және дәлелдеу 

Cабақ мазмұны: Дәлелдемелер ұғымы мен қайнар көздерін 

меңгеру, дәлелдеу элементтерін білу, дәлелдемелердің қасиеттерін білу. 

Дәлелдемелерді бағалау талаптарын білу. 

Дайындық материалдары: Қылмыстық істер бойынша 

дәлелдемелерді бағалаудың кейбір мәселелері туралы Қазақстан 
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Республикасы Жоғарғы Сотының 2006 жылғы 20 сәуірдегі N 4 

Нормативтік қаулысы; 

Қылмыстық істер бойынша сот сараптамасы туралы Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 26 қарашадағы N 16 

Нормативтік қаулысы. 

 

№ 8-тақырып. Қылмыстық іс жүргізудегі мәжбүрлеу шаралары 

Cабақ мазмұны: Мәжбүрлеу шараларының ұғымы мен түрлері, 

оны таңдау тәртібі мен ерекшеліктерін білу, оларды таңдай алу. Ұстау. 

Мәжбүрлеу шараларының жүйесі, мерзімі. Мәжбүрлеудің өзге де 

шаралары   

Дайындық материалдары: Адамдарды қоғамнан уақытша 

оқшаулауды қамтамасыз ететін арнаулы мекемелерде ұстау тәртібі мен 

шарттары туралы Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 30 

наурыздағы N 353-І Заңы; 

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөніндегі 

сот тәжірибесі туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 1999 

жылғы 9 шілдедегі N 8 Нормативтік қаулысы; 

Үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасын орындау қағидасын бекіту 

туралы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 29 

тамыздағы № 564, Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2014 

жылғы 2 қыркүйектегі № 86, Қазақстан Республикасы Ұлттық 

қауіпсіздік комитеті төрағасының 2014 жылғы 4 қыркүйектегі № 290, 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 11 

қыркүйектегі № 394, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет 

істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 

төрағасының 2014 жылғы 12 қыркүйектегі № 4 бірлескен бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 22 

қыркүйекте № 9741 тіркелді 

 

№ 9-тақырып. Қылмыстық іс жүргізудегі мүліктік мәселелер 

Cабақ мазмұны: Үкім шыққанға дейінгі мүлікке тыйым салы, 

Жәбірленушіге зиянды өтеу қоры  

Дайындық материалдары: 

Қазақстан Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік 

кодексінің 20, 71 тараулары 

 

№ 10-тақырып. Қылмыстық іс жүргізудегі азаматтық талап. Іс 

жүргізу шығындары. 

Cабақ мазмұны: Азаматтық талап қою тәртіпі. Азаматтық талап 

пәні және оны қарастырудың тәртібі. Зиянды өтеттіру.  

Дайындық материалдары: 
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«Азаматтық талапты қылмыстық процесте қарау туралы Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының 2005 жылғы 20 маусымдағы N 1 

нормативтік қаулысы; 

Соттардың моральдық зиянды өтеу жөніндегі заңнаманы қолдануы 

туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2015 жылғы 27 

қарашадағы № 7 нормативтік қаулысы; 

Қылмыстық iс бойынша iс жүргiзу кезiнде адамдардың шыққан 

шығыстарын өтеудің кейбір мәселелері туралы Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандағы № 1070 қаулысы; 

Тергеуден немесе соттан жасырынған күдіктіні, айыпталушыны, 

сотталушыны іздестіруге байланысты жұмсалған сомаларды есептеу 

қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 

жылғы 21 қарашадағы № 1220 қаулысы. 

 

№11- тақырып. Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс 

жүргізу. Сотқа дейінгі тергеп тексерудің жалпы шарттары. Күдікті 

ретінде тану және оның іс-әрекетін саралау.  

Cабақ мазмұны:  Сотқа дейінгі тергеп тексерудің басталу 

себептері мен негіздерін меңгеру, оларды тіркей алу. Сотқа дейінгі 

тергеп тексерудің жалпы шарттары. Күдікті ретінде тану және оның іс-

әрекетін дұрыс саралау. 

Дайындық материалдары: Қылмыстық құқық бұзушылықтар 

туралы арыздар мен хабарларды қабылдау және тіркеу, сонымен қатар 

Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімін жүргізу 

қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 

2014 жылғы 19 қыркүйектегі № 89 Бұйрығы. Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 23 қыркүйекте № 

9744 тіркелді. 

 

№ 12-тақырып. Тергеу әрекеттері. Жауап алу және беттестіру. 

Қарап тексеру. Тану. Жасырын тергеу әрекеттері. Айғақтарды 

болған жерде тексеру мен нақтылау. Тергеу эксперименті.  

Cабақ мазмұны: Тергеу әрекеттерінің түрлері, оны жүргізудің 

процессуалдық тәртібін меңгеріп, қолдана алу. Қашықтықтан жауап алу 

және айғақтарды сақтауға қою. Қайта тану. Жасырын тергеу әрекеттерін 

жүргізудің тәртібі. Айғақтарды болған жерде тексеру мен нақтылау 

шарттары.  

Дайындық материалдары: Қазақстан Қазақстан 

Республикасының қылмыстық-процестік кодексінің 26, 27, 29, 30, 32 

тараулары 

Мемлекеттік кірістер органдарының жедел-тергеу бөлімшелерінде 

экономикалық тергеу қызметі) қызмет өткерудің кейбір мәселелері 

туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 29 
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қаңтардағы № 56 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2015 жылы 3 наурызда № 10367 тіркелді. 

Тергеу әрекеттерінің барысы мен нәтижелерін тіркейтін ғылыми-

техникалық құралдарды қолдану қағидаларын бекіту туралы Қазақстан 

Республикасының Бас Прокурорының 2014 жылғы 22 қыркүйектегі № 

91 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 

жылы 29 қыркүйекте № 9761 тіркелді. 

Жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу қағидаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 12 

желтоқсандағы № 565, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет 

істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2014 

жылғы 12 желтоқсандағы № 62,  Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрінің 2014 жылғы 12 желтоқсандағы № 892, Қазақстан 

Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі бастығының 2014 жылғы 15 

желтоқсандағы № 146 және Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 

комитеті төрағасының 2014 жылғы 18 желтоқсандағы № 416 бірлескен 

бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 

жылы 27 желтоқсанда № 10027 тіркелді 

 

№ 13-тақырып. Тінту және алу. Заттар мен құжаттарды ұсыну. 

Эксгумация. Куәландыру. Сараптамалық зерттеу үшін үлгілер алу. 

Сараптама тағайындау.  

Cабақ мазмұны: Қылмыстық іс жүргізуде куәландыру мен сот 

медициналық және әкімшілік куәландырудың айырмашылығы. 

Үлгілердің түрлері.  

Дайындық материалдары: Қазақстан Республикасының іс жүргізу 

кодексінің 27-28, 31, 33-35 тараулары.  

Қылмыстық істер бойынша сот сараптамасы туралы Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 26 қарашадағы N 16 

Нормативтік қаулысы. 

 

№14 тақырып. Сотқа дейінгі іс жүргізудің аяқталуы.  

Тақырыптың мазмұны 

Кезеңдер және қылмыстық істі тоқтату туралы шешім қабылдау 

механизмі. Стадии и механизм принятия решения о прекращении 

уголовного дела. Қылмыстық істі тоқтату туралы қаулының және 

айыптау актінің құрылымы мен мазмұнына талаптар.  

Дайындық материалдары 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі 36-39 

тараулар, 327-б.; 

«Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 68-бабын қолдану 

жөнiндегi сот практикасы туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Сотының нормативтік қаулысы 2001 жылғы 21 маусым N 4. 
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№15 тақырып. Соттылық. Басты сот талқылауын тағайындау. 

Басты сот талқылауының жалпы шарттары. Басты сот талқылауы. 

Тақырыптың мазмұны 
Қылмыстық істердің соттылығын анықтау. Басты сот талқылауын 

тағайындаудың процестік тәртібі мен мерзімі. Алқабилердің 

қатысуымен қаралатын қылмыстық істер бойынша сот отырысын 

тағайындау ерекшеліктері. Алдын ала тыңдауды өткізу. Басты сот 

талқылауының жалпы шарттары. Басты сот талқылауының тәртібі, 

кезеңдері және шектері. Үкім шығару механизмі және кезеңдері.  

 

Дайындық материалдары 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі 40-46 

тараулар. 

«Қылмыстық-процестік заңның сот отырысының хаттамасы жөніндегі 

нормаларын қолдану туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Сотының 2005 жылғы 23 желтоқсандағы N 11 нормативтік қаулысы. 

«Соттардың қылмыстық істерді қысқартылған тәртіппен қарауы туралы» 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 26 қарашадағы 

N 17 Нормативтік қаулысы. 

«Сот үкімі туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 

Нормативтік қаулысы. 2002 жылғы 15 тамыз N 19. 

 

№16 тақырып. Соттың үкімдері мен қаулыларын 

апелляциялық тәртіппен қайта қарау. Соттың үкімдері мен 

қаулыларын кассациялық тәртіппен қайта қарау.  

Тақырыптың мазмұны 
Апелляциялық шағым беру және прокурордың өтінішхатын келтіру 

тәртібі мен механизмі. Алқабилердің қатысуымен сотпен қарастырылған 

істердің апелляциялық сот іс жүргізуінің ерекшеліктері. Кассациялық 

шағым беру және наразылық келтіру тәртібі. Кассациялық шағым, 

наразылық бойынша істерді қарау механизмі.   

Дайындық материалдары 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі 48, 49, 50-

тараулар. 

«Қылмыстық істерді апелляциялық тәртіппен қарау тәжірибесі туралы» 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2003 жылғы 19 

желтоқсандағы N 13 нормативтік қаулысы. 

«Сот төрелігіне қол жеткізу құқығы және Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сотының сот актілерін қайта қарау бойынша өкілеттіктері 

туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2016 жылғы 15 

қаңтардағы № 1 Нормативтік қаулысы. 
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№17 тақырып. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша іс 

бойынша іс жүргізуді қайта бастау.  

Тақырыптың мазмұны 

Есі дұрыс емес адамдарға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу 

шараларын қолдану туралы істер бойынша сот ісін жүргізу. Қылмыстық 

теріс қылықтар туралы істер бойынша іс жүргізу ерекшеліктері. 

Кәмелетке толмағандардың істері бойынша іс жүргізу. Қылмыстық 

қудалаудан артықшылықтары мен иммунитеті бар адамдардың істері 

бойынша іс жүргізу ерекшеліктері.  

Дайындық материалдары 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі 11-бөлім. 

 

№18 тақырып. Жекеше айыптау істері бойынша іс жүргізу. 

Қылмыстық істер бойынша атқарушылық іс жүргізу. Процестік 

келісім жасалған істер бойынша іс жүргізу.  

Тақырыптың мазмұны 
Жекеше айыптау істері бойынша іс жүргізу механизмі. Қылмыстық істер 

бойынша соттың үкімдері мен қаулыларын орындау бойынша іс жүргізу.  

Процестік келісім жасау тәртібі. Қылмыстық істерді сотта келісімдік іс 

жүргізуде қарау механизмі.  

Дайындық материалдары 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі, 47, 51-

тараулар, 13-бөлім. 

«Жеке айыптау істері бойынша сот тәжірибесі туралы» Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы N 13 

Нормативтік қаулысы. 

«Соттардың қылмыстық істер бойынша келісімдік тәртіпте іс жүргізу 

практикасы туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2016 

жылғы 7 шілдедегі № 4 Нормативтік қаулысы. 

 

№19 тақырып. Алқабилер қатысатын істер бойынша іс жүргізу. 

Жоспар: 

Алқабиге кандидаттарды іріктеудің процестік нысаны.  

Алқабилер қатысатын істерді талқылаудың процестік нысаны.  

Дайындық материалдары 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі 14-бөлім; 

«Алқабилерді қатыстырып қылмыстық істерді қарауды реттейтін 

заңнаманы соттардың қолдану практикасы туралы» Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының 2012 жылғы 23 тамыздағы № 4 

Нормативтік Қаулысы. 
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№20 тақырып. Қылмыстық сот ісін жүргізу саласындағы 

халықаралық ынтымақтастық.  

Жоспар: 

Құқықтық көмек көрсету тәртібі.  

Адамды ұстап беру (экстрадициялау). 

Қылмыстық қудалауды жалғастыру.  

Шет мемлекеттер соттарының үкімдері мен қаулыларын тану және 

орындау. 

Дайындық материалдары 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі 12-бөлім; 

«Прокуратура туралы» 2017 жылғы 30 маусымдағы № 81-VI ҚР Заңы, 

16-б. 

«Халықаралық құқықтық ынтымақтастықты жүзеге асырған кезде 

заңдардың қолданылуын прокурорлық қадағалауды ұйымдастыру 

туралы нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Бас 

прокурорының 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 166 бұйрығы. 
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III. Тәжірибелік (семинарлық) сабақтардың тақырыптары 

 

№1-тақырып «ҚІЖҚ саласының негіздері» 

Жоспар:  

1. Қылмыстық іс жүргізу құқығының түсінігі, міндеттері және 

мағынасы.  

2. Процестік заң және оның қайнар көздері.  

3. Қылмыстық процестің қағидаттары. 

Дайындық материалдары 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 77-бабы. 

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі, 7-

бабы, 10-31-баптары. 

3. «Қылмыстық сот ісін жүргізуде адамның және азаматтың 

құқықтарын, бостандықтарын соттың қорғауы туралы» Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының 2010 жылғы 25 маусымдағы N 4 

Нормативтік қаулысы;  

4. «Қылмыстық істер бойынша сот ісін жүргізу жариялылығы 

принципін соттардың сақтауы туралы» Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сотының нормативтік қаулысы 2002 жылғы 6 желтоқсан 

N 25; 

5. «Қорғану құқығын реттейтін қылмыстық процестік заңнаманы 

қолдану практикасы туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Сотының нормативтік қаулысы. 2002 жылғы 6 желтоқсан N 26; 

6. «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. 

 

 

№2-тақырып «ҚІЖҚ іс жүргізу негіздері» 

План:  

1. Қылмыстық қудалау. 

2. Ақтау. 

3. Іс бойынша іс жүргізу. 

4. Процестік мерзімдер. 

Дайындық материалдары 

1. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі, 33-

б.,1,2-бөліктері,5-6-тараулар. 

2. «Жеке айыптау істері бойынша сот тәжірибесі туралы» Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы 

N 13 Нормативтік қаулысы. 

3. «Қылмыстық процесті жүргізетін органдардың заңсыз әрекеттері 

салдарынан келтірілген зиянды өтеу жөніндегі заңды қолдану 

тәжірибесі туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
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1999 жылғы 9 шілдедегі N 7 нормативтік қаулысы (1, 4, 7, 9, 11, 

13, 14, 16-тармақтары). 

 

  

№3-тақырып «ҚІЖҚ құқық субъектілік негіздері» 

Жоспар:  

1. Қылмыстық процестің қатысушылары. 

2. Қарсылық білдіру. 

3. Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету.  

4. Өтінішхаттар және шағымдар.  

Дайындық материалдары 

1. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі, 2-

бөлім (7-13-тараулар); 

2. «Қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау 

туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 5 шілдедегі N 

72 Заңы. 

3. «Медиация туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 28 

қаңтардағы № 401-IV Заңы. 

4. «Қылмыстардан жәбірленген адамдардың құқықтары мен 

міндеттерін реттейтін заңды қолдану тәжірибесі туралы» 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 1992 жылғы 24 

сәуірдегі N 2 нормативтік қаулысы. 

5. «Қылмыстық сот ісін жүргізуде адамның және азаматтың 

құқықтарын, бостандықтарын соттың қорғауы туралы» Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының 2010 жылғы 25 маусымдағы N 4 

Нормативтік қаулысы. 

6. «Прокурордың, қылмыстық қудалау органдарының іс-әрекеттері 

(әрекетсіздігі) мен шешімдеріне жасалған шағымдарды соттардың 

қарауы туралы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік 

кодексінің 106-бабы)» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 

2012 жылғы 27 маусымдағы № 3 Нормативтік Қаулысы. 

 

 

№4 тақырып «ҚІЖҚ дәлелдеу негіздері және мәжбүрлеу 

шаралары»  

Жоспар:  

1. Дәлелдемелер және дәлелдеу. 

2. Қылмыстық процестің мәжбүрлеу шаралары.  

Дайындық материалдары 

1. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі, 3-4-

бөлімдер. 

2. «Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін 

арнаулы мекемелерде ұстау тәртібі мен шарттары туралы» 
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Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 30 наурыздағы N 353-І 

Заңы. 

3. «Қылмыстық істер бойынша дәлелдемелерді бағалаудың кейбір 

мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 

2006 жылғы 20 сәуірдегі N 4 Нормативтік қаулысы. 

4. «Қылмыстық істер бойынша сот сараптамасы туралы» Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 26 қарашадағы N 16 

Нормативтік қаулысы. 

5. «Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану 

жөніндегі сот тәжірибесі туралы» Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сотының 1999 жылғы 9 шілдедегі N 8 Нормативтік 

қаулысы. 

6. «Үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасын орындау қағидасын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 

2014 жылғы 29 тамыздағы № 564, Қазақстан Республикасы Бас 

Прокурорының 2014 жылғы 2 қыркүйектегі № 86, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының 2014 

жылғы 4 қыркүйектегі № 290, Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2014 жылғы 11 қыркүйектегі № 394, Қазақстан 

Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2014 жылғы 

12 қыркүйектегі № 4 бірлескен бұйрығы. Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 22 

қыркүйекте № 9741 тіркелді. 

 

 

№5-тақырып «ҚІЖҚ мүліктік қатынастардың негізі»  

Жоспар:  

1. Қылмыстық процестегі мүліктік мәселелер. 

2. Азаматтық талап. 

3. Процестік шығындар. 

Дайындық материалдары 

1. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі, 20, 71 

тараулары.  

2. «Азаматтық талапты қылмыстық процесте қарау туралы» Қазақтан 

Республикасы Жоғарғы Сотының 2005 жылғы 20 маусымдағы N 1 

нормативтік қаулысы. 

3. «Сот тәжiрибесiнде азаматтардың және заңды тұлғалардың ар-

намысы мен абыройын және iскерлiк беделдiлiгiн қорғау 

жөнiндегi заңдылықты қолдану туралы» Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сотының нормативтік қаулысы 1992 жылғы 18 

желтоқсан N 6. 

4. «Республика соттарының денсаулыққа келтірілген зиянды өтеу 

жөніндегі заңнаманы қолдануының кейбір мәселелері туралы» 
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Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 1999 жылғы 9 шілде 

N 9 Нормативтік қаулысы. 

5. «Соттардың моральдық зиянды өтеу жөніндегі заңнаманы 

қолдануы туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 

2015 жылғы 27 қарашадағы № 7 нормативтік қаулысы. 

6. «Қылмыстық iс бойынша iс жүргiзу кезiнде адамдардың шыққан 

шығыстарын өтеудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандағы № 1070 

қаулысы. 

7. «Тергеуден немесе соттан жасырынған күдіктіні, айыпталушыны, 

сотталушыны іздестіруге байланысты жұмсалған сомаларды 

есептеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2014 жылғы 21 қарашадағы № 1220 қаулысы. 

8. «Адвокат көрсеткен заң көмегіне ақы төлеу және қорғау мен 

өкілдік етуге байланысты шығыстарды өтеу қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 

8 желтоқсандағы № 617 бұйрығы. Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігінде 2015 жылғы 21 желтоқсанда № 12434 

болып тіркелді. 

 

 

№6-тақырып «Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеп-

тексеру»  

Жоспар:  

1. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы. 

2. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізудің жалпы шарттары. 

3. Күдікті деп тану және күдіктінің іс-әрекетінің саралануын айқындау. 

4. Тергеу әрекеттері. 

5. Сотқа дейінгі іс жүргізудің аяқталуы. 

Дайындық материалдары 

1. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі, 26-39-

тараулары, 327-б.  

2. «Қылмыстық істер бойынша сот сараптамасы туралы» Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 26 қарашадағы N 16 

Нормативтік қаулысы. 

3. «Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 68-бабын 

қолдану жөнiндегi сот практикасы туралы» Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулысы 2001 

жылғы 21 маусым N 4. 

4. «Қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы арыздар мен 

хабарларды қабылдау және тіркеу, сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-

тексерулердің бірыңғай тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2014 жылғы 
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19 қыркүйектегі № 89 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігінде 2014 жылы 23 қыркүйекте № 9744 тіркелді. 

5. «Құқық қорғау органдардың құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік 

және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен жария емес 

тергеу әрекеттері мен жедел-іздестіру қызметін жүргізу үшін, 

сондай-ақ өздеріне жүктелген өзге де міндеттерді шешу үшін 

қажетті ақпаратты алу қағидалары мен негіздерін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2015 жылғы 21 

желтоқсандағы № 150, Қазақстан Ресубликасы Ішкі істер 

министрінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1119, Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы 

№ 733 және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 

министрінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 21 бірлескен 

бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 

2016 жылы 13 қаңтарда № 12860 болып тіркелді. 

6. «Жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 12 

желтоқсандағы № 565, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 

төрағасының 2014 жылғы 12 желтоқсандағы № 62, Қазақстан 

Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 12 

желтоқсандағы № 892, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

күзет қызметі бастығының 2014 жылғы 15 желтоқсандағы № 146 

және Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті 

төрағасының 2014 жылғы 18 желтоқсандағы № 416 бірлескен 

бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 

2014 жылы 27 желтоқсанда № 10027 тіркелді. 

 

 

№7-тақырып «Қылмыстық іс бойынша бірінші сатыдағы 

сотта іс жүргізу»  

Жоспар:  

1. Соттылық. 

2. Басты сот талқылауын тағайындау. 

3. Басты сот талқылауының жалпы шарттары. 

4. Басты сот талқылауы. 

Дайындық материалдары 

1. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі, 40-46-

тараулар. 

2. «Қылмыстық-процестік заңның сот отырысының хаттамасы 

жөніндегі нормаларын қолдану туралы» Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сотының 2005 жылғы 23 желтоқсандағы N 11 

нормативтік қаулысы. 
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3. «Соттардың қылмыстық істерді қысқартылған тәртіппен қарауы 

туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 

26 қарашадағы N 17 Нормативтік қаулысы. 

4. «Сот үкімі туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 

Нормативтік қаулысы 2002 жылғы 15 тамыз N 19. 

 

 

№8-тақырып «ҚІЖҚ апелляциялық, кассациялық тәртіппен, 

жаңа ашылған мән-жайлар бойынша сот шешімдерін қайта қарау»  

Жоспар:  

1. Соттың үкімдері мен қаулыларын апелляциялық тәртіппен қайта 

қарау.  

2. Соттың үкімдері мен қаулыларын кассациялық тәртіппен қайта қарау.  

 

3. Іс бойынша іс жүргізуді жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта 

бастау.  

Дайындық материалдары 

1. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі, 48-

50-тараулар, 11-бөлім. 

2. «Қылмыстық істерді апелляциялық тәртіппен қарау тәжірибесі 

туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2003 жылғы 

19 желтоқсандағы N 13 нормативтік қаулысы. 

3. «Сот төрелігіне қол жеткізу құқығы және Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының сот актілерін қайта қарау 

бойынша өкілеттіктері туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Сотының 2016 жылғы 15 қаңтардағы № 1 Нормативтік қаулысы. 

 

 

№9-тақырып «ҚІЖҚ ерекше және өзге іс жүргізу» 

Жоспар:  

1. Ерекше іс жүргізу. 

2. Жеке айыптау істері бойынша іс жүргізу ерекшеліктері. 

3. Атқарушылық іс жүргізу. 

4. Процестік келісім жасалған істер бойынша іс жүргізу.  

5. Алқабилер қатысатын істер бойынша іс жүргізу.  

Дайындық материалдары 

1. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі, 47, 

51-тараулар, 13-14-бөлімдер. 

2. «Жеке айыптау істері бойынша сот тәжірибесі туралы» Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы 

N 13 Нормативтік қаулысы. 

3. «Соттардың қылмыстық істер бойынша келісімдік тәртіпте іс 

жүргізу практикасы туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Сотының 2016 жылғы 7 шілдедегі № 4 Нормативтік қаулысы. 
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4. «Алқабилерді қатыстырып қылмыстық істерді қарауды реттейтін 

заңнаманы соттардың қолдану практикасы туралы» Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының 2012 жылғы 23 тамыздағы № 4 

Нормативтік Қаулысы. 

 

 

№10-тақырып «Қылмыстық сот ісін жүргізу саласындағы 

халықаралық ынтымақтастық» 

Жоспар:  

1. Құқықтық көмек көрсету тәртібі. 

2. Адамды ұстап беру «экстрадициялау). 

3. Қылмыстық қудалауды жалғастыру. 

4. Шет мемлекеттер соттарының үкімдері мен қаулыларын тану және 

орындау. 

Дайындық материалдары 

1. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі, 12-

бөлім. 

2. «Прокуратура туралы» 2017 жылғы 30 маусымдағы № 81-VI ҚР Заңы, 

16-б. 

3. «Халықаралық құқықтық ынтымақтастықты жүзеге асырған кезде 

заңдардың қолданылуын прокурорлық қадағалауды ұйымдастыру 

туралы нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Бас 

прокурорының 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 166 бұйрығы. 
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IV. Өзіндік дербес оқуға қалдырылған тақырыптардың тізімі 

 

11..  ҚҚыыллммыыссттыыққ  ппррооццеессттііңң  ттүүссііннііггіі,,  ппәәнніі  жжәәннее  ммііннддееттттеерріі..  

22..  ҚҚыыллммыыссттыыққ  ппррооццеессттііңң  ккееззееңңддеерріі::  ттүүссііннііггііғғ  жжүүййеессіі,,  ммааққссааттыы  ммеенн  

ррееттттііллііггіі..  

33..  ҚҚыыллммыыссттыыққ  ссоотт  ііссіінн  жжүүррггііззууддііңң  ттааррииххии  нныыссааннддааррыы..  

4. Қылмыстық-процестік құқықтың қайнар көздері. 

5. Қылмыстық-процестік заңның уақыт тұрғысында қолданылуы.  

6. Қылмыстық процестің қағидаттарының түсінігі, жүйесі, және 

жіктелуі. 

7. Қылмыстық қудалауды болғызбайтын мән-жайлар. 

8. Қылмыстық қудалауды жүзеге асырмауға мүмкіндік беретін мән-

жайлар. 

9. Жекеше, жекеше-жария, жария айыптау істері. 

10. Қылмыстық процестің қатысушыларының түсінігі және олардың 

жіктелуі.  

11. Қылмыстық істерді біріктіру және бөлектеп алу түсінігі, негіздері 

және шарттары.  

12. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру және қайта бастау 

түсінігі, негіздері және шарттары.  

13. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімдерін үзу.  

1144..  ААззааммааттттыыққ  ттааллаапп  ттүүссііннііггіі,,  ппәәнніі  жжәәннее  ммаағғыыннаассыы..    

1155..  ППррооццеессттіікк  шшыығғыыннддаарр..    

1166..  ППррооццеессттіікк  ммееррззііммддееррддііңң  ттүүссііннііггіі,,  ммаағғыыннаассыы  жжәәннее  ттүүррллеерріі::  

ммееррззііммддееррддіі  еессееппттееуу  ттәәррттііббіі,,  ұұззааррттуу  жжәәннее  ссааққттаауу..    

17. Қылмыстық-процестік құқықтағы ақтау түсінігі.  

18. Қылмыстық процесті жүргізетін органның заңсыз әрекеттерімен 

келтірілген зиянды өтеудің процестік тәртібі.  

19. Қылмыстық процесс қатысушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету түсінігі, мәні және мағынасы. 

20. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге қатысудан шеттету туралы 

өтінішхаттар мен қарсылық білдіру.  

21. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді іске асыратын органдардың 

шешімдері мен әрекеттеріне шағым беру.  

22. Дәлелдемелердің түсінігі мен мәні. Дәлелдемелердің түрлері мен 

дереккөздері.  

23. Дәлелдемелердің қасиеттері. Дәлелдемелердің жіктелуі.  

24. Дәлелдеу процессі. Дәлелдеу пәні мен шектері.  

25. Дәлелдемелерді бағалау түсінігі мен белгілері. Дәлелдемелерді ішкі 

сеніммен бағалаудың мәні.  

26. Қылмыстық-процестік мәжбүрлеу шараларының түсінігі, мәні, 

мағынасы және түрлері.  
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27. Қылмыстық процестің кейбір субъектілеріне қылмыстық-процестік 

мәжбүрлеу шараларын қолдану ерекшеліктері.  

28. Өзге процестік мәжбүрлеу шараларын қолдану үшін негіздер.  

29. Қылмыс жасады деп күдікпен ұстап алынған адамдардың 

құқықтары. Қылмыс жасады деп күдікпен ұстап алудың процестік 

тәртібі.  

30. Бұлтартпау шарасын қолданудың негізі мен шарттары.  

31. Бұлтартпау шарасын қолдану тәртібі.  

32. Бас бостандығын айырумен байланысты емес бұлтартпау шаралары.  

33. Күзетпен ұстау мерзімдері мен оны ұзарту тәртібі.  

34. Бұлтартпау шарасының күшін жою немесе өзгерту.  

35. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталу түсінігі, мәні, мағынасы 

және кезеңдерінің мақсаттары.  

36. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің себептері мен негіздері. 

37. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру кезеңдерінің түсінігі, мәні, міндеттері 

мен мағынасы.   

38. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің жалпы шарттары.  

39. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің міндеттілігі. 

40. Тергеулік.  

41. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізудің орны.  

42. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру іс жүргізудің басталуы.  

43. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталуы.  

44. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің мерзімдері.  

45. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тергушілер тобымен жүргізу. 

46. Анықтау және сотқа дейінгі тергеп-тексерудің хаттамалық нысаны.  

47. Тергеу әрекеттерін жүргізудің жалпы ережелері.  

48. Тергеу әрекеттерінің түсінігі мен жүйесі.  

49. Сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру.  

50. Қылмыстық істер бойынша тергеу әрекеттерінің түсінігі мен 

түрлері.  

51. Күдіктінің әрекетін саралауды анықтау.  

52. Алдын ала тергеуді аяқтаудың түсінігі мен нысандары.  

53. Қылмыстық процесте куәдан (жәбірленушіден) жауап алу және куә 

иммунитеті.  

54. Жәірленуші мен куәнің айғақтарын сақтап қою.  

55. Күдіктіден жауап алу.    

56. Кәмелетке толмаған куә немесе жәбірленушіден жауап алу.  

57. Кәмелетке толмаған күдіктіден жауап алу ерекшеліктері.  

58. Беттестіру. 

59. Тану үшін көрсету. 

60. Жасырын тергеу әрекеттерін санкциялау, жүргізу және нәтижелерін 

ұсыну тәртібі.  

61. Жасырын тергеу әрекеттерінің нәтижелерін бағалау, зерттеу және 

қолдану.  
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62. Адамды немесе орынды жасырын аудио- және (немесе) 

бейнебақылау. 

63. Электр (телекоммуникациялық) байланыс желілері арқылы 

берілетін ақпаратты жасырын бақылау, ұстап қалу және түсіріп алу. 

64. Абоненттер және (немесе) абоненттік құрылғылар арасындағы 

қосылулар туралы ақпаратты жасырын алу. 

65. Компьютерлерден, серверлерден және ақпаратты жинауға, өңдеуге, 

жинақтауға және сақтауға арналған басқа да құрылғылардан 

ақпаратты жасырын түсіріп алу. 

66. Пошта жөнелтілімдері мен өзге де жөнелтілімдерді жасырын 

бақылау. 

67. Орынға жасырын кіру және (немесе) оны қарап-зерттеу. 

68. Адамды немесе орынды жасырын байқауға алу. 

69. Жасырын бақыланатын сатып алу. 

70. Жасырын ендіру және (немесе) қылмыстық әрекетті имитациялау. 

71. Қылмыстық процестегі қарап-тексерудің түрлері.  

72. Оқиға болған орынды қарап-тексеру. 

73. Куәландыру. 

74. Эксгумация. 

75. Сараптама тағайындау. 

76. Сарапта жүргізу. 

77. Сараптама объектілері. 

78. Жеке-дара, комиссиялық сараптама. 

79. Кешенді сараптама. 

80. Қосымша және қайталама сараптама. 

81. Тінту.  

82. Жеке басын тінту. 

83. Алу. 

84. Тергеу эксперименті. 

85. Айғақтарды сол жерде тексеру және нақтылау.  

86. Үлгілерді алу. 

87. Нәрселер мен құжаттарды беру. 

88. Қылмыстық істер бойынша тергеуші мен анықтау органының өзара 

әрекеттесуі.  

89. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталуы.   

90. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру кезінде істі тоқтату.  

91. Қылмыстық істер бойынша айыптау актісі.  

92. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің заңдылығын қадағалау бойынша 

прокурордың өкілеттігі.  

93. Прокурордың айыпталушыны сотқа беруі.  

94. Соттылықтың түсініг, мағынасы және түрлері.  

95. Аудандық және оған теңестірілген соттардың соттылығына жататын 

қылмыстық істер.  
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96. Кәмелетке толмағандар істері бойынша мамандандырылған 

ауданаралық соттардың соттылығына жататын қылмыстық істер. 

97. Қылмыстық істер бойынша мамандандырылған ауданаралық әскери 

сот және әскери гарнизондағы соттардың соттылығына жататын 

қылмыстық істер.  

98. Облыстық және оған теңестірілген соттардың соттылығына жататын 

қылмыстық істер.  

99. ҚР Жоғарғы Соттың соттылығына жататын қылмыстық істер.  

100. Басты сот талқылауын тағайындау кезеңінің түсінігі және 

мағынасы.  

101. Басты сот талқылаудың түсінігі және жалпы шарттарының 

мағынасы.  

102. Сот отырысына дайындық әрекеттер.  

103. Басты сот талқылау кезеңінің түсінігі, оның жүйесі.  

104. Сот тергеуі, оның мәні, мағынасы және тәртібі.  

105. Сот талқылауының бөлігі ретінде сот жарыссөзі.  

106. Үкімнің түсінігі және мағынасы: оның заңдылығы, негізділігі және 

уәжділігі.  

107. Үкім түрлері: оның мазмұны мен нысаны.  

108. Апелляциялық іс жүргізудің түсінігі, мағынасы, міндеті және 

мазмұны.  

109. Апелляциялық сатыдағы шағым мен өтінішхаттарды қараудың 

процестік тәртібі.  

110. Апелляциялық сатының үкімінің күшін жою немесе өзгерту 

негіздері.  

111. Кассациялық сатының іс жүргізуі.  

112. Сот тергеуінің бір жақтылығы және толықсыздығы, үкімнің күшін 

жою және өзгерту негізі ретінде.  

113. Кассациялық және апелляциялық іс жүргізудің ара қатынасы.  

114. Қылмыстық-процестік заңнаманың елеулі бұзылуы, үкімнің күшін 

жою немесе өзгерту негізі ретінде.  

115. Соттың үкiмiн, қаулысын орындауға енгізудің процестік тәртібі.  

116. Үкiмдi орындауға байланысты мәселелердi шешудің тәртібі.  

117. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қылмыстық iстердің 

қайта қаралу түсінігі, мәні, негізі және мерзімі.  

118. Жекеше айыптау істері бойынша іс жүргізу.  

119. Қосымша тергеп-тексеру жүргізу үшін қылмыстық істі қайтарып 

беру.  

120. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің сот тергеуімен ара қатынасы.  

121. Кәмелетке толмағандар істері бойынша іс жүргізу.  

122. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану бойынша 

iс жүргiзу. 

123. Қылмыстық қудалаудан артықшылықтары мен иммунитеті бар 

адамдардың істері бойынша іс жүргізу ерекшеліктері. 
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124. бас бостандығынан айыруға сотталған адамды жазасын өтеу үшін 

азаматы болып табылатын мемлекетке беру.  

125. Қылмыстық процестік жүргізетін органдардың шетел мемлекеттің 

уәкілетті органдарымен өзара әрекеттесу тәртібі.  

126. Экстрадициялық қамақ.  

127. Құқықтық көмек көрсету тәртібімен жүргізілетін процестік және 

өзге де әрекеттер. 

128. Процестік келісім жасалған істер бойынша іс жүргізу.  

129. Алқабилер қатысатын істер бойынша сот іс жүргізуі.  

130. Үкім шығарылғанға дейін тәркілеу туралы іс жүргізу.  
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1. Төлеубекова Б.Қ. Қазақстан Республикасының қылмыстық-

процестік құқығы: Дәрістер курсы \ Жалпы ред.Б.Х.Төлеубекова. – 

2016.-384 б. 

2. Нұрмашев Ү. ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы (Жалпы және 
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Жетi жарғы, 2015. - 944 с. - ISBN 978-601-288-099-1 

6. Когамов М.Ч. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу 

Республики Казахстан: 2014 года (постатейный, к нормам УПК в 

редакции Законов РК от 31 октября и 24 ноября 2015 года) / М.Ч. 

Когамов. — Астана, 2015. – 220с. 

7. Верховный Суд Республики Казахстан. Комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу Республики Казахстан (главы 7, 11, 13, 20, 40-

53, 64-70). Руководитель авторского коллектива - Касимов А.А. 

8. Қылмыстық іс жүргізу актілерінің үлгілері (сотқа дейінгі саты): 

тәжірибелік оқу құралы / Т.Е. Сәрсенбаев. Қарағанды. 2010 

9. Кейс және материалдар оқытушымен сабақ үстінде беріледі 

 

Қосымша материалдар: 

1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының нормативті қаулылары 

(2001-2016).  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

      

1.  РАЗРАБОТАНА И ВНЕСЕНА учебно-методической секцией по 

группе специальностей «Право» при поддержке Бюро по оценке и 

сертификации юристов АО «Университет КАЗГЮУ». 

 

2. УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ протокольным 

решением Республиканского учебно-методического совета высшего и 

послевузовского образования от 30 июня 2016 года. 

 

3. ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ.     

 

4. Типовая учебная программа разработана в соответствии с 

государственным общеобязательным стандартом высшего 

образования утверждённым Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23 августа 2012 г. №1080 и «Типовым 

учебным планом по специальности высшего образования 5B030100 - 

«Юриспруденция», утвержденным Приказом и.о. Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 г. 

№343. 
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специальностей «Право». 
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I. Пояснительная записка 

 

Курс Уголовно-процессуальному праву Республики Казахстан 

(далее – Курс) позволяет студентам изучить фундаментальные основы и 

положения этой отрасли права, достичь понимания базовых принципов, 

процессуальных форм и процедурных режимов, применяемых при 

производстве по уголовным делам. Уверенные знания положений 

Общей части Уголовно-процессуального права Республики Казахстан 

являются необходимым условием дальнейшего изучения дисциплин 

криминального цикла. 

Пререквизиты: теория государства и права; правоохранительные 

органы Республики Казахстан; конституционное право; уголовное право 

(общая часть); гражданское право (общая часть). 

Постреквизиты: практикум по уголовному судопроизводству; 

прокурорский надзор; криминалистика; адвокатура. 

Структурно Курс состоит из 10 (десяти) блоков тем, 

сгруппированных по характеру приобретаемых компетенций:  

 

БЛОК 1 «Основы отрасли УПП» 

Содержание блока:  

1. Понятие, задачи и значение уголовно-процессуального права. 

2. Уголовно-процессуальный закон и его источники.  

3. Принципы уголовного процесса. 

Ожидаемые результаты: Знание источников УПП, их иерархии, знание 

основных терминов, знание принципов и умение их применять. 

 

БЛОК 2 «Основы процедурности в УПП» 

Содержание блока:  

1. Уголовное преследование. 

2. Реабилитация. 

3. Ведение производства по делу. 

4. Процессуальные сроки. 

Ожидаемые результаты: 

1. Знание форм уголовного преследования и умение их диагностировать. 

2. Знание видов сроков, правил их исчисления. 

3. Умение управлять движением уголовного дела. 

 

БЛОК 3 «Основы правосубъектности в УПП» 

Содержание блока:  

1. Участники уголовного процесса. 

2. Отводы. 

3. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса. 

4. Ходатайства и жалобы 

Ожидаемые результаты: 
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1. Знание условий приобретения процессуального статуса. 

2. Умение дифференцировать участников уголовного процесса. 

3. Знание процедур обжалования и ходатайств. 

 

БЛОК 4 «Основы доказывания и принуждения в УПП» 

Содержание блока:  

1. Доказательства и доказывание 

2. Меры уголовного процессуального принуждения 

Ожидаемые результаты: 

1. Знание видов источников доказательств. 

2. Знание элементов процесса доказывания. 

3. Умение оценивать доказательства. 

4. Знание системы мер принуждения. 

5. Умение оценивать обоснованность применения мер принуждения. 

 

БЛОК 5 «Основы имущественных отношений в УПП» 

Содержание блока:  

1. Имущественные вопросы в уголовном процессе. 

2. Гражданский иск. 

3. Процессуальные издержки. 

Ожидаемые результаты: 

1. Знание механизмов защиты имущественных прав в уголовном 

процессе. 

2. Умение применять способы защиты имущественных прав. 

 

БЛОК 6 «Досудебное производство по уголовному делу»  

Содержание блока:  

1. Начало досудебного расследования. 

2. Общие условия досудебного производства. 

3. Признание лица подозреваемым и определение квалификации деяния 

подозреваемого. 

4. Следственные действия. 

5. Окончание досудебного производства. 

Ожидаемые результаты:  

1. Знание поводов и оснований для начала досудебного расследования. 

2. Знание общих условий досудебного производства. 

3. Умение применять порядок признания лица подозреваемым и 

правильно определять квалификацию подозреваемого. 

4. Знание понятия, системы и общих условий производства 

следственных действий.  

5. Умение производить следственные действия в соответствии с  УПК 

РК. 

6. Знание общих условий досудебного расследования. 

7. Умение определять подследственность уголовных дел. 
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8. Знание форм окончания досудебного расследования, процессуального 

порядка прекращения уголовного дела и требований к составлению 

обвинительного акта. 

 

БЛОК 7 «Производство в суде первой инстанции по 

уголовному делу» 

Содержание блока:  

1. Подсудность. 

2. Назначение главного судебного разбирательства. 

3. Общие условия главного судебного разбирательства. 

4. Главное судебное разбирательство. 

Ожидаемые результаты:  

1. Умение определять подсудность. 

2. Знание назначения главного судебного разбирательства и его общих 

условий. 

3. Знание этапов главного судебного разбирательства. 

4. Умение управлять ходом главного судебного разбирательства.  

 

БЛОК 8 «Пересмотр решений суда в апелляционном, 

кассационном порядках, по вновь открывшимся обстоятельствам в 

УПП» 

Содержание блока:  

1. Пересмотр приговоров и постановлений суда в апелляционном 

порядке. 

2. Пересмотр приговоров и постановлений суда в кассационном порядке. 

3. Возобновление производства по делу ввиду вновь открывшихся 

обстоятельств. 

Ожидаемые результаты:  

1. Умение оценивать действия по подаче апелляционной жалобы 

(кейсы). 

2. Умение оценивать законность решения суда апелляционной 

инстанции (кейс). 

3. Умение оценивать законность решения суда кассационной инстанции. 

4. Умение оценивать основания для возбуждения производства по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

БЛОК 9 «Особые и иные производства в УПП» 

Содержание блока:  

1. Особые производства. 

2. Особенности производства по делам частного обвинения. 

3. Исполнительное производство. 

4. Производство по делам, по которым заключено процессуальное 

соглашение. 

5. Производство по делам с участием присяжных заседателей. 
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Ожидаемые результаты:  

1. Умение оценивать решения органа, ведущего уголовный процесс при 

применении принудительных мер медицинского характера к 

невменяемым. 

2. Умение оценивать решения органа, ведущего уголовный процесс по 

делам лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом от уголовного 

преследования. 

3. Умение оценивать законность действий судьи по делам частного 

обвинения. 

4. Умение оценивать законность действий следователя по делам 

несовершеннолетних (кейс). 

5. Умение оценивать действия органа, исполняющего приговор (кейс). 

 

БЛОК 10 «Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства» 

1. Порядок оказания правовой помощи. 

2. Экстрадиция. 

3. Продолжение уголовного преследования. 

4. Признание и исполнение приговоров и постановлений судов 

иностранных государств. 

Ожидаемые результаты:  

1. Знание порядка взаимодействия с иностранным государством в сфере 

оказания правовой помощи.   

2. Умение оценивать действий прокурора о направлении материалов 

дела для продолжения уголовного преследования в иностранное 

государство. 

3. Умение применять экстрадиционный арест. 

 

ЦЕЛЬ КУРСА. Сформировать представление об отрасли уголовно-

процессуального права и ее месте в системе национального права. 

Сформировать устойчивый навык применения фундаментальных 

положений уголовно-процессуального законодательства. Формирование 

способности у студентов выносить суждения на основе неполной или 

ограниченной информации, а также навыка прогнозирования 

последствий применения конкретных норм уголовно-процессуального 

права. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И ФОРМАТ. Все контактные аудиторные часы 

проходят в виде обсуждения конкретных тем согласно тематическому 

плану. Каждое аудиторное занятие иллюстрируется конкретной 

правовой ситуацией или анализом конкретной нормы (института) права, 

дается возможность обсудить совместно с преподавателем ход решения 

кейса по теме занятия. 
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II. Тематика лекционных занятий 

 

Тема № 1. Понятие, задачи и значение уголовно-процессуального 

права. Уголовно-процессуальный закон и его источники. 

Содержание темы 

Основные отличия отрасли УПП от других отраслей права. Примеры 

влияния уголовного процесса на материальные отрасли права и 

наоборот. Иерархия источников УПП. Ориентация в тексте УПК РК. 

Материалы для подготовки 

Конституции Республики Казахстан, ст. 77.  

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, ст. 7.  

 

Тема № 2. Принципы уголовного процесса. 

Содержание темы 

Разбор конкретных принципов УПП и связь с гарантиями их реализации. 

Примеры нарушений принципов (явных и неявных). 

Материалы для подготовки 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, ст. 10-31; 

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

6 декабря 2002 года № 25 «О соблюдении принципа гласности 

судопроизводства по уголовным делам». 

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

6 декабря 2002 года № 26 «О практике применения уголовно-

процессуального законодательства, регулирующего право на защиту». 

Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 

от 25 июня 2010 года № 4 «О судебной защите прав, свобод человека 

и гражданина в уголовном судопроизводстве». 

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

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

некоторых норм законодательства, регламентирующего вопросы защиты 

государственных секретов». 

 

Тема №3. Уголовное преследование. Реабилитация. 

Содержание темы 

Различия в формах уголовного преследования. Определение формы 

преследования по конкретным составам. Процедура реабилитации. 

Материалы для подготовки 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, гл. 3-4. 

Нормативное постановление Пленума Верховного Суда Республики 

Казахстан от 9 июля 1999 года № 7 «О практике применения 

законодательства по возмещению вреда, причиненного незаконными 

действиями органов, ведущих уголовный процесс». 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P02000025S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P02000025S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P02000026S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P02000026S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P130000003S
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P130000003S
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P130000003S
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P99000007S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P99000007S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P99000007S_


38 
 

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

25 декабря 2006 года № 13 «О судебной практике по делам частного 

обвинения». 

 

Тема №4. Ведение производства по делу. Процессуальные сроки. 

Содержание темы 

Прекращение производства, схемы соединения и выделения уголовных 

дел. Схема исчисления сроков в единицах измерения. Разница в начале о 

моменте окончания сроков. 

Материалы для подготовки 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, главы 5-6. 

 

Тема №5. Участники уголовного процесса. Отводы.  

Содержание темы 
Система участников (соотношение между собой). Разница между родом 

деятельности и процессуальным статусом. Раскрытие отдельных 

статусов. Алгоритм применения оснований отвода. Группы риска в 

отводах, очередность отводов. Примеры отводов в разных случаях. 

Материалы для подготовки 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, главы 7-11. 

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

24 апреля 1992 года № 2 «О практике применения законодательства, 

регламентирующего права и обязанности лиц, потерпевших от 

преступлений». 

Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 года № 401-IV  «О 

медиации». 

 

Тема №6. Обеспечение безопасности участников уголовного 

процесса. Ходатайства и жалобы. 

Содержание темы 

Виды мер безопасности и их практическая реализация. Основания и 

порядок обжалования. Алгоритмы использования жалоб и ходатайств. 

Материалы для подготовки 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, гл. 12-13. 

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года № 72  «О 

государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе». 

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

25 июня 2010 года № 4 «О судебной защите прав, свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве». 

Нормативное Постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

27 июня 2012 года № 3 «О рассмотрении судами жалоб на действия 

(бездействие) и решения прокурора, органов следствия и дознания (ст. 

109 УПК)». 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P06000013S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P06000013S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P92000002S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P92000002S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P92000002S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/T1000001108
http://adilet.zan.kz/rus/docs/T1000001108
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z000000072_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z000000072_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P10000004S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P10000004S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P120000003S
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P120000003S
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P120000003S
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Тема №7. Доказательства и доказывание. 

Содержание темы 

Определение видов источников доказательств. Отсев недопустимых 

доказательств. НТС в доказывании. Применение критериев оценки 

доказательства. 

Материалы для подготовки 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, раздел 3. 

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

26 ноября 2004 года № 16 «О судебной экспертизе по уголовным 

делам». 

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

20 апреля 2006 года № 4 «О некоторых вопросах оценки доказательств 

по уголовным делам». 

 

Тема №8. Меры уголовного процессуального принуждения. 

Содержание темы 

Система мер принуждения. Задержание. Система мер пресечения и 

режим их применения. Процедура и сроки содержания под стражей, 

сопряженного с залогом. Иные меры принуждения. 

Материалы для подготовки 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, раздел 4. 

Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года № 353-I  «О порядке 

и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, 

обеспечивающих временную изоляцию от общества». 

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

9 июля 1999 года № 8  «О судебной практике по применению 

принудительных мер медицинского характера». 

Совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 

29 августа 2014 года № 564, Генерального Прокурора Республики 

Казахстан от 2 сентября 2014 года № 86, Председателя Комитета 

национальной безопасности Республики Казахстан от 4 сентября 2014 

года № 290, Министра финансов Республики Казахстан от 11 сентября 

2014 года № 394 и Председателя Агентства Республики Казахстан по 

делам государственной службы и противодействию коррупции от 12 

сентября 2014 года № 4. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 22 сентября 2014 года № 9741 «Правила 

исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста».  

 

Тема №9. Имущественные вопросы в уголовном процессе. 

Содержание темы 

Производство конфискации до вынесения приговора. Фонд компенсации 

вреда потерпевшим. 

Материалы для подготовки 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P04000016S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P04000016S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P06000004S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P06000004S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000353_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000353_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000353_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P99000008S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P99000008S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14C0009741
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14C0009741
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Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, ст. 173, гл. 71.  

 

Тема №10. Гражданский иск. Процессуальные издержки. 

Содержание темы 
Порядок предъявления иска.  

Предмет гражданского иска и порядок его рассмотрения. Исчисление 

сумм, подлежащих возмещению.  

Материалы для подготовки 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, раздел 5. 

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

20 июня 2005 года № 1 «О рассмотрении гражданского иска в уголовном 

процессе». 

Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 

18 декабря 1992 года № 6 «О применении в судебной практике 

законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации 

физических и юридических лиц». 

Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 

9 июля 1999 года № 9 «О некоторых вопросах применения судами 

Республики законодательства по возмещению вреда, причиненного 

здоровью». 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 

года № 1070 «О некоторых вопросах возмещения расходов лицам, 

понесенных при производстве по уголовному делу». 

Нормативное постановление Правительства Республики Казахстан от 21 

ноября 2014 года № 1220 «Об утверждении Правил исчисления сумм, 

израсходованных в связи с розыском подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, скрывшихся от следствия или суда». 

Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 

27 ноября 2015 года № 7 «О применении судами законодательства о 

возмещении морального вреда». 

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 8 декабря 2015 

года № 617. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан 21 декабря 2015 года № 12434 «Об утверждении Правил 

оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения 

расходов, связанных с защитой и представительством». 

 

Тема №11. Начало досудебного расследования. Общие условия 

досудебного производства. Признание лица подозреваемым и 

определение квалификации деяния подозреваемого. 

Содержание темы 
Разграничение поводов и оснований для начала досудебного 

расследования. Общие условия досудебного производства. Применение 

порядка признания лица подозреваемым и правильно определять 

квалификацию подозреваемого. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P05000001S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P05000001S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400001070
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400001070
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400001220
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400001220
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400001220
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P150000007S
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P150000007S
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012434
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012434
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012434
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Материалы для подготовки 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, гл. 23-25. 

Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан «Об 

утверждении Правил приема и регистрации заявления, сообщения или 

рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого 

реестра досудебных расследований» от 19 сентября 2014 года № 89. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 

сентября 2014 года, № 9744. 

 

Тема №12. Допрос и очная ставка. Осмотр. Опознание. Негласные 

следственные действия. Проверка и уточнение показаний на месте. 

Следственный эксперимент. 

Содержание темы 

Понятие, система и общие условия производства следственных 

действий. Депонирование показаний и дистанционный допрос. Условия 

предъявления для опознания. Повторное опознание. Порядок 

проведения негласных следственных действий. Условия производства 

проверки показаний на месте. 

Материалы для подготовки 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, гл. 26, 27, 29, 

30, 32 УПК РК. 

Совместный приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 

21 декабря 2015 года № 150 и Министра внутренних дел Республики 

Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1119 и Министра финансов 

Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 733 и Министра по 

делам государственной службы Республики Казахстан от 30 декабря 

2015 года № 21 «Об утверждении Правил и оснований получения 

правоохранительными органами из системы информационного обмена 

правоохранительных, специальных государственных и иных органов 

информации, необходимой для проведения негласных следственных 

действий и оперативно-розыскной деятельности, а также для решения 

иных возложенных на них задач». 

Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 

декабря 2014 года № 565, Начальника Службы государственной охраны 

Республики Казахстан от 15 декабря 2014 года № 146, Председателя 

Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и 

противодействию коррупции от 18 декабря 2014 года № 62, 

Председателя Комитета национальной безопасности Республики 

Казахстан от 18 декабря 2014 года № 416 и Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 892 

«Об утверждении Правил проведения негласных следственных 

действий». 

 

https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
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Тема №13. Обыск и выемка. Предоставление предметов и 

документов. Эксгумация. Освидетельствование. Изъятие образцов 

для сравнительного исследования. Назначение экспертизы. 

Содержание темы 

Отличие уголовно-процессуальное освидетельствования от судебно-

медицинского и административного освидетельствования. Отказ 

подозреваемого от участия в следственном эксперименте. 

Процессуальная природа образцов для сравнительного исследования. 

Материалы для подготовки 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, гл. 27-28, 31, 

33-35;  

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

26 ноября 2004 года № 16 «О судебной экспертизе по уголовным 

делам». 

 

Тема №14. Окончание досудебного производства. 

Содержание темы 

Стадии и механизм принятия решения о прекращении уголовного дела. 

Требование к структуре  содержанию постановления о прекращении 

уголовного дела и обвинительному акту. 

Материалы для подготовки 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, гл. 36-39, ст. 

327. 

Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 

21 июня 2001 года № 4 «О судебной практике по применению статьи 68 

Уголовного кодекса Республики Казахстан». 

 

Тема №15. Подсудность. Назначение главного судебного 

разбирательства. Общие условия главного судебного 

разбирательства. Главное судебное разбирательство. 

Содержание темы 
Определение подсудности уголовных дел. Процессуальный порядок и 

сроки назначения главного судебного разбирательства. Особенности 

назначения судебного заседания по делам с участием присяжных 

заседателях. Проведение предварительного слушания. Общие условия 

главного судебного разбирательства. Распорядок, стадии и пределы 

главного судебного разбирательства. Стадии и механизм постановления 

приговора суда. 

Материалы для подготовки 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, гл. 40-46. 

Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 

26 ноября 2004 года № 17 «О рассмотрении судами уголовных дел в 

сокращенном порядке». 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P04000016S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P04000016S_
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Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 

15 августа 2002 года № 19 «О судебном приговоре». 

 

Тема №16. Пересмотр приговоров и постановлений суда в 

апелляционном порядке. Пересмотр приговоров и постановлений 

суда в кассационном порядке. Возобновление производства по делу 

ввиду вновь открывшихся обстоятельств. 

Содержание темы 
Порядок апелляционного обжалования и принесения ходатайств о 

пересмотре приговоров и постановлений суда в апелляционном порядке.  

Механизм рассмотрения дел по аппеляционным жалобам, ходатайствам.  

Особенности производства в апелляционной инстанции дел, 

рассмотренных судом с участием присяжных заседателей.  Порядок 

кассационного обжалования и опротестования.  Механизм рассмотрения 

дел по кассационным жалобам, ходатайствам. Механизм возобновления 

производства по делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств. 

Материалы для подготовки 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, гл. 48-49, 52-

53; 

Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 

19 декабря 2003 года  № 13 «О практике рассмотрения уголовных дел в 

апелляционном порядке». 

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

15 января 2016 года № 1 «О праве доступа к правосудию и правомочиях 

Верховного Суда Республики Казахстан по пересмотру судебных 

актов». 

 

Тема №17. Особые производства. 

Содержание темы 

Судопроизводство по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера к невменяемым. Особенности производства по 

делам об уголовных проступках. Производство по делам 

несовершеннолетних. Производство по делам лиц, обладающих 

привилегиями и иммунитетом от уголовного преследования. 

Материалы для подготовки 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, раздел 11.  

 

Тема №18. Производство по делам частного обвинения. 

Исполнительное производство по уголовным делам. Производство 

по делам, по которым заключено процессуальное соглашение. 

Содержание темы 
Механизм производства по делам частного обвинения. Производство по 

исполнению приговоров и постановлений суда по уголовным делам. 
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Порядок заключения процессуального соглашения. Механизм 

рассмотрения уголовных дел в согласительном производстве в суде.  

Материалы для подготовки 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, главы 47, 51, 

раздел 13. 

Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 

25 декабря 2006 года №13 «О судебной практике по делам частного 

обвинения». 

Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 

7 июля 2016 года № 4 «О практике рассмотрения судами уголовных дел 

в согласительном производстве». 

 

Тема №19. Производство по делам с участием присяжных 

заседателей. 

План: 

Процессуальная форма отбора кандидатов в присяжные заседатели. 

Процессуальная форма разбирательства дела с участием присяжных 

заседателей. 

Материалы для подготовки 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, раздел 14. 

Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 

23 августа 2012 года № 4 «О практике применения судами 

законодательства, регламентирующего производство по уголовным 

делам с участием присяжных заседателей». 

 

Тема №20. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 

План: 

Порядок оказания правовой помощи. Экстрадиция. Продолжение 

уголовного преследования. Признание и исполнение приговоров и 

постановлений судов иностранных государств. 

Материалы для подготовки 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, раздел 12. 

Закон РК «О Прокуратуре» от 30 июня 2017 года, № 81-VI, ст. 16. 

Приказ Генерального Прокурора от 30 декабря 2014 года № 166 «Об 

утверждении Инструкции об организации прокурорского надзора за 

применением законов при осуществлении международного правового со

трудничества».
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III. Тематика практических (семинарских) занятий 

 

Тема 1 «Основы отрасли УПП» 

План:  

1. Понятие, задачи и значение уголовно-процессуального права. 

2. Уголовно-процессуальный закон и его источники.  

3. Принципы уголовного процесса. 

Материалы для подготовки 

1. Конституции Республики Казахстан, ст. 77. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, ст. 7, 

10-31. 

3. Нормативное постановление Верховного суда Республики 

Казахстан от 25 июня 2010 года № 4 «О судебной защите прав, свобод 

человека и гражданина в уголовном судопроизводстве». 

4. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 

Казахстан от 6 декабря 2002 года № 25 «О соблюдении принципа 

гласности судопроизводства по уголовным делам». 

5. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 

Казахстан от 6 декабря 2002 года N 26 «О практике применения 

уголовно-процессуального законодательства, регулирующего право на 

защиту». 

6. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 

Казахстан от 13 декабря 2013 года № 3 «О применении в уголовном 

судопроизводстве некоторых норм законодательства, 

регламентирующего вопросы защиты государственных секретов». 

 

Тема 2 «Основы процедурности в УПП» 

План:  

1. Уголовное преследование. 

2. Реабилитация. 

3. Ведение производства по делу. 

4. Процессуальные сроки. 

Материалы для подготовки 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, главы 

3-6. 

2. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 

Казахстан от 25 декабря 2006 года № 13 «О судебной практике по делам 

частного обвинения». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан 

от 9 июля 1999 года № 7 «О практике применения законодательства по 

возмещению вреда, причиненного незаконными действиями органов, 

ведущих уголовный процесс». 

 

  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P02000025S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P02000025S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P02000026S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P02000026S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P02000026S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P130000003S
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P130000003S
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P130000003S
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P06000013S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P06000013S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P99000007S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P99000007S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P99000007S_
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Тема 3 «Основы правосубъектности в УПП» 

План:  

 1. Участники уголовного процесса. 

 2. Отводы. 

 3. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса. 

 4. Ходатайства и жалобы. 

Материалы для подготовки 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, раздел 

2 (Главы 7-13). 

2. Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года N 72  «О 

государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе». 

3. Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 года № 401-IV  «О 

медиации». 

4. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 

Казахстан от 24 апреля 1992 года № 2 «О практике применения 

законодательства, регламентирующего права и обязанности лиц, 

потерпевших от преступлений». 

5. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 

Казахстан от 25 июня 2010 года № 4 «О судебной защите прав, свобод 

человека и гражданина в уголовном судопроизводстве». 

5. Нормативное Постановление Верховного Суда Республики 

Казахстан от 27 июня 2012 года № 3 «О рассмотрении судами жалоб на 

действия (бездействие) и решения прокурора, органов следствия и 

дознания (ст. 109 УПК)». 

 

Тема 4 «Основы доказывания и принуждения в УПП» 

План:  

1. Доказательства и доказывание. 

2. Меры уголовного процессуального принуждения. 

Материалы для подготовки 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, раздел 

3-4. 

2. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 

Казахстан от 9 июля 1999 года № 8  «О судебной практике по 

применению принудительных мер медицинского характера». 

3. Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года № 353-I  «О 

порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, 

обеспечивающих временную изоляцию от общества». 

4. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 

Казахстан от 20 апреля 2006 года № 4 «О некоторых вопросах оценки 

доказательств по уголовным делам». 

5. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 

Казахстан от 26 ноября 2004 года № 16 «О судебной экспертизе по 

уголовным делам». 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z000000072_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z000000072_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/T1000001108
http://adilet.zan.kz/rus/docs/T1000001108
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P92000002S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P92000002S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P92000002S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P10000004S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P10000004S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P120000003S
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P120000003S
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P120000003S
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P99000008S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P99000008S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000353_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000353_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000353_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P06000004S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P06000004S_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P04000016S_
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6. Совместный приказ Министра внутренних дел Республики 

Казахстан от 29 августа 2014 года № 564, Генерального Прокурора 

Республики Казахстан от 2 сентября 2014 года № 86, Председателя 

Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 4 

сентября 2014 года № 290, Министра финансов Республики Казахстан от 

11 сентября 2014 года № 394 и Председателя Агентства Республики 

Казахстан по делам государственной службы и противодействию 

коррупции от 12 сентября 2014 года № 4. Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 сентября 2014 года № 

9741 «Правила исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста».  

 

Тема 5 «Основы имущественных отношений в УПП» 

План:  

1. Имущественные вопросы в уголовном процессе. 

2. Гражданский иск. 

3. Процессуальные издержки. 

Материалы для подготовки 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, главы 

20, 71.  

2. Нормативное постановление Верховного суда Республики 

Казахстан от 18 декабря 1992 года № 6 «О применении в судебной 

практике законодательства о защите чести и, достоинства и деловой 

репутации физических и юридических лиц». 

3. Нормативное постановление Верховного суда Республики 

Казахстан от 9 июля 1999 года № 9 «О некоторых вопросах применения 

судами Республики законодательства по возмещению вреда, 

причиненного здоровью». 

4. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 

Казахстан от 20 июня 2005 года N 1 «О рассмотрении гражданского иска 

в уголовном процессе». 

5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 

октября 2014 года № 1070 «О некоторых вопросах возмещения расходов 

лицам, понесенных при производстве по уголовному делу». 

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 

ноября 2014 года № 1220 «Об утверждении Правил исчисления сумм, 

израсходованных в связи с розыском подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, скрывшихся от следствия или суда». 

7. Нормативное постановление Верховного суда Республики 

Казахстан от 27 ноября 2015 года № 7 «О применении судами 

законодательства о возмещении морального вреда» 

8. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 8 декабря 

2015 года № 617. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан 21 декабря 2015 года № 12434 «Об утверждении Правил 
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оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения 

расходов, связанных с защитой и представительством». 

 

Тема 6 «Досудебное производство по уголовному делу»  

План:  

1. Начало досудебного расследования. 

2. Общие условия досудебного производства. 

3. Признание лица подозреваемым и определение квалификации 

деяния подозреваемого. 

4. Следственные действия. 

5. Окончание досудебного производства. 

Материалы для подготовки 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, главы 

23-39, ст. 327 УПК РК.  

2. Нормативное постановление Верховного суда Республики 

Казахстан от 21 июня 2001 года № 4 «О судебной практике по 

применению статьи 68 Уголовного кодекса Республики Казахстан». 

3. Нормативное постановление Верховного суда Республики 

Казахстан от 26 ноября 2004 года № 5 «О судебной экспертизе по 

уголовным делам». 

4. Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан «Об 

утверждении Правил приема и регистрации заявления, сообщения или 

рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого 

реестра досудебных расследований» от 19 сентября 2014 года № 89. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 

сентября 2014 года № 9744. 

5. Совместный приказ Генерального Прокурора Республики 

Казахстан от 21 декабря 2015 года № 150 и Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1119 и Министра 

финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 733 и 

Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 

30 декабря 2015 года № 21 «Об утверждении Правил и оснований 

получения правоохранительными органами из системы 

информационного обмена правоохранительных, специальных 

государственных и иных органов информации, необходимой для 

проведения негласных следственных действий и оперативно-розыскной 

деятельности, а также для решения иных возложенных на них задач». 

6. Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан 

от 12 декабря 2014 года № 565, Начальника Службы государственной 

охраны Республики Казахстан от 15 декабря 2014 года № 146, 

Председателя Агентства Республики Казахстан по делам 

государственной службы и противодействию коррупции от 18 декабря 

2014 года № 62, Председателя Комитета национальной безопасности 

Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 416 и Министра 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012434
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внутренних дел Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 892 

Об утверждении Правил проведения негласных следственных действий. 

 

Тема 7 «Производство в суде первой инстанции по уголовному 

делу» 

План:  

1. Подсудность. 

2. Назначение главного судебного разбирательства. 

3. Общие условия главного судебного разбирательства. 

4. Главное судебное разбирательство. 

Материалы для подготовки 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, главы 

40-46. 

2. Нормативное постановление Верховного суда Республики 

Казахстан от 15 августа 2002 года № 19 «О судебном приговоре». 

3. Нормативное постановление Верховного суда Республики 

Казахстан от 26 ноября 2004 года № 17 «О рассмотрении судами 

уголовных дел в сокращенном порядке». 

4. Нормативное постановление Верховного суда Республики 

Казахстан от 23 декабря 2005 года № 11 «О применении норм уголовно-

процессуального законодательства о протоколе судебного заседания».   

 

Тема 8 «Пересмотр решений суда в апелляционном, 

кассационном порядках, по вновь открывшимся обстоятельствам в 

УПП» 

План:  

1. Пересмотр приговоров и постановлений суда в апелляционном 

порядке. 

2. Пересмотр приговоров и постановлений суда в кассационном 

порядке. 

3. Возобновление производства по делу ввиду вновь открывшихся 

обстоятельств. 

Материалы для подготовки 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахста, главы 

48-49, 52-53; 

2. Нормативное постановление Верховного суда Республики 

Казахстан от 19 декабря 2003 года  № 13 «О практике рассмотрения 

уголовных дел в апелляционном порядке». 

3. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 

Казахстан от 15 января 2016 года № 1 «О праве доступа к правосудию и 

правомочиях Верховного Суда Республики Казахстан по пересмотру 

судебных актов». 
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Тема 9 «Особые и иные производства в УПП» 

План:  

1. Особые производства. 

2. Особенности производства по делам частного обвинения. 

3. Исполнительное производство. 

4. Производство по делам, по которым заключено процессуальное 

соглашение. 

5. Производство по делам с участием присяжных заседателей. 

Материалы для подготовки 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, 47, 

раздел 9, 11, 13. 

2. Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261-IV 

«Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»  

3. Нормативное постановление Верховного суда Республики 

Казахстан от 20 июня 2005 года № 2 «О некоторых вопросах 

применения судами законодательства об исполнительном 

производстве». 

4. Нормативное постановление Верховного суда Республики 

Казахстан от 25 декабря 2006 года №13 «О судебной практике по делам 

частного обвинения».  

5. Нормативное постановление Верховного суда Республики 

Казахстан от 23 августа 2012 года № 4 «О практике применения судами 

законодательства, регламентирующего производство по уголовным 

делам с участием присяжных заседателей». 

6. Нормативное постановление Верховного суда Республики 

Казахстан от 7 июля 2016 года № 4 «О практике рассмотрения судами 

уголовных дел в согласительном производстве». 

 

Тема 10 «Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства» 

План:  

1. Порядок оказания правовой помощи. 

2. Экстрадиция. 

3. Продолжение уголовного преследования. 

4. Признание и исполнение приговоров и постановлений судов 

иностранных государств. 

Материалы для подготовки 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, раздел 

12. 

2. Закон РК «О Прокуратуре» от 30 июня 2017 года № 81-VI, ст. 16. 

3. Приказ Генерального Прокурора от 30 декабря 2014 года № 166 

«Об утверждении Инструкции об организации прокурорского надзора за 

применением законов при осуществлении международного правового со

трудничества». 
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IV. Примерный перечень тем, отведенных на самостоятельное 

изучение 

 

11..  ППоонняяттииее,,  ппррееддммеетт  ии  ззааддааччии  ууггооллооввннооггоо  ппррооццеессссаа..  

22..  ССттааддииии  ууггооллооввннооггоо  ппррооццеессссаа::  ппоонняяттииее,,  ссииссттееммаа,,  ццееллии  ии  

ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь..  

33..  ИИссттооррииччеессккииее  ффооррммыы  ууггооллооввннооггоо  ссууддооппррооииззввооддссттвваа..  

4. Источники уголовно-процессуального права. 

5. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в 

пространстве и по лицам. 

6. Понятия, система и классификация принципов уголовного 

процесса. 

7. Обстоятельства, исключающие уголовное преследование. 

8. Обстоятельства, позволяющие не осуществлять уголовное 

преследование. 

9. Дела частного, частно-публичного  и публичного обвинения. 

10. Понятие участников уголовного процесса и их классификация. 

11. Понятие, основания и условия соединения и выделения уголовных 

дел. 

12. Понятие, основания и условия приостановления и возобновления 

производства по уголовному делу. 

13. Прерывание сроков досудебного расследования. 

1144..  ППоонняяттииее,,  ппррееддммеетт  ии  ззннааччееннииее  ггрраажжддааннссккооггоо  ииссккаа..    

1155..  ППррооццеессссууааллььнныыее  ииззддеерржжккии..    

1166..  ППоонняяттииее,,  ззннааччееннииее  ии  ввииддыы  ппррооццеессссууааллььнныыхх  ссррооккоовв::  ппоорряяддоокк  иихх  

ииссччииссллеенниияя,,  ппррооддллеенниияя  ии  ввооссссттааннооввллеенниияя..  

17. Понятие реабилитации в уголовно-процессуальном праве. 

18. Процессуальный порядок возмещения вреда, причиненного 

незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс. 

19. Понятие, сущность и значение обеспечения безопасности 

участников уголовного процесса. 

20. Отводы и ходатайства об устранении от участия в производстве по 

уголовному делу. 

21. Обжалование решений и действий органов и должностных лиц, 

осуществляющих производство по уголовному делу. 

22. Понятие и сущность доказательств. Виды и источники 

доказательств. 

23. Свойства доказательств. Классификация доказательств. 

24. Процесс доказывания. Предмет и пределы доказывания. 

25. Понятие и критерии оценки доказательств. Сущность внутреннего 

убеждения в оценке доказательств. 

26. Понятие, сущность, значение и виды мер уголовно-

процессуального принуждения. 
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27. Особенности применения уголовно-процессуального принуждения 

в отношении некоторых субъектов уголовного процесса. 

28. Основания для применения иных мер процессуального 

принуждения. 

29. Права граждан на задержании лиц, совершивших преступление. 

Процессуальный порядок задержания лица, подозреваемого в 

совершении преступления. 

30. Основания и условия применения мер пресечения.  

31. Порядок применения мер пресечения.  

32. Меры пресечения, не связанные с лишением свободы. 

33. Сроки содержание под стражей и порядок его продления. 

34. Отмена или изменение меры пресечения. 

35. Понятие, сущность, значение и цели стадии начала досудебного 

расследования. 

36. Поводы и основания досудебного расследования. 

37. Понятие, сущность, задачи и значение стадии досудебного 

расследования.  

38. Общие условия досудебного расследования. 

39. Обязательность досудебного расследования. 

40. Подследственность.  

41. Место производства досудебного расследования. 

42. Начало производства досудебного расследования.  

43. Окончание досудебного расследования.  

44. Срок досудебного расследования. 

45. Производство досудебного расследования группой следователей.  

46. Дознание и протокольная форма досудебного расследования. 

47. Общие правила производства следственных действий.  

48. Понятие и система следственных действий. 

49. Ускоренное досудебное расследование. 

50. Понятие и виды следственных действий по уголовным делам. 

51. Определение квалификации деяния подозреваемого. 

52. Понятие и формы окончания предварительного расследования.  

53. Допрос свидетеля (потерпевшего) в уголовном процессе и 

свидетельский иммунитет. 

54. Депонирование показаний потерпевшего и свидетеля. 

55. Допрос подозреваемого.   

56. Допрос несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего. 

57. Особенности допроса несовершеннолетних подозреваемых. 

58. Очная ставка. 

59. Предъявление для опознания. 

60. Порядок санкционирования, проведения и предствадения 

результатов негласных следственных действий. 

61. Оценка, исследование и использование результатов негласных 

следственных действий. 
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62. Негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места. 

63. Негласные контроль, перехват и снятие информации, 

передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) 

связи. 

64. Негласное получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

65. Негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других 

устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и 

хранения информации. 

66. Негласный контроль почтовых и иных отправлений. 

67. Негласные проникновение и (или) обследование места. 

68. Негласное наблюдение за лицом или местом. 

69. Негласный контрольный закуп. 

70. Негласные внедрение и (или) имитация преступной деятельности. 

71. Виды осмотров в уголовном процессе. 

72. Осмотр места происшествия. 

73. Освидетельствование. 

74. Эксгумация. 

75. Назначение экспертизы. 

76. Производство экспертизы. 

77. Объекты экспертизы. 

78. Единоличная, комиссионная экспертиза. 

79. Комплексная экспертиза. 

80. Дополнительная и повторная экспертиза. 

81. Обыск.  

82. Личный обыск. 

83. Выемка. 

84. Следственный эксперимент. 

85. Проверка  показаний на месте. 

86. Получение образцов. 

87. Представление предметов и документов. 

88. Взаимодействие следователя и органов дознания по уголовным 

делам. 

89. Окончание досудебного расследования.   

90. Прекращение дела в ходе досудебного расследования. 

91. Обвинительный акт по уголовным делам. 

92. Полномочия прокурора по надзору за законностью производства 

досудебного расследования. 

93. Предание обвиняемого суду прокурором. 

94. Понятие, значение и виды подсудности 

95. Уголовные дела, подсудные районному и приравненному к нему 

суду. 

96. Уголовные дела, подсудные специализированному межрайонному 

суду по делам несовершеннолетних. 
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97. Подсудность уголовных дел специализированных межрайонных 

военным судам по уголовным делам и военным судам гарнизонов. 

98. Уголовные дела подсудные областному и приравненному к нему 

суду. 

99. Уголовные дела подсудные Верховному Суду. 

100. Понятие и значение стадии назначения главного судебного 

разбирательства. 

101. Понятие и значение общих условий главного судебного 

разбирательства. 

102. Подготовительные действия к судебному заседанию. 

103. Понятие стадии главного судебного разбирательства, ее 

система. 

104. Судебное следствие, его сущность, значение и порядок. 

105. Судебные прения как часть судебного разбирательства. 

106. Понятие и значение приговора: его законность, 

обоснованность и мотивированность. 

107. Виды приговоров: их содержание и форма. 

108. Понятие, значение, задачи и содержание стадии 

апелляционного производства. 

109. Процессуальный порядок рассмотрения жалобы и протеста в 

суде апелляционной инстанции. 

110. Основания к отмене и изменению приговора апелляционной 

инстанции. 

111. Производство в кассационной инстанции. 

112. Односторонность и неполнота судебного следствия, как 

отмене и изменению приговора. 

113. Соотношение кассационного и апелляционного 

производства. 

114. Существенные нарушения уголовно-процессуального 

закона, как основание к отмене или изменению приговора.  

115. Процессуальный порядок обращения к исполнению 

приговора и постановления суда. 

116. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением 

приговора. 

117. Понятие, сущность, основания и сроки возобновления дел по 

вновь открывшимся  обстоятельствам. 

118. Производство по делам частного обвинения. 

119. Возвращение уголовного дела для производства 

дополнительного расследования. 

120. Соотношение досудебного расследования и судебного 

следствия. 

121. Производство по делам несовершеннолетних. 

122. Производство по применению принудительных мер 

медицинского характера. 



55 
 

123. Особенности производства по делам лиц, обладающих 

привилегиями и иммунитетом от уголовного преследования. 

124. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для 

отбытия наказания в государстве, гражданином которого оно 

является. 

125. Порядок взаимодействия органов, ведущих уголовный 

процесс, с компетентными органами иностранных государств. 

126. Экстрадиционный арест. 

127. Процессуальные и иные действия, проводимые в порядке 

оказания правовой помощи. 

128. Производство по делам, по которым заключено 

процессуальное соглашение. 

129. Производство по делам в суде с участием присяжных 

заседателей.  

130. Производство о конфискации до вынесения приговора. 
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