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КІРІСПЕ
Құрметті студент!
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Ұлттық
тестілеу орталығы» (ҰТО) Оқу жетістіктерін сырттай бағалауға (ОЖСБ)
қатысуға дайындалу мүмкіндігін ұсынып отыр.
2012 жылы кешенді тестілеу «Құқық» тобының мамандықтары бойынша
бітіруші курс студенттері үшін келесі пәндерден қатаң түрде кестедегі ретпен
өткізіледі:
Код
Мамандықтардың аты Пәндердің аты
5В030100 Құқықтану
1. Мемлекет және құқық теориясы
2. ҚР Конституциялық құқығы
3. ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы
4. ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы
5В030200 Халықаралық құқық

1. Мемлекет және құқық теориясы
2. Халықаралық жария құқығы
3. Халықаралық сауда құқығы
4. ҚР мен шет елдердің азаматтық іс жүргізу
құқығы

5В030300 Құқық қорғау қызметі

1. Мемлекет және құқық теориясы
2. ҚР Конституциялық құқығы
3. ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы
4. ҚР қылмыстық құқығы (ерекше бөлімі)

ОЖСБ тест жинағы келесі пәндерден тұрады:
1. Мемлекет және құқық теориясы
2. ҚР Конституциялық құқығы
3. ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы
4. ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы
5. Халықаралық жария құқығы
6. Халықаралық сауда құқығы
7. ҚР мен шет елдердің азаматтық іс жүргізу құқығы
8. ҚР қылмыстық құқығы (ерекше бөлімі)
Әр пәннен 2 тест нұсқасы келтірілген. Тестке берілген сегіз жауап
нұсқасынан үш дұрыс жауабын таңдайтын тест тапсырмалары ұсынылған.
Жауаптардың дұрыстығын тексеру үшін оқу-әдістемелік құралдың соңында
дұрыс жауап кілттері ұсынылған.
ҰТО оқу-әдістемелік құралдағы тест жинақтары сіздерге ОЖСБ-ға
дайындалу кезінде үлкен көмегін тигізеді деп үміттенеді.
Жинақ құрылымы мен мазмұнын жақсарту бойынша ескертулер мен
ұсыныстарды қабылдауға әзірміз.
ОЖСБ-ға дайындалуға арналған тест спецификациясын ҰТО сайтынан
таба аласыздар. Біздің мекен-жайымыз: Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 60.
Веб-сайт адресі: www.testcenter.kz, электрондық пошта: tzvo@ncgsot.kz,
факс/тел: 8 (7172) 69-50-77.
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Мемлекет және құқық теориясы
1. Қолданбалы заң ғылымдарына жатады:
A) Сот психиатриясы
B) Қылмыстық құқық
C) Конституциялық құқық
D) Мемлекет және құқық теориясы
E) Құқық философиясы
F) Сот медицинасы
G) Криминалистика
H) Азаматтық құқық
2. Мемлекеттің өзіне тән белгілері:
A) Көпшілік жария билігінің болуы
B) Ішкі қызметінің болуы
C) Сыртқы қызметінің болуы
D) Құқықтық жүйесінің болуы
E) Салық жүйесінің болуы
F) Идеологиясының болуы
G) Суының болуы
H) Езуші құралының болуы
3. Құлиеленуші мемлекеттердің қызметтері:
A) Тәртіпті қамтамасыз ету мақсатындағы идеологиялық әсер ету
B) Құлдардың қарсылығын басу
C) Феодал меншігін қорғау
D) Құлиеленушінің меншігін қорғау
E) Басып алу соғыстарын жүргізу
F) Әлеуметтік қызметтер
G) Қаналушылардың қарсылығын басу
H) Экономикалық қызметтер
4. Қазақстан Республикасы мемлекетінің нысаны:
A) Конфедерация
B) Күрделі
C) Достастық
D) Біртұтас
E) Уақытша
F) Демократиялық
G) Республика
H) Федерация
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5. Мемлекеттің ішкі функциялары:
A) мемлекеттің қорғанысын, қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
B) экономикалық.
C) әлеуметтік.
D) мәдени және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты қалыптастыру.
E) мемлекетаралық саяси ынтымақтастықты дамытып, жақсарту.
F) экологиялық.
G) дүниежүзілік ғаламдық мәселелерді реттеп, іске асыру.
H) екі жақты пайдалы қарым-қатынас қалыптастыру.
6. Мемлекеттік аппарат қызметінің қағидалары:
A) Заңсыз әрекеттердің басымдылығы
B) Демократиялық
C) Бір партияға бағыну
D) Көп басшының болуы
E) Жариялылық
F) Қорқыту
G) Мәжбүрлеу
H) Заңдылық
7. Саяси жүйенің негізгі функциялары:
A) саяси мәдениет.
B) қоғамды саяси интеграциялау.
C) саяси идеология.
D) қоғам дамуының мақсатын анықтау.
E) саяси қызмет.
F) саяси құрылым.
G) саяси сана.
H) саяси процестерді реттеу.
8. Республика Конституциясының 1 бабына сәйкес Қазақстан Республикасы
өзін жариялаған:
A) Үстем
B) Құқықтық
C) Демократиялық
D) Зайырлы
E) Дамыған
F) Парламенттік
G) Авторитарлы
H) Дамушы
9. Құқықтың белгілері:
A) әрекеттілік.
B) әрекетсіздік.
6

1- нұсқа

Мемлекет және құқық теориясы

C) жеке тұлғаға сүйенуі.
D) жүйелігі.
E) заңды тұлғаға сүйенуі.
F) формальды анықтылық.
G) мемлекеттің еркін білдіруі.
H) нормативтік сипаты.
10. Құқықтың құлиеленушілік типінің сипаты:
A) Құқық қоғамның барлық мүшелерінің ортақ талаптарымен сипатталады
B) Құқық пен міндеттердің ортақтастығы көрініс табады
C) Құқық табиғи құқыққа негізделген
D) Заң құқықтық теңсіздікті бекітеді және қоғамның бір бөлігі – құлдарды
қандай-да құқықтардан айырады
E) Құқық құлиеленушілер табының еркін айқын түрде білдіреді
F) Құқықтық қайнар көздері болып халықаралық актілер табылады
G) Заңдарда үстем таптың құқықтық идеологиясы бекітілген
H) Заңдар нормативтік құқықтық актілер түрінде қатаң түрде көрініс табады
11. Қоғамдық ұйымдардың нормалары:
A) Мемлекетпен міндетті түрде санкцияланады
B) Қоғамдық ұйымдардың мүшелерінің қатынасын реттейтін нормалар
C) Қоғамның барлық мүшелерімен орындауға міндетті
D) Сәйкес ұйымдардың жарғысы мен ережелерінде бекітілген нормалар
E) Адам мен техника, адам мен өндіріс типті қатынастарды реттеуші
нормалар
F) Нормативтік құқықтық актілер мазмұнының қажетті элементі болып
табылады
G) Шектеулі тұлғалар тобына, нақты қоғамдық ұйымдар мүшелеріне әсер
етеді
H) Құқық қорғаушы органдармен қорғалады да, орындалуы бақыланады,
қадағаланады
12. Заң:
A) Қоғамның барлық мүшелерінің ерікті келісімі
B) Ерекше тәртіппен жоғарғы заң шығарушы органмен қабылданатын
нормативтік құқықтық акт
C) Жоғарғы заңды күші бар нормативтік акт
D) Тараптардың өзара келісімімен қамтамасыз етілетін шарт
E) Мемлекеттік органдармен ресми түрде қабылданатын кез-келген құжат
F) Қоғамдағы бірнеше қайталанатын тәртіп
G) Парламентпен қабылданатын, елдің түрлі салаларын реттейтін
нормативтік құқықтық акт
H) Адресат үшін орындалуы міндетті ауызша бұйрық
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13. Құқық саласы бойынша құқық нормаларының жіктелуі:
A) Әкімшілік-құқықтық, отбасылық-құқықтық нормалар
B) Қоғамдық ұйымдардың нормалары
C) Реттеуші, қорғаушы нормалар
D) Процессуалдық-құқықтық нормалар, экологиялық нормалар
E) Абсолютті, салыстырмалы нормалар
F) Бланкетті, сілтемелі
G) Азаматтық-құқықтық, қылмыстық-құқықтық
H) Заңшығарушылық, заңға сәйкес
14. Қазақстан Республикасындағы заң шығару бастамасы құқығына ие:
A) ҚР азаматтары
B) Заңды тұлғалар
C) ҚР Үкіметі
D) Халық, еңбек ұжымдары
E) ҚР Президенті
F) Саяси партиялар
G) ҚР парламентінің депутаттары
H) Шет ел азаматтары мен азаматтығы жоқтар
15. Белгілі бір іс-әрекет жасауға тыйым салу арқылы «қатаң» құқықтық реттеу
тән:
A) Отбасылық құқыққа
B) Қылмыстық құқыққа
C) Қылмыстық атқару құқығына
D) Халықаралық жеке құқыққа
E) Кәсіпкерлік құқыққа
F) Әкімшілік құқыққа
G) Патенттік құқыққа
H) Азаматтық құқыққа
16. Құқықтық сананың деформацияға ұшырауы:
A) құқықтық психология.
B) құқықтық мәдениет.
C) құқықтық идеология.
D) доктриналды құқықтық сана.
E) құқықтық инфантилизм.
F) құқықтық идеализм.
G) құқықтық идеология.
H) құқықтық нигилизм.
17. Құқықтық мәдениеттің функциялары:
A) реттеушілік.
B) тәрбие.
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C) нормативтік.
D) қоғамдық.
E) жеке тұлға.
F) топтық.
G) танымдылық
H) бағалаушылық.
18. Қоғамдағы барлық қатынастар және нормативтік актілер құқықтық
жүйенің құқық-саласына сәйкес түрлері:
A) әкімшілік.
B) қылмыстық іс-жүргізу.
C) қорғаушы.
D) жалпылық.
E) абсолютті.
F) нақты.
G) реттеуші.
H) азаматтық.
19. Құқық қолдану актілері реттеу пәніне байланысты түрлері:
A) реттемеушілік.
B) материалдық.
C) қосалқы.
D) азаматтық-құқықтық.
E) процессуалдық.
F) негізгі.
G) әкімшілік-құқықтық.
H) қылмыстық-құқықтық.
20. Құқық нормаларын субъектілері бойынша ресми талқылау:
A) кеңейтілген.
B) легалдық.
C) нормативтік.
D) логикалық.
E) казуалдық.
F) шектелген.
G) сөзбе-сөз.
H) жүйелік.
21. Құқықтық реттеу тәсілдері:
A) рұқсат ету.
B) жүйелік.
C) кибернетикалық.
D) міндеттеу.
E) императивті.
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Мемлекет және құқық теориясы

F) статистикалық.
G) тыйым.
H) диспозитивті.
22. Құқыққа сай мінез-құлықтың түрлері:
A) экономикалық.
B) саяси.
C) саяси-белсенсіз.
D) әлеуметтік белсенді.
E) әрекеттілік.
F) конформистік.
G) маргиналдық.
H) экономикалық-белсенсіз.
23. Тұлғаны заңды жауапкершілікке тартуда құқықтық нормалар талаптарын
қатаң түрде жүзеге асыру – заңды жауапкершілік принциптерінің бірі:
A) Мақсаттылық
B) Әділеттілік
C) Заңдылық
D) Теңдік
E) Демократизм
F) Қайтымды емес
G) Бұл тұлғаларда қалыптасқан түсініктер мен идеялардың жиынтығы
H) Әдеттілік
24. Құқықтық тәртіптің кепілдіктері:
A) қаржылық.
B) азаматтық.
C) экологиялық.
D) банктік.
E) саяси.
F) материалдық.
G) салықтық.
H) моральдық.
25. Құқықтық мәртебенің түрлері:
A) арнаулы құқықтық мәртебе.
B) депутаттардың құқықтық мәртебесі.
C) жалпылама құқықтық мәртебе.
D) жеке тұлғаның құқықтық мәртебесі.
E) соттардың құқықтық мәртебесі.
F) мемлекеттің құқықтық мәртебесі.
G) әкімдердің құқықтық мәртебесі.
H) ғалымдардың құқықтық мәртебесі.
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Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы
1. Конституциялық құқықтық реттеу әдісіне жатқызуға болады:
A) тарихи – салыстырмалы талдау
B) міндеттеу
C) зерттеу
D) конституциялық құқықта арнайы құқықтық реттеу әдісі жоқ
E) рұқсат беру
F) ғылыми талдау жасау
G) тыйым салу
H) статистикалық зерттеу
2. ҚР Конституцияға өзгертулер мен толықтырулар енгізу бастама құқығына
келесі субъектілер ие:
A) ҚР Үкіметі
B) Әр Палата депутаттары жалпы санының кемiнде төрттен үшiнiң көпшiлiк
даусымен бастама құқығы жүзеге асырылады
C) ҚР Бас Прокуратурасы
D) ҚР Конституциялық Кеңесі
E) ҚР Президенті, Парламенті мен Үкіметінің біріккен отырысы арқылы
бастама құқығы жүзеге асырылады
F) ҚР Парламенті
G) Парламент Сенаты
H) ҚР Президенті
3. Құқықтық мемлекет ретінде танылатын мемлекет:
A) Мемлекеттік органдары қоғамның нақты бөлігіне қызмет жасайтын
мемлекет
B) Жеке тұлғаның мүдделерін жүзеге асыруды қамтамасыз ететін мемлекет
C) Нақты діни ағымдар ресми түрде танылмаған мемлекет
D) Конституцияларда құқықтық мемлекет ретінде сипаттайтын норма жоқ
E) Мемлекеттің конституциясында бекітілген, нысаны мен ұйымдастырылуы
конституциялық мемлекет ретінде сипаттайтын қатаң белгілерге ие мемлекет
F) ҚР саяси және идеологиялық саналуандылық танылатын мемлекет
G) Теократиялық мемлекет
H) Құқықтың үстемдігі қамтамасыз етілген мемлекет
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4. Адам және азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтары
келесі топтарға топтастырылады:
A) әлеуметтік-экономикалық, рухани құқықтар мен бостандықтар
B) жеке құқықтар мен бостандықтар
C) адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтары бөлек топтарға
топтастырылмайды
D) саяси құқықтар мен бостандықтар
E) рулық құқықтар мен бостандықтар
F) тек жеке және әлеуметтік құқықтар мен бостандықтар түрінде
топтастырылады
G) сайлауға байланысты құқықтар мен бостандықтары
H) нәсілдік құқықтар мен бостандықтар
5. ҚР заңнамасына сай саяси партия ұғымы:
A) Мақсаты саяси билікке жетуді көздейтін қоғамдық бірлестіктер
B) Халықаралық деңгейде экономикалық қызметпен айналысатын ұйымдар
C) Мемлекеттің бастамасымен құрылатын қоғамдық ұйымдар
D) Азаматтардың, әр түрлi әлеуметтiк топтардың мүдделерiн мемлекеттiк
билiктiң өкiлдi және атқарушы органдарында бiлдiру мақсатында олардың
саяси еркiн бiлдiретiн ҚР азаматтарының ерiктi бiрлестiгi
E) ҚР саяси партиялар ұғымы қалыптаспаған
F) Қазақстан Республикасы азаматтарының бiрлесу бостандығына құқығын
iске асыруда құрылатын бірлестіктер
G) Сайлау комиссиялары
H) Құрылу мақсаты коммерциялық мүдделерді көздейтін мемлекеттік емес
ұйымдар
6. Пропорционалды сайлау жүйесі:
A) Партиялық тізімдермен сайлау ұйымдастырылатын жүйе
B) Саяси партиялардан Мәжіліс депутаттары біртұтас жалпыұлттық сайлау
округі бойынша өткізілетін жүйе
C) Сайлау дауысын есептеуде мандаттар жиналған дауыстар көлеміне
байланысты үлестірілетін сайлау жүйесі
D) Елдегі белсенді сайлау құқығы бар азаматтардың 50% астамы сайлауға
қатысқанда сайлау өтті деп есептеу
E) Сайлау округтері бойынша сайлауды ұйымдастыру жүйесі саналады
F) Қайта дауыс беру кезiнде басқа кандидатқа қарағанда дауыс беруге
қатысқан сайлаушылардың (таңдаушылардың) дауыс саны бойынша есептеу
G) Саяси партиялардан Парламент Мәжілісінің депутаттары біртұтас сайлау
округтері бойынша партиялық тізімдермен сайланады
H) Үміткерлер 50% астамының дауысы бойынша есептеу жүргізу
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7. Республикалық референдумда қарастырылмайтын мәселелер:
A) Конституциялық заңдар
B) ҚР біртұтастығына байланысты мәселелер
C) Бюджет саясатның мәселесі
D) Мемлекет өмірінің маңызды мәселелері
E) Заңдар
F) ҚР заңдарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу
G) ҚР әкімшілік-аумақтық құрылысының мәселелері
H) Конституция жобалары
8. Қазақстан Республикасында мемлекеттік билік органдары бір-бірімен
байланысады:
A) өзара іс-қимыл жасау қағидасына сәйкес
B) өзара теңсіздік қатынастың болуы негізінде
C) бір-бірінің бақылауында болуы арқылы
D) бір билік органдарының келесілерінен басым болуы негізінде
E) тежемелік жүйесін пайдалану арқылы
F) өзара жауаптылық қағидасының негізінде
G) бағыныштылық қағидасының негізінде
H) тепе-теңдік жүйесін пайдалану арқылы
9. Республика Президентiне тұрғын үй және көлiк қызметiн көрсетудi
қамтамасыз етедi:
A) Өзiнiң құзыретiне сәйкес Республика Президентiнiң Күзет қызметi
B) Қаржы министрлігі
C) Республика Үкіметі
D) Өзiнiң құзыретiне сәйкес Ұлттық қауiпсiздiк комитетi
E) Президенттің өзі
F) Республиканың Қорғаныс министрлігі
G) Мемлекеттік хатшы
H) Президенттiң Iс Басқармасы
10. Республика Президенті Парламенттің кезектен тыс сессиясын шақырады:
A) Өз бастамасымен
B) Конституциялық Кеңес мүшелерінің ұсынысымен
C) Сайлаушылардың бастамасы бойынша
D) Палаталар төрағаларының ұсынысымен
E) Парламент депутаттары жалпы санының кемінде үштен бірінің
ұсынысымен
F) Үкімет мүшелерінің ұсынысымен
G) Таңдаушылардың ұсынысы негізінде
H) Бас прокурордың ұсынысымен
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11. Депутаттық әдеп ережелерін бұзғаны үшін Парламент депутаттарына
қолданылатын жазалау шаралары:
A) әкімшілік жауаптылыққа тарту
B) мандатынан айыру
C) бір отырыс уақытына отырыс залынан шығарып жіберу
D) қамауға алу, тұтқындау
E) айыппұл салу
F) арнайы құқығынан айыру
G) көпшілік алдында кешірім сұрауға мәжбүр ету
H) парламенттік мінеу
12. Қазақстан Республикасының Үкіметі жауапты болады:
A) Республиканың жергілікті басқару органдары алдында
B) Республика Парламенті алдында
C) Бас прокуратура алдында
D) Парламент Мәжілісінің алдында
E) Республика Президенті алдында
F) Парламент Сенатының алдында
G) Қазақстан халқы алдында
H) Конституциялық Кеңес алдында
13. Конституциялық Кеңестің өкілеттіктері:
A) Үкімет мүшелерінің антын қабылдайды
B) Республика Парламентін таратады
C) Парламенттің қарауына заң жобаларын енгізеді
D) Дау туған жағдайда Президенттiң, Парламент депутаттарының сайлауын
өткiзудiң дұрыстығы туралы мәселенi шешедi
E) Депутаттарды мандатынан айырады
F) Парламент қабылдаған заңдардың Конституцияға сәйкестiгiн Президент
қол қойғанға дейiн қарайды
G) Үкіметке сенімсіздік білдіреді
H) Конституцияның нормаларына ресми түсiндiрме бередi
14. Мамандандырылған соттарға жатады:
A) ауданаралық соттар
B) әкiмшiлiк соттар
C) аудандық соттар
D) қалалық соттар
E) кәмелетке толмағандардың iстерi жөнiндегi соттар
F) әскери соттар
G) конституциялық соттар
H) облыстық соттар
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15. Әкiмдiктің мәртебесі бойынша мынадай орган болып табылады:
A) тиiстi аумақта жергiлiктi мемлекеттiк басқаруды жүзеге асыратын алқалы
атқарушы орган
B) конституциялық бақылау органы
C) сот төрелігін жүзеге асыратын жергілікті сот органы
D) заңдардың сақталуын қамтамасыз ететін жергілікті бақылау органы
E) тиісті аумақтың халқының еркiн бiлдiретiн жергiлiктi өкiлдi орган
F) облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың) әкiмi басқаратын атқарушы орган
G) өз құзыретi шегiнде тиiстi аумақта жергiлiктi өзiн-өзi басқаруды жүзеге
асыратын атқарушы орган
H) еліміздің атқару билігі жүйесін басқаратын жоғары атқарушы орган
16. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы белгілейтін
мәслихат депутаттарының шекті саны:
A) барлық мәслихат үшін депутаттар саны он мен отыз аралығында болуы
тиіс
B) облыстық, қалалық мәслихаттарда – қырыққа дейін, ауданда – жиырмаға
дейін
C) қалалық мәслихатта - отызға дейiн
D) барлық деңгейдегі мәслихаттарда – отызға дейін
E) барлық деңгейдегі мәслихаттарда – елуге дейін
F) аудандық мәслихатта - жиырма беске дейiн
G) барлық деңгейдегі мәслихаттарда кемінде жиырма депутат болуы тиіс
H) облыстық мәслихатта, Астана және Алматы қалалық мәслихаттарында елуге дейiн
17. Конституциялық құқық пәніне жатқызуға болатын ұғымдар:
A) қоғамдық ұйымдар арасында туындайтын қатынастар
B) заңды тұлғалар арасында туындайтын қатынастар
C) мемлекеттік билік органдарының өкілеттіліктері және жүйесі
D) конституциялық құқықтың реттеу әдістері
E) адам және азаматтың конституциялық-құқықтық мәртебесі
F) сайлауға байланысты қатынастар
G) конституциялық-құқықтық нормалар
H) конституциялық құқықтың қалыптасуы, дамуы және қызмет етуінің
заңдылықтары
18. ҚР Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі:
A) Үкіметтің бастамасымен референдум өткізу арқылы
B) Республикалық референдумда
C) Конституциялық Кеңеспен
D) ҚР Президентiнiң өз бастамасымен, қабылданған шешiмi бойынша
өткiзiлетiн республикалық референдум арқылы
E) Палата депутаттарының жалпы санының көпшілік даусымен
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F) Сенатпен
G) Егер олар үшін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың
және астананың кемінде үштен екісінде дауыс беруге қатысқан азаматтардың
жартысынан астамы жақтап дауыс берсе
H) Жоғарғы Сотпен
19. Қазақстан Республикасы зайырлы мемлекет болғандықтан:
A) Жоғарғы моральдық-этикалық қағиданы ұстайтын мемлекет
B) ҚР Конституциясында бекітілген норма-принциптер мен оның саяси,
әлеуметтік, экономикалық, рухани негізін қалыптастыратын конституциялық
ережелер
C) Мемлекет діни-наным бостандығына байланысты араласпау саясатын
қолданатын мемлекет
D) Мемлекеттің Конституциясында бекітілген, нысаны мен ұйымдастырылуы
конституциялық мемлекет ретінде сипаттайтын қатаң белгілерге ие
мемлекетті ұйымдастыру нысаны
E) Мемлекеттік билік діни бірлестікке тиесілі мемлекет
F) Нақты діни ағымдар ресми түрде танылмаған мемлекет
G) Заң мемлекеттен жоғары тұруды мойындаған мемлекет
H) Діни бірлестіктер мемлекетпен құрылған
20. Адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының
кепілдіктерінің келесі түрлері конституциялық құқық теориясында бөліп
көрсетеді:
A) заңдық
B) конституциялық құқық теориясында адам және азаматтардың
конституциялық құқықтары мен бостандықтарының сақталуына кепілдік
ұғымы анықталмаған
C) саяси
D) ғылыми
E) мәдени
F) рухани
G) ұлттық
H) әлеуметтік- экономикалық
21. ҚР заңнамасына сәйкес қоғамдық бірлестіктер:
A) Халықаралық деңгейде экономикалық қызметпен айналысатын ұйымдар
B) Коммерциялық емес ұйымдар
C) Құрылу мақсаты коммерциялық мүдделерді көздейтін мемлекеттік емес
ұйымдар
D) Қазақстан Республикасы азаматтарының бiрлесу бостандығына құқығын
iске асыруда құрылатын бірлестіктер
E) Мемлекеттің бастамасымен құрылатын қоғамдық ұйымдар
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F) ҚР азаматтардың ортақ мақсаттарға жету үшiн ерiктi негiзде құрылған,
заңдарға қайшы келмейтiн басқа да бiрлестiктерi қоғамдық бiрлестiктер деп
танылады
G) Сайлау комиссиялары
H) ҚР қоғамдық бірлестіктер ұғымы қалыптаспаған
22. Жалпыға бірдeй сайлау құқығы шектеледі:
A) нәсiлiне, ұлтына, тiлiне байланысты
B) дiнге көзқарасына, нанымына байланысты
C) он сегiз жасқа толған азаматтарының тегiне байланысты
D) сотталғандығы белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алып тасталмаған
адам
E) әлеуметтiк, лауазымдық және мүлiктiк жағдайына байланысты
F) сайлауға сот iс-әрекетке қабілетсiз деп таныған
G) сыбайлас жемқорлық қылмыс және сыбайлас жемқорлық құқық
бұзушылық жасаудағы кінәсін сот заңда белгіленген тәртіппен таныған адам
ҚР Президенттігіне, Парламентінің, оның ішінде партиялық тізімдер
бойынша, мәслихаттардың депутаттығына үміткер бола алмайды
H) жынысына байланысты
23. Референдум өткізу бастама құқығы:
A) ҚР Парламенті депутаттары
B) ҚР Үкіметі
C) ҚР Президенті
D) Парламент Мәжілісі
E) Парламент Сенаты
F) ҚР Конституциялық Кеңесі
G) Мәслихаттар
H) Жергілікті өзін-өзі басқару органдары
24. Республикада заңдар шығаруды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар:
A) Парламент
B) Мәжіліс болмаған кезеңде Сенат
C) Конституциялық Кеңес
D) Өкілеттік беру негізінде - Президент
E) Қауіпсіздік Кеңесі
F) Жоғары Сот Кеңесі
G) Мәслихаттар
H) Үкімет
25. Республика Президентiнiң жарлықтары шығарылады:
A) Өзінің өкімдерін орындау үшін
B) Республика Конституциясының негізінде
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C) Парламент депутаттарының еркіне сәйкес әрі олардың мүддесінде
D) Премьер – министрдің өкімінің негізінде және оны орындау үшін
E) Республика заңдарының негiзiнде
F) Үкіметтің қаулыларының негізінде
G) Республика Конституциясын және заңдарын орындау үшiн
H) Жоғарғы Соттың үкімдерін жүзеге асыру үшін
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Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы
1. Азаматтық іс жүргізудің түсінігі:
A) даулы құқықтық нормаларды еңбек даулары бойынша комиссиямен шешу
тәртібі.
B) азаматтық істерді шешу бойынша сот қызметі.
C) азаматтық істерді қарауда сот және басқа процеске қатысушылар
әрекеттері.
D) азаматтық іс жүргізу құқығының нормаларымен реттелген соттың ісәрекеті.
E) даулы құқықтық сұрақтарды әкімшілік органдармен шешу.
F) азаматтық құқықтық дауларды аралық соттармен қарастыру және шешу
тәртібі.
G) даусыз құқықтық қатынастарды нотариат органдарымен қарастыру және
шешу тәртібі.
H) азаматтық құқықтық дауларды серіктестік соттармен қарастыру және
шешу тәртібі.
2. Сот төрелігін жүзеге асыруда судьялардың тәуелсіздігі қағидасын білдіреді:
A) судья ҚР Бас прокурорына бағынады.
B) судья тәуелсіз.
C) судья ҚР Президентіне бағынады.
D) судья тек қана халықаралық шарттар нормаларына бағынады.
E) судья соттың төрағысының өкімдеріне бағынада.
F) судья ҚР Конституциясына бағынады.
G) судья ҚР заңдарына бағынады.
H) судья ҚР Жоғарғы Сотының төрағасына бағынады.
3. Азаматтық іс жүргізу кодексіне сәйкес қай тұлғаға қарсылық білдіру үшін
негіздері қолданылуы мүмкін:
A) жауапкерге және оның өкіліне.
B) дербес талаптарың мәлімдемейтін үшінші тұлғаларға.
C) тұлғаның өкіліне.
D) судьяға, прокурорға, сарапшыға.
E) аудармашыға, сот отырысының хатшысына.
F) сот орындаушысына, сот приставына.
G) тек қана куәларға.
H) дербес талаптарың мәлімдейтін үшінші тұлғаларға.
4. Талап қоюшының арнайы құқығы:
A) жауапкермен бітімгершілік келісім жасауға.
B) талап қоюға.

19

1 - нұсқа

Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы

C) судьяға, прокурорға, сарапшыларға қарсылық жариялауға.
D) қарсылықтарын мәлімдеуге.
E) талапты негіздейтін дәлелдемелер ұсынуға.
F) іс материалдарымен танысуға.
G) сот жарыссөздеріне қатысуға.
H) талаптың нысанасы немесе негіздемесін өзгертуге.
5. Бітімгершілік келісімін жасау құқығын пайдаланады:
A) даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлға.
B) сот приставы.
C) жауапкер.
D) сот отырысының хатшысы.
E) талап қоюшы.
F) куә.
G) прокурор.
H) сот маманы.
6. Прокурордың қандай міндеті жоқ:
A) Дәлелдемелерді зерттеуге қатысуға.
B) Құқықтарын әділ қолдану.
C) Іс бойынша мемлекеттік баж төлеуге.
D) Іс материалдарымен танысуға.
E) Сот отырысына келу.
F) Іс бойынша қорытынды беру.
G) Іс бойынша сот шығындарын өтеуге.
H) Бітімгершілік келсім жасау.
7. Мемлекеттік орган азаматтық іс бойынша қорытынды береді:
A) бірақ ол қорытынды сот үшін міндетті емес.
B) мемлекеттік органның басшысының нұсқауы бойынша.
C) заңда көрсетілген жағдайда.
D) жазбаша нысанында.
E) өтініш жасау нысанында.
F) істің мән-жайларымен анықталған жағдайда.
G) прокурордың нұсқауы бойынша.
H) мемлекеттік органның, жергілікті өзін-өзі басқару органының ықыласы
бойынша.
8. Тапсырма бойынша өкілдік ету:
A) Аудармашы.
B) Сот приставы.
C) Прокурор.
D) Заңды тұлғалардын қызметкерлері – осы заңды тұлғалардың істері
бойынша.
E) Адвокаттар.
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F) Өзге тұлғалар сенімхат бойынша.
G) Тергеуші.
H) Сарапшы.
9. Өткізіліп алынған іс жүргізу мерзімін кім қалпына келтіреді:
A) ерекше өндіріске қатысушы тұлғалар.
B) ол мерзім дәлелді себептермен өткізіліп алынса, судья қалпына келтіре
алады.
C) прокурор.
D) мемлекеттік органдардың әрқайсысы.
E) сот.
F) істі өндірісіне қабылдаған сот.
G) апелляциялық сатыдағы соттарда іс жүргізу.
H) сот хатшысы.
10. Сот шығындарының құрамы:
A) Алименттер мен өндіріп алу туралы талап қою.
B) Мемлекеттік баж және іс жүргізуге байланысты шығындардан.
C) Приставтың жалақысы.
D) Азаматтар мен заңды тұлғалардың тиесілі құрлыстарға меншік құқығы.
E) Неке бұзу және әкелікті тану туралы талаптар.
F) Мемлекеттік баж.
G) Іс жүргізуге байланысты шығындар.
H) Әкелікті тану туралы талап.
11. Азаматтық іс жүргізуде сот қолданатын мәжбүрлеу шаралары:
A) азаматтық іс жүргізу кодексі бойынша екі мәжбүрлеу шарасы
қолданылады.
B) сот отырысы залынан шығарып жіберу.
C) ақша өндіріп алу.
D) ерекше талап қою бойынша іс жүргізу.
E) шешім шығару.
F) қамауға алу.
G) еріксіз келтіру.
H) жұмыстан шығару.
12. Ведомстволық бағыныстылықтың түрлері:
A) тектік ведомстволық бағыныстылық.
B) балама ведомстволық бағыныстылық.
C) аумақтық ведомстволық бағыныстылық.
D) калалық соттарға ведомстволық бағыныстылық.
E) жалпы аумақтық ведомстволық бағыныстылық.
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F) аудандық соттарға ведомстволық бағыныстылық.
G) ерекше ведомстволық бағыныстылық.
H) талаптардың байланысы бойынша анықталатын істердің ведомстволық
бағыныстылығы.
13. Мамандандырылған экономикалық соттарға бағынысты азаматтық істер:
A) әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті органдардың
қаулыларына дау айту туралы істер.
B) азаматтардың құқықтары мен міндеттеріне қатысты министрліктердің
актілеріне шағым жасау.
C) тараптары заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын
азаматтар мүліктік және мүліктік емес даулар жөніндегі істер.
D) еңбек ұжымы мен әкімшілік арасында, еңбек жағдайын жақсарту жайлы
істер.
E) корпоративтік даулар.
F) бала асырап алу туралы істер.
G) ата-ана құқықтарынан айыру туралы істер.
H) тараптары заңды тұлғалар болып табылатын мүліктік және мүліктік емес
даулар жөніндегі істер.
14. Азаматтық іс жүргізудегі сот тапсырмасының түсінігі:
A) басқа аудандағы сотқа белгілі бір іс жүргізу әрекетін жасауға істі қараушы
сот тапсырма береді.
B) куәгерді іздеу бойынша ішкі істер органдарына тапсыру.
C) дәлелдемелерді зерттеу тәртібі туралы ұйғарым шығару.
D) жауапкерді іздеу бойынша ішкі істер органдарына тапсыру.
E) талап қоюшыға дәлелдемелерді ұсыну міндетін жүктеу.
F) іске қатысушы тұлғаны сот отырысына шақыру.
G) басқа мемлекетттегі сотқа белгілі бір іс жүргізу әрекетін жасауға істі
қараушы сот тапсырма береді.
H) басқа қалада дәлелдемелер жинау қажеттігі туралы өтінішті
қанағаттандырған жағдайда тиісті сотқа белгілі бір іс жүргізу әрекетін
жасауға істі қараушы сот тапсырма береді.
15. Қарсы талап қою:
A) Сарапшы мен маман қарсы талап қоя алады.
B) Қарсы жалпы талап қою ережелерін сақтап қоюға болады.
C) Прокурор қарсы талап қояды.
D) Жауапкер қарсы талап қоюға құқығы жоқ.
E) Талап қоюшы үшінші тұлғаға қарсы талап қоя алады.
F) Судья қарсы талап қоя алады.
G) Қарсы талап іс қарап жатқан сотқа беріледі.
H) Жауапкер бірінші сатыдағы сот шешімі қабылданғанға дейін қарсы талап
қоя алады.
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16. Азаматтық іс жүргізу құқық қатынастарының басталуы негіздері:
A) Азаматтық іс жүргізу нормасы
B) Заңды деректер
C) Сотта істі қозғалуы
D) Азаматтық іс жүргізу құқық субьектілік
E) Сотта істің аяақталуы
F) Талап қоюшы мен мемлекеттік бажды төлеу
G) Істінң аяақталуына заңды мүдденің болуы
H) Іс жүргізу міндеттері мен құқықтары
17. Істі дайындау кезінде судьяның алдында тұратын міндеттер:
A) қажетті дәлелдемелерді жинау.
B) істі дайындау кезінде судьяның алдында дәлелдеу пәнін, іске қатысушы
тұлғалар құрамын анықтау және іске барлық қажетті дәлелдемелік
материалдарды жинау және тараптардың құқықтық қатынастары мен
басшылыққа алынатын заңды анықтау міндеттері тұрады.
C) сараптама актісін жерінде қарау.
D) іске барлық қажетті дәлелдемелік материалдарды жинау және
тараптардың құқықтық қатынастары мен басшылыққа алынатын заңды
анықтау.
E) тараптардың қатысуымен істі қарауды қамтамасыз ету.
F) істі дайындау кезінде судьяның алдында дәлелдеу пәнін, іске қатысушы
тұлғалар құрамын анықтау міндеттері тұрады.
G) сотта іс қарау сот отырысында жүргізіледі.
H) тараптардан сұрау, куәлардан жауап алу.
18. Қарсылық білдіріледі:
A) Аудармашыға, сот приставына
B) Жауапкерге
C) Өкілге
D) Судьяға, сот мәжілісінің хатшысына
E) Үшінші жаққа
F) Куәгерге
G) Прокурорға, сарапшыға, маманға
H) Талапкерге
19. Сот орындаушысының қаулысын санкциялау:
A) Сот орындаушысының қаулысын сотқа материал түскен күні қаралуға
тиіс.
B) Сот орындаушысының қаулысын сотқа материал түскен күннен екі ай
ішінде қаралуы тиіс.
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C) Соттың ұйғарымына АІЖК белгіленген тәртіппен шағымдануға немесе
наразылық білдіруге болады.
D) Сот орындаушысының қаулысы санкциялануға жатпайды.
E) Сот орындаушысының қаулысын сотқа материал түскен күннен бір ай
ішінде қаралуы тиіс.
F) Сот орындаушысының Санкцияны қаулысына сарапшы қол қоя алады.
G) Қаулыға санкциялатын іс-әрекеттерді қабылдаудың негізділігін растайтын
атқарушылық материалдар қоса тіркелмейді.
H) Сот атқарушылық әрекеттерде санкция береді немесе санкция беруден бас
тартады, бас тарту туралы дәлел келтірілген ұйғарым шығарады.
20. Сырттай шешімге шағым жасау:
A) Сот істі сырттай іс жүргізу тәртібімен қарау туралы ұйғарым шығармайды.
B) Сырттай шешімге сарапшы қорытынды береді, содан кейін шағым
жасалады.
C) Күшін жою туралы арыз беру мерзімі өткен соң, 1-сатыдағы сот арызды
қанағаттандырудан бас тарту туралы ұйғарым шығарған кезден бастап
он бес - күн ішінде аппелациялық тәртіппен шағым беру.
D) Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнің көшірмесін алған
кезден бастап үш күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге
құқылы.
E) Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнің көшірмесін алған
кезден бастап он күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге
құқылы.
F) Жауапкер күшін жою туралы арызда сырттай шешіммен келіспейтінін
негіздейді.
G) Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнің көшірмесін алған
кезден бастап бес күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге
құқылы.
H) Шағым жасау отыз күн өткеннен кейін.
21. Азаматтық сот ісін жүргізу түрі:
A) Ерекше іс жүргізу.
B) Төрелік өндіріс.
C) Атқарушылық өндіріс.
D) Қадағалау өндірісі.
E) Ерекше талап қоюмен іс жүргізу.
F) Шарттық өндіріс.
G) Талап қою бойынша іс жүргізу.
H) Конституциялық өндіріс.
22. Ұл (қыз) асырап алу туралы іс сотта:
A) тек қана патронаждық тәрбиешінің қатысуымен қаралады
B) тек қана әкімшіліктің өкілінің қатысуымен қаралады
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C) асырап алу туралы іс сотта баланы асырап алушылардың өздерінің,
қамқоршы және қорғаншы органдар өкілдерінің, прокурордың қатысуымен
қаралады
D) тек қана ата-анасының қатысуымен қаралады
E) ешкімнің қатысуынсыз қаралады
F) кәмелетке толмағандардың істер бойынша комисиссия өкілінің
қатысуымен қаралады
G) баланы асырап алушылардың өздерінің, қамқоршы және қорғаншы
органдар өкілдерінің, прокурордың қатысуымен қаралады
H) баланы асырап алушылардың өздерінің қатысуымен қаралады
23. Сот бұйрығы:
A) Талап бойынша 3 күн ішінде шығарылады.
B) Арыз негізінде сот бұйрығы беріледі.
C) Сот бұйрығында талап қоюшы мен жауапкерді көрсетеді.
D) 20 күн ішінде.
E) 15 күн ішінде.
F) 10 күн ішінде.
G) Судья даусыз болғандықтан арыз бойынша бұйрық шығарады.
H) Даулы іс ретінде қаралып беріледі.
24. Кассациялық сатыда істі қарау мерзімі:
A) 10 күн ішінде
B) 20 күн інінде
C) 7 күн ішінде
D) 1 ай мерзімде қаралады
E) АІЖК - нің 383-14 бапта көзделген тәртіппен
F) 3 күн ішінде
G) Түскен күннен бастап бір ай ішінде үш судья қарауға тиіс
H) 15 күн ішінде
25. Кассациялық тәртіпте шағымданудың, наразылық келтірудің объектісі:
A) аппеляциялық шағым берушінің арыздары.
B) апелляциялық сатыдағы соттың ұйғарымдары.
C) сот ұйғарымдары; сырттай шешім.
D) кассациялық тәртіпте шағымданудың, наразылық келтірудің объектісі
ретінде тек қана апелляциялық сатыдағы соттың актілері танылады.
E) іс үшін маңызы бар мән-жайларды толық анықтамау.
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F) сот бұйрығы.
G) талаптың құны бес мың айлықтық есептік көрсеткіштен аспайтын
жағдайда, тараптары заңды тұлғалар, заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік
қызметті жүзеге асыратын азаматтар болып табылатын мүліктік дауларды
қарау кезінде шығарылған аудандық және оларға теңестірілген соттардың
шешімдері.
H) апелляциялық сатыдағы соттың қаулылары.
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Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы
1. Қызмет түрі ретіндегі қылмыстық іс жүргізудің пәні (заты):
A) Негізгі институттардың сипаты мен жүйесі.
B) Қылмыстың жасалуына себепші болған мән-жайлар.
C) Ұғымдар жүйесінің қалыптасу заңдылықтары.
D) ҚІЖ қызметіндегі жалпы және арнайы процедуралардың байланысы.
E) Қылмыс жасаған адамның азаматтық құқықтық жауаптылығы.
F) Айыпталушының қылмыстық жауаптылығы туралы сұрақтар.
G) Қылмыстық іс жүргізушілік қатынастардың құрылу логикасы.
H) Қылмыстық іс жүргізу құқығының басқа құқық салаларымен ара
қатынасы.
2. Қылмыстық іс жүргізу кодексінің ерекше бөлімінің тараулары:
A) Алдын-ала тергеу жүргiзудiң жалпы шарттары.
B) Айыпталушы ретiнде жауапқа тарту.
C) Сезiктiнi ұстау.
D) Дәлелдемелер және дәлелдеу.
E) Негізгі ережелер.
F) Қылмыстық iстердiң соттылығы.
G) Қылмыстық iс бойынша iс жүргiзу.
H) Iс жүргiзулiк мәжбүрлеу шаралары.
3. Заңдылық қағидасының мәні:
A) Соттың қылмыстық iс бойынша үкiмiн тек тиiстi соттар ғана тексереді.
B) Әрбiр ұсталған адамға ұстаудың негiзi дереу хабарланады.
C) Адамның жеке өмiрi туралы мәлiметтердi таратуға жол берiлмейдi.
D) Төтенше немесе арнаулы соттар құруға жол берiлмейді.
E) Соттың, қылмыстық iс жүргiзу кезiнде заңды бұзуына жол берілмейді.
F) Нормативтiк құқықтық актiлердiң талаптарын дәл сақтау мiндеттілігi.
G) Сот әдiлдiгiн тек соттар ғана жүзеге асырады.
H) Заңсыз актiлердi жарамсыз деп таниды.
4. Қылмыстық iзге түсу жеке түрде жүзеге асырылуы мүмкiн қылмыстар:
A) Қамқоршы немесе қорғаншы құқықтарын терiс пайдалану.
B) Дәрiгерлiк құпияны жария ету.
C) Өкiлеттiктердi теріс пайдалану.
D) Бөтен адамның мүлкiн абайсызда жою немесе бүлдiру.
E) Бала асырап алу құпиясын жария ету.
F) Қорлау.
G) Жеке өмiрге қол сұғылмаушылықты бұзу.
H) Жала жабу.
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5. Адамға зиянның өтелуi тиiс емес, егер:
A) Арнаулы медициналық ұйымға заңсыз орналастырылса.
B) Соттың үкiмi бойынша сыныптық шенiнен айырылса.
C) Сот талқылауы процесiнде ақиқатты ашуға кедергi келтiрсе.
D) Кінәсіздігі дәлелденбесе.
E) Қылмыстық iстi қысқарту туралы тергеушінің қаулысы шығарылса.
F) Зардаптардың пайда болуына жағдай жасаса.
G) Ерiктi түрде өзiне өзi жала жабса.
H) Қылмыстық жауаптылыққа тарту мерзімі ескірілсе.
6. Қорғау функциясын атқаратын субъектілер:
A) Прокурор.
B) Азаматтық талапкер.
C) Айыпталушы.
D) Жәбірленуші.
E) Сот.
F) Қорғаушы.
G) Сарапшы.
H) Азаматтық жауапкер.
7. Қазақстан Республикасында қылмыстық iстер бойынша сот төрелiгiн
жүзеге асырады:
A) Мамандандырылған облыстық экономикалық соттар.
B) Бірінші сатыдағы сот.
C) Алқабилер соты.
D) Іс бойынша төрағалық етуші.
E) Қылмыстық iстер жөнiндегi мамандандырылған ауданаралық соттар.
F) Жоғарғы Сот.
G) Облыстық және оларға теңестiрiлген соттар.
H) Үш судья болатын сот.
8. Азаматтық талапкердiң өкiлiне қарсылық бiлдiру туралы мәселенi шешедi:
A) Сот.
B) Анықтау органының бастығы.
C) Айыпталушы.
D) Тергеуші.
E) Анықтаушы.
F) Тергеу бөлімінің бастығы.
G) Облыс прокуроры.
H) Бас прокурор.
9. Қылмыстық сот iсiн жүргiзуге қатысушы адамдардың қауiпсiздiгiнiң
шаралары ретiнде қолданылады:
A) Айыпталушыға бұлтартпау шараларын қолдану.
B) Қорғалатын адам туралы мәлiметтер алуға шек қою.
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C) Мәлімдеушіге қылмыстық жауапқа тарту туралы ресми ескерту жасау.
D) Жәбірленушіні мәжбүрлеп әкелу.
E) Маманнан ақша өндіріп алу.
F) Сезіктінің мүлкіне тыйым салу.
G) Оның жеке басының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
H) Айыпталушыны қызметінен шеттету.
10. Дәлелдемелер ретiнде рұқсат етiлмейтiн iс жүзiндегi деректер белгілері:
A) Техникалық құралдарды қолдану.
B) Ақпараттың көзі адам болуы.
C) Жедел-іздестіру жолымен алу.
D) Алдау және өзге де заңсыз iс-әрекеттерді қолдану.
E) Іс жүргiзудiң тәртiбiн айтарлықтай бұза отырып қол жеткізу.
F) Белгiсiз көзден алу.
G) Тікелей бастау көзден шыққан ақпарат болуы.
H) Адамның кінәсіздігін анықтаулары.
11. Дәлелдемелер жинау ұғымы:
A) Бекіту.
B) Алу.
C) Пайдалану.
D) Қарау.
E) Ұсыну.
F) Зерттеу.
G) Жинау.
H) Табу.
12. Сезiктiнi қамауға алу түрiндегi бұлтартпау шарасына санкция беру туралы
өтiнiшпен iс қозғау туралы, прокурор қолдаған қаулысын қарастыруға сот
отырысына қатысуға міндетті:
A) Жәбірленуші.
B) Сезікті.
C) Тергеуші.
D) Заңды өкіл.
E) Айыпталушы.
F) Прокурор.
G) Сарапшы.
H) Маман.
13. Қылмыстық іс қысқартылған жағдайда сотталушының iс жүргiзу
шығындары мемлекет есебiне жатқызылады:
A) Рақымшылық актісі шықса.
B) Қылмыс оқиғасы болмаса.
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C) Қылмысқа қатысқандығы дәлелденбесе.
D) Жәбірленушінің шағымы болса.
E) Прокурор наразылық білдірсе.
F) Әрекетте қылмыс құрамы болмаса.
G) Өз кінәсін мойындамаса.
H) Жаңадан мән жайлар ашылса.
14. Алдын ала тергеу жүргiзiлетiн жер:
A) Айыпталушы тұратын.
B) Қылмыс жасалған.
C) Қылмыстық жазаны орындау.
D) Қылмыс анықталған орын.
E) Тергеу бөлімі орналасқан.
F) Сезікті, айыптаушы, куәлар көпшілігі тұрған жер.
G) Сараптама өткізу.
H) Азаматтық талапкер тұратын.
15. Айыпталушыдан жауап алуды тергеушi жүргiзедi:
A) Айыпталушы келуден жалтарған жағдайда ұсталған соң дереу.
B) Тәрбиеші шақырылғаннан кейін.
C) Бұлтартпау шараларын қолдану туралы қаулы жарияланған кезден.
D) Іздеу салынған жағдайда ол айдап әкелiнгеннен кейiн бірден.
E) Тергеуші, жәбірленушіге қандай қатысы бар екенін анықтайды.
F) Айып тағылғаннан кейiнгi жиырма төрт сағаттан кешiктiрмей.
G) Сот рұқсаты алынған соң.
H) Прокурордың қатысуымен.
16. Қылмыстық iс қозғалғанға дейiн тағайындалатын сараптаманың
объектілері ретінде болатын материалдар:
A) Сiлекей, тер және басқа бөлiнiп шығатындар.
B) Оқтардың қару мен тетiк iздерiнiң үлгiлерi.
C) Материалдардың, заттардың, шикiзаттың, дайын өнiмнiң сынамалары.
D) Қылмыстық iстi қозғауға құқылы адамдар тiкелей тапқан.
E) Қылмыстар туралы арыздарға немесе хабарламаларға қоса берiлетiн.
F) Тергеуге дейiнгi тексеру iс әрекеттерiнiң нәтижесiнде алынған.
G) Терi бедерiнiң iзi, тiстiң қалыбы.
H) Дененiң сыртқы бетiнiң микроскопиялық қорытындылары.
17. Басты сот талқылауын тағайындау туралы қаулы қамтуы тиiс:
A) Іс бойынша iс жүргiзудi тоқтатуға әкеп соқтыратын жағдайдың болуын.
B) Сотталушы болып табылатын адамды көрсетудi.
C) Запастағы судья туралы шешiмдi.
D) Қылмыстық әрекеттің жасалғандығын.
E) Басты сот талқылауының орны мен уақыты туралы мәліметтер.
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F) Айыпталушының кінәлілігін не кінәсіздігін.
G) Істiң аталған соттың қарауына жататындығын.
H) Жауап алудың мән жайы туралы.
18. Үкiмнің мазмұнын құрайтын бөлiмдер:
A) Кiрiспе.
B) Преамбула.
C) Қорытынды.
D) Түсіндірме.
E) Қосымша.
F) Негізгі.
G) Сілтеме.
H) Сипаттамалы-дәлелдi.
19. Апелляциялық (жеке) шағымда, наразылықта болуға тиiс:
A) Сот алдына қойылған мәселелер.
B) Шартты түрде сотталған кезде сынақ мерзiмiнiң ұзақтығы.
C) Адамның сот үкiмiнiң дұрыс еместiгi неде екендiгi туралы дәлелдерi.
D) Бұлтартпау шаралары туралы шешiм.
E) Қылмыс жасауға кiнәлi деп тану туралы шешiм.
F) Ғылыми дәрежесi және ғылыми атағы.
G) Наразылыққа қоса тiркелiп отырған материалдардың тiзбесi.
H) Шағым, наразылық жiберiлiп отырған соттың атауы.
20. Үкiмдi орындау сатысындағы, үкiмдi шығарған сот шешетін мәселелер:
A) Жазадан мерзiмiнен бұрын шартты түрде босату.
B) Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдануды.
C) Түзеу мекемесiнiң түрiн өзгерту.
D) Басқа да атқарылмаған үкiмдер болған кезде үкiмдi атқару.
E) Жазаның бiр түрiн екiншiсiне ауыстыру.
F) Үкімнің заңдылығын, негiздiлiгiн және әдiлдiгiн тексеруді.
G) Науқасына байланысты жазадан босату.
H) Ескiру мерзiмiнiң өтiп кетуiне байланысты жазадан босату.
21. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша материалдарды тексеру туралы
өтініш жасауларды қарастыру бойынша сот мәжілісі аяқталғанда, сот:
A) Қайта қарастырудан бас тартады.
B) Тараптардың өтiнiштерi бойынша құжаттарды талап етiп алады.
C) Қылмыстық іс бойынша өндірісті қысқартады.
D) Үкiмдi өзгертеді.
E) Сотталушыны ақтайды.
F) Сот отырысына қосымша куәларды шақыртып, олардан жауап алады.
G) Өтініш жасауларын қанағаттандырады және үкімді жояды.
H) Сот-психиатриялық немесе өзге де сараптама тағайындайды.
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22. Кәмелетке толмағандардың iстерi бойынша, дәлелдеуге жататын мәнжайларды алдын ала тергеу және сот талқылауын жүргiзу кезiнде анықталуға
тиiс:
A) Сот-психиатриялық немесе өзге де сараптама тағайындау қажеттігі.
B) Айыпталушы ретiнде жауапқа тартуға жататын адам анықталмауы.
C) Айыпталушының Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде болуы.
D) Кәмелетке толмағандарға ересек адамдардың ықпалы.
E) Соттылығының болуы.
F) Интеллектуалдық ерекшелiктерi, мұқтаждары мен мүдделерi.
G) Кәмелетке толмағанның тұрмысы мен тәрбие жағдайы.
H) Айыпталушы тергеуден жасырынып қалуы.
23. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөнiнде iс
жүргiзу негiздерi:
A) Жаза орындау мүмкiн емес дәрежеде психикасы бұзылғандарға.
B) Қылмыстық iс жүргiзу заңы едәуiр бұзылғанда.
C) Дерттi психикалық ауытқушылық болғанда ғана тағайындалады.
D) ҚР Қылмыстық кодексiнiң жалпы бөлiмi талаптары бұзылғанда.
E) Есi кiресiлi-шығасылы күйде қылмыс жасағандарға.
F) Сот тергеуiнiң бiржақтылығы және толық еместiгi.
G) ҚР ҚК ерекше бөлiмiнiң қолданылуға тиiстiсiнен басқа бап қолданылса.
H) Судьялардың осы iстi қарау кезiнде жасаған, қылмыстық iс-әрекеттерi.
24. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары тағайындалатын
жағдайлар:
A) Азаматтық талапкер арыз жазса.
B) Сотталушы шынайы айғақ бермесе.
C) Өзге де елеулi зиян келтiру мүмкiндігін тудырса.
D) Жәбірленуші өтініш білдірсе.
E) Сотталушы - әйел жүкті болса.
F) Психикалық дерті басқа адамдарға қауiп төндірумен байланысты болса.
G) Дерттi психикалық ауытқушылық өзiне қатер тудырса.
H) Аса ауыр қылмыс жасаса.
25. Қылмыстық процестiң мiндеттерi:
A) Келтiрiлген залалдың өтелуiн қамтамасыз ету.
B) Қылмыстарды тез және толық ашу.
C) Қылмыстық заңды дұрыс қолдану.
D) Қылмыс жасаған адамдарды әшкерелеу.
E) Тергеу тобының жұмысын ұйымдастыру.
F) Материалдарды талдап қарастыру.
G) Күрделі зерттеулер жүргізу.
H) Қылмыстық iстер бойынша iс жүргiзу.
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Халықаралық жария құқығы
1. Халықаралық құқық ғылымының қалыптасуына үлесін қосқан ғалымдар:
A) Аристотель
B) Анцилотти
C) Спиноза
D) И. Кант
E) Ваттель
F) Макиавелли
G) Әл-фараби
H) Гуго Гроций
2. Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық
әмбебап актілер:
A) 1949 жылғы халықаралық гуманитарлық құқық бойынша Женева
Конвенциялары
B) 1983 жылғы мемлекеттік меншік, мемлекеттік қарыз, мемлекеттік
мұрағатқа қатысты мемлекеттердің құқықмирасқорлығы туралы Вена
Конвенциясы
C) 1959 жылғы Антарктика туралы Шарт
D) 1989 жылғы бала құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы
E) 1950 жылғы адам құқықтары мен негізгі бостандықтарын қорғау туралы
Еуропа Конвенциясы
F) 1944 жылғы азаматтық авиация туралы Чикаго Конвенциясы
G) 1928 жылғы Париж Пактісі
H) 1982 жылғы теңіз құқығы туралы БҰҰ Конвенциясы
3. Құқықмирасқорлығы институтына қатысты халықаралық-құқықтық
теориялар:
A) шектемелі құқықмирасқорлық теориясы
B) кондоминуим теориясы
C) континуитет теориясы
D) «de jure» теориясы
E) әмбебап құқықмирасқорлық теориясы
F) аумақтық құқықмирасқорлық теориясы
G) аумақаралық құқықмирасқорлық теориясы
H) «tabula rasa» теориясы
4. Халықаралық құқық ғылымындағы аумақ мәселесіне қатысты теориялар:
A) объективтік теория
B) декларативтік теория
C) прогрессивтік теория
D) құзірет теориясы
E) субъективтік теория
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F) кеңістік теориясы
G) позитивтік дуализм теориясы
H) конститутивтік теория
5. Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы азаматтық құқықтар
шеңберіне енгізеді:
A) Ақысыз жалпы және ортақ білім алу.
B) Кінәсіздік призумпциясы.
C) Еңбек ету құқығы.
D) Мемлекеттік қызметке тұру.
E) Жұмысты таңдау еркіндігі.
F) Әр адамның әлеуметтік қамсыздандыру құқығы.
G) Ойлау, ар-ождан және дінге сену бостандығы.
H) Әр адамның қай жерде болмасын құқықсубъектілігін тану .
6. Халықаралық шарттардың түрлері:
A) халықаралық және ұлттық
B) тұрақты және тұрақты емес
C) біржақты және екіжақты
D) ашық және жабық
E) мемлекетаралық және мемлекетішілік
F) екіжақты және көпжақты
G) екіжақты және жан-жақты
H) мерзімді және мерзімсіз
7. Халықаралық ұйым органының құрамын қалыптастыру кезінде
қолданылатын принциптер:
A) геометриялық әділдік принципі
B) аумақтық тұтастық принципі
C) әр түрлі мүддедегі мемлекеттер тобының тең өкілдігі принципі
D) географиялық әділдік принципі
E) тең өкілдік принципі
F) неғұрлым көп қаржылық жарна принципі
G) мемлекеттердің ішкі істеріне араласпау принципі
H)заңдылық принципі
8. 1945 жылы Сан-Францискода өткен конференциядағы «ұлы державалардың
бірлігі ұранына» кірген мемлекеттер:
A) КСРО.
B) Жапония.
C) Германия.
D) Европа Одағы.
E) Бельгия.
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F) АҚШ.
G) Италия.
H) Англия.
9. Саяси жауапкершілік түрлері:
A) Субституция.
B) Реторсия.
C) Реституция.
D) Пайыздар.
E) Ресторация.
F) Репрессалии.
G) Репарация.
H) Компенсация.
10. Дауларды шешудің халықаралық – құқықтық тәсілдері:
A) Жақсы болу.
B) Халықаралық келіссөздер.
C) Татуластыру комиссиялары.
D) Дауларды қолдану комиссиясы.
E) Ашулы мемлекетті қолдау.
F) Алмастыру.
G) Дауларға қатысу.
H) Кеңес берулер.
11. Арнайы миссияның дипаломатиялық өкілдіктен айырмашылығы:
A) Ешқандай қызмет атқармауында.
B) Иммунитеттер берілмеуінде.
C) Тек қана мекендеуші мемлекеттен тағайындалуында.
D) Дипломатиялық өкілдік штатының аздығында.
E) Арнайы миссия тек бір тұлғадан тұруы мүмкін.
F) Артықшылықтар берілмеуінде.
G) Заңды тұлғалар сайлануында.
H) Қызметі уақытша сипатта болады.
12. Халықаралық қауіпсіздік құқықтың салалық қағидалары:
A) Халықаралық қауіпсіздіктің бөлінбейтін қағидасы.
B) Күш қолданбай және күш қолданам деп қоқан-лоққы жасамау қағидасы.
C) Тең және бірдей қауіпсіздік қағидасы.
D) Мемлекеттердің ішкі ісіне араласпау қағидасы.
E) Аумақтық мызғымастығы.
F) Басқа мемлекеттердің қауіпсіздігіне залал келтірмеу қағидасы.
G) Қауіпсіздік әрқашанда ішкі құқықта қолдану қағидасы.
H) Халықаралық және ішкі құқықтық мемлекеттер саясаты қағидасы.
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13. Халықаралық экономикалық құқықта қолданылатын терминдер:
A) редемаркация
B) клиринг
C) агреман
D) еркін экономикалық зона
E) несие
F) промульгация
G) альтернат
H) консенсус
14. Халықаралық гуманитарлық құқықта соғыс жүргізудің тыйым салынған
тәсілдері:
A) партизан отрядтарын құру
B) әскери барлаушыларды пайдалану
C) еріктілерді қарулы күштер құрамына тарту
D) әскери тактиканы пайдалану
E) кепілдікке адамдарды алу
F) қорғансыз қалаларды бомбалау
G) ешкімді тірі қалдырмау туралы бұйрық беру
H) соғысушы мемлекеттердің мәмілеге келуі
15. 2003 жылғы Каспий теңізінің теңіз ордасын қорғау бойынша рамалық
конвенцияда көзделген қағидалар:
A) Каспий теңізіне бір мемлекеттің ұлттық заңдарын енгізу қағидасы.
B) Каспий теңізін бір мемлекеттің егемендігіне беру қағидасы.
C) Каспий теңізінің теңіз ордасының ластанғаны туралы ақпараттың қол
жетімділігі қағидасы.
D) Мемлекеттер құрамын көбейтпеу қағидасы.
E) «Ластаушы-төлейді» қағидасы.
F) Каспий теңізіне мұхит мәртебесін беру қағидасы.
G) Каспий теңізін пайдалануға байланысты Конституция қабылдау.
H) Алдын алу шараларын қабылдау қағидасы.
16. Ашық теңіз үстінде халықаралық ұшуларға қызмет етудің нақты
өлшемдерін айқындау үшін ИКАО белгілеген зоналар:
A) ұшу шектелмеген зоналар
B) қауіпсіздік зонасы
C) қауіптілігі жоғары зоналар
D) бақыланбайтын зоналар
E) ұшудың шектелген режимі зоналары
F) диспетчерлік қызмет көрсету зонасы
G) қауіпті зоналар
H) бақыланатын зоналар
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17. Мемлекеттердің ғарыштағы қызметтерінің бағыттары:
A) Ядролық қаруды пайдалану .
B) Ғарыш кеңістігін, ай мен аспан денелерін сатып алу - сату.
C) Ядролық қаруларды орналастыру.
D) Ядролық қаруды орналастыруға кеңстіктерді бөлу.
E) Жасанды серiктер көмегiмен тiкелей теледидарлық тарату.
F) Медициналық және биологиялық бақылаулар мен тәжiрибелер жүргiзу.
G) Жерге қайтып түсу.
H) Жердiң биоөрiсiн қорғау проблемаларын зерттеу.
18. Қоршаған ортаны ластау көздері:
A) Ғимарат.
B) Ядролық қалдықтар.
C) Жануарлар.
D) Көлік құралдары.
E) Ашық аспан.
F) Ғарыш кеңістігі.
G) Жер қойнауы.
H) Өндірістік химиялық қалдықтар.
19. Халықаралық экологиялық құқықтың принциптері:
A) мемлекеттердің ынтымақтастығы
B) қоршаған орта мен оның компоненттерін зерттеу мен пайдаланудың
еркіндігі
C) қоршаған ортаны рационалды пайдалану
D) ғарыш – адамзаттың ортақ байлығы
E) әуе кеңістігіне мемлекеттердің егемендігі
F) ашық теңізде кеме жүзу еркіндігі
G) ашық теңізде балық аулау еркіндігі
H) қоршаған орта мен оның компоненттерін зерттеу мен пайдаланудағы
халықаралық ынтымақтастыққа ат салысу
20. Қазақстандық ғалым М.А.Сарсембаев халықаралық құқықтың негізгі
принциптерін түрлерге жіктейді:
A) Халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету принциптері
B) БҰҰ Жарғысына дейінгі принциптер
C) БҰҰ Жарғысында қалыптасқан принциптер
D) Аумақтық тұтастықты қамтамасыз ету принциптері
E) Халықтар достығы принциптері
F) Халықтардың, ұлттардың, адамның құқықтарын қорғау принциптері
G) Аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету принциптері
H) Халықаралық ынтымақтастық принциптері
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21. Тәуелсіздіктерін алғанға дейінгі Қазақстан және Орта Азия
мемлекеттерінің аумақтарында халықаралық құқықтың негізгі қайнар
көздеріне:
A) Халықаралық әдет-ғұрып.
B) Қайнар көздер болған жоқ.
C) Халықаралық шарт.
D) Әдеби кітаптар.
E) Кез келген бір жақты шарт.
F) Ахеандық әдет-ғұрыптар.
G) Салт-дәстүр.
H) Құран және шариат.
22. Тұрақты бейтарап мемлекеттер:
A) Швейцария
B) Малайзия
C) Түркіменстан
D) Тәжікстан
E) Испания
F) Йордания
G) Австрия
H) Италия
23. Аралас режимдегі аумаққа жататын кеңістіктер:
A) аумақтық сулар
B) құрлықтағы қайраң
C) әуе кеңістігі
D) ашық теңіз үстіндегі әуе кеңістігі
E) ішкі сулар
F) ай және басқа да аспан денелері
G) іргелес зона
H) айрықша экономикалық зона
24. Дүниеге келуі бойынша азаматтықты иеленуге қатысты қолданылатын
принциптер:
A) туыстық принцип
B) «қандық құқық» принципі
C) аралас принцип
D) қарама-қайшылық принципі
E) жан-жақтылық принципі
F) «некелік құқық» принципі
G) «отбасылық құқық» принципі
H) «жерлік құқық» принципі
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25. Халықаралық шарттың міндеттілігіне мемлекеттің келісім беру тәсілдері:
A) халықаралық шарттың мәтінін қортындылау
B) халықаралық шарт жобасын дайындау
C) халықаралық шартқа қол қою
D) халықаралық шартты бекіту
E) халықаралық шарттың мәтінін бекіту
F) халықаралық шартты ратификациялау
G) халықаралық шартты денонсациялау
H) халықаралық шарттың түпнұсқасын сақтау
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Халықаралық сауда құқығы
1. Әлеуметтік географиялық факторлар:
A) Халықтың құрылымы, саны және де олардың шаруашылық тәжірибесі
B) Тауарлар ассортиментінің және олардың техникалық күрделілігінің
шапшаң өсуіне әкелу
C) Жеке елдердің экономикалық және ғылыми техникалық даму деңгейі әр
түрлі болуымен анықталу
D) Географиялық орналасу
E) Білімі, әдет-ғұрпы бойынша жеке елдердің арасындағы айырмашылық
F) Халықаралық еңбек бөлінісі өнімдердің тұрақты түрде жаңаруы
G) Табиғи климаттық жағдайлар
H) Жер шаруашылығы құралдары, табиғи кен байлықтары, су және басқа да
ресурстармен қамтамасыз етілу жағынан жеке елдердің арасындағы
айырмашылық
2. Инвестор болып табылады:
A) Заңды тұлғалар
B) Резидентті тұлға мен ҚР азаматтары
C) Жеке тұлға
D) ҚР-ның резиденті еместер
E) Жеке және заңды тұлғалар
F) Тек қана жеке тұлға мен резидентті емес тұлғалар
G) ҚР азаматтары
H) Тек шетелдік жеке тұлғалар
3. Инвестициялық преференциялардың түрлеріне жатады:
A) Арнайы қаржылық режим
B) Арнайы салықтық режим
C) Мемлекеттік заттай гранттар беру
D) Инвестициялық салықтық режим
E) Мемлекеттік заттай гранттар бермеу
F) Инвестициялық салықтық преференциялар
G) Кеден баждарын салудан босату
H) Кеден баждарын салудан босатпау
4. Тарифтік емес реттеу шараларын қолдануды қандай мемлекеттік орган
ұсынады:
A) Құқық қорғау органдары.
B) Үкімет.
C) Сауданы реттеу саласындағы уәкілетті орган.
D) Сауда саласындағы уәкілетті орган.
E) Жергілікті атқарушы орган.
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F) Парламент.
G) Президент .
H) Сауда қызметіне байланысты реттеу шараларын ұсынатын уәкілетті орган.
5. Арнайы экономикалық аймаққа басқаруды жүзеге асырады:
A) Арнайы экономикалық аймақ орналасқан әкімшілік-аумақтық бірліктің
жергілікті атқарушы органы
B) Парламент
C) Үкімет
D) Қаржы министрлігі
E) Жергілікті атқарушы орган
F) Кеден комитеті
G) Әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органы
H) Президент
6. Бүкіләлемдік сауда ұйымы құрамындағы органдар:
A) бас кеңес
B) өндірістік даму комиссиясы
C) сауда палатасы
D) қаржы комитеті
E) халықаралық сауда жөніндегі комиссия
F) адам құқықтары жөніндегі комиссия
G) экспорттық бақылау комитеті
H) саясат жөніндегі комиссия
7. Тауарлар мен көлік құралдары мемлекет меншігіне айналдыру келесі
негіздерде жүзеге асырылмайды:
A) Сот шешімі
B) Кедендік іс бойынша құзыретті органның бұйрығы
C) Мемлекет пайдасына тауардан бас тарту кеден режимінде рәсімделген
кедендік
ережелерін бұзғаны үшін
D) Декларанттық өтініш
E) Мемлекет пайдасына тауардан бас тарту кеден режимінде ресімделген
кедендік
ережелерін бұзғаны үшін, сот шешімімен тәркілеуді қолдану
F) Кедендік іс бойынша аймақтық бөлімшелердің бұйрығы
G) Кедендік іс бойынша аймақтық бөлімшелердің шешімі
H) Кедендік іс бойынша құзыретті органның шешімі
8. Портфельдік инвестициялар :
A) саудаға
B) үкіметаралық ұйымдар қызметіне
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C) бағалы қағаздарға қаржы салу
D) ұзақ мерзімді бағалы қағаздарға қаржы салу
E) оффшорлы аймақ өндірісіне
F) өндіріске қаражат салу
G) өндірісті аймаққа қаржы салу
H) ұзақ мерзімді қаржы салу
9. Сыртқы сауда қызметін дамыту жөніндегі мемлекеттік шараларға жатады:
A) Аудиторлық қызметті ұйымдастыру
B) Сауда қызметін дамытуға ықпал ететін сауда жәрмеңкелерін
ұйымдастыруға жол бермеу
C) Ішкі сауда қызметін дамытуға ықпал ететін сауда ұйымдастырмау .
D) Экспорттық кредиттер кепілдемелері және оларды сақтандыру жүйесін
жұмыс істеуін қамтамасыз ету
E) Экспорттық кредиттер кепілдемелері
F) Сыртқы сауда ақпараты мен консультациялық қызмет жүйесін құру
G) Ішкі ақпараты мен консультациялық қызмет жүйесін құру
H) Сыртқы сауда қызметін дамытуға ықпал ететін сауда жәрмеңкелерін
ұйымдастыру
10. СЭҚ реттеудің жалпы қағидасы:
A) СЭҚ субъектілердің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз ету.
B) СЭҚ субъектілердің тең құқылығы.
C) СЭҚ субъектілерінің теңдігі.
D) Бәсекелестік және монополизмнен қорғау.
E) Монополизмнен қорғау.
F) Мемлекеттің өз табиғи байлықтарына егеменді құқығының болуы.
G) Мемлекеттердің өздерінің табиғи байлықтары мен ресурстарына ажырамас
егеменді құқықтарға ие болу.
H) Мемлекеттердің өз табиғи ресурстарына ажырамас егеменді
құқықтарының болуы.
11. Валюталық құндылықтарға жатады:
A) Резидент еместер шығарған номиналы бар бағалы қағаздар
B) Номиналы Қазақстан валютасымен көрсетілген бағалы қағаздар
C) Резидент шығарған номиналы жоқ бағалы қағаздар
D) Тазартылған құйма алтын
E) Номиналы шетел валютасымен көрсетілген бағалы қағаздар және төлем
құжаттары
F) Шетел валютасы
G) Тазартылған тау-кен өнімі
H) Номиналы шетел валютасымен көрсетілмеген бағалы қағаздар
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12. Халықаралық тасымалдау құқығының субъектісі:
A) Жеке тұлға, мемлекет, кәсіпкер
B) Лауазымды орган
C) Жеке тұлға
D) Мемлекет
E) Заңды тұлға,мемлекет, резидент
F) Заңды тұлға
G) Қарапайым жеке кәсіпкер
H) Резидент
13. Тауарлар мен көлік құралының идентификациясы:
A) санмен, әріппен белгі салу
B) үлгілер мен таңба, сызба жасау
C) штамп салу
D) пломба салу
E) бас әриптермен сызба жасау
F) көшірме жасау
G) мөр салу
H) мөр немесе пломба салу
14. Сыртқы экономикалық қызмет деп:
A) Мемлекеттің сыртқы саясатын жүзеге асыру әдісі мен тәсілдері.
B) Сыртқы экономикалық байланыстарды жүзеге асыруға байланысты
қызмет.
C) Мемлекеттің саяси байланыстарын жүзеге асыру.
D) Сыртқы экономикалық байланыстарды жүзеге асыру процесі.
E) Мемлекеттің шаруашылық байланыстарын жүзеге асыру.
F) Сыртқы экономикаға байланысты қатынастарды жүзеге асыратын үрдіс
болып табылады.
G) Мемлекеттің ғылыми-техникалық байланыстарын жүзеге асыру.
H) Мемлекеттің сыртқы және ішкі байланыстарын жүзеге асыру үрдісі.
15. ҚР-ғы сауда қызметін реттеу жөніндегі комитеттің төрағасын тағайындау
тәртібі:
A) ҚР индустрия және сауда министрінің ұсынуы бойынша Президент
тағайындайды
B) ҚР индустрия және сауда министрінің ұсынуы бойынша Үкімет
тағайындайды
C) ҚР индустрия және сауда министрінің ұсынуы бойынша Парламент
тағайындайды
D) Премьер-Министр жеке дара тағайындайды
E) ҚР индустрия және сауда министрі жеке дара тағайындайды
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F) ҚР индусирия министірлігі
G) Сауда министірлігі
H) ҚР Президенті жеке дара тағайындайды

16. Кедендік бақылаудың көлік құжаттарына жатады:
A) Кедендік брокернегізіндегіқызметтіжүзеге асырушы лицензия, кедендік
ресімдеу бойынша биліктілік аттестаты.
B) Жеке куәлік
C) Халықаралық автокөлік , жүк ведомоствалары,жүк квитанциялары.
D) Тауар құны көрсететні шот фактуралар және басқа да құжаттар құнын.
E) Жүк ведомстволары.
F) Жүк квитанциялары.
G) Жеке куәлік, төл құжаттар жүргізуші куәлігі.
H) Құрылтайшы жарғы мен шарттар .
17. Тауарлардың экспорты мен импортына лицензияны береді:
A) Сауда министрлігі
B) ҚР Көлік және комуникация министрлігі
C) Индустрия министрлігі
D) ҚР Сыртқы Істер министрлігі
E) Ауылшаруашылық министрлігі
F) Сауда және индустрия министрлігі
G) ҚР Қаржы министрлігі
H) Шетел инвесторлар кеңесі
18. Арнайы экономикалық аймақты құру тәртібі:
A) Президентпен сенат отырысында
B) Жергілікті атқарушы органдармен
C) Президентпен Үкіметтің ұсынысы бойынша
D) Үкіметпен әкімшілік-аумақтық органмен
E) Әкімдермен
F) Үкіметпен жергілікті атқарушы органдардың ұсынысы бойынша
G) Үкіметтің ұсынысы бойынша
H) Президентпен
19. Протекционизм кемшілігі:
A) Баға тепе теңдігі бұзылады.
B) Төлем балансын теңдестіреді.
C) Демпингтен қорғайды.
D) Өндіріс тиімділігі төмендейді.
E) Бағалар өседі
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F) Экспорт мүмкіншілігі азаяды.
G) Бағалар өседі, тауарды таңдау мүмкіндігі болмайды.
H) Экспорт мүмкіншілігі азаяды.
20. Тауарлар мен көлік құралдары мемлекет меншігіне айналдыру келесі
негізде жүзеге асырылады:
A) аймақтық бөлімшелердің бұйрығын бұзғаны үшін
B) кедендік іс бойынша аймақтық бөлімшелердің бұйрығы
C) сот шешімімен тәркілеуді қолдану
D) кедендік іс бойынша құзыретті органның шешімі
E) кедендік ережелерін бұзғаны үшін
F) прокурор наразылығы
G) декларанттық өтініш
H) мемлекет пайдасына тауардан бас тарту кеден режимінде рәсімделген
кедендік ережелерін бұзғаны үшін, сот шешімімен тәркілеуді қолдану
21. Инвесторларға табиғи грант ретінде берілуі мүмкін:
A) жер учаскелері,мекемелер,құрылыс,машиналар және көлік құралдар
жабдығы
B) құрылыс машиналары
C) жер учаскелері,көлік құралдар жабдығы
D) тек қана ақшалай депозиттер
E) салықтық-инвестициялық преференциялар
F) кедендік жеңілдіктердің бекітілуі
G) тек қана жер ресурстары
H) тек қана жер учаскелер
22. ҚР-ның заңнамасы бойынша инвестор болып табылады:
A) Тек шетелдік жеке тұлғалар
B) Жеке тұлға
C) ҚР-ның резиденті еместер
D) Резидентті тұлға мен ҚР азаматтары
E) ҚР азаматтары
F) Заңды тұлғалар
G) Тек қана жеке тұлға мен резидентті емес тұлғалар
H) Жеке және заңды тұлғалар
23. Халықаралық сауда құқығында клирингтік келісім болып:
A) Экспорт пен импорт бойынша өзара есеп айырысу.
B) Тасымалдау шартының бір түрі.
C) Өнім тапсыру арқылы экспорт және импорт бойынша өзара есеп айрысу.
D) Айырбастау шарты.
E) Сатып алу –сату шарты.
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F) Кедендік жеткізу шарты.
G) Қаржы операциялардың бір түрі.
H) Өнім тапсыру арқылы өзара есеп айырысу.
24. Тауарлар мен көлік құралының ұқсастығы жүргізіледі:
A) Мөр немесе пломба салу
B) Үлгілер мен таңба, сызба жасау
C) Анықтамау
D) Штамп салу
E) Әріппен белгі салу
F) Санмен, әріппен белгі салу
G) Пломба салу
H) Мөр салу
25. Халықаралық тасымалдау құқығының субъектісі:
A) Резиденттер емес
B) Жеке және заңды тұлға
C) Лауазымды тұлға
D) Заңды тұлға және лауазымды тұлға
E) Заңды тұлға, мемлекет
F) Жеке кәсіпкер
G) Жеке тұлға, заңды тұлға, мемлекет
H) Мемлекет және шетел заңды тұлғалары
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Қазақстан Республикасы мен шет елдердің азаматтық іс жүргізу құқығы
1. Азаматтық сот өндірісі бөлінеді:
A) талап қоюмен іс жүргізу істері.
B) некені бұзу.
C) ерекше талап қоюмен іс жүргізу істері.
D) жұмысқа қалпына келтіру.
E) азаматтық істі қозғау.
F) бұйрық бойынша іс жүргізу істері.
G) азаматтық істі сотта қарауға әзірлеу.
H) алимментті өндіріп алу.
2. Азаматтық сот ісін жүргізудің функционалдық принциптеріне жатқызуға
болады:
A) тараптардың тең құқықтылығы.
B) жеке өмірге қол сұғылмаушылық.
C) азаматтық істерді сотта жеке-дара және алқа сот құрамымен қарау.
D) судъялардың тәуелсіздігі.
E) сотта істі қараудың жариялылығы.
F) диспозитивтік.
G) тараптардың айтысуы.
H) меншікке қол сұғылмаушылық.
3. Қызметтік көмек көрсетушілік іс жүргізу құқық қатынастары туындайды:
A) үшінші түлғаның қатысуымен туындайды.
B) прокурордың қатысуымен туындайды.
C) мемлекеттік органның немесе жергілікті өзін-өзі басқару органның
қатысуымен туындайды.
D) жауапкердің қатысуымен туындайды.
E) талап қоюшының қатысуымен туындайды.
F) куәлардың қатысуымен туындайды.
G) аудармашының қатысуымен туындайды.
H) сарапшының қатысуымен туындайды.
4. Іске қатысушы тұлғалардың құқықтары:
A) мемлекеттік баж төлеуге.
B) сот шығындарын төлеуге.
C) сот залында тәртіпті сақтауға.
D) іс материалдармен танысуға.
E) қарсылықтарын мәлімдеуге.
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F) дәлелдеме табыс етуге және оларды зерттеуге қатысуға.
G) соттың шешімін мәжбүрлетіп орындатуға.
H) куәнің шеккен шығындарын төлеуге.
5. Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар
сипаттамасы:
A) бірінші сатыдағы соттың шешімін шығарады
B) прокурордың қорытындысын жариялайды
C) процеске талап қою арқылы қатысады, талап қоюшының барлық
құқықтарын пайдаланады және оның барлық міндеттерін атқарады
D) сот отырысының хаттамасын толтырады
E) іске қатысу ықылас көбінесе үшінші тұлғалардың өздерінен болады
F) облыстық соттың шешіміні шығарады
G) үшінші тұлғалардың талап қою пәні талап қоюшының талап қою пәнімен
толық көлемде немесе жарым-жартылай толық сәйкес келу керек, сондықтан
талап қоюшының талабын қанағаттандырса әлбетте, үшінші тұлғаның талап
арызын қабылдаудан бас тартады (толық немесе жарым-жартылай)
H) мемлекеттік органның қорытындысын жариялайды
6. Прокурордың талап қоюдағы міндеттерінің негізгі мақсаты:
A) облыстық соттың қаулысын орындау
B) азаматтардың құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін,
ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін, қоғамдық және мемлекеттік
мүдделерді қорғау
C) сотпен бірге шешім шығаруға
D) соттың шешімін орындау
E) сот отырысының хаттамасын толтыруына нұсқау беру
F) заң бұзушылықты жоюға сот тәртібімен уақытылы және тиімді шара
қолдану
G) құқық бұзушылықты алдын алу
H) атқару парағын толтыру
7. ҚР АІЖК-мен көзделген жағдайларда мемлекеттік органдар мен жергілікті
өзін-өзі басқару органдары өздеріне жүктелген міндеттерді жүзеге асыру
және азаматтардың құқықтарын, бостандықтарын және заңмен қорғалатын
мүдделерін, қоғамдық және мемлекеттік мүдделерді қорғау мақсатында іс
бойынша қорытынды беру үшін шарттар белгіленеді:
A) Сот приставының бастамасы бойынша
B) Сот орындаушының бастамасы бойынша
C) Үшінші тұлғаның бастамашылығы бойынша процеске қатыса алады
D) Аудармашының бастамасы бойынша процеске қатыса алады
E) Тараптың бастамашылығы бойынша процеске қатыса алады

48

1 - нұсқа

Қазақстан Республикасы мен шет елдердің азаматтық іс жүргізу құқығы

F) Сот отырысы хатшысының бастамасы бойынша
G) Куәнің бастамасы бойынша процеске қатыса алады
H) Өз бастамашылығы бойынша процеске қатыса алады
8. Өкілдің өкілеттіктері:
A) соттың шешімін орындауды бақылауға
B) талап арызды қозғалыссыз қалдыруға
C) талап қою талаптары мен талап қоюды танудан толық немесе ішінара бас
тартуды
D) талап арызды қабылдаудан бас тартуға
E) сот отырысының хаттамасын толтыруға
F) талап арызды қайтаруға
G) талап қоюдың нысанасын немесе негіздемесін өзгертуді
H) талап арызға қол қоюды
9. Заңмен немесе сотпен белгіленген іс жүргізу мерзімдерінің бір-бірінен
айырмашылығы:
A) сотпен белгіленген мерзімдерді сот хатшысы өзгертеді
B) заңмен белгіленген мерзімдерді прокурор өзгертеді
C) заңмен немесе сотпен белгіленген іс жүргізу мерзімдерінің бір-бірінен
айырмашылығы жоқ
D) кез келген жағдайда сотпен белгіленген мерзімдер өзгертілуге жатады
E) заңмен белгіленген іс жүргізу мезімін сот және тараптар, іске қатысушылар
өзара келсімдері бойынша өзгерте алмайды
F) сотпен белгіленген іс жүргізу мерзімі азаматтық іске қатысушыларға
байланысты тек сотпен ұзартыла алады
G) кез келген жағдайда заңмен белгіленген мерзімдер өзгертілуге жатады
H) заңмен белгіленген іс жүргізу мерзімі, егер сот дәлелді деп тапса, сотпен
қалпына келтірілуі мүмкін
10. Мемлекеттік баж қайтарылмайтын жағдайлар:
A) сол жерде қарау жүргізілуге байланысты шығындар
B) талап қоюшылар - асыраушының мертiгуiне немесе денсаулығының өзге
де зақымдануына, сондай-ақ қайтыс болуына байланысты зиянның орнын
толтыру туралы талаптар бойынша
C) талап қоюшылар - авторлық құқықтан, сондай-ақ жаңалық ашу, өнертабыс,
рационализаторлық ұсыныс және өнеркәсiптiк үлгiлер құқығынан
туындайтын талаптар бойынша
D) талап қоюшы талап қоюдан бас тартқан жағдайларда
E) куәлерге, сарапшыларға және мамандарға төленуге тиісті сомалар
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F) талап қоюшылар - еңбекке ақы төлеу сомасын өндiрiп алу туралы талаптар
және еңбек қызметiне байланысты басқа да талаптар бойынша
G) іс тараптардың бітімгершілік келісімімен аяқталған жағдайларда
H) талап қоюшы өз талаптарын азайтқан жағдайларда
11. Сот мәжбүрлеу мен жауаптылық шараларын аталған тұлғаларға
қолданатын жағдайлар:
A) сотқа құрметпен қарағаны үшін
B) сотқа құрметпен қарамағанда қолданады
C) сот отырысында тәртіп бұзғаны үшін қолданады
D) сот отырысында тәртіп сақтаған үшін қолданады
E) аудармашының тегін көмегін пайдаланған үшін
F) іске қатысты материалдарын жинаған үшін
G) сот актілерін орындамағанда қолданады
H) сот актілерін уақытылы орындағаны үшін
12. Сот iстi басқа соттың қарауына мына жағдайларда бередi:
A) іс бойынша қорытынды беретін прокурордың тұрғылықты жері бойынша
беріледі
B) iстi аталған сотта қарау кезiнде оның iстiң соттылық ережелерiн бұза
отырып қабылданғаны анықталса
C) сотта істі басқа соттың қарауына тек соттың қалауы бойынша беріледі
D) сотта істі басқа соттың қарауына ешқандай жағдайда берілмейді
E) тұрғылықты жерi бұрын белгiсiз болған жауапкер iстi өзiнiң тұрғылықты
жерi бойынша сотқа беру туралы өтiнiш жасаса
F) жауапкердің тұрғылықты жері бойынша сотқа талап арыз берілсе
G) бiр немесе бiрнеше судьяға қарсылық бiлдiрiлгеннен кейiн, сондай-ақ
назар аударуға тұратын басқа мән-жайлар бойынша судьяларды ауыстыру
немесе аталған сотта iстi қарау мүмкiн болмаса
H) сотта істі басқа соттың қарауына тек сот приставының таңдауы бойынша
беріледі
13. Сарапшының міндеттері
A) жүргізілген зерттеулер мен берілген қорытындыға байланысты мәселелер
бойынша айғақ беруге
B) соттың рұқсатымен сот отырысына қатысуға және оған қатысушыларға
сараптама нысанына қатысты сұрақтар қоюға
C) аудармашының тегiн көмегiн пайдалануға
D) істің сараптама нысанасына қатысты материалдарымен танысуға
E) өзi қатысқан iс жүргiзу әрекетiнiң хаттамасымен, сондай-ақ тиiстi бөлiгiнде
сот отырысының хаттамасымен танысуға
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F) өзінің алдына қойылған мәселелер бойынша негізделген және объективті
қорытынды беруге
G) соттың шақыруы бойынша келуге
H) қорытынды беру үшін қажетті қосымша материалдарды өзіне беру туралы
өтінім жасауға
14. Талап қоюды қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар:
A) прокурордың салығын төлету
B) аудармашыға жалақысын төлеттіруін қамтамасыз ету
C) жауапкерге тиесiлi және оның өзiнде немесе басқа адамдарда болатын
мүлiкке тыйым салу
D) сот приставына сыйақы төлеу
E) судьяға гонорар төлеу
F) басқа адамдардың мүлiктi жауапкерге беруiне немесе оған қатысты өзге де
мiндеттемелердi орындауына тыйым салу
G) жауапкерге белгiлi бiр әрекеттердi жасауға тыйым салу
H) судьяның шеккен шығындарын төлету
15. Талап арызды қабылдаудан бас тартудың негіздері:
A) осы немесе басқа бiр соттың iс жүргiзуiнде сол тараптар арасында, сол
нысана туралы және сол негiздер бойынша дау жөнiнде iс бар болса
B) арызға оған қол қоюға өкiлеттiгi жоқ адам қол қойса
C) талап қоюшы iстердiң осы санаты үшiн дауды сотқа дейiн
алдын ала шешу заңдармен белгiленген тәртiбiн сақтамаса және осы тәртiптi
қолдану мүмкiндiгi жойылмаса
D) арызды әрекетке қабiлетсiз адам берсе
E) сол тараптардың арасындағы дау бойынша, сол нысана туралы және сол
негiздер бойынша шығарылған соттың заңды күшiне енген шешiмi немесе
талап қоюшының талап қоюдан бас тартуына байланысты iс бойынша сот iсiн
жүргiзудi тоқтату туралы немесе тараптардың бiтiмгершiлiк келiсiмiн бекiту
туралы сот ұйғарымы болса
F) арыз азаматтық сот iсiн жүргiзу тәртiбiмен қарауға және шешуге жатпаса
G) iс осы соттың соттауына жатпаса
H) медиация тәртiбiмен реттеу туралы келiсiмдi бекiту туралы сот ұйғарымы
болса
16. Сотта iс қарауға iстi әзiрлеудiң әрбiр iс бойынша мiндеттi мiндеттерi:
A) iске тең талап қоюшылардың, тең жауапкерлердiң дербес талаптарсыз
үшiншi тұлғалардың кiруi туралы мәселенi шешедi
B) қажет болған жағдайларда жауапкердi шақырып алады, одан iстiң мәнжайлары бойынша жауап алады, талап қоюға қандай қарсылықтар бар екенiн
және бұл қарсылықтардың қандай дәлелдемелермен расталуы мүмкiн екенiн
анықтайды
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C) тиiстi емес жауапкердi ауыстыру туралы мәселенi шешедi
D) тараптардың құқықтық қатынастарын және басшылыққа алынуға тиiстi
заңды анықтау
E) iстi дұрыс шешу үшiн маңызы бар мән-жайларды айқындау
F) iске қатысатын адамдардың құрамы мен процестiң басқа да қатысушылары
туралы мәселенi шешу
G) талап қоюшыдан ол мәлiмдеген талаптардың мәнi бойынша жауап алады
H) айрықша күрделi iстер жөнiнде жауапкерге iс бойынша жазбаша түсiнiк
берудi ұсынады
17. Соттың бірінші сатысындағы сот отырысы бөлімдерден тұрады:
A) өкім шығару бөлімі
B) істі мәні бойынша қарау бөлімі
C) сараптама жасау бөлімі
D) хаттама толтыру бөлімі
E) дәлелдеу жинау бөлімі
F) әзірлеу бөлімі
G) сот жарыссөздері және прокурордың қорытындысы бөлімі және шешім
шығару және оны жариялау бөлімі
H) ұйғарым шығару бөлімі
18. Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы бойынша іс
жүргізу құжаттары ретінде бірінші сатыдағы сот қабылдайтын актілердің
түрлері:
A) ресми акт
B) сот қаулысы
C) заң
D) норма
E) сот шешімі
F) сот ұйғарымы
G) хаттама
H) өкім
19. Сырттай іс жүргізу тәртібімен істі қарау мақсаттары:
A) жауапкерге тиісті түрде сот отырысының өтетін уақыты туралы қасақана
хабарламау
B) жауапкерді сот отырысына келтірмеу
C) жауапкерге тиісті түрде сот отырысының өтетін орны туралы қасақана
хабарламау
D) жауапкер тарапынан қиянат жасаудың алдын алу
E) жауапкерге сотқа келу немесе келмеу таңдау құқығын беру
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F) жауапкерді тәртіпке салу
G) істі талап қоюшының пайдасына шешу
H) азаматтық істі тез қарап шешу.
20. Ерекше талап қоюмен iс жүргiзу бойынша қаралатын істер:
A) азаматты әрекетке қабiлетi шектеулi немесе әрекетке қабiлетсiз деп тану
туралы
B) азаматты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп жатқызу туралы
C) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер қарауға уәкiлеттi органдардың
(лауазымды адамдардың) қаулыларына дау айту туралы iстер бойынша iс
жүргiзу
D) сайлауға, референдумдарға қатысушы азаматтар мен қоғамдық
бiрлестiктердiң сайлау құқықтарын қорғау туралы арыздар бойынша iс
жүргiзу
E) азаматты хабар-ошарсыз кеттi деп тану туралы және азаматты қайтыс
болды деп жариялау туралы
F) жергiлiктi атқарушы органдардың азаматтардың алқаби ретiнде
қылмыстық сот iсiн жүргiзуге қатысу құқықтарын
бұзатын шешiмдерiне, әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне) дау айту жөнiндегi
арыздар бойынша iс жүргiзу
G) азаматтық хал актiлерi жазуларының дұрыс еместiгiн анықтау туралы
H) заңдық маңызы бар фактiлердi анықтау туралы
21. Ерекше іс жүргізу тәртібімен қарайтын істер:
A) Сайлауға, референдумдарға қатысушы азаматтар мен қоғамдық
бiрлестiктердiң сайлау құқықтарын қорғау туралы арыздар бойынша iс
жүргiзу
B) Прокурордың органдар мен лауазымды адамдардың актiлерi мен iсәрекеттерiн заңсыз деп тану туралы жүгiнуi
C) Жылжымалы затты иесiз деп тану және жылжымайтын мүлiкке
коммуналдық меншiк құқығын тану туралы
D) Жергiлiктi атқарушы органдардың азаматтардың алқаби ретiнде
қылмыстық сот iсiн жүргiзуге қатысу құқықтарын бұзатын шешiмдерiне,
әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне) дау айту жөнiндегi арыздар бойынша iс жүргiзу
E) Бала асырап алу туралы
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F) Мемлекеттiк өкiмет, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының, қоғамдық
бiрлестiктердiң, ұйымдардың, лауазымдыадамдар мен мемлекеттiк
қызметшiлердiң шешiмдерi мен әрекеттерiне (немесе әрекетсiздiгiне) дау айту
туралы iсбойынша iс жүргiзу
G) Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдардың
(лауазымды адамдардың) қаулыларына дау айту туралы iстер бойынша iс
жүргiзу
H) Нотариаттық әрекеттерге немесе оларды жасаудан бас тартуға шағымдар
бойынша
22. Апелляциялық тәртiппен сот шешiмiнiң күшiн жоюдың не оны өзгертудiң
негiздемелерiн көрсетіңіз:
A) iс үшiн маңызы бар мән-жайлар шеңберiнiң дұрыс анықталмауы және
дұрыс айқындалмауы
B) егер іс бойынша қатысқан сарапшының қорытындысы жазбаша берілсе
C) кассациялық шағым берілсе
D) егер іске себепсуз жағдаймен жауапкер қатыса алмаса
E) бiрiншi сатыдағы сот шешiмiнде баяндалған қорытындылардың iстiң мәнжайына сәйкес келмеуi
F) талап қоюшы өз талабынан бас тартса және бас тартуды сот қабылдаса
G) бiрiншi сатыдағы сот белгiленген iс үшiн маңызы бар мән-жайлардың
дәлелденбеуi
H) iс азаматтық сот iсiн жүргiзу тәртiбiмен қарауға жатпаса
23. Заңды күшiне енген шешiмдердi, ұйғарымдар мен қаулыларды жаңадан
анықталған мән-жайлар бойынша қайта қараудың негіздері:
A) сот приставы соттың шығарған шешімін негізсіз деп есептесе
B) дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар соттың шешіміне
келіспесе
C) сот отырысының хатшысы судьяның шығарған шешімін заңсыз деп таныса
D) арыз берушiге белгiлi болмаған және белгiлi бола алмаған iс үшiн елеулi
мән-жайлар
E) заңды күшiне енген сот үкiмiмен белгiленген, заңсыз не негiзсiз шешiм
шығаруға әкеп соққан, куәнiң көрiнеу жалған жауаптары, сарапшының
көрiнеу жалған қорытындысы, көрiнеу дұрыс аудармау, құжаттардың не
заттай дәлелдемелердiң жалғандығы
F) заңды күшiне енген сот үкiмiмен белгiленген, тараптардың, iске қатысушы
басқа адамдардың, не олардың өкiлдерiнiң қылмысты әрекеттерi немесе
судьялардың сол iстi қарау кезiнде жасаған қылмысты әрекеттерi
G) жауапкер соттың шығарған шешімін келісім бермесе
H) талап қоюшы соттың шығарған шешіміне келіспесе
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24. Азаматтық іс жүргізудің нысанына тән белгілері:
A) тараптардың тең құқықтылығы.
B) диспозитивтік.
C) сот істерін қарау және шешу тәртібі алдын-ала азаматтық іс жүргізу
құқықтың нормаларымен белгіленген болу керек.
D) істің аяқталуына мүдделі тұлғалар сот мәжілісіне іс қарауына қатысу
құқығы бар және өз құқықтары мен мүдделерін қорғауға.
E) сотта істі қараудың жариялылығы
F) тараптардың айтысуы.
G) азаматтық істерді сотта жеке-дара және алқа сот құрамымен қарау.
H) сот шешімі іс бойынша сот отырысында дәлелдемелер арқылы анықталған
деректерге сүйенуі қажет және заңға сәйкес болу керек.
25. Азаматтық істер бойынша сот төрелегін жүзеге асыруды ұйымдастыру
принциптеріне жатқызамыз:
A) адамның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғау.
B) жеке адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу.
C) сотта іс қараудың тікелей жүргізілуі.
D) тараптардың айтысуы.
E) диспозитивтік.
F) сот төрелігін тек қана соттың жүзеге асыруы.
G) заңдылық.
H) тараптардың тең құқықтылығы.
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Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
1. ҚР ҚК пен Каз КСР-ның ҚК негізгі бөлімінің айырмашылықтары:
A) Тараулардың техникалық дайындауы (араб әріптерімен нөмірленген)
B) ҚР ҚК Деидеологизациялауы.
C) Таптық сипаты.
D) Қылмыстың объектісіне қолсұғышылық арқылы жүйелендіру.
E) Қол сұғышылықтың топтық объектісі арқылы жіктеу.
F) ҚР ҚК ерекше бөлімінің реттеу объектісінің нормаларының өзгеруі.
G) Тараулардың санының өзгеруі (11болып, 16 болды )
H) Негізгі айырмашылығы – ҚР ҚК ерекше бөлімінің нормаларының
тұрақтылығы.
2. Жеке адамға қарсы қылмыстардың формальды құрамдарына жатады:
A) Науқасқа көмек көрсетпеу (ҚР ҚК 118 бап)
B) Соз ауруын жұқтыру (ҚР ҚК 115 бап)
C) Абайсызда кiсi өлтiру (ҚР ҚК 101 бап)
D) Зорлау (ҚР ҚК 120 бап)
E) Медицина және фармацевтика қызметкерлерiнiң кәсiптiк мiндеттерiн
тиiсiнше орындамауы (ҚР ҚК 114 бап)
F) Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтiру (ҚР ҚК 103 бап)
G) Қорлау (ҚР ҚК 130 бап)
H) Өзін-өзі өлтіруге жеткізу (ҚР ҚК 102 бап)
3. Кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстарға жатады:
A) Дәрiгерлiк құпияны жария ету (ҚР ҚК 144 бап)
B) Еңбекке жарамсыз жұбайын (зайыбын) асыраудан әдейi жалтару (ҚР ҚК
140 бап)
C) Жеке өмiрге қол сұғылмаушылықты бұзу (ҚР ҚК 142 бап)
D) Қамқоршы немесе қорғаншы құқықтарын терiс пайдалану (ҚР ҚК 139 бап)
E) Бала асырап алу құпиясын жария ету (ҚР ҚК 133 бап)
F) Балалардың өмiрi мен денсаулығының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету
жөнiндегi мiндеттердi тиiсiнше орындамау (ҚР ҚК 138 бап)
G) Кәмелетке толмағандарды саудаға салу (ҚР ҚК 133 бап)
H) Кәмелетке толмаған адамды қылмыстық iске тарту (ҚР ҚК 131 бап)
4. Адамның және азаматтың Конституциялық құқықтары мен
бостандықтарына қарсы қылмыстар негізгі объектілері:
A) Денсаулықты сақтау құқығы.
B) Адам мен азамат.
C) Адамгершілік, ақыл-ой және физикалық адамның және азаматтының
тұрақты дамуы құқығы.
D) Адамның және азаматының жеке құқықтарымен бостандықтары.
E) Адамның және азаматының еңбек құқықтарымен бостандықтары.
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F) Өмірін қауіп қатерінен маңызды мүддесімен, жеке тұлғаның қоғамдық
қатынастарын қамтамасыз ету.
G) Адамның және азаматының саяси құқықтарымен бостандықтары.
H) Адам өміріне құқығы.
5. Геноцид (ҚР ҚК 160 бап) қылмысының объективтік жағының іс әрекеті
болып табылмайды:
A) Бала тууға күшпен бөгет жасау.
B) Этникалық, нәсiлдiк немесе дiни топты осы топтың мүшелерiне олардың
денсаулығына ауыр зардап келтiру.
C) Тұрақты қоныстанған жерлерден күштеп көшiру.
D) Басып алынған аумақта ұлттық мүлiктi тонау, Қазақстан Республикасының
халықаралық шартымен тыйым салынған құралдар мен әдiстердi әскери
жанжалда қолдану.
E) Балаларды мәжбүрлеп бiреуге беру, күштеп көшiру не басқа топ
мүшелеріне беру.
F) Әскери тұтқындарға немесе әскери емес тұрғындарға қатыгездiкпен қарау.
G) Ұлттық, этникалық, нәсiлдiк немесе дiни топты осы топтың мүшелерiн
жою өлтiру.
H) Әскери емес тұрғындарды күштеп көшiру.
6. Мемлекеттiң конституциялық құрылысына және қауiпсiздiгiне қарсы
қылмыстар тікелей объектісіне қатысты келесі түрлерге бөлінеді:
A) Адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар.
B) Қазақстан Республикасының саясат жүйесіне қарсы қылмыстар.
C) Қазақстан Республикасының егемендігі мен сыртқы қауіпсіздігіне қарсы
қылмыстар.
D) Халықаралық сипаттағы қылмыстар.
E) Адамгершілікке қарсы қылмыстар және әскери қылмыстар.
F) Бейбітшілікке қарсы қылмыстар.
G) Халықаралық қылмыстар.
H) Қазақстан Республикасының қорғану қабілетіне және қауіпсіздігіне қарсы
қылмыстар.
7. Меншікке қарсы қылмыстарда он алты жастан қылмыстық жауаптылыққа
қандай қылмыстар үшін тартылады:
A) Ұрлау (ҚР ҚК175 бап 2,3. б.).
B) Сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi иеленiп алу немесе ысырап ету (ҚР
ҚК176 бап).
C) Алаяқтық (ҚР ҚК177 бап).
D) Тонау (ҚР ҚК178 бап 2,3. б.).
E) Қарақшылық (ҚР ҚК179 бап).
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F) Ерекше құнды заттарды ұрлау (ҚР ҚК 180 бап).
G) Қорқытып алушылық (ҚР ҚК 2.2,3 бап).
H) Автомобильдi немесе өзге де көлiк құралдарын ұрлау мақсатынсыз заңсыз
иелену (ҚР ҚК185 бап 2, 3, 4 б.).
8. Экономика саласындағы формальды құрамдағы қылмыстар:
A) Несиенi заңсыз алу және мақсатсыз пайдалану (ҚР ҚК 194 бап)
B) Эмиссиялық бағалы қағаздар шығару тәртiбiн бұзу (ҚР ҚК 202 бап)
C) Жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау немесе сату (ҚР ҚК 206 бап)
D) Бағалы қағаздар рыногы кәсiби қатысушыларының көрiнеу жалған
мәлiметтер беруi (ҚР ҚК 204 бап)
E) Бағалы қағаздармен операциялар жүргiзу ережелерiн бұзу (ҚР ҚК 205 бап)
F) Ұлттық және шетел валютасындағы қаражатты шетелден қайтармау (ҚР
ҚК 213 бап)
G) Азаматтың салық және (немесе) бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi
төлемдердi төлеуден жалтаруы (ҚР ҚК 221 бап)
H) Ұйымдарға салынатын салықты және (немесе) бюджетке төленетiн басқа
да мiндеттi төлемдердi төлеуден жалтару (ҚР ҚК 222 бап)
9. Коммерциялық сатып алу (ҚР ҚК 231бап) болып табылады егер де:
A) Жасалған іс әрекет пен заңмен белгіленген зардаптың арасындағы себепті
байланыс болса.
B) Заты болып материалдық құндылықтар (ақша бағалы қағаздар мүлік)
немесе басқада мүліктік қызмет болып табылса.
C) Мемлекет пен қорғалатын мемлекеттік және қоғамдық мүдделерге және
азаматтардың заңды құқықтары мен мүделеріне зиян келтірсе.
D) Объектісі мемлекеттiк орган немесе жергiлiктi өзiн-өзi басқару
органдарының тұрақты қызметі болып табылса.
E) Мемлекеттік және өзге ұйымда басқару қызметтерiн атқаратын адаммен
жасалған іс-әрекет.
F) Беретін тұлғаның және алатын тұлғаның сыйақысы өзара қарым- қатынаста
және өзара байланыста болса.
G) Алдын ала келісім көзделмеген мүліктік немесе мүліктік қатынастарды
сыйақыға алса.
H) Коммерциялық немесе өзге ұйымда басқару қызметтерiн атқаратын адам
белгілі бір әрекет не әрекетсіздік жасау үшін құндылықтарды алу егерде осы
іс-әрекеттер тікелей оның қызметіне байланысты болып келсе.
10. Қоғамдық қауiпсiздiкке және қоғамдық тәртiпке қарсы қылмыстардың
арнайы субъектісі келесі қылмыс құрамдар да көрсетілген:
A) Терроризм (ҚР ҚК 233 бап).
B) Бiр немесе бiрнеше қылмыс жасау мақсатында ұйымдасқан топ құру және
оны басқару, сол сияқты оған қатысу (ҚР ҚК 235 бап).
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C) Заңсыз әскерилендiрiлген құраманы ұйымдастыру (ҚР ҚК 236 бап).
D) Қаруды, оқ-дәрiнi, жарылғыш заттарды немесе жарылғыш қондырғыларды
күзету жөнiндегi мiндеттердi тиiсiнше атқармау (ҚР ҚК 254 бап).
E) Сапасыз құрылыс (ҚР ҚК 245-1 бап).
F) Өрт қауiпсiздiгi ережелерiн бұзу (ҚР ҚК 256 бап).
G) Адамды кепiлге алу (ҚР ҚК 234 бап).
H) Бандитизм (ҚР ҚК 237 бап).
11. Халық денсаулығы мен адамгершілікке қарсы қылмыстардың
материалдық құрамына жататындар:
A) Санитарлық-эпидемиологиялық ережелерді бұзу (ҚР ҚК 267-бабы).
B) Улы заттардың, сондай-ақ есірткі заттарды, жүйкеге әсер ететін немесе
улы заттарды дайындауға немесе ұқсатуға пайдаланылатын заттардың,
құралдардың немесе жабдықтардың заңсыз айналымы (ҚР ҚК 263-б.).
C) Есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды тұтынуға көндіру
(ҚР ҚК 261-бабы 4 б.).
D) Есірткі заттары, жүйкеге әсер ететін немесе улы заттарды ұстау ережелерін
бұзу (ҚР ҚК 265-б.).
E) Есірткі құралдарын немесе жүйкеге әсер ететін заттарды тұтыну үшін
притондар ұстау немесе ұйымдастыру (ҚР ҚК 264-б.).
F) Жекеше медициналық практикамен немесе жекеше фармацевтикалық
қызметпен заңсыз айналысу, есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін
заттарды алуға құқық беретін рецепттерді немесе өзге де құжаттарды заңсыз
беру не қолдан жасау (ҚР ҚК 266-бабы).
G) Адамдардың өміріне немесе денсаулығына қауіп төндіретін мән-жайлар
туралы ақпаратты жасыру (ҚР ҚК 268-бабы).
H) Құрамында есірткі заттар бар өсіруге тыйым салынған өсімдіктерді заңсыз
өсіру (ҚР ҚК 262-бабы).
12. Экологиялық қылмыстар үш буынды жіктеуге ие болады:
A) Қауіпті заттарды қолдану ережелерін бұзуымен байланысты қылмыстар.
B) Арнайы қауіпсіздік ережелерін бұзуымен байланысты қылмыстар.
C) Адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар.
D) Жалпы қауiпсiздiкке қарсы қылмыстар.
E) Жануарлар мен өсімдіктер дүниесіне қол сұғатын қылмыстар.
F) Қоршаған ортаның жекелеген элементіне қол сұғатын қылмыстар.
G) Экологиялық мәні бар қызметтер саласындағы қызметтер.
H) Мемлекеттің қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар.
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13. Көлiк құралдарын жүргiзушi адамдардың жол қозғалысы және көлiк
құралдарын пайдалану ережелерiн бұзуының (ҚР ҚК 296-бап) затына жатады:
A) Ведомоствалық тәуелділігіне қарамастан барлық механикалық рельсті
көліктер (локомотив, дрезиндер, вагондар, жартылай вагондар, платформалар,
цистерналар, крандар, метрополитен поездары).
B) Автомобильдердің тіркемелер.
C) Мопедтер, аспалы двигательді велосипедтер және двигателінің көлемі 50
шаршы см-ге жетпейтін, ең шапшаң жылдамдығы сағатына 50 шақырымнан
аспайтын басқа да көлік құралдары.
D) Басты двигателінің қуаты 75 л.с. аспайтын теңіз және өзеннің шағын
кемелері және валдық сыйымдылығы 80 регистрлік тоннадан аспайтын
өздігінен жүзбейтін кемелер, азаматтардың иелігіндегі (двигательдерінің
қуатына қарамастан) моторлы кемелер, желкенді кемелер, 100 килограмм
және одан да жоғары салмақтағы жүкті көтеретін қайықтар, байдаркалар мен
үрлемелі қайықтар.
E) Тракторлар мен басқа да өздігімен жүретін машиналар (скреперлер,
грейдерлер, асфальт төсегіш, жол тегістеуші, экскаваторлар, өздігімен
қозғалатын крандар және т.б.).
F) Азаматтық авиациялар кемелері (ұшақтар, тік ұшақтар).
G) Электр көлігі (трамвай, троллейбус).
H) Автомобильдердің барлық түрлері (автобустар, жеңіл және жүк
машиналары), мотокөлік (мотоцикл, мотороллер және т.б.).
14. Объективтік жағынан ҚК-тің 307-б. 1 б. (Қызмет өкiлеттiгiн теріс
пайдалану) көзделген қылмыс міндетті белгілердің болуымен сипатталады:
A) Лауазымды адамның қызметiне адал қарамауы немесе ұқыпсыз қарауы
салдарынан өз мiндеттерiн орындамауы немесе лайықты орындамауы.
B) Мемлекеттiк қызметтер атқаруға уәкiлеттi адамның не оған теңестiрiлген
адамның өзi немесе басқа адамдар немесе ұйымдар үшiн пайда мен
артықшылық алу не басқа адамдарға немесе ұйымдарға зиян келтiру
мақсатында өзiнiң қызметтiк мiндеттерiн орындамауы.
C) Азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiн не
қоғамның немесе мемлекеттiң заңмен қорғалатын мүдделерiн елеулi түрде
бұзуға әкеп соғу.
D) Кінәлінің әрекеті мен болған зардаптың арасындағы себепті байланыс.
E) Лауазымды адам болып табылмайтын мемлекеттiк қызметшiнiң лауазымды
адамның өкiлеттiгiн иемденуi және соған байланысты оның жасаған әрекетi.
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F) Мемлекеттiк қызметтер атқаруға уәкiлеттi адамның не оған теңестiрiлген
адамның ресми құжаттарға көрінеу жалған мәлiметтердi eнгізуі, сол сияқты
аталған құжаттарға олардың шын мазмұнын бұрмалайтын түзетулер енгiзуi,
не көрiнеу жалған немесе қолдан жасалған құжаттар беруi.
G) Мемлекеттiк қызметтер атқаруға уәкiлеттi адамның не оған теңестiрiлген
адамның қызметтiк өкiлеттiгiн қызмет мүдделерiне кереғар пайдалануы.
H) Мемлекеттiк қызметтер атқаруға уәкiлеттi адамның не оған теңестiрiлген
адамның өзiнiң құқықтары мен өкiлеттiгi шегiнен көрiнеу асып кететiн
әрекеттер жасауы.
15. Қазіргі ҚР ҚК 14-тарауына (Басқару тәртiбiне қарсы қылмыстар) бұрынғы
Қаз КСР Қылмыстық кодексі бойынша жазалауға жатпайды:
A) Мемлекеттiк туды заңсыз көтеру (ҚК 329-б.).
B) Шекара белдеуі мен шекара аймағына кіру және онда тұру ережелерін бұзу
(ҚК 179-б.).
C) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасынан әдейi заңсыз өту
(ҚК 330-б.).
D) Жауапты мемлекеттiк лауазымды иеленушi лауазымды адамға қатысты
қолданылатын қауiпсiздiк шаралары туралы мәлiметтердi жария ету (ҚК 322б.).
E) Транспорт қызметкерін өзінің қызметтік міндеттерін орындамауға
мәжбүрлеу (ҚК 172-2-б.).
F) Прокурордың қызметiне кедергi жасау және оның заңды талаптарын
орындамау (ҚК 321-1-б.).
G) Шығарып жiберу туралы шешiмдi орындамау (ҚК 330-1-б.).
H) Қоғамдық тәртіпті бұзатын топтық әрекеттерді ұйымдастыру мен оған
қатысу (ҚК 170-2-б.).
16. Іс бойынша дұрыс дәлелдемелер алуды қамтамасыз ететін қатынастарға
қол сұғатын қылмыстар:
A) Сот төрелiгiн жүзеге асыруға немесе алдын ала тергеу жүргiзуге
байланысты қорқыту немесе күш көрсету әрекеттерi (ҚР ҚК 341-б.).
B) Көрiнеу жалған сөз жеткiзу (ҚР ҚК 351-б.).
C) Сот төрелiгiн жүзеге асыруға және алдын ала тергеу жүргiзуге кедергi
жасау (ҚР ҚК 339-б.).
D) Сот төрелiгiн немесе алдын ала тергеудi жүзеге асырушы адамның өмiрiне
қол сұғу (ҚР ҚК 340-б.).
E) Көрiнеу кiнәсiз адамды қылмыстық жауаптылыққа тарту (ҚР ҚК 344-б.).
F) Қылмысты жауаптылықтан көрiнеу заңсыз босату (ҚР ҚК 345-б.).
G) Көрiнеу жалған жауап беру, сарапшының жалған қорытындысы немесе
қате аудару (ҚР ҚК 352-б.).
H) Айғақтарды және жедел-іздестіру материалдарын бұрмалау (ҚР ҚК 348б.).
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17. Объективтік жағының құрылысына байланысты әскери қылмыстардың
құрамы материалды деп түсініледі:
A) Бөлімді немесе қызмет орнын өз бетімен тастап кету (ҚР ҚК 372-б.).
B) Қашқындық (ҚР ҚК 373-б.).
C) Бұйрыққа бағынбау немесе оны өзгедей орындамау (ҚР ҚК 367-б.).
D) Бiр-бiрiнiң арасында бағыныштылық қатынастары болмаған кезде әскери
қызметшiлердiң арасындағы өзара қарым-қатынастардың жарғылық
ережелерiн бұзу (ҚР ҚК 370-б.).
E) Бастыққа қарсылық көрсету немесе оны қызметтiк мiндеттерiн бұзуға
мәжбүр ету (ҚР ҚК 368-б.).
F) Бастыққа қатысты күш қолдану iс-әрекеттерi (ҚР ҚК 369-б.).
G) Тұтқынға өз еркiмен берiлу (ҚР ҚК 384-б.).
H) Әскери қызметшiге тiл тигiзу (ҚР ҚК 371-б.).
18. Әскери мүлік және әскери техниканы пайдалану, сақтау және жүргізу
ережелеріне қарсы қылмыстар:
A) Әскери мүлiктi жоғалту (ҚР ҚК 389-б.).
B) Бастыққа қатысты күш қолдану iс-әрекеттерi (ҚР ҚК 369-б.).
C) Әскери мүлiктi абайсызда құрту немесе бүлдiру (ҚР ҚК 388-б.).
D) Бөлімді немесе қызмет орнын өз бетімен тастап кету (ҚР ҚК 372-б.).
E) Әскери мүлiктi қасақана құрту немесе бүлдiру (ҚР ҚК 387-б.).
F) Бұйрыққа бағынбау немесе оны өзгедей орындамау (ҚР ҚК 367-б.).
G) Бастыққа қарсылық көрсету немесе оны қызметтiк мiндеттерiн бұзуға
мәжбүр ету (ҚР ҚК 368-б.).
H) Қашқындық (ҚР ҚК 373-б.).
19. Адамның және азаматтың бас бостандығына қарсы қылмыстар:
A) Көрiнеу заңсыз ұстау, қамауға алу немесе қамауда ұстау (ҚР ҚК 346 бап)
B) Қылмысты жауаптылықтан көрiнеу заңсыз босату (ҚР ҚК 345 бап)
C) Психиатриялық стационарға заңсыз орналастыру (ҚР ҚК 127 бап)
D) Адамды саудаға салу (ҚР ҚК 128 бап)
E) Кәмелетке толмағандарды саудаға салу (ҚР ҚК 133 бап)
F) Жеке өмiрге қол сұғылмаушылықты бұзу (ҚР ҚК 142 бап)
G) Азаматтардың тең құқықтылығын бұзу (ҚР ҚК 141 бап)
H) Бас бостандығынан заңсыз айыру (ҚР ҚК 126 бап)
20. Кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi орындамау
(ҚР ҚК 137 бап) қылмысының субъектісі:
A) Жақын туыстары
B) Міндеттері жүктелген тұлғалар
C) Заңды өкілдері
D) Туыстық қатынастағы және жалпы ата-бабалары бар тұлғалар
E) Мұндай мiндеттердi ерiктi түрде өзiне алған тұлғалар
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F) Кәмелетке толмаған баланы қадағалауды жүзеге асыруға мiндеттi
педагогтiң немесе оқу, тәрбие беру, емдеу немесе өзге мекеменiң басқа
қызметкерi
G) Ата-аналары, атасы мен әжесі, туған апасы мен ағасы
H) Ата-аналары, асырап алушылар
21. Жеке өмiрге қол сұғылмаушылықты бұзу (ҚР ҚК 142 бап) қылмысының
объективті жағының көрсетілген іс әрекетімен белгіленеді:
A) Жәбірленушінің заңды құқықтары мен мүделеріне зиян келтіру.
B) Қасақаналық кінә.
C) Хат жазысу, телефонмен сөйлесу, почта, телеграф немесе өзге
хабарларының құпиясын заңсыз бұзу.
D) Себеп - шовинизм, ұлтшылдық, діни конфесияларға төзуге болмайтындық.
E) Адамның құқықдағы оның өзінің келісімінсіз почта, телеграф немесе өзге
хабарларының, сондай-ақ телефонмен сөйлесу мазмұнымен танысу.
F) Ауыр зардаптарының болуы.
G) Адамның жеке өмiрi туралы мәлiметтердi оның келiсiмiнсiз заңсыз жинау,
тарату.
H) Кінәлінің әрекеті мен болған зардаптың арасындағы себепті байланыс.
22. Әлеуметтiк, ұлттық, рулық, нәсiлдiк немесе дiни араздықты қоздыру (ҚР
ҚК 164 бап 1 б.) қылмысының объективтік жағы неде көзделеді:
A) Азаматтардың ұлттық ар-намысы мен қадiр-қасиетiн не дiни сезiмдерiн
қорлауға бағытталған қасақана iс-әрекеттер.
B) Ұлттық, этникалық, нәсiлдiк немесе дiни топтардың қауіпсіздігін
камтамасыз ететін қоғамдық қатынастар.
C) Азаматтардың дiнге көзқарасына, тектiк-топтық, ұлттық, рулық немесе
нәсiлдiк қатыстылығы белгiлерi бойынша олардың айрықшалығын,
артықшылығын немесе кемдiгiн насихаттау.
D) Азаматтың ар-намысы мен қадiр-қасиетiн қорлауға бағытталған жағымсыз
түріндегі iс-әрекет.
E) Ұлттық, этникалық, нәсiлдiк немесе дiни топтарды қырып-жою үшін
жағдайлар жасау.
F) Ұлттық, этникалық, нәсiлдiк немесе дiни топты осы топтың мүшелерiн
қасақана қырып-жоюға.
G) Жасалу тәсілі көпшiлiк алдында немесе бұқаралық ақпарат құралдарын
пайдалана отырып.
H) Ниеті әлеуметтiк, ұлттық, рулық, нәсiлдiк, дiни араздықты немесе
алауыздықты қоздыруға.
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23. Қазақстан Республикасының саяси жүйесіне қарсы қылмыстарға:
A) Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күшпен
құлатуға немесе өзгертуге не оның аумақтық тұтастығын күшпен бұзуға
шақыру (ҚР ҚК 170 бап).
B) Қарулы бүлiк (ҚР ҚК 169 бап).
C) Шпионаж (ҚР ҚК 166 бап).
D) Мемлекеттiк опасыздық (ҚР ҚК 165 бап).
E) Диверсия (ҚР ҚК 171 бап).
F) Жұмылдыруға шақырудан жалтару (ҚР ҚК 174 бап).
G) Қазақстан Республикасы Президентiнiң өмiрiне қастандық жасау (ҚР ҚК
167 бап).
H) Билiктi күшпен басып алу немесе билiктi күшпен ұстап тұру не Қазақстан
Республикасының уәкiлеттi органдары мен лауазымды адамдарының
құзырына кiретiн өкiлеттiктердi шет мемлекет немесе шетелдiк ұйым
өкiлдерiнiң жүзеге асыруы (ҚР ҚК 168 бап).
24. Тонау (ҚР ҚК 178 бап) бұл:
A) Жас шамасының, ақыл-есінің дамуының қабілетсіздігіне қарай немесе
объективті және субъективті сипаттары (мысалы, мас болуы) себептеріне
байланысты ұрлаушының құқыққа қайшы әрекетін ұғынуға және оның
жасалуына қарсылық білдіруге қабілетсіз болса.
B) Жәбірленушінің немесе мүліктің иесінің не оны күзететін адамның
көзінше, не ұрлаушының әрекетінің заңға қайшы екенін білсе де
білмегенситін мүлдем бөтен адам көріп тұрған сәтте жасалады.
C) Кінәлі өзін меншік иесінің немесе өзге адамдардың көзінше ашықтан-ашық
әрекет жасап жатырмын деп ойлап, ал көріп тұрғандардың оның әрекетінің
құқыққа қайшы сипатын ұғына алмаған жағдайда.
D) Меншiк құқығында ұйымға тиесiлi немесе оның қарамағындағы бөтен
бiреудiң мүлкiн ұрлау белгiленген он еселенген айлық есептiк көрсеткiш
мөлшерiнен аспайтын болса, ұрлық ұсақ - түйек ұрлау.
E) Алаяқтық.
F) Бөтен мүлікті ашық ұрлау әдісі.
G) Кінәлінің қылмыстық әрекетін түсінетін меншік иесінің немесе оған иелік
етушінің көзінше жасалатын ұрлық.
H) Ұрлау кінәлі адамның әрекеттерін ешкімге айтып жеткізбейді және оған
ешқандай тосқауыл жасамайды деген туысқандарының, дос-жарандарының
және өзге де қарым-қатынастағы адамдардың қатысуымен жасалса.
25. Экономика саласындағы материалдық құрамдағы қылмыстар:
A) Экономикалық контрабанда (ҚР ҚК 209 бап)
B) Жалған төлем карточкалары мен өзге төлем және есеп айырысу
құжаттарын жасау немесе сату (ҚР ҚК 207 бап)
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C) Бағалы қағаздар рыногы кәсiби қатысушыларының көрiнеу жалған
мәлiметтер беруi (ҚР ҚК 204 бап)
D) Эмиссиялық бағалы қағаздар шығару тәртiбiн бұзу (ҚР ҚК 202 бап)
E) Бағалы қағаздармен операциялар жүргiзу ережелерiн бұзу (ҚР ҚК 205 бап)
F) Ұлттық және шетел валютасындағы қаражатты шетелден қайтармау (ҚР
ҚК 213 бап)
G) Несиенi заңсыз алу және мақсатсыз пайдалану (ҚР ҚК 194 бап)
H) Жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау немесе сату (ҚР ҚК 206 бап)
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