рметті студент!
2018 жылы «
ы - 1» бағытындағы маманды тар тобыны бітіруші
курс студенттеріне О у жетістіктерін сырттай бағалау 4 пəн бойынша
ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды пəндері бойынша кестеде
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.
Маманды
шифры
5B030100

Маманды ты атауы
«

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Мемлекет жəне
ы
теориясы
2. аза стан Республикасыны
Конституциялы
ығы
3. аза стан Республикасыны
азаматты іс ж&ргізу
ығы
4. аза стан Республикасыны
ылмысты іс ж&ргізу
ығы

ы тану»

1. С ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т рады:
1. Мемлекет жəне
ы теориясы
2. аза стан Республикасыны Конституциялы
ығы
3. аза стан Республикасыны азаматты іс ж&ргізу
ығы
4. аза стан Республикасыны ылмысты іс ж&ргізу
ығы
2. Тестілеу уа ыты - 180 минут.
Тестіленуші &шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.

тиісті

4. Есептеу ж мыстары &шін с ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м ият толтыру керек.

2

6. Тест ая талғаннан кейін с ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория

7. - С ра кітапшасын ауыстыруға;
- С ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н с аларынан болжалған
д рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы жауапты
та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген ате &шін 1
балл кемітіледі. Студент д рыс емес жауапты та даса немесе д рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.

3
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Мемлекет жəне

ы теориясы

ы теориясы

1. Салалы за ғылымдары:
A) мемлекет жəне
ы теориясы
B) криминалистика
C) аржылы
ы
D) сот медицинасы
E) азаматты іс ж&ргізу
ығы
F) прокурорлы адағалау
G) саяси- ы ты ілімдер тарихы
2. Мемлекетті алғаш ы ауымды
рамыны биліктен айырмашылығы:
A) салалы ж&йесіні болуы
B) халы ты əлеуметтік де гейі бойынша біріктіру
C) білім ж&йесіні болуы
D) халы ты территориясына сəйкес біріктіру
E) оғамды бас аратын арнаулы аппаратты
рылуы
3. Cоциалистік мемлекеттер:
A) Куба
B) Иордания
C) Швабия
D) Византия
E) Вьетнам
F) Оман
G) Солт&стік Корея
H) Малайзия
4. Мемлекетті нысаны:
A) салы ж&йесі
B) саяси мəдениет
C) бас ару нысаны
D)
ы ты нысан
E) ж&йелеу нысаны
F) рылым нысаны
G) за ды режим
H) саяси режим
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5. Мемлекетті сырт ы функцияларына жатады:
A) салы салу
B) əлемде бейбіт тəртіп са тау
C) ел орғанысы
D) экологиялы
E) адам
ы тары мен бостанды тарын орғау
F) дипломатиялы
6. Мемлекет механизмі:
A) за и к&ші бар нормативті
ы ты актілерді ж&йесі
B) мемлекет аппаратын йымдастыру
C) оғамды йымдарды ж&йесі
D) саяси партияларды ж&йесі
E)
ы орғау ж&йесі
7. Республика Конституциясыны 1 бабына сəйкес аза стан
Республикасы зін жариялаған:
A) Демократиялы
B) Парламенттік
C) Дамушы
D) Дамыған
E) Авторитарлы
8.
ы :
A) оғамды пікір к&шімен амтамасыз етілген мінез- лы ережелері
B) 4леуметтік нормалар жиынтығы
C) оғам м&шелері басшылы а алуы тиіс негелік жəне ізгілік
ағидалары
D) Негізгі бастамалар, ережелер, идеялар
E) оғамды атынастарды реттеуге бағытталған нормалар ж&йесі
F) Жалпыға бірдей міндетті мінез- лы ережелері
G) Мемлекет шығарған, орындалуы амтамасыз етіліп отыратын тəртіп
ережелерді жиынтығы
9. Саяси ж&йелерді негізгі функциялары:
A) оғамды саяси интеграциялау
B) саяси рылым
C) саяси ызмет
D) оғам дамуыны ма сатын аны тау
E) саяси процестерді реттеу
F) саяси сана
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10. Судья
ы ж&йесіндегі
ы шығарушы:
A) Жалпы
ы ж&йесіндe
B) М сылманды
ы ж&йесіндe
C) Англо-саксонды
ы ж&йесіндe
D) Роман-германды
ы ж&йесіндe
E) Континталды
ы ж&йесіндe
F) Англо-американды
ы ж&йесіндe
G) Дəст&рлі
ы ж&йесіндe
11. Техникалы нормалар б лінеді:
A) экологиялы
B) корпоративтік
C)
ы ты
D) əдет-ғ рыпты
E) агрономиялы
F) моральды
G) діни
12. За :
A) Парламентте абылданатын, елді т&рлі салаларын реттейтін
нормативтік
ы ты акт
B) Тараптарды зара келісімімен амтамасыз ететін шарт
C) Жоғарғы за ды к&ші бар нормативтік акт
D) Мемлекеттік органдармен ресми т&рде абылданатын кез-келген
E) оғамны барлы м&шелеріні ерікті келісімі
13.
ы нормасыны белгілері:
A) Мемлекеттік мəжб&рлеумен амтамасыз етілмейді
B) Мемлекетпен танылған, жалпыға міндетті, формальды аны талған
ж&ріс-т рыс ережесі
C) Диспозицияланған
D) оғамды атынас а атысушыларды
ы тары мен міндеттерін
белгілейді
E) оғамды атнастарды реттеуге бағытталған
14. За дылы
ы шығармашылы ағидаларыны бірі ретінде:
A) абылданған за дарды конституцияға сəйкестігі
B) Актілерді дайындау мен абылдауда уа ытты д рыс аны тау
C)
ы ты нормаларында халы ты еркіні к рініс табуыны
міндеттілігі
D)
ы нормаларыны абылдануыны əлеуметтік мəліметтерін,
салдарын болжау
E) Шет елдік
ы шығармашылы тəжірибеге с&йену
F) За жобаларын дайындау мен абылдауда сауаттылы
6
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15. Жария
ы :
A) Барлы за дар жиынтығы
B) Бір тарап мемлекет болып табылатын атынастарды реттейтін ж&ріст рыс ережелеріні жиынтығы
C) Адамдар мен азаматтарды табиғи
ы тары мен бостанды тарыны
жиынтығы
D) Мемлекеттік болып табылмайтын атысушыларды те дігіне
негізделген атынастарды реттейтін нормалар жиынтығы
E) 4дет-ғ рып мораль, дəст&рде к рініс табатын ауызша ж&ріс-т рыс
ережелері
F) Мемлекетке атысты субъектілерді бағыныштығы орын алатын
атынастарды реттейтін нормалар жиынтығы
G) Мемлекет пен бас а т лғаларды арасындағы атынастарды реттейтін
нормалар жиынтығы
16.
ы ты нигилизм:
A)
ы ты &ші бар екендігіне сенбеу
B)
ы ты оғамға ажеттілігін негіздейтін оғамды саяси ой бағыты
C) мемлекетті шығуы туралы теориялар
D)
ы ты нетізгі ағидалары
E) оғамны
ы ты міріні сапалы жағдайы
F)
ы ты
нсыздануы, за ды к зге ілмеу
G)
ы а деген о к з арас
17. оғамны
ы ты мəдениетіні
рылымыны элементтері:
A) нормативтік актілерді санды дəрежесі
B) за нормаларыны даму дəрежесі
C) оғамда за дарды ж&зеге асуы
D) оғамда салт- дəст&рді даму дəрежесі
E) оғамда за ызметіні даму дəрежесі
F) оғамды
ы ты санасыны де гейі
18.
ы ты атынасты объектісі:
A) лт
B) адам əрекеті
C) заттар
D) за ды т лға
E) бағалы ағаздар
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19.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

ы
ы
ы
ы
ы
ы
ы
ы

ы теориясы

нормаларын іс ж&зіне асыру:
нормасын диспозициалау
нормасын орындау
нормасын реттеу
нормасын пайдалану
нормасын шығару
нормасын санкциалау
нормасын зерттеу

20. К ы нормаларын ресми тал ылау:
A) ж&йелік
B) казуалды
C) с збе-с з
D) логикалы
E) ке ейтілген
F) шектелген
21.
ы ты реттеу т&рлерге б лу критерийлері:
A)
ы институттарына байланысты
B) функционалды ызметіне байланысты
C) статистикалы ызметіне байланысты
D) əлеуметтік жағдайын байланысты
E) экономикалы жағдайына байланысты
F)
ы саласына байланысты
22.
ы ты мінез- лы ты сипатты белгілері:
A) əлеуметтік жазалаушылы сипат а ие болуы
B)
ы ты ынталандыру шаралары олданылмайды
C) саналы сипат а ие болуы
D) за мен орны тырылған шекте болуы
E) за мен бекітілген шектен тыс болуы
F)
ы ты мəжб&рлеу шараларынан
23.
ы б зушылы ты oбъективтік жағыны факультативтік белгілері
мен шарттары:
A) əрекет жасау тəсілі
B) ма саты
C) аса аналығы
D) уа ыты
E) жауаптылығы
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24.
ы ты тəртіпті белгілері:
A) ру а са алдарыны бірлескен шешімдеріні бірлігі
B) мемлекет к леміндегі
ы ты тəртіпті бірлігі
C) феодалдарды еркіні
ы та к рініс табуы
D)
ы табиғатыны алыптасу негізі
E) жеке т лғаларды тəртіпті орнату ісіне араласуы
25. Арнаулы
A) отбасылар
B) жарнама
C) кəсіп ой
D) дəрігер
E) денсаулы
F) а параттар

ы ты мəртебеге ие:

Мемлекет жəне
ы теориясы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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аза стан Республикасыны Конституциялы

аза стан Республикасыны Конституциялы

ығы

ығы

1. Конституциялы
ы келесі нормалардан т рады:
A) Императивтік нормалар
B) Материалды нормалар
C) 9кілеттік ( ы ) беруші нормалар
D) Міндеттеуші нормалар
E) Тыйым салушы нормалар
2. аза стан Республикасы конституциялы
A) Жол ж&ру ережелері
B) оғамды бірлестіктерді н с аулы тары
C) Конституциялы за дар
D) Ректорды шешімі
E) Конституция

ығыны

айнар к здері:

3. Конституцияны зге нормативтік
ы ты актілерден ерекшелігі:
A) Республика Парламентімен абылданады
B) аза стан Республикасыны барлы аумағына тікелей олданылады
C) Республика Президентімен абылданады
D) 9згертулер мен толы тырулар дағдылы тəртіппен енгізіледі
E) Е жоғары занды к&шке ие
4. Халы билікті тікелей ж&зеге асырады:
A) мемлекеттік органдарға з билігін ж&зеге асыруды беру ар ылы
B) референдум жəне сайлау ар ылы
C) дебаттар ар ылы
D) референдум ар ылы
E) отырыстар ар ылы
F) сайлауар ылы
5. Р мемлекеттік рəміздері атарына жатады:
A) Р елта басы
B) Р территориясы
C) 4р т&рлі м рта балар
D) Конституциясы
E) Р олданатын м рлері
F) РТуы
G) Р картасы
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ығы

6. Адам
ы тары мазм ны бойынша жіктеледі:
A) негізгі жəне осал ы
ы тар
B) жекеазаматты
ы тар
C) бірінші, екінші жəне &шінші топты
ы тары
D) адам жəне азаматтарға атысты
ы тар
E) жалпы жəне жал ы
ы тар
F) мемлекеттік
ы тар
7.
аза стан Республикасындағы адам жəне азаматты
ы ты
мəртебесіні конституциялы принциптері:
A)
ы тар мен бостанды тарды əркімге тек мемлекетпен берілуі
принципі
B)
ы тар мен бостанды тарды əркімге тумысынан жазылғанды
принципі
C) Лауазымды мəртебеге байланысты за мен сот алдындағы
арты шылы принципі
D) Діни станымға байланысты адам жəне азамат а арты шылы жасау
принципі
E) За мен сот алдындағы те дік принципі
F)
ы тар мен бостанды тарды абсолюттігі жəне олардан ешкімні
айыра алмау принципі
8. аза стан Республикасы азаматтарыны саяси
ы тары:
A) 4ркім зіні жеке басыны бостандығына
ығы
B) Жоғары білім алу
ығы
C) Сайлауға жəне сайлануға
ығы
D) Денсаулығын са тауға
ығы
E) 9мір с&руге
ығы
F) Бейбіт əрі арусыз жиналуға, жиналыстар, митингілер мен
демонстрациялар, шерулер ткізуге
ығы
G) Бірлесу бостандығына
ығы
9. Мəжіліс депутаттығына &міткерге ойылатын талаптар:
A) Мемлекеттік ызметте 7 жыл е бек тілі болу керек
B) Мемлекеттік ызметте е бек тəжірибесі болуы керек
C) Р азаматтығында 1 жыл т руы ажет
D) Депутат болып сайлану &шін 18 жас а толуы ажет
E) Р азаматы болуы керек
F) Р аумағында со ғы 10 жыл т ра ты т руы керек
G) Мəжіліс депутаты болып сайлану &шін жасы 25 – ке толу керек
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ығы

10. Орталы сайлау комиссиясыны мəртебесі жəне
зіреті болып
табылады:
A) Дауыс беруге арналған учаскелерді біры ғай н мірленуін белгілейді
B) Республика сайлау комиссияларыны бірт тас ж&йесіне басшылы
етеді жəне т ра ты ж мыс істейтін орган болып табылады
C) Азаматтарды сайлаушылар тізімімен таныстырады
D) Президент пен Парламент Мəжілісі депутаттарыны сайлауын əзірлеу
мен ткізуді йымдастырады
E) Мəслихаттар депутаттарын сайлау ж нінде сайлау округтерін рады
жəне оларды тізімдерін жариялайды
F) Республиканы аумағында сайлау туралы за дарды ат арылуын
ба ылайды
11. Республикалы референдум тал ысына ойылатын мəселелер:
A) Ра ымшылы пен кешiрiм жасау
B) Республика Конституциясын, конституциялы за дарын, за дарын
абылдау
C) Республика Конституциясына, конституциялы за дарына, за дарына
згертулер мен толы тырулар енгiзу
D) Бюджет пен салы саясаты мəселелерін шешу
E) Республиканы мемлекеттiк мiрiнi ма ызды мəселелерiн шешу
12. Республика Президентіні 4кімшілігі:
A) Республика Президентін елдегі істі жайы туралы уа тылы əрі толы
хабардар етіп отырады
B) Республика Президентіні ызметін амтамасыз етеді
C) Президент шығарған актілерге ол ояды
D) Республика Президентін зейнета ымен амтамасыз етеді
E) Мемлекетке опасызды жасағаны &шін Президентті ызметінен кетіреді
13. Р Конституциясына сəйкес Республика Президенті:
A) Ра ымшылы жасайды
B) арулы к&штерді аржыландыруға ба ылау жасайды
C) >лтты ауіпсіздік комитетіні басшысы болып табылады
D) Республиканы ауіпсіздік Ке есіні
рамына кіреді
E) арулы К&штерді Жоғарғы Бас олбасшысы
F) арулы К&штерді ызметкері болып табылады
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14. аза стан Республикасы Президенті ызметке тағайындайды:
A) Мемлекеттік хатшыны
B) Аума ты сайлау комиссиясыны т рағасын
C) Сенатты барлы депутаттарын
D) Парламент палаталарыны т рағаларын
E) Мəжіліс депуттарын
F) Р Конституциялы ке есіні т рағасын
G) Р Жоғарғы Сотыны к мекшілерін
15. Парламент Палаталары т рағаларыны кілеттіктері:
A) ?кіметке сенімсіздік білдіреді
B) Палаталарды &йлестіру органдарыны ызметіне басшылы жасайды
C) Республика Президентіні кезекті сайлауын хабарлау
D) Депутаттарды мандатынан айырады
E) Мемлекеттік меншікті бас аруды йымдастырады
F) Конституцияға згертулер енгізу туралы бастамашылы білдіреді
16. Мəжілісті ерекше арауындағы мəселелер:
A) Республиканы Бас Прокурорын, Жоғарғы Сотыны Т рағасы мен
судьяларын оларға ешкімні тиіспеуі ж ніндегі
ығынан айыру
B) Парламентке енгізілген конституциялы за дар мен за дарды
жобаларын арауға абылдау жəне осы жобаларды арау
C) аза стан хал ына елдегі жағдай мен Республиканы ішкі жəне
сырт ы саясатыны негізгі бағыттары туралы жыл сайын жолдау арнау
D) Жоғарғы Сотыны Т рағасын жəне Жоғарғы Сотыны судьяларын
сайлау мен ызметтен босату, оларды анттарын абылдау
E) Палата депутаттарыны жалпы саныны к пшілік даусымен
Республика Президентіне Республика Премьер-Министрін тағайындауға
келісім беру
F) Республикалы бюджетті бекіту, оған згерістер мен толы тырулар
енгізу
G) Республика Президентіні кезекті сайлауын хабарлау
17. Парламент Палаталарыны т рағаларыны кілеттіліктері:
A) За дар абылдайды
B) Депутаттарды мандатынан айырады
C) ?кіметке сенімсіздік білдіреді
D) Палаталарды отырыстарын ша ырып, оларға т рағалы етеді
E) Палаталарды &йлестіру органдарыны ызметіне басшылы жасайды
F) Конституцияға згертулер енгізу туралы бастамашылы білдіреді
G) Палаталар шығаратын актілерге ол ояды
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18. Республика за дарыны ат арылуын амтамасыз ететін мемлекеттік
органдар:
A) Маслихаттар
B) Жоғарғы Сот
C) Конституциялы Ке ес
D) ?кімет
E) Парламент
19. За шығару бастамасы
ығы тиесілі:
A) Бас прокурорға
B) Сайлаушыларға
C) Республика ?кіметіне
D) Парламент депутаттарына
E) Республика Президентіне
20. Конституциялы Ке ес алғаш ы шешімін айта арайды:
A) Парламент палаталарыны бірлескен отырысында
B) абылданған шешімге негіз болған Конституция нормасы згерсе
C) Премьер-министрді атысуымен
D) 9з бастамасы бойынша
E)
ы орғау органдарыны сынысы негізінде
F) Алғаш ы шешім шы ан к&ннен бастап 5 жыл ткен со
G) Парламент депутаттарыны жəне Президентті атысуымен
21. Конституциялы Ке ес келіп т&скен тінішті арауға абылдаудан бас
тартады:
A) Республикада экономикалы дағдарыс болып жатса
B) Конституциялы Ке есті т рағасы ауырып алған жағдайда
C) 9тініште к рсетілген мəселені конституцияға сəйкестігін
Конституциялы Ке ес б рын тексеріп ойған болса
D) За жобасын Президент енгізген болса, ол туралы шешімі болса
E) Президентті ызметінен кетіру туралы мəселе аралып жат ан кезде
22. Жоғарғы Сотты нормативтік аулылары абылданады:
A) Жоғарғы Сотты жалпы отырысында
B) Жоғарғы Сот судьялары саныны кемінде &штен екі даусымен
C) Жоғарғы Сот судьялары жалпы саныны кемінде &штен екі кворумы
болған кезде
D) Жоғарғы Сотты ерекше отырысында
E) Республика Президентіні шешуші даусымен
F) Жоғарғы Сот судьялары саныны к пшілік даусымен
G) Парламент Сенатыны отырысында
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23. Жергілікті соттарға жатады:
A) муниципалды соттар
B) т релік соттар
C) облысты жəне оларға те естірілген соттар
D) т тенше соттар
E) аралы соттар
F) ауданды соттар
24. Облысты сотты органдары болып табылады:
A) жалпы отырыс
B) ылмысты істер ж ніндегі сот ал асы
C) кассациялы сот ал асы
D) бірлескен комиссиялар
E) əкімдік
F) есеп комитеті
25. Жергілікті мемлекеттік бас ару органдарыны актілері:
A) мəслихаттарды актілеріні нысанын депутаттарды здері аны тайды
B) мəслихаттар з зыретіндегі мəселелер бойынша шешімдер
абылдайды
C) əкімдер тиісті аума та орындалуға міндетті шешімдер абылдайды
D) мəслихаттар да, əкімдер де жарлы тар шығарады
E) əкімдер за к&ші бар жарлы жəне кімдер абылдайды
F) мəслихаттар т тенше жағдай кезінде за дар абылдайды
аза стан Республикасыны Конституциялы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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1. Азаматты сот ндірісіні т&рлері:
A) Ерекше іс ж&ргізу бойынша ндіріс
B) Талап ою (ісін ж&ргізу)бойынша ндіріс
C) Алименттік міндеттемелер бойынша ндіріс
D) Т релік ндіріс
E) Зиян келтіру міндеттемесі бойынша ндіріс
F) Шаруашылы даулар бойынша ндіріс
G) Ерекше талап ою (ісін ж&ргізу) бойынша ндіріс
2. >йымдастыру принциптеріне жатады:
A) тараптарды айтысуы
B) сотта іс арауды жариялылығы
C) сотта іс арауды ауызша ж&ргізілуі
D) за дылы
E) сотта іс арауды тікелейлігі
3. Сот т релігін ж&зеге асыруға жəрдемдесушілер :
A) аудармашы, куə
B) маман
C) за ды кіл мен сот
D) жауапкер мен за ды кілдер
E) сот пен прокурор
F) сарапшы
G) кіл мен іске атысушылар
4. Тараптарды азаматты іс ж&ргізу
ы тары:
A) арсылы тарын мəлімдеуге
B) сотта т рағалы етушіні аулыларына бағынуға
C) іс материалдарымен танысуға
D) сот а екінші тарап растаған фактілерді теріске шығаратын жазбаша
жаттар сынуға
E) азаматты
ы абілеттігін тексеруге
F) іске атысатын адамдар істі на тылы мəн-жайлары туралы сот а
толы əрі шынайы т&рде мəлімдеуге
G) дəлелдемелерді табыс етуге жəне зерттеуге
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5. Дауды нысанасына дербес талаптарды мəлімдемейтін &шінші
т лғаны
ығы болып табылмайды:
A) жазбаша т&сініктемелер беруге
ығы
B) арсылы тарын мəлімдеуге
ығы
C) талап оюдан бас тарту
ығы
D) тініш жасауға
ығы
E) іс материалдарымен танысуға
ығы
F) татуласу келісімін жасау
ығы
G) талап оюды негіздемесі мен нысанасын згерту
ығы
H) іске атысушы адамдарға с ра тар оюға ығы
6. Прокурорды талап оюдағы мiндеттерiнi негiзгi ма саты:
A) ат ару парағын толтыру
B) оғамды жəне мемлекеттiк м&дделердi орғау
C) азаматты істі арап, шешу
D) сотты шешiмiн орындау
E) за б зушылы ты жоюға сот тəртібімен уа ытылы жəне тиiмдi
шара олдану
F) азаматтарды
ы тарын, бостанды тарын жəне за ды
м&дделерiн орғау
G) сот отырысыны хаттамасын толтыруына н с ау беру
7. Сотта кіл бола алмайтын т лғалар:
A) б рын істі араған жəне шешкен кезде судья, прокурор, сарапшы,
маман, аудармашы, куə немесе куəгер ретінде атысса
B) жоғары за білімі бар бас а да адамдар
C) мемлекеттік органдарды жəне оларды аума ты б лімшелеріні
істері бойынша – осы мемлекеттік органдарды ж мыскерлері
D) за ды т лғаларды істері бойынша – осы за ды т лғаларды
ж мыскерлері
E) те атысушыларды тапсырмасы бойынша те атысушыларды
біреуі
F) кəсіптік ода тарды –
ы тары мен м&дделерін орғауды осы
кəсіптік ода тар ж&зеге асыратын ж мысшыларды , ызметшілерді ,
сондай-а бас а да адамдарды істері бойынша уəкілетті кілдері
8. Мəжб&рлеу мен жауаптылы шараларын сот т релігі міндеттерін іске
асыру ма сатында сот келесі т лғаларға олданады:
A) сот хабарлауларын таратушыларға
B) б аралы а парат ралдарыны кілдеріне
C) процесті бас а да атысушыларына
D) іске атысушы адамдарға
E) жеке азаматтарға жəне за ды т лғаларды лауазымды адамдарына
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9. Азаматты істерді тал ылауды жəне шешуді мерзімдері:
A) талап т&скен к&ннен бастап он бес к&ннен кешіктірмей
B) істі сот тал ылауына дайындау ая талған к&ннен бастап екі айға дейін
C) сот, тараптар жəне іске атысушы бас а да т лғалар тінішімен алты ай
D) істі сот тал ылауына дайындау ая талған к&ннен бастап екі айға дейінгі
мерзімде азаматты істерді арайды жəне шешеді
E) он к&н
10. Соттарда мемлекеттiк баж т леуден босатылады:
A) Талап оюшылар - асыраушыны денсаулығыны зге де
за ымдануына, сондай-а айтыс болуына байланысты зиянны орнын
толтыру туралы талаптар бойынша
B) Сол жерде арау ж&ргізілуге байланысты шығындар
C) Талап оюшылар - асыраушыны мертiгуiне байланысты зиянны
орнын толтыру туралы талаптар бойынша
D) Куəлерге, сарапшыларға жəне мамандарға т ленуге тиісті сомалар
E) Талап оюшы з талаптарын азайт ан жағдайларда
F) Талап оюшы талап оюдан бас тарт ан жағдайларда
G) Іс тараптарды бітімгершілік келісімімен ая талған жағдайларда
H) Талап оюшылар - е бекке а ы т леу сомасын ндiрiп алу туралы
талаптар жəне е бек ызметiне байланысты бас а да талаптар бойынша
11. Дəлелдемелер ретінде жол берілмейтін мəліметтер:
A) кəмелетке толмағанны , əрекет абілеті шектеулі деп танылған
адамны за ды кілі шектелген
ы тар к лемінен алынған мəліметтер
B) процестік əрекетті ж&ргізу тəртібін елеулі т&рде б зу ар ылы
C) істі д рыс арау жəне шешу &шін ма ызы бар зге де мəн-жайларды
бар немесе жо екендігін аны тайтын мəліметтер
D) белгісіз к зден не сот отырысында аны тала алмайтын к зден
E) арсылы білдірілуге жататын т лғаны процестік əрекетке
атысуына байланысты
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12. Талап ою арызын айтару:
A) жауапкерді атауы, т рғылы ты жері, егер жауапкер йым болса, онда
оны т рған жері мен банктік ревизиттері к рсетілген жат
B) релікті на сол тараптар арасындағы на сол нысана туралы жəне
на сол негіздер ж ніндегі дау бойынша абылданған шешімі болса жəне
б л туралы сот а белгілі болса, судья талап ою арызын абылдаудан бас
тартады
C) талап ою арызына талап оюшы немесе талап ою арызына ол
оюға кілеттігі болған кезде оны кілі ол ояды
D) іс осы сотты соттылығына жатпаса
E) талап оюшы істерді осы санаты &шін за да белгіленген немесе
тараптарды шартында к зделген дауды сот а дейін реттеуді тəртібін
са тамаса жəне осы тəртіпті олдануды м&мкіндігі жойылмаса
F) арызды əрекетке абілетсіз адам берсе
13. Азаматты іс озғау сатысында судья йғарым шығару ретінде
шешімдерді біреуін абылдайды:
A) арбитражды сотты бастамасы бойынша істі озғау
B) талап оюшыға мəлімдеу
C) т релік сотты бастамасы бойынша істі озғау
D) талап арызды абылдау жəне з арауына алу
E) талап арызды абылдаудан бас тарту
F) талапты негіздемесі бойынша істі озғау
G)
ы мирас орлығы ткен т лғаны тініші бойынша істі озғау
14. Істі сот тал ылауына тағайындау:
A) іске атысатын куəларға с ра тар ояды
B) іске атысатын мамандарға с ра тар ояды
C) тарапты тінішхаты бойынша немесе з бастамасы бойынша
сараптама тағайындайды
D) тараптарды жəне іске атысатын бас а да т лғаларды істі аралатын
уа ыты туралы хабарландырады
E) сот отырысында тал ылауға тағайындау туралы йғарым шығарады
15. Куəдан жауап алу тəртiбi:
A) əрбiр куəдан жауап жеке-жеке алынады
B) уа ытты &немдеу &шін барлы куəлардан жауап бір уа ытта алады
C) егер сот ертерек кетуге р сат бермесе, жауап алынған куə iстi
тал ылау ая талғанға дейiн сот отырысы залында алады
D) куəдан жауап алу тəртібін сот бекітеді
E) куəдан жауап талап оюшыны келісімімен алынады
F) əлi айға тар бермеген куəлар iстi тал ылау кезiнде сот отырысы
залында ала алмайды
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16. Шешiмнi уəждеу б лiгiнде к рсетіледі:
A) iстi сот аны таған мəн-жайлары
B) сот отырысыны хатшысы мен тараптар
C) шешiм шығарған сотты атауы мен сотты
рамы
D) сотты талап оюды анағаттандыру туралы немесе талап оюдан
толы немесе бір б лігінде бас тарту туралы т&йіні
E) сотты ол немесе зге дəлелдемелерді абылдамау дəлелдері жəне сот
басшылы а алған за дар
F) талап оюшыны талаптарыны , жауапкерді т&сініктемелеріні жəне
iске атысатын &шінші т лғаларды т&сініктемелеріні ыс аша
мазм ны
G) дəлелдерін негіздеген дəлелдемелер
17. Сырттай шешімні к&шін жою туралы арызда к рсетіледі:
A) сотты талап оюды анағаттандыру туралы мəлімет
B) арыз берген тарапты атауы
C) жауапкерді осы шешімні к&шін жою туралы арыз беруіні мерзімі
мен тəртібі
D) сот шығыстарын б лу туралы мəлімет
E) сырттай шешім шығарған сотты атауы
F) жауапкерді сот отырысына дəлелді себептермен келмей алуын
куəландыратын мəн-жайлар туралы мəліметтер жəне осы мəн-жайларды
растайтын дəлелдемелер, сондай-а сырттай шешімні мазм нына ы пал
етуі м&мкін дəлелдемелер
18. Сот ерекше іс ж&ргізу тəртібімен арайтын істерге жатады:
A) азаматты хабарсыз кетті деп тану туралы жəне азаматты айтыс болды
деп жариялау туралы
B) сайлауға, республикалы референдумға атысатын азаматтар мен
оғамды бірлестіктерді сайлау
ы тарын орғау туралы арыздар
бойынша іс ж&ргізу
C) жергiліктi ат арушы органдарды азаматтарды ал аби ретiнде
ылмысты сот iсiн ж&ргiзуге атысу
ы тарын б затын шешiмдеріне,
əрекеттерiне (əрекетсiздігіне) дау айту туралы арыздар бойынша іс ж&ргізу
D) алименті ндіріп алу
E) бала асырап алу туралы арыздар бойынша
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19. Сот б йрығы шығарылатын талаптар:
A) борышкерді т рғылы ты жері немесе орналас ан жері аза стан
Республикасыны шегінен тыс туралы
B) егер талап ою бағасы за ды т лғалар &шін – жеті ж&з айлы есептік
к рсеткіштен аспаса
C) уəкілетті органдар мəлімдеген борышкерді, жауапкерді жəне (немесе)
баланы іздестіру ж ніндегі шығыстарды теу туралы
D) дəлелді себептермен ткізіп алынған арсылы беру мерзімін зарту
туралы істер бойынша
E) борышкерден ндіріп алушыны пайдасына немесе тиісті бюджетке
ндіріп алынуға жататын мемлекеттік бажды сомасы туралы істер болса
F) талап ою ісін ж&ргізу тəртібімен арауға жататын
ы туралы
дауды бары бай алған болса
20. О айлатылған (жазбаша) іс ж&ргізу тəртібімен аралатын істер:
A) мемлекеттік бас ару, жергілікті зін зі бас ару органдарыны ,
кəсіпода ты ,мекемелерді , йымдарды жəне азаматтарды мəлімдеуі
бойынша
B) дəлелдемелерді оларды т рған жерінде арап тексеру жəне зерттеу
ж&ргізу, сараптама тағайындау немесе куəны айға тарын ты дау ажет
болса
C) егер талап ою бағасы за ды т лғалар &шін – жеті ж&з айлы есептік
к рсеткіштен, жеке кəсіпкерлер, азаматтар &шін екі ж&з айлы есептік
к рсеткіштен аспаса, а ша сомаларын ндіріп алу туралы талап ою
арыздары бойынша
D) ндіріп алынуға жататын а ша сомаларыны м лшері немесе ны
к рсетілген, талап етілуге жататын жылжымалы м&лікті белгілері
E) &шінші т лғаны іске кіруі туралы тінішхаты анағаттандырылса
F) осымша мəн-жайларды аны тау немесе осымша дəлелдемелерді
зерттеу ажет болса істі талап ою ісін ж&ргізу ағидалары бойынша
жалпы тəртіппен аралса
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21. Сотты татуласу келісімін бекіту туралы йғарымында:
A) ндіріп алынуға жататын а ша сомаларыны м лшері немесе ны
к рсетілген, талап етілуге жататын жылжымалы м&лікті белгілері
B) борышкер мен арызданушыны талаптарын тексерут əртібі
C) дəлелдемелерді оларды т рған жерінде арап тексеру жəне зерттеу
ж&ргізу, сараптама тағайындау немесе куəны айға тарын ты дау жайлы
D) &шінші т лғаны іске кіруі туралы тінішхаты анағаттандыру тəртібі
туралы
E) осымша мəн-жайларды аны тау немесе осымша дəлелдемелерді
зерттеу ажет болса істі талап ою ісін ж&ргізу ағидалары бойынша
жалпы тəртібі
F) татуласу келісімін бекіту жəне іс бойынша іс ж&ргізуді то тату
G) татуласу келісіміні шарттары жəне оны орындау мерзімдер
22. Апелляциялы тəртіппен сот шешіміні к&шін жою не оны згерту
негіздері:
A) сот отырысыны хаттамасын ж&ргізу міндеттілігі осы Кодексте
к зделген сот отырысы, жеке процестік əрекет хаттамасыны істе
болмауы
B) азаматты процестік
ы ағидалары бойынша аралған істерді
оспағанда, сот істі сот отырысыны уа ыты мен орны туралы тиісті
т&рде хабарландырылмаған іске атысатын адамдарды айсыбіреуі
болмағанда араған
C) белгілі бір функцияларды ж&зеге асыратын орган кілдері туралы
мəлімет болмаса
D) олданылуға жататын за ды олданбаса
E) істі арау кезінде сот ісін ж&ргізу тілі туралы ағида б зылмаған
F) бас а да м&дделі т лғаларды, сондай-а он жас а толған баланы зін
іске атысуын тарту туралы мəліметтер болмаса
G) істі сотты за сыз рамы немесе соттылы туралы ағидаларды
б зып араған
23. аза стан Республикасыны Жоғарғы Сотына берілетін сот актiсiн
кассациялы
тəртіппен
айта
арау туралы жəне
аза стан
Республикасыны
Бас прокуратурасына берілетін кассациялы
наразылы келтіру туралы тiнiшхатта:
A) олданылуға жататын за
B) азаматты процестік
ы ағидалары бойынша аралған істер
C) тiнiшхат жіберіліп отырған сотты немесе лауазымды адамны атауы
D) соттылы туралы ағидалар
E) істі арау кезінде сот ісін ж&ргізу тілі туралы ағида
F) iске атысатын адамдарды т рғылы ты жерлері немесе орналас ан
жерлерi к рсетіліп, оларды санамалау
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24. Шешімдерді, йғарымдар мен аулыларды жа адан ашылған мəнжайлар бойынша айта арау &шін негіздер:
A) ндіріп алынуға жататын а ша сомаларыны м лшері немесе ны
к рсетілген, талап етілуге жататын жылжымалы м&лікті белгілері
B) за ды к&шіне енген сот &кімімен, аулысымен, ылмысты удалау
функцияларын ж&зеге асыратын мемлекеттік органдарды жəне
лауазымды адамдарды аулыларымен аны талған тараптарды , іске
атысатын бас а да адамдарды не оларды кілдеріні ылмысты
ы б зушылығы немесе судьяларды осы істі арау кезінде жасаған
ылмысты
ы б зушылығы
C) &шінші т лғаны іске кіруі туралы тінішхаты анағаттандырылса
D) осымша мəн-жайларды аны тау немесе осымша дəлелдемелерді
зерттеу ажет болса істі талап ою ісін ж&ргізу ағидалары бойынша
жалпы тəртіппен аралса
E) шешімді, йғарымды немесе аулыны шығаруға негіз болған сот
шешіміні , &кіміні , йғарымыны немесе аулысыны не зге де
мемлекеттік орган аулысыны к&шін жою негіздер болып табылады
F) дəлелдемелерді оларды т рған жерінде арап тексеру жəне зерттеу
ж&ргізу, сараптама тағайындау немесе куəны айға тарын ты дау жайлы
25. Шетелдік соттар мен т релік соттарды шешімдерін тану жəне
орындауды тəртібі:
A) Шетелдік сотты немесе т релік сотты шешімі за ды к&шіне енген
кезден бастап &ш жыл ішінде мəжб&рлеп орындауға берілуі м&мкін
B) Шетелдік сотты немесе т релік сотты шешімі за ды к&шіне енген
кезден бастап бір жыл ішінде мəжб&рлеп орындауға берілуі м&мкін
C) Шетелдік соттар мен т релік соттарды шешімдерін тануды жəне
орындауды шарттары мен тəртібі за да белгіленеді
D) Шет мемлекетті за ында арастырылған жағдайда белгіленеді
E) Тараптар арасындағы келісім-шартпен белгіленеді
F) Шетелдік соттар мен т релік соттарды шешімдерін тануды жəне
орындауды шарттары мен тəртібін Р Жоғарғы Соты белгілейді
аза стан Республикасыны азаматты іс ж.ргізу
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ

23

ығы

аза стан Республикасыны

31

аза стан Республикасыны

ылмысты іс ж&ргізу

ылмысты іс ж.ргізу

ығы

ығы

1. ылмысты сот ісін ж&ргізу тəртібін реттейтін айнар к здері:
A) аза стан Республикасыны Азаматты кодексі
B) аза стан Республикасыны Азаматты -процесс кодексі
C) аза стан Республикасыны əкімшілік
ы б зушылы туралы
кодексі
D) аза стан Республикасыны Е бек кодексі
E) аза стан Республикасыны Конституциялы за дары
F) Жер туралы За
G) аза стан Республикасыны ылмысты -процестік кодексі
2. Сот т релігін сотты ғана ж&зеге асыруы ағидатыны мəні:
A) Азамат а атал арау салдарынан келтірілген зиян телуге тиіс
B) Сотты &кімінсіз ешкімді де ылмысты
ы б зушылы а кінəлі
деп тануға болмайды
C) Жеке сипаттағы мəліметтерді пайдалануға жəне таратуға жол
берілмейді
D) 4рбір сталған адамға стауды негізі дереу хабарланады
E) Ешкім де зіні кінəсіздігін делелдеуге міндетті емес
3. ылмысты удалау органдары:
A) Сот
B) орғау тарабы
C) Прокурор
D) Тергеуші
E) Аны тау органы
4. ылмысты процесті ж&ргізуші органны за сыз əрекеттері салдарынан
келтірілген зиянды теткізуге
ығы бар адамдар:
A) орғаушысы талап арыз жазғандар
B) Айыптау актісімен таныс андар
C) За ды негізсіз тиісті мерзімінен арты к&зетпен сталғандар
D) Іс ж&ргізу барысында кез келген зге де процестік мəжб&рлеу
шараларына за сыз шыраған адамдар
E) Шағым берген т лғалар
F) А талған адамдар
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5. ылмысты істі шешу барысындағы сотты ма саты:
A) Айыптауды жо а шығару
B) За ды шешім абылдау
C) ылмысты істі тергеу
D) А и ат а жету
E) Шынды ты тану
6. ылмысты удалау органдарына жатады:
A) Жекеше айыптаушы
B) Іс бойынша т рағалы етуші
C) Тергеуші
D) Сарапшы
E) Сот приставы
7. Аудармашыға арсылы білдіру туралы мəселені шешеді:
A) К&зетші
B) За ды кіл
C) Аны таушы
D) Сарапшы
E) Сот хатшысы
F) Сот приставы
8. Сот а дейінгі тергеп-тексеру барысында
аулыларына шағым жасауға
ылы:
A) Куə
B) К&дікті, оны орғаушысы
C) Жəбірленушіні за ды кілі
D) Процестік прокурор
E) Маман
F) Жəбірленушіні кілі

тергеу

судьясыны

9. ылмысты іс ж&ргізу
ығыны екінші де гейлік міндеттері:
A) ылмыстарды жою
B) За сыз айыптаудан орғауды амтамасыз ету
C) За сыз айыпталған адамды а тау
D) ылмыс жасаған адамдарды əшкерелеу
E) Адамны
ытары мен бостанды тарын за сыз шектеуден орғау
F) За ды д рыс олдану əрі əділ сот ж&ргізу
G) ылмыстарды тез жəне толы ашу
H) ылмыс жасаған адамды ылмысты жауаптылы а тарту
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10. орғалатын адам туралы мəліметке олжетімділікті шектеу б л:
A) Негізгі іс ж&ргізуден адамны материалдарын б лек са тауы
B) Жабы сот отырысыны ткізілуі
C) ылмысты істі материалдарынан адамны сауалнамалы деректері
туралы мəліметтерді алынуы
D) Айыпталушыға б лтартпау шараларын олдануы
E) Прокурорға шағым жасалуы
F) Б л адамны б&ркеншік ат пайдалануы
11.
ылмысты процесте дəлелдемелер ретінде пайдалануына жол
берілмейді:
A) Жедел-іздестіру жолымен алынса
B) За ды т&рде алынса
C) Процестік əрекеттерді ж&ргізу тəртібін орындау ар ылы алынса
D) Тікелей бастау к зден шы ан а парат болуы
E) Алдау жəне зге де за сыз əрекеттерді олдану ар ылы алынса
F) Белгісіз к зден не сот отырысында аны тала алмайтын к зден алынса
G) Процестік əрекеттерді ж&ргізу тəртібін елеулі т&рде б зу ар ылы
алынса
12. Тергеушіні ша ыртуы бойынша к&діктіні келмей алуыны дəлелді
себептері:
A) к&діктіні ж мыс орнын босатпауы
B) табиғи апатты орын алуы
C) к&діктіні іс сапарда болуы
D) жа ын туыстарыны айтыс болуы
E) к&діктіні келуіне м&мкіндік бермейтін ауру
13. Сот андай жағдайларда азаматты талап оюды араусыз алдырады:
A) Татуласу келісімін бекітілген
B) Жасаған іс-əрекетіні сипатына арай оғам &шін ауіп т ндірмейтін
C) Медиация тəртібімен татуласуға ол жеткізілген
D) Азаматты талапкерді б л туралы тінішхаты болған
E) Азаматты жауапкерді б л т ралы тінішхаты
F) Жасаған іс-əрекетіні жай к&йіне арай оғам &шін дəрежесі орта
болған
G) Сотталушы ылмысты
ы б зушылы
рамыны болмауына
байланысты а талған
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14. Кінəсін мойындап келу б л:
A) 4лі к&дікті деп танылмаған адамны жазбаша немесе ауызша
хабарлауы
B) ылмысты
ы б зушылы туралы еріксіз т&рде адамны жазбаша
немесе ауызша хабарлауы
C) 9зі жасаған немесе дайындап жат ан ылмысты
ы б зушылы
туралы жеке зі хабарлауы
D) К&дікті деп танылған адамны ылмысты
ы б зушылы жасады
деген к&дікпен стап алынғанда
E) Жеке зі жəне ерікті т&рде зге адамдарды жасаған ылмысты
ы
б зушылы туралы хабарлауы
F) К&дікті деп танылған адамны ауызша хабарлауы
G) 9зі жасаған немесе дайындап жат ан ылмысты
ы б зушылы
туралы зге т лғалар ар ылы хабарлауы
15. Сот а дейінгі тергеп- тексеру ж&ргізілетін жер:
A) ылмысты
ы б зушылы жазаны орындау
B) Сотты сараптама ткізу жері
C) Тергеу əрекеттері ж&ргізілетін орын
D) К&діктi немесе куəларды к пшiлiгi т ратын жерде
E) ылмысты
ы б зушылы аны талған орын бойынша
F) ылмысты
ы б зушылы жасалған жерде
G) Жауап алынған жер
16. Сот а дейінгі тергеп-тексеру органы к&діктіні іс-əрекетін саралау
аулысында к рсетілуге тиіс:
A) ылмысты жасалған уа ыты мен орны
B) Хаттаманы кімні жасағаны
C) Келтірілген зиян м лшері
D) Адамға андай ылмысты
ы б зушылы жасады деп к&дік
сталғаны
E) Істе оны то татуға əкеп соғатын мəн-жайлар
F) Іс ж&ргізу тілі туралы шешім
17. Эксгумация ж&ргізу &шін негіздер андай:
A) Адам денесіндегі ерекше белгілерді куəландыру ж&ргізу талап
етілгенде
B) Бастап ы тексеруді жағдайы олайсыз болғанда
C) Адамны мəйітін осымша немесе айталап арап-тексеру талап
етілгенде
D) Тану &шін к рсету талап етілгенде
E) Алғаш ы тексеруден кейін алуды ж&ргізу талап етілгенде
F) Оған дейінгі тергеу эксперименті сапасыз ж&ргізілген жағдайда
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18. Сараптама міндетті т&рде тағайындалады:
A) Айға тарды болған о иғамен идентификациялау ар ылы аны тауда
B) Жасы туралы жаттар болмаған немесе к&мəн туғызған жағдайларда,
к&діктіні жасын аны тауда
C) 9лімні себептерін аны тауда
D) Тексерілетін іс əрекет болған бағытты жəне орынды аны тауда
E) О иғана мəн-жайларын айта жа ғырту ажет болғанда
F) Б л туралы за да арастырылмағанда
G) К&діктіні психикалы немесе физикалы жай-к&йін аны тауда
19. Басты сот тал ылауын тағайындау туралы аулыда к рсетілуі тиіс мəнжайлар:
A) Запастағы судья туралы шешім
B) Істі аталған сотты арауына жататындығы туралы мəліметтер
C) Жауап алуды мəн-жайы
D) ылмысты
ы б зушылы əрекетті жасалғандығы туралы мəлімет
E) Айыпталушыны кінəлілігі не кінəсіздігі туралы мəліметтер
F) Іс бойынша іс ж&ргізуді то татуға əкеп со тыратын жағдайды болуы
G) Сот ісін ж&ргізу тілі туралы шешім
20. Сотталушыны айға тарын жария етуге жол беріледі:
A) Тергеу судьясы айға тарды са тауға ойған кезде
B) Сотталушы сотта айға беруден бас тарт ан кезде
C) Сотталушыны əрекеті за талаптарына айшы келсе
D) атысушылар дəлелдемелерді сот отырысында зерттеуді талап етсе
E) Сотталушы зіні кінəсін толы к лемінде мойындаса
F) Берілген айға тарды арасында елеулі айшылы тар болған кезде
G) ПК-гі ережелерді б з луына жол берілсе
21. Кассациялы тəртіппен айта аралуға жатпайтын сот актілері:
A) Бірінші сатыдағы соттар шығарған, за ды к&шіне енген &кімдер мен
аулыларға тінішхаттар бойынша, олар аппеляциялы сатыда
аралғаннан кейін
B) ылмысты теріс ылы тар жəне онша ауыр емес ылмыстар туралы
істер бойынша
C) Аппеляциялы сатыдағы аулыларға наразылы тар бойынша істер
D) Аппеляциялы сатыдағы &кімдерге тінішхаттар бойынша істер
E) Аппеляциялы сатыдағы &кімдерге наразылы тар бойынша істер
F) Сот тал ылауы барысында шығарылған &кімді орындауға байланысты
мəселелер бойынша
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22. Бірінші сатыдағы сотты аулысы за ды к&шіне енеді жəне орындауға
енгізіледі:
A) Сотты аулысы облыс прокуроры арағаннан кейін
B) Жария етілген кезенінен бастап к&шіне енеді
C) айта арау сатысында істі жоғарғы сот арағаннан кейін
D) Сот приставы арағаннан кейін
E) Жекеше шағымдар келтірілген жағдайда, істі жоғары т рған сот
арағаннан кейін
F) Шағым жасау немесе наразылы білдіру мерзімі ткен со
23. Жа адан ашылған мəн-жайларға байланысты іс бойынша іс ж&ргізуді
айта бастау туралы прокурорды
тінішхатын арап, сот мына
аулыларды бірін шығарады:
A) 9тініш анағаттандыру жəне сот &кімді згерту туралы
B) 9тінішхатты анағаттандырусыз алдыру туралы
C) Сот тал ылауы талап етілмесе, істі то тату туралы
D) 9тініш анағаттандыру жəне сотталушыны а тау туралы
E) Істі тергеп-тексеру немесе жа а сот тал ылауын ж&ргізу &шін беру
туралы
24. ылмысты удалаудан дипломатиялы иммунитетi бар адамдар:
A) Шет мемлекеттердi дипломатиялы кiлдiктерiнi басшылары, осы
кiлдiктердi дипломатиялы персоналыны м&шелері
B) аза стан Республикасы Парламентіні депутаттығына кандидаттар,
оларды отбасылары
C) аза стан Республикасыны Бас Прокуроры, бірінші орынбасарлары,
оларды отбасылары
D) Медициналы сипаттағы мəжб&рлеу шарасы олданылған адамдар
олданылған адамға
E) Егер дипломатиялы кiлдiктердi ызмет к рсету персоналыны
ызметкерлерi
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25. Ал абилер атысатын сотты шешуіне жататын негізгі с ра тарды
мазм ны:
A) Б л іс-əрекетте кінəлілік дəрежесін арттыратын мəн-жайлар дəлелденді
ме
B) Б л əрекетте сотталушыны субъективтік жағы дəлелденді ме
C) Іс-əрекетте кінəлілік дəрежесін т мендететін мəн-жайлар дəлелденді ме
D) Б л іс-əрекетті сотталушыны жасамауына себептер болды ма
E) Б л іс-əрекетте себепті байланыс бар ма
F) Б л іс-əрекетті орын алғаны дəлелденді ме
G) Б л іс-əрекетті жасалуына сотталушы кінəлі ме
H) Б л іс-əрекетті сотталушыны жасағаны дəлелденді ме
аза стан Республикасыны ылмысты іс ж.ргізу
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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