
Кәсіптік даярлық факультетінің 3 курс (ЖЗеБ) білім алушыларын
қорытынды аттестаттаудан өткізу үшін «ҚР Қылмыстық құқық» пәні

бойынша тест сұрақтарының үлгі тізімі
Оқыту нысаны: қашықтықтан (қысқартылған)

Дайындау бағыты: 6В12301 – «Құқық қорғау қызметі», 
(әкімшілік-құқықтық мамандыру)

1 Қылмыстық құқықтың негізгі қайнар көзі не болып табылады?
2 Қылмыстық құқықтың негізгі қағидасына жатпайды:
3 Қазақстан Республикасының жаңа редакциядағы Қылмыстық кодексі қай 
жылы қабылданды?
4 Қылмыстың материалдық белгілері:
5 Қылмыстың жасалу уақыты:
6 Жалпы ескертулер - бұл:
7 Жеке ескертулер бұл:
1 - қылмыстық қайталануына жол берген тұлғаларға қатысты алдын~ алу 
8 Қылмыстық заңды ұқсастыруға:
9 Заңның кері күші мынадай жағдайда болмайды:
10 Қылмыс болып ҚР аумағында жасалған мынадай әрекеттер есептеледі:
11 Дипломатиялық өкілдікке ие мәртебелі тұлғалардың ҚР аумағында 
қылмыс жасалғаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тартуға рұқсат етіледі:
12 Экстрадиция бұл - 
13 Қылмыстық кодекс мынаны көрсетеді:
14 Қылмыстың белгілерін анықтау үшін диспозицияның қандай түрі басқа 
немесе осы нормативтік актілерге сілтеме жасайды:
15 ҚР ҚК-де санкцияның қандай түрлері қолданылады?
16 ҚР ҚК қандай бабында қылмыс және теріс қылық ұғымдары берілген:
17 Қылмыстың белгілері болып табылады:
18 Бір қылмыстық құқық бұзушылық үшін қайталап жауаптылыққа тартуға 
болама?
19 Қылмыс мынадай санаттарға бөлінеді:
20 Қылмыстық құқық бұзушылықтар қоғамға қауіптілік және 
жазаланушылық дәрежесіне қарай қалай бөлінеді:
21 Қандай белгілер қылмыс белгілері болып табылмайды:
22 Қылмыстың қандай санаттары тек қана қасақана жасалуы мүмкін:
23 Қылмыстар сипаты мен қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай қандай 
қылмыстар деп бөлінеді?
24 Есі дұрыс емес деп танылған адамға сот ҚР ҚК көзделген медициналық 
сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану мүмкінбе?
25 Мас күйінде қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам қылмыстық 
жауаптылықтан босатылама?
26 Қандай іс-әрекет қасақана жасалған қылмыстық құқық бұзушылық деп 
танылады?
27 Қылмыстық құқық бұзушылық тікелей пиғылмен жасалу белгілерінің 
біріне жатады:



28 Жанама пиғылмен жасалған қылмыстық құқық бұзушылық белгілерінің 
біріне жатады:
29 Абайсызда жасалған қылмыстық құқық бұзушылық деп танылады:
30 Есінің дұрыстығын жоққа шығарылмайтын психиканың бұзылуын сот 
жаза тағайындау кезінде қандай мән-жай ретінде есепке алады?
31 Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысу деп:
32 Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушылар деп кімдер 
танылады?
33 Қылмыстық құқық бұзушылықты ұйымдастырушың белгілерінің біріне 
қайсысы жатады:
34 Қылмыс құрамының 4 элеметі:
35 Қылмыстық құқық бойынша айдап салушы деп:
36 Қылмыстық құқық бұзушылық бойынша көмектесуші белгілерінің біріне 
жатады:
37 Қылмыстық жауаптылық тоқтатылатын кезең:
38 Адамдар тобы жасаған қылмыстық құқық бұзушылық деп:
39 Ауыр қылмыстарға жатады:
40 Қолсұғушылық жасаған адамды ұстап алуға кімнің құқығы бар?
41 Сыбайлас қатысушылардың қылмыстық жауаптылығы олардың 
әрқайсысының қылмыстық құқық бұзушылықты жасауға қатысуы қалай 
айқындалады
42 Қылмыс құрамының объективті жағының құрылымы бойынша келесіге 
бөлінеді:
43 Қандай кезде тәуекел ету негізді деп танылмайды?
44 Қылмыс құрамының нақты белгілері берілген:
45 Сот үкімі бойынша тағайындалатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы?
46 ҚР ҚК Жалпы бөлік неше бөлімнен тұрады:
47 Қылмыс жасағаны үшін кінәлі деп танылған адамға қандай негізгі жазалар
қолданылуы мүмкін?
48 Қылмыстық кодекстің міндеттерінің бірі болып табылады?
49 Қылмыстық кодекстің міндеттері:
50 Қылмыстың сыртқы жағы қарастырылған:
51 Қолданыстағы ҚР Қылмыстық кодексте қолданылатын санкцияның 
қандай түрлері қолданылады?
52 Қоғамға қауіпті нәтижелер қандай қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін 
объективті жағының міндетті белгілері болып табылады:
53 Себептік байланыс - бұл:
54 Қылмыс жасау тәсілдері деген не?
55 Қылмыстық құқық бұзушылықтың формальді құрамы:
56 Материалды құрамды қылмыс үшін объективті жақтың факультативті 
белгілерін көрсетіңіз:
57 Қылмыстың қысқартылған құрамы - бұл:
58 Қоғамға қауіпті нәтижелерін конструктивті белгі ретінде енгізетін қылмыс
құрамы:



59 Қылмыстық қолсұғушылықтың сыртқы жағын сипаттайтын белгілер 
құрайды:
60 Формальді құрамда міндетті белгілер болып табылады:
61 Жасаған әрекет пен болған нәтиже арасындағы себептік байланыс болу 
қажет:
62 Әрекетсіздік үшін жауаптылықтың міндетті қосымша шарттары болып 
табылады:
63 Көрсетілген қылмыс құрамы әрекетсіздік жолымен жасалған:
64 Көрсетілген қылмыс құрамы тек әрекет жолымен жасалған:
65 Қылмыстың қандай құрамында себеп-салдар байланысы объективті 
жақтың міндетті белгісі болып табылады:
66 Объективтік жақтың қандай белгілері барлық қылмыс құрамы бойынша 
міндетті болып табылады:
67 Қылмыс субъектісінің келесі түрлері бар:
68 Қандай жасқа келген тұлғаны қылмыстық жауаптылыққа тартуға болады?
69 Есі дұрыс еместіктік түсінігін аша келе қылмыстық құқық ғылымы келесі 
критерийлермен қолданады:
70 Қандай уақыттан кейін тұлға қылмыстық жауаптылық жасына келді деп 
саналады?
71 Жалпы белгілерден басқа қылмыстық-құқықтық нормада көрсетілген 
қосымша белгілері бар тұлғалар:
72 Субъекттің қандай белгілері ҚР ҚК Ерекше бөліміндегі нормалардың 
диспозицияларында көрсетілмей, заң шығарушылар қылмыстық заңның 
Жалпы бөліміне енгізген?
73 Арнайы субъектісі бар қылмыстарда арнайы субъектінің белгілері 
міндетті болу қажет:
74 14 жастан жауаптылық туындайтын қылмыс тізімін анықтау кезінде 
есепке жататын міндетті фактор:
75 Есі дұрыс еместің заңды критерийінің интеллектуалды аспектісін 
құрайды:
76 Қылмыстық жауаптылыққа тартудың ескіру мерзімі мынадай қылмыс 
жасаған тұлғаларға қолданылмайды:
77 Қылмыстың субъективті жағының факультативті белгілеріне жатады:
78 Абайсыздық түрлері:
79 Қылмыстың субъективті жағының міндетті белгілерін атаңыз:
80 Қоғамға қауіпті әрекет пен оның нәтижелеріне психикалық қатынасын 
қандай белгі сипаттайды?
81 Қолсұғушылық жасаған тұлғаны ұстауға құқылы:
82 Аталған жағдайлардың ішінде қайсысы қылмыстық әрекетті 
болдырмайтын мән-жай болып табылмайды:
83 Қажетті қорғану кезінде зиян кімге келтіріледі:
84 Қажетті қорғаныс шегінен шығу:
85 Аса қажеттілік сипатталады
86 Кәмелетке толмаған адамға тәрбиелік ықпалы бар бірнеше мәжбүрлеу 
шарасы бір мезгілде тағайындалуы мүмкінбе?



87 Аса қажеттіліктің төніп тұрған қауіпке қатысты шарттарын көрсетіңіз:
88 Негізді тәуекел ету құқыққа қайшы болатын шартты көрсетіңіз:
89 Егер тұлға өзі үшін міндетті бұйрықты орындаумен қылмыс жасаса, 
жауаптылыққа тартылады:
90 Қылмыс жасаған тұлғаны ұстау мақсаты:
91 Әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән-жағдайлардың қайсысы ҚР ҚК 
қарастырылмаған:
92 Қылмыстық топқа кіреді:
93 Қажетті қорғаныс шегінен тыс шығу үшін мынадай жағдайда жауаптылық
басталады:
94 Негізді тәуекел кезінде тұлға әрекетінің мақсаты қандай болу қажет:
95 ҚР ҚК қандай бабында аяқталмаған қылмыс сатылары қарастырылады?
96 Абайсыз қылмыстарда алдын ала қылмыстық әрекет болуы мүмкін бе?
97 Қандай санаттағы қылмыстарға дайындалғаны үшін қылмыстық 
жауаптылық басталады?
98 Қылмысқа оқталудың қандай түрлері бар?
99 Қылмыстық құқық бұзушылық жасаудың қандай сатысында қылмыстық 
құқық бұзушылықтан өз еркімен бас тарту мүмкін?
100 Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасы бойынша адамның 
жеке басының бостандығына қарсы қылмыстар:
101 Жеке адамға қарсы қылмыстарына жатпайды:
102 Басқа адамға құқыққа қарсы қасақана қаза келтiрудің субъектісі болып 
табылады:
103 ҚР ҚК 99-бабының құрамы құрылысына байланысты:
104 «Зорлау» (ҚР ҚК 120-б. 1-б.) деп түсініледі:
105 Төмендегілердің қайсысы формальды құрамды қылмыс болып танылады:
106 «Қорқыту» (ҚР ҚК 115-бабы) құрамын сипаттайтын белгілер:
107 Адам өміріне қарсы қылмыстар:
108 Өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізудің объективтік жағының белгілері (ҚР 
ҚК 10-бабы):
109 Қорлау (ҚР ҚК 131 бабы) заңда көзделген анықтамасы:
110 «Қорқытып алу» құрамын сипаттайтын белгілер:
111 ҚР ҚК 117 бабындағы соз ауруын жұқтырғаны үшін қылмыстық 
жауаптылық болуы мүмкін:
112 Жаңа туған баланы өлтірудің (ҚР ҚК 100-бабы) субъектісі болып 
табылады:
113 Отбасына қарсы қылмыстық қүқық бұзушылықтар:
114 Кәмелетке толмаған адамды қоғамға жат әрекеттер жасауға тарту (ҚР 
ҚК-нің 133-бабы) ауырлататын мән-жайлардағы субъектілері:
115 Кәмелетке толмаған адамды қоғамға жат әрекеттер жасауға тартудың 
аяқталуы:
116 Кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi орындамау 
үшін қандай жағдайда қылмыстық жауапкершілік басталады (ҚР ҚК-нің 140-
бабы):
117 Отбасына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар:



118 Жаңа туған баланы анасының өлтiруi (ҚР ҚК 100 бап) қылмыстық құқық 
бұзушылығының обективтік жағының бірі:
119 Денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтiру (ҚР ҚК 108 бап) қылмыстық 
құқық бұзушылық болып табыладыма:
120 «Кәмелетке толмаған адамды қоғамға жат әрекеттер жасауға тарту» (ҚР 
ҚК 133-б.) объективтік жағының белгілері:
121 «Кәмелетке толмағандар саудасы» (ҚР ҚК 135-бабы) жасау әдістері:
122 «Бала асырап aлy құпиясын жария ету» (ҚР ҚК 138-бабы) құрамының 
белгілері:
123 «Кәмелетке толмағандар саудасы» (ҚР ҚК 135-б.) субъектісі болуы 
мүмкін:
124 «Сайлау құжаттарын, референдум құжаттарын бұрмалау немесе 
дауыстарды дұрыс есептемеу» (ҚР ҚК 151-б.) субъектісі кім болып 
табылады:
125 «Журналистің заңды кәсіби қызметіне кедергі жасау» (ҚР ҚК 158-бабы) 
әдістері:
126 Адам және азаматтың саяси құқықтары мен бостандықтарына қарсы 
қылмыстық құқық бұзушылықтар:
127 «Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын бұзу» (ҚР ҚК 152-б.) - 
деп танылады:
128 «Азаптаулар» (ҚР ҚК 146-бабы) қылмыстық құқық бұзушылығының 
субъектісі ретінде танылуы мүмкін:
129 «Тұрғынжайға қолсұғылмаушылықты бұзу» (ҚР ҚК 149-б. 2-б.) 
ауырлататын мән жәйы - деп танылады:
130 Басқыншылық соғысты жоспарлау, дайындау, тұтандыру немесе жүргізу 
(ҚР ҚК 160 бабы) қылмысының обьективтік жағын құрайтын іс-әрекеттер:
131 «Геноцид» (ҚР ҚК 168-бабы) құрамының объективтік жағының 
белгілері:
132 «Экоцид» (ҚР ҚК 169-бабы) құрамының объективтік жағының белгілері:
133 Жаппай қырып-жою қаруын өндiру, иемдену немесе өткізу (ҚР ҚК 162-
бабы)
объектісі:
134 Жаппай қырып-жою қаруын өндiру, иемдену немесе өткізу (ҚР ҚК 162-
бабы) заты:
135 Экоцидтің (ҚР ҚК 169-бабы) анықтамасы:
136 Жалдамалылық (ҚР ҚК 170-бабы) үшін жауаптылық қашан басталады:
137 Геноцид (ҚР ҚК 168-бабы) объективтік жағы белгілерінің бірі:
138 Мемлекетке опасыздық жасаудың (ҚР ҚК 175 бабы) объектісі:
139 Тыңшылықтың (ҚР ҚК 176-бабы) нәрсесі - заты:
140 Тыңшылықтың (ҚР ҚК 176-б.) субъектісі:
141 ҚР ҚК 178-бабында көзделген Қазақстан Республикасы Президентінің 
өміріне қол сұғушылық қандай мақсатты көздеу керек:
142 Диверсия (ҚР ҚК 185 бабы) қылмыстық құқық бұзушылығының 
объективті жағы белгілерінің бірі:



143 «Мемлекетке опасыздық жасау» (ҚР ҚК 175 бабы) құрамының 
объективтік жағын құрайтын әрекеттер:
144 Мемлекеттiк құпияларды заңсыз жинау, тарату, жария ету (ҚР ҚК 185 
бабы) қылмыстық құқық бұзушылығының объективтік жағының бірі:
145 «Мемлекетке опасыздық жасау» (ҚР ҚК 175-бабы) құрамының 
объективтік жағын құрайтын әрекеттер:
146 «Қарулы бүлік» (ҚР ҚК 181-бабы) мақсаттары:
147 Жымқыруға жатпайтын меншікке қарсы пайдакүнемдік қылмыстар:
148 «Қарулы бүлік» (ҚР ҚК 181-бабы) мақсаттары:
149 Тонау барысындағы зорлаудың түсінігі:
150 Қарақшылық (ҚР ҚК 192 б.) аяқталды деп саналады:
151 «Меншікке қарсы қылмысық құқық бұзушылықтарға» (ҚР ҚК Ерекше 
бөлім 6-т.) жатады:
152 Қарақшылық (ҚР ҚК 192 б.) объективтік жағының бірі:
153 Алаяқтық аяқталды деп саналады:
154 Ерекше құндылығы бар заттарды жымқыру (ҚР ҚК 193 б.) қылмыстық 
құқық бұзушылықтың ерекше саралау белгілерінің біріне жатады:
155 Бөтеннің мүлкін қасақана жойғаны және бүлдіргені үшін жауаптылық 
(ҚР ҚК 202 б.):
156 Бөтеннің мүлкiн абайсызда жою немесе бүлдiру үшін жауаптылық (ҚР 
ҚК 204 б):
157 Алаяқтыққа қандай әдіс тән:
158 Ұрлық (ҚР ҚК-188 бабы) заты:
159 Қарақшылықтың (ҚР ҚК-192 б.) ұғымы:
160 Қарақшылықтың (ҚР ҚК 192 б. 4 б.) аса ауырлататын мән-жайлар:
161 Құрылысы бойынша тонаудың құрамы:
162 «Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті 
заңдастыру (жылыстату)» (ҚР ҚК 218-бабы) құрамының белгілері:
163 Ауырлатушы мән-жайда адам өлтірудің қылмыс құрамының объективтік 
жағының белгілері бойынша ажыратылатын түрлері:
164 Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар 
жүйесіндегі сыбайлас жемқорлық қылмыстар:
165 «Рейдерлік» (ҚР ҚК 249-бабы) құрамын сипаттайтын белгілер:
166 «Жалған банкроттық» (ҚР ҚК 240-бабы) субъектісі:
167 «Тауар белгісін заңсыз пайдалану» (ҚР ҚК 222-бабы) құрамының 
белгілері:
168 «Коммерциялық немесе банктік құпияны құрайтын мәліметтерді заңсыз 
алу және жария ету» (ҚР ҚК 223-бабы) құрамының белгілері:
169 «Заңсыз сыйақы алу» (ҚР ҚК 247-бабы) құрамының объективтік 
жағының белгілері:
170 «Жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау, сақтау, алып өту немесе 
өткізу» (ҚР ҚК 231-бабы) құрамының заты:
171 «Параға коммерциялық сатып алудан» (ҚР ҚК 253-б.) «Пара берудің» 
(ҚР ҚК 367-б.) айырмашылығы:
172 Өкілеттіктерді теріс пайдаланудың /ҚР ҚК 250бабы/ кінәсі:



173 Коммерциялық сатып алудың заты:
174 Параға коммерциялық сатып алудың (ҚР ҚК 253-бабы) ауырлатушы 
белгілері:
175 Өкілеттіктерді теріс пайдаланудың /ҚР ҚК 250бабы/ кінәсі:
176 Өкілеттіктерді теріс пайдаланудың - ҚР ҚК 250-бабы - зардаптары:
177 Қылмыстық жауаптылық он төрт жастан бастап белгіленген қоғамдық 
қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстар:
178 Терроризм актісінің нысандары:
179 «Бандитизмнің» (ҚР ҚК 268-б.2-б.) белгілері:
180 ҚР ҚК 288-б. «Қаруды заңсыз жасау» қылмысының заты болып 
табылады:
181 Бандитизм аяқталған деп саналады:
182 Атыс қаруын ұқыпсыз сақтау (ҚР ҚК 289-бабы) дегеніміз:
183 «Терроризм актісін» (ҚР ҚК 25-бабы) құрамын сипаттайтын белгілер:
184 Параға коммерциялық сатып алу(ҚР ҚК 253-бап) қылмыстық құқық 
бұзушылығының объективті жағы белгілерінің бірі:
185 «Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді тұтыну үшiн 
притондар ұйымдастыру немесе оларды ұстау және осы мақсаттар үшiн үй-
жайлар беру» (ҚР ҚК 302-бабы) құрамының объективтік жағының белгілері:
186 Есірткі заттардың заңсыз айналымымен байланысты қылмыстың 
объектісі не болып табылады:
187 Дәрігерлік құпияны жария етудің (ҚР ҚК-нің 321-бабы) заты:
188 «Науқасқа көмек көрсетпеудің» (ҚР ҚК 320-б. 1-б.) объективтік 
белгілері:
189 Экологиялық мәні бар қызметтер саласындағы қылмыстар:
190 «Атмосфераны ластау» (ҚР ҚК 329-бабы) қылмысының негізгі құрамына
қатысты белгілер:
191 Темір жол, әуе, теңіз немесе өзен көлігі жүрісі мен оларды пайдалану 
қауіпсіздігі қағидаларын бұзудың (ҚР ҚК 344 бап) заты:
192 Сыбайлас жемқорлық қылмыстарының зардаптары болып танылады:
193 ҚР ҚК 366-б., 2-бөлігі бойынша пара алудың субъектісі болып кім 
танылады:
194 Билік өкіліне қатысты күш қолданудын (ҚР ҚК 380 бап) обьектісі:
195 Билік өкілін қорлау (ҚР ҚК 378-бап) обьектісі:
196 (ҚР ҚК 372-б.) Мемлекеттік рәміздерді қорлауда қылмыстық 
жауаптылық қай жастан басталады:
197 Сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот актісін орындамаудың 
құрамы (ҚР ҚК 430-бабы):
198 ҚР ҚК 415-бабы Айғақтар беруге мәжбүрлеу қылымстық құқық 
бұзушылығы қандай әрекеттермен жасалауы мүмкін:
199 ҚР ҚК 418-бабы Көрiнеу әдiлетсiз сот үкiмiн, шешiмiн немесе өзге де сот
актiсiн шығару қылмыстық құқық бұзушылығының субъетісі болып 
табылады:
200 ҚР ҚК 437-бабы Бұйрыққа бағынбау немесе оны өзгедей орындамау 
қылмыстық құқық бұзушылығы абайсызда жасалуы мүмкінбе?:


