
ҚР Қылмыстық процестік құқығы пәні бойынша МАК-қа дайындалуға
арналған сұрақтар тізбесі

1. Қылмыстық істі  дәлелдеудегі  жедел-іздестіру қызметінің нәтижелерін
пайдалану.

2. Дәлелдемелерді жинау.
3. Өз құқықтары мен мүдделерін немесе өздері білдіретін құқықтар мен
мүдделерді қорғап процеске қатысушылар.
4. Қылмыстық  ізге  түсу  функциясын  жүзеге  асыратын  мемлекеттік
органдар мен лауазымды адамдар.
5. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді уақытша тоқтату.
6. Қайта соттауға және қылмыстық ізге түсуге жол берілмеуі. 
7. Қінәсіздік презумпциясы. 
8. Қылмыстық іс жүргізу заңының елеулі түрде бұзылуы. 
9. Істі сотта жаңадан талқылауға жібере отырып үкімнің күшін жою. 
10. Аппеляциялық сатының өкілеттікттері. 
11. Апелляциялық сатыда істі қарау тәртібі.
12. Үкім көшірмесін табыс ету. 
13. Сотталушының есі дұрыстығы туралы мәселені шешу.
14. Сот жарыссөзінің мазмұны мен тәртібі. 
15. Сот талқылауындағы сараптама. 
16. Кәмелетке толмаған жәбірленушіден, куәден жауап алу ерекшеліктері.
17. Куәлардан жауап алу.
18. Сот әділдігін тек соттың ғана жүзеге асыруы. 
19. Тұрғын үйге қол сұқпаушылық.
20. Қайта соттауға және қылмыстық ізге түсуге жол берілмеуі. 
21. Қылмыстық ізге түсуді жүзеге асырудың жалпы шарттары. 
22. Моральдық зиянның зардаптарын жою. 
23. Қылмыстық істі бөлектеу.
24. Қылмыстық істі қысқарту.
25. Тергеуші мен анықтаушыға қарслық білдіру. 
26. Дәлелдеу. 
27. Дәлелдеу процесіндегі ғылыми-техникалық құралдар
28. Преюдиция.
29. Ұстауға негіз. 
30. Азаматтардың қылмыс жасаған адамдарды ұстауға құқығы. 
31. Бұлтартпау шараларын қолдану үшін негіздері. 
32. Сезіктіге қатысты бұлтартпау шараларын қолдану.
33. Ешқайда кетпеу және өзін дұрыс ұстау туралы қолхат беру. 
34. Прокурорға  айыптау қорытындысымен бірге  жіберілетін  іс  бойынша
тергеу іс-әрекетінің аяқталғаны туралы хабарлау. 
35. Айыпталушыны және оның қорғаушысын істің барлық материалымен
таныстыру.
36. Айыптау қорытындысы. 
37. Қылмыстық істі прокурорға жіберу. 



38. Айыпталушыны сотқа беру. 
39. Алдын ала тергеу жүргізу.
40. Қылмыстық істердің соттылығы. 
41. Соттың келіп түскен қылмыстық іс бойынша іс-әрекеті. 
42. Алдын ала тыңдауды откізу. 
43. Басты сот талқылауын тағайындау. 
44. Қылмыстық істі қосымша тергеу үшін қайтару. 
45. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді уақытша тоқтату.
46. Қылмыстық істі қысқарту. 
47. Сотталушы адамның басты сот талқылауына қатысуы. 
48. Мемлекеттік айыптаушының басты сот талқылауына қатысуы. 
49. Басты сот талқылауын кейінге қалдыру және қылмыстық істі тоқтата   
тұру. 

50. Аудармашы.
51. Сотталушыдан жауап алу. 
52. Кәмелетке толмаған жәбірленішіден, куәден жауап алу ерекшеліктері 
53. Сот талқылауындағы сараптама. 
54. Іс болған орынды және үй-жайды қарау. 
55. Тану, куәландыру, айғақтарды тұрған жерінде тексеру мен нақтылау,   
эксперимент жүргізу, үлгілер алу үшін көрсету. 

56. Сот жарыссөзінің мазмұны мен тәртібі. 
57. Соттың үкім шығару кезінде шешетін мәселелері.
58. Сотталушының есі дұрыстығы туралы мәселені шешу. 
59. Айыптау үкімі.
60. Жеке айыптау істері бойынша іс жүргізу тәртібі.
61. Апелляциялық шағымдар мен заңды күшіне енбеген сот шешімдеріне 
наразылық білдіру. 

62. Апелляциялық шағымдар, наразылықтар боынша істерді қарау. 
63. Апелляциялық сатының өкілеттіктері. 
64. Жауап алуды жүргізудің жалпы ережелері.
65.  Беттестіру.
66. Эксгумация. 
67. Тінту мен алуды жүргізу тәртібі.
68. Сөйлесулерді тыңдау мен жазу. 
69. Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау. 
70. Сараптама тағайындау тәртібі. 
71. Адын ала тергеуді тоқтату тұрудың тәртібі. 
72. Алдын ала тергеу барысында істі қысқартудың негіздері мен тәртібі. 
73. Артықшылықтары мен қылмыстық ізге түсуден иммунитеттері бар 
адамдардың істері бойынша іс жүргізудің ерекшеліктері. 

74. Қылмыстық сот жүргізу тәртібін айқындайтын заңдар. 
75. Қылмыстық іс жүргізу заңының шетелдіктер мен азаматтағы жоқ 



адамдарға қатысты қолданылуы. 

76. Қылмыстық процесс принциптерінің мәні .
77. Судьялардың тәуелсіздігі. 
78. Сезіктінің, айыпталушының қорғануға құқығын қамтамасыз ету.
79. Анықтау органыАнықтау органы.
80.    Сезіктіге қатысты бұлтартпау шараларын қолдану.
81. Айыпталушыны және оның қорғаушысын істің барлық материалымен
таныстыру.
82. Соттың келіп түскен қылмыстық іс бойынша іс-әрекеті. 
83. Сотталушы адамның басты сот талқылауына қатысуы. 
84. Қайта соттауға және қылмыстық ізге түсуге жол берілмеуі. 
85. Қылмыстық ізге түсуді жүзеге асырудың жалпы шарттары. 
86. Сот жарыссөзінің мазмұны мен тәртібі
87.  Апелляциялық сатыда істі қарау тәртібі
88.  Іс болған орынды және үй-жайды қарау
89.  Сотталушының есі дұрыстығы туралы мәселені шешу
90.  Жауап алуды жүргізудің жалпы ережелері.
91. Сөйлесулерді тыңдау.
92. Лауазымынан шеттеу.
93. Ақшалай өндіріп алу.
94. Мүлікке тыйым салу.
95. Сот жарыссөзінің мазмұны мен тәртібі
96.  Апелляциялық сатыда істі қарау тәртібі
97.  Іс болған орынды және үй-жайды қарау
98.  Сотталушының есі дұрыстығы туралы мәселені шешу
99.  Жауап алуды жүргізудің жалпы ережелері.
100. Сөйлесулерді тыңдау.
101. Қайта соттауға және қылмыстық ізге түсуге жол берілмеуі. 
102. Қылмыстық ізге түсуді жүзеге асырудың жалпы шарттары. 
103. Моральдық зиянның зардаптарын жою. 
104. Қылмыстық істі бөлектеу.
105. Қылмыстық істі қысқарту.
106. Тергеуші мен анықтаушыға қарслық білдіру. 
107. Дәлелдеу. 
108. Дәлелдеу процесіндегі ғылыми-техникалық құралдар
109. Преюдиция.
110. Ұстауға негіз. 
111. Азаматтардың қылмыс жасаған адамдарды ұстауға құқығы. 
112. Бұлтартпау шараларын қолдану үшін негіздері. 
113. Сезіктіге қатысты бұлтартпау шараларын қолдану.
114. Ешқайда кетпеу және өзін дұрыс ұстау туралы қолхат беру. 
115. Прокурорға  айыптау қорытындысымен бірге  жіберілетін  іс  бойынша
тергеу іс-әрекетінің аяқталғаны туралы хабарлау. 



116. Айыпталушыны және оның қорғаушысын істің барлық материалымен
таныстыру.
117. Айыптау қорытындысы. 
118. Қылмыстық істі прокурорға жіберу. 
119. Айыпталушыны сотқа беру. 
120. Алдын ала тергеу жүргізу.
121. Қылмыстық істердің соттылығы. 
122. Соттың келіп түскен қылмыстық іс бойынша іс-әрекеті. 
123. Алдын ала тыңдауды откізу. 
124. Басты сот талқылауын тағайындау. 
125. Қылмыстық істі қосымша тергеу үшін қайтару. 
126. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді уақытша тоқтату.
127. Қылмыстық істі қысқарту. 
128. Сотталушы адамның басты сот талқылауына қатысуы. 
129. Мемлекеттік айыптаушының басты сот талқылауына қатысуы. 
130. Басты сот талқылауын кейінге қалдыру және қылмыстық істі тоқтата   
тұру. 

131. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді уақытша тоқтату.
132. Қайта соттауға және қылмыстық ізге түсуге жол берілмеуі. 
133. Қінәсіздік презумпциясы. 
134. Қылмыстық іс жүргізу заңының елеулі түрде бұзылуы. 
135. Істі сотта жаңадан талқылауға жібере отырып үкімнің күшін жою. 
136. Аппеляциялық сатының өкілеттікттері. 
137. Апелляциялық сатыда істі қарау тәртібі.
138. Үкім көшірмесін табыс ету. 
139. Сотталушының есі дұрыстығы туралы мәселені шешу.
140. Сот жарыссөзінің мазмұны мен тәртібі. 
141. Сот талқылауындағы сараптама. 
142. Кәмелетке толмаған жәбірленушіден, куәден жауап алу ерекшеліктері.
143. Куәлардан жауап алу.
144. Сот әділдігін тек соттың ғана жүзеге асыруы. 
145. Тұрғын үйге қол сұқпаушылық.
146. Қайта соттауға және қылмыстық ізге түсуге жол берілмеуі. 
147. Қылмыстық ізге түсуді жүзеге асырудың жалпы шарттары. 
148. Моральдық зиянның зардаптарын жою. 
149. Қылмыстық істі бөлектеу.
150. Қылмыстық істі қысқарту.
151. Тергеуші мен анықтаушыға қарслық білдіру. 
152. Дәлелдеу. 
153. Дәлелдеу процесіндегі ғылыми-техникалық құралдар.
154. Преюдиция.
155. Ұстауға негіз. 
156. Азаматтардың қылмыс жасаған адамдарды ұстауға құқығы. 
157. Бұлтартпау шараларын қолдану үшін негіздері. 



158. Сезіктіге қатысты бұлтартпау шараларын қолдану.
159. Ешқайда кетпеу және өзін дұрыс ұстау туралы қолхат беру. 
160. Прокурорға  айыптау қорытындысымен бірге  жіберілетін  іс  бойынша
тергеу іс-әрекетінің аяқталғаны туралы хабарлау. 


