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Вопрос обеспечения жильем пер-
востепенный не только для отдельно 
взятой казахстанской семьи, но и го-
сударства в целом. На торжествен-
ном открытии Года молодежи Пер-
вый Президент Республики Казах-
стан – Елбасы Нурсултан Назарбаев 
дал поручение о предоставлении 
рабочей молодежи квартир в аренду 
без права выкупа. Более 1 350 мо-
лодых жителей Нур-Султана на се-
годняшний день стали счастливыми 
обладателями метров квадратных. 
Планируется, что еще 1 050 молодых 
человек до конца нынешнего года по-
лучат жилье на льготных условиях. 

Молодежь, как известно, ключе-
вой фактор конкурентоспособности 
Казахстана в современном мире и 
надежда на лучшее завтра. Но мож-
но ли говорить о благополучном бу-
дущем тогда, когда юноши и девуш-
ки, большинство из которых создали 
семьи, вместо того, чтобы целиком и 

полностью посвящать себя на благо 
государства, вынуждены переживать 
о то, где им жить. Учитывая остроту 
проблемы жилья для молодых семей 
в крупных городах, еще несколько лет 
назад Елбасы, а также действующий 
президент республики Касым-Жо-
март Токаев говорили о необходимо-
сти возведения арендного жилья для 
тех, кому не больше 35 лет. В своем 
послании глава государства отмечал, 
что одним из приоритетов социаль-
ной политики является обеспечение 
доступным жильем. В принципе, эти 
озвученные требования как раз-та-
ки и стали толчком для запуска про-
граммы «Арендное жилье без права 
выкупа для работающей молодежи». 

Участие в этой программе позво-
лило молодому специалисту Ера-
сылу Токанову, его супруге и детям 
осуществить мечту – приобрести 
крышу над головой. Да, жилье вре-
менное, без права приватизации, 

но, как говорят сами молодые люди, 
такой вариант значительно выгод-
нее традиционной аренды жилья. По 
словам супругов, которые в столице 
сравнительно недавно, съем кварти-
ры – дорогое удовольствие, на кото-
рое ранее уходило 50%, а то и боль-
ше семейного дохода. Внедренный 
проект позволил уменьшить траты до 
8 тыс тенге в месяц, а образовавший-
ся остаток они теперь добросовестно 
откладывают на собственное «гнез-
дышко». Ерасыл, к слову, не един-
ственный счастливчик.  В числе та-
ковых – молодой педагог Магжан Да-
небеков. Он тоже вместе с супругой, 
которая учится на медика, получил 
квартиру. Сказать, что он неимовер-
но рад, не сказать ничего. Также как 
эти молодые людребята обладателя-
ми заветных ключей, к примеру, в том 
же 2019 году стали 1 050 представи-
телей рабочей молодежи.

По информации акимата Нур-Сул-
тана, в 2020 году парням и девушкам 
предоставлено 350 квартир. В теку-
щем году прием заявок на Арендное 
жилье для 1 050 работающих ребят, 
чей возраст не превышает 29 лет, 
планируется на сентябрь-ноябрь. 
Как отмечают местные власти, цель 
программы по выдачи арендуемого 
жилья без права выкупа заключает-
ся в том, чтобы в течение следую-
щих 5 лет молодежь накопила свои 
средства и приобрела собственное 
жилье. Главные условия для полу-
чения такой квартиры – не только 
возрастной ценз (не старше 29 лет). 
Также необходимо, чтобы участники 
программы имели постоянное место 
работы с доходом доход не менее 
111 120 тенге (40 МРП) за последние 

шесть месяцев, но при этом не явля-
лись владельцами жилой площади. 
Еще одно требование – наличие де-
позитного счета, куда молодой чело-
век обязуется откладывать деньги на 
свое будущее жилье. 

Для тех, кто по какой-либо причи-
не не может участвовать в проекте 
«Арендное жилье без права выкупа 
для работающей молодежи» соз-
дан другой, не менее интересная 
программа. Называется она Elorda 
Jastary и рассчитана на 36 месяцев 
– с 2021-го до 2023 годов. Кстати, 
в ее составе находится одноимен-
ный продукт льготного кредитования 
специалистов Нур-Султана до 35 лет. 
Elorda Jastary ориентирована на тех, 
кому меньше 35 лет, а также на рабо-
тающих в сферах здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, пре-
подавателей и научных сотрудников 
ВУЗов и НИИ, журналистов, сотруд-
ников коммунальных предприятий со 
100% участием акимата столицы.

Отметим, что максимальная сум-
ма займа по вышеупомянутому про-
дукту - 13 млн тенге.  Первоначаль-
ный взнос не менее 10% от суммы 
займа тенге. Требования к жилью 
– оно должно быть расположено в 
Нур-Султане в многоквартирном жи-
лом доме, состоящем из двух и бо-
лее квартир (допускается как первич-
ный, так и вторичный рынки). Необхо-
димо, чтобы оно было введено в экс-
плуатацию или строилось (долевое 
участие в рамках программы «Свой 
дом»). Главное - наличие гарантии 
АО «Фонд гарантирования жилищно-
го строительства». Стоимость приоб-
ретаемого жилья – без ограничений. 
Кроме того, участнику совместно с 

проживающими с ним членами семьи 
(несовершеннолетних детей и т.д.) 
следует иметь постоянную прописку 
в столице не менее 1 года (на момент 
подачи заявления). 

«У претендента программы и чле-
нов его семьи не должно быть жилья 
на праве собственности, а также фак-
тов преднамеренного ухудшения жи-
лищных условий в течение послед-
них пяти лет на территории Казахста-
на. Не допускается наличие и общей 
совместной собственности, доли в 
долевой собственности, составляю-
щей общую совместную (долевую) 
собственность других членов семьи 
или арендного жилья, полученного по 
линии государственных программ на 
территории страны, за исключением: 
доли в недвижимости, полученной 
участником программы или члена-
ми семьи до совершеннолетия в ре-
зультате приватизации или права на 
наследование. Стаж официальной 
работы участника в  Нур-Султане не 
менее 1 года до подачи заявления», - 
добавили в акимате.

Добавим, что в столице Казах-
стана проживают более 220 тыс. че-
ловек, которым 14-28 лет. Согласно 
проведенному социологическому 
исследованию, каждый четвертый 
молодой человек нуждается в соб-
ственном жилье. Надеемся, что с 
каждым годом количество тех, кому 
требуются квартиры, будет снижать-
ся, в том числе благодаря реализа-
ции программ «Арендное жилье без 
права выкупа для работающей моло-
дежи» и Elorda Jastary.

Сабеков С.Е.

Молодым у нас… жилье

Мажилис одобрил законопроекты, направленные на развитие сотрудничества 
между странами ЕАЭС в области электроэнергетики

На пленарном заседании под 
председательством Спикера Мажи-
лиса Нурлана Нигматулина депутаты 
одобрили пакет ратификационных 
законопроектов, содержащих по-
правки в Договор о ЕАЭС в связи с 
присоединением к нему Армении и 
Кыргызстана. 

Перед рассмотрением законо-
проектов Мажилис по предложению 
Председателя Палаты Нурлана Ниг-
матулина назначил Рустема Нурпеи-
сова и Юлию Энгель членами Счёт-
ного комитета по контролю за испол-
нением республиканского бюджета. 

По докладу ЦИКа Палата приняла 

постановление о досрочном прекра-
щении полномочий депутата Мажи-
лиса Каната Мусина, возглавлявшего 
до настоящего времени Комитет по 
законодательству и судебно-право-
вой реформе, в связи с избранием 
его на должность судьи Верховного 
суда. 

И сегодня же по предложению 
Спикера Мажилиса Нурлана Нигма-
тулина Палата избрала председате-
лем Комитета по законодательству и 
судебно-правовой реформе Армана 
Кожахметова. 

На пленарном заседании «добро» 
депутатов получил пакет ратифика-

ционных законопроектов, содержа-
щих поправки в Договор о ЕАЭС в 
связи с присоединением к нему Ар-
мении и Кыргызстана. 

Изменения вносятся в Методо-
логию осуществления межгосудар-
ственной передачи электрической 
энергии (мощности) между госу-
дарствами-членами ЕАЭС в части 
определения годовых прогнозных 
объёмов по электроэнергетической 
системе Армении и Кыргызстана, 
формирования и подачи заявки по 
прогнозным объёмам передачи на 
предстоящий календарный год, рас-
чёта реализуемости запланирован-
ных объёмов передачи между госу-
дарствами-членами ЕАЭС, а также 
расчёта тарифа на услуги по переда-
че электрической энергии по высоко-
вольтным электрическим сетям.

Во втором чтении Палата одобри-
ла законодательные поправки по во-
просам государственных закупок. 

Уточнено понятие «электронный 
магазин», который позволит суще-
ственно упростить и ускорить про-
цесс выбора поставщика, а также по-
высит экономию бюджетных средств 
за счёт создания прозрачного конку-
рентного рынка. 

Предусматривается, что «элек-
тронный кошелёк» будет позволять 
потенциальным поставщикам вно-

сить деньги на лицевой счёт не толь-
ко для обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе, но и для обеспече-
ния исполнения договора о государ-
ственных закупках. 

Вводится новое понятие «элек-
тронный каталог товаров», предна-
значенный для формирования уни-
фицированного описания товаров с 
целью автоматизированной иденти-
фикации закупаемых товаров.

Кроме того, предусматривается 
заключение долгосрочных гаранти-
рованных договоров о государствен-
ных закупках в виде «оффтейк-кон-
трактов». Сокращены основания 
осуществления государственных 
закупок способом из одного источ-
ника. Наряду с этим прописывается 
осуществление государственных за-
купок способом из одного источника 
путём прямого заключения договора 
о государственных закупках в исклю-
чительных случаях, когда невозмож-
но приобрести такие товары, работы, 
услуги иными способами. При этом 
закрепляется обязательное разме-
щение на веб-портале государствен-
ных закупок отчёта о государствен-
ных закупках из одного источника с 
указанием сведений о должностном 
лице, принявшем решение о закуп-
ках из одного источника, а также 
обоснований причин невозможности 

закупок конкурентными способами. 
Персональную ответственность не-
сёт лицо, принявшее решение об 
осуществлении государственных за-
купок способом из одного источника 
путём прямого заключения договора 
о государственных закупках.  

На пленарном заседании депу-
таты назначили профильным коми-
тетам Мажилиса сроки подготовки 
заключений по новым ратификаци-
онным законопроектам. В числе по-
ступивших в Палату – Договор между 
Казахстаном и Россией о военном 
сотрудничестве, а также Соглашение 
о Совместной системе связи воору-
женных сил государств-участников 
СНГ. 

В завершение пленарного засе-
дания парламентариями сделан ряд 
депутатских запросов в адрес госу-
дарственных органов. Их озвучили А.
Жамалов, Е.Жанбыршин, С.Накпаев, 
Б.Смагул, Д.Назарбаева, Ж.Ахметбе-
ков, Д.Еспаева, С.Ерубаев, М.Тажма-
гамбетова, А.Паяев, Г.Кулахметов, А.
Линник (тексты депутатских запросов 
на www.parlam.kz)

Пресс-служба 
Мажилиса Парламента РК
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Вот уже прошло более пяти лет, 
как Планом нации был определен 
новый этап развития Казахстанского 
правосудия. За эти годы была проде-
лана большая и кропотливая работа 
в реализацию поставленных Главой 
государства поручений, который 
обозначил главными приоритетами 
по дальнейшему развитию судебной 
системы – акцент на качественную 
работу по отправлению правосудия, 
повышение авторитета судебной си-
стемы и доверия к ней со стороны 
общества, повышение информаци-
онной открытости судов, усиление 
работы с общественностью и СМИ и 
в вопросах просвещения и повыше-
ния юридической грамотности граж-
дан. 

Если остановиться на каждой по-
ставленной задаче в отдельности, то 
следует отметить, что в целях улуч-
шения качества судейского корпуса 
привлечены новые профессиональ-
ные кадры, обеспечена публичность 
отбора кандидатов в судьи. Взамен 
пятиступенчатой системы судоу-
стройства внедрена трехзвенная си-

стема – кассационная, апелляцион-
ная и первая инстанции. 

Принятыми законодательными 
актами реорганизованы органы су-
дейского самоуправления, ограниче-
ны сроки для председателей судов и 
коллегий, Судебное жюри и Комис-
сия по резерву из Верховного Суда 
переданы в Высший судебный Со-
вет, создана Комиссия по качеству 
правосудия, созданы следственные 
суды. На законодательном уровне 
ужесточена ответственность судей 
за коррупционные преступления. 
Улучшен социальный пакет судей-
ского корпуса. Претерпел изменения 
Кодекс судейской этики, усилены 
требования к действующим судьям, 
путем проведения оценки професси-
ональной деятельности судьи, опре-
делен четкий критерий для кандида-
та в судьи.

В целях совершенствования су-
допроизводства и гражданского про-
цессуального законодательства, а 
так же в целях практической реали-
зации  основных задач,  поставлен-
ных перед судейским корпусом, в за-

конодательный орган страны были 
внесены 3 пакета поправок в ГПК. 
Первые два, принятые в январе и 
апреле прошлого года, уже доказа-
ли свою эффективность. Введенный 
электронный формат судопроизвод-
ства, позволил судебной системе  
обеспечить практически беспере-
бойное функционирование судов в 
условиях карантина. 

Внесенные изменения в процес-
суальное законодательство направ-
лены на оптимизацию самого про-
цесса изнутри  и работы судьи, тем 
самым через эти меры сократить 
процессуальные издержки сторон. 

С июня 2020 года судья вправе 
проявлять инициативу в поиске ис-
тины, истребовать доказательства, 
не представленные сторонами, но 
необходимые для полноты исследо-
вания.

В целях практической помощи 
судьям, разработаны рекомендации 
по разъяснению судебных актов, что 
позволило сторонам получить отве-
ты на имеющиеся вопросы по приня-
тому решению и снизить уровень не-
довольства и желания обратиться в 
вышестоящую инстанцию с жалобой 
на судебный акт. Разработаны посо-
бия с образцами судебных актов, что 
является большим подспорьем для 
составления судьями качественного 
судебного акта. Контроль качества 
судебных актов первой инстанции 
проводится судьями апелляционной 
инстанции путем заполнения оце-
ночных листов при пересмотре су-
дебных актов, что усиливает ответ-
ственность судей первой инстанции, 
показывает компетентность судьи 
апелляции и упрощает анализ при-
нятых актов первой инстанции.

Еще в 2016 году в процессуаль-
ное законодательство были внесе-
ны изменения и введена целая гла-

ва, посвященная примирительным 
процедурам, подробно и доступно 
изложенные нормы указывают на 
то, что на любой стадии судебного 
разбирательства стороны процесса 
имеют право заключить соглашение 
в порядке медиации, мировое со-
глашение, а также партисипативное 
соглашение, т.е. соглашение, заклю-
ченное между адвокатами сторон на 
условиях приемлемых для их дове-
рителей.

В целях расширения сферы при-
менения медиации были запущены  
пилотные проекты по внедрению 
в гражданское судопроизводство 
обязательного досудебного урегу-
лирования споров (конфликтов) по 
отдельным категориям споров в по-
рядке медиации, задачами которых 
является -  минимизация судебных 
расходов граждан и выявление за-
интересованности населения во 
внесудебном урегулировании.

Внесенными изменениями в про-
цессуальный Кодекс 2020 года на-
шли свое подтверждение предложе-
ния по увеличению сроков нахожде-
ния искового заявления на примири-
тельной процедуре до принятия ис-
кового заявления в производство и 
возбуждения гражданского дела. На 
постоянной основе ведется разъяс-
нительная и аналитическая работа 
по судьям-примирителям, рекомен-
довано увеличить количество при-
мирителей и усилить требования к 
их отбору, тем самым примирителем 
может стать судья, имеющий наи-
лучшие показатели на этой стезе.

В целях снижения уровня судеб-
ных споров с участием субъектов 
предпринимательства и восстанов-
лению предпринимательской дея-
тельности в пост карантинный пери-
од, а также развития правового ин-
ститута примирительных процедур, 

в экономических судах Республики  
в мае 2020 года начали работу Ка-
бинеты по профилактике публичных 
споров с участием  судьи -примири-
теля, медиатора и представителя 
регионального офиса бизнес-омбу-
дсмена. 

Кроме этого, открыт Центр ком-
муникаций, во всех областях опре-
делены судьи-координаторы и 
пресс-службы по взаимодействию с 
обществом, активно ведется право-
вая и разъяснительная работа как в 
СМИ, так и в соцсетях. Судьи призва-
ны оперативно реагировать на обра-
щения, выступать в прямых эфирах, 
освещать релизы по резонансным 
делам.

Верховным судом сделано мно-
гое для развития электронного пра-
восудия, что упрощает и ускоряет 
процесс, обеспечивает доступ к пра-
восудию и надлежащее извещение 
граждан, уменьшает бумажные про-
цедуры, минимизирует непроцессу-
альные контакты. Подача заявлений 
и других документов, извещение 
участников процесса, судебное санк-
ционирование, дистанционное ис-
следование доказательств, ознаком-
ление сторон с материалами дела, 
фиксирование процесса, высылка 
судебных актов и выписка исполни-
тельных документов осуществляют-
ся с применением информационных 
технических средств. 

Как следует из вышесказанного, 
многое сделано и впереди упорный 
труд для дальнейшего развития су-
дебной системы и укрепления нашей 
независимости. 

Сейдахметова Н.К. 
Судья СМЭС ЗКО

Что сделано за годы независимости

Каково быть молодым кримина-
листом? «Это интересно», — без 
запинки отвечает старший лейте-
нант полиции Батхияр Шерязданов. 
Ровесник Независимости, три года 
назад он выбрал эту линию поли-
цейской работы, и с тех пор ни разу 
не пожалел о своём выборе.

Прежде он был полицейским-во-
дителем, много раз вывозил след-
ственно-оперативную группу на 
места преступлений, наблюдал за 
работой сотрудников. В состав СОГ 
входят оперуполномоченный, сле-
дователь и криминалист. Именно 
кропотливый труд последнего вы-

зывал у Бахтияра особенный инте-
рес. В 2018 году он стал сотрудни-
ком оперативно-криминалистиче-
ского отдела УП г. Петропавловска.

«Конечно, практика преподнес-
ла много сюрпризов, — делится он 
впечатлениями. — Глядя со сторо-
ны, невозможно вообразить, сколь-
ко различных следов может оста-
вить преступник. Об отпечатках 
пальцев знают все. А вот то, что, к 
примеру, орудие взлома оставляет 
статические и динамические сле-
ды, стало для меня откровением. 
Не представлял я раньше и того, 
сколько особенностей имеют от-

печатки подошв, сколько приёмов 
разработано для получения биоло-
гического материала и многих дру-
гих подробностей».

Первым учителем Шерязданова 
стал подполковник полиции Игорь 
Чусовитин, опытнейший професси-
онал, проработавший в криминали-
стике четверть века. Ныне он пен-
сионер, а тогда был одним из луч-
ших знатоков. Затем практическим 
навыкам его обучал начальник ОКО 
майор полиции Тимур Адбильма-
нов. По словам Бахтияра Шеря-
зданова, передача опыта молодым 
сотрудникам — один из принципов 
всей организации работы. Рядом 
всегда находятся старшие товари-
щи, которые научат чему-то новому. 
После каждого дежурства в соста-
ве СОГ криминалисты отчитывают-
ся перед начальником Оператив-
но-криминалистического управле-
ния ДП СКО полковником полиции 
Игорем Семёновым. «Разбор по-
лётов» неизменно заканчивается 
практическими советами, которые 
обязательно пригодятся на следую-
щих выездах.

Пока у Бахтияра только один 
допуск — к исследованиям холод-
ного оружия. Из всего разнообра-
зия ножей, которые ложатся ему на 

стол, чаще приходится иметь дело 
с кухонными. Тогда в заключении 
появляются строки: «…изготовлен 
заводским способом, имеет хозяй-
ственно-бытовое назначение, не 
является холодным оружием». И за 
каждым — практически одна и та 
же история: совместное распитие, 
ссора, нанесение телесных повреж-
дений…

Другими исследованиями Бах-
тияр занимается под руководством 
Тимура Адбильманова, и уже готов 
сдавать экзамены на новые допу-
ски. На месте преступления нужно 
собрать все возможные улики, так 
что сама практика знакомит тебя со 
всеми видами исследований, — го-
ворит он. — Ещё один важный урок 
старших — старайся думать, как 
преступник. Например, был такой 
случай: вор залез в частный дом, 
выбив окно. Когда я осматривал 
место, заметил, что крупные оскол-
ки не валяются вразброс, а сложе-
ны у фундамента. «Ясно, значит, ты 
старался не шуметь лишний раз, ты 
эти осколки не аккуратно вынимал 
из рамы и ставил рядом», — понял 
я. И действительно, на них нашлось 
достаточно следов рук, чтобы через 
автоматизированную дактилоско-
пическую информационную систе-

му «Папилон» установить причаст-
ность определённого человека».

Обычно результаты работы кри-
миналистов играют роль в ходе 
следствия и в суде, но порой имен-
но их стараниями удаётся выйти 
на подозреваемых. По признанию 
Бахтияра, такие удачи особенно ра-
дуют — после них сильнее чувству-
ешь, насколько важны бессонные 
ночи дежурства, выезды, кропотли-
вая работа в лабораториях.

«Работа, действительно, труд-
ная, — признаёт он. — Её не выдер-
жишь, если нет настоящего интере-
са. Но меня она с каждым новым 
открытием увлекает всё сильнее. 
Я родился в год, когда моя страна, 
став независимым государством, 
словно открыла для себя новый 
мир. Так и для меня криминалисти-
ка оказалась целым миром. Чем 
больше о нём узнаёшь, тем инте-
реснее он становится. Я рад тому, 
что так удачно сделал профессио-
нальный выбор».

Пресс-служба
Департамента полиции 
Северо-Казахстанской области

Криминалист Бахтияр Шерязданов из СКО: «У меня интересная работа»
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Қазақ мектебіндегі бала келешек-
те қай мамандыққа барам десе де, 

ең алдымен өзінің ана тілін, әде-
биетін сүюі шарт. Сол сүюді орта 

мектеп табалдырығын аттаған 
соң да, мамандық, білім беретін 
жоғары мектепке ауысқанда да 

асыл қасиетіндей сақтауы керек.
Мұхтар Әуезов

Ел тәуелсіздігінің ең бірден-бір 
көрсеткіші – Мемлекеттік тіл - ол қазақ 
тілі. Қазақстан халқын бірлестіретін 
аса маңызды факторы ол мемлекет-
тік тілді жетік меңгеруі болып есеп-
теледі. Қазақстан Республикасының 
қазақ тілін меңгеруі әрбір азамат-
тың негізгі парызы саналады. Үкімет, 

өзге де мемлекеттік, жергілікті өкілді 
және атқарушы органдар Қазақстан 
Республикасында мемлекеттік тілді 
барынша дамытуға, оның халықа-
ралық беделін нығайтуға, Қазақстан 
Республикасының барша азаматта-
рының мемлекеттік тілді еркін және 
тегін меңгеруі үшін қажетті барлық 
ұйымдастырушылық, материалдық 
– техникалық жағдайлары жасалы-
нып жатыр. Тіл – мемлекеттің ең құн-
ды, оның тірегі, тіл – халқымыздың 
адамгершілік байлығы, оның өткені 
мен болашағы болып есептеледі. 
Мемлекет, қазақ тілін қолдану аясын 
кеңейту үшін материалдық – техни-
калық жағдай жасау үшін қолдау көр-
сетеді.

Еліміздің жоғары деңгейіне ықпал 
ету үшін сот жүйесі де қазақ тілін 
меңгеру мен дамытуға өз үлесін қо-
сады. Қазақстан Республикасының 
сот жүйесінде мемлекетте қолда-
нылатын барлық тілдерге құқықтық 
кепілдіктер мен құрметпен қарауды 
қамтамасыз етуге арналған сот ісін 
жүргізу тілінің конституциялық қағи-
дасы сақталады, қазіргі таңда мем-
лекеттік тілді дамыту үшін барлық 
жағдай жасалған.

Сот жүйесінде қазақ тілі көп қол-
данылады. Мысалы: кіріс құжаттар 
және сотқа түсетін басқа да құжат-
тар көбінесе қазақ тілінде түсіп және 
жауабы қазақ тілінде беріледі. 

Сот отырысының жүргізу тілін біл-

мейтін не жеткілікті дәрежеде біл-
мейтін адамдарға тегін аудармашы 
мемлекетпен қамтамасыз етіледі, ал 
олардың өздері сотта сөз сөйлеуге, 
ана тілінде шағымдар мен арыздар 
беруге құқығы бар. Қажет болған 
жағдайда іс материалдар оларға ана 
тіліне аударылып табыс етіледі. Мұн-
дай құқыққа іс бойынша іс жүргізудің 
барлық сатыларында іске қатыса-
тын барлық адамдар – күдікті, айып-
талушы, сотталушы, жәбірленуші, 
азаматтық талапкер, азаматтық жау-
апкер, сарапшы, куә ие болады.

Қазіргі уақытта өткізілетін сот оты-
рыстарында көбінесе аудармашы 
қажет емес болатын болды, себебі 
қазақ халқы дамып, мемлекеттік тіл-

ді меңгеруге көп үлес қосуда. Мем-
лекетте COVID – 19 пандемиясы-
на байланысты барлық дамытатын 
курстар, сабақтар бейнебайланыс 
арқылы өткізіледі, халыққа ол ең ба-
стысы ыңғайлы және олар өз уақыт-
тарың тиімді пайдаланады. 

Сондықтан, еш қиындыққа қара-
мастан біздің халқымыз, еліміз да-
муға тырысып, тек алға жүгініп ке-
леді.

К.Е.Абенова
Нұр-Сұлтан қаласы 
Алматы ауданының №2 
аудандық сотының бас маман 
сот отырысының хатшысы 

Қазақстан Республикасының сот жүйесінде мемлекеттік тілдің қолданылуы мен дамытылуы

Қазақстан халқының  мақсаты -  
еркiндiк, теңдiк және татулық     мұрат-
тарына берiлген бейбiтшiл азаматтық  
қоғам.  

Тұңғыш Президент – Елбасы Нұр-
сұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2016 
жылдың  06 қаңтарында   «Ұлт жоспа-
ры – қазақстандық арманға бастай-
тын жол»  мақаласы жарық көрінді. 

Бұл   Қазақстандықтардың арма-
ны – ХХІ ғасырда көшбасшы отыз 
ұлттың бірі болуға қол жеткізуге  із 
қорсетіп,   жол салған – тарихи еңбек.   

Елбасымыз Назарбаева Н.Ә.: 
«Мен қазақстандықтарды Ұлт Жоспа-
рын жүзеге асыруға және рефор¬¬¬-
маларды жүргізуге барынша бел-сен-

ді қатысуға, олар ашатын мүм¬кіндік-
терді пайдалануға шақырамын» деп 
көрсетеді. 

Ұлт Жоспарын жүзеге асыруға 
бағытталған  негізгі  бес реформа 
-мемлекетті кәсібиелендіру, құқық 
тәртібі мен  заңдылық бюрократи-
ялық  шығынсыз экономикаға қадам  
басу, ұлт бірлігі   және  қоғамға есеп 
беретін  ашық мемлекет бойынша 
жүргізілетін барлық іс-қимыл жүй-
есінің мәндері, негізгі  бағыттары  
мақалада  нақты  көрсетілген. 

Іс жүзінде Ұлт Жоспары  белгілен-
ген  кезеңдермен  орындалуда.  

Қазіргі кезде әлемді жайлаған   
пандемиядан  еліміз  дағдарысты 

бастан өткеруде. 
Мемлекет Басшы Қ.Тоқаев  2020 

жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан 
халқына Жолдауында: «Замана 
сынағы бізден үздіксіз қозғалысты, 
мықты күш-жігерді және табанды ең-
бекті талап етіп отыр» деп  көрсетті.

Тағдырдың сынағынан,  әлем-
дегі саяси,  экономикалық дағда-
рыстан  сүрінбей өтудің  бір  ғана 
жолы  - күш-жігерімізді  біріктіріп, 
жұдырықтай жұмылу, адами қасиет-
терімізді жоғалтпау.

 Ұлы  Абай атамыз «Үш-ақ нәрсе 
адамның қасиеті – ыстық қайрат, нұр-
лы жол,  жылы жүрек»  деп айтқан.  

Грек философы Аристотель 

«Өмірдің мәні не? Айналаңа қызмет 
етіп, көмек көрсету»  депті.

Қазақта «Халық қамын ойлаған  
халық ағасы  - нар кісі» деген  мақал 
бар. 

Сан ғасырлар бойы ата-бабала-
рымыз  тәуелсіздікті, соғыссыз «қой 
үстіне бозторғай  жұмыртқалаған за-
манды»  армандаған. 

Бүгінгі халқымыздың арманы  - 
әлеуметтiк-экономикалық  жағдай-
лары дамыған, заңдары  мен   мем-
лекеттік  аппараты  халық мүддесіне 
қызмет ететін  өркениетті жаңа Қа-
зақстан – «Мәңгілік ел»,   «Ұлы Дала 
Елі»  болу. 

Асқар   белестерден асып,  ар-

ман-мақсаттарымызға  жетуде, әрбір  
адам,   тек  жеке басы мен отбасының 
игілігі үшін емес,  қоғам  мүддесі  үшін 
де қызмет  етуі  қажет. 

Барлық мемлекеттік органдардан, 
қоғамдық институттар мен азамат-
тардан іс-қимылдың үйлесімділігі, 
табандылық пен  қажырлық талап 
етіледі. 

Жұмыла көтерген жүк жеңіл.

Қалжан Ермағанбетова 
Нұр-Сұлтан қаласы
Есіл аудандық сотының  судьясы                  

ЖАҚСЫ АРМАН ОЗДЫРАР

Коррупция — не просто уголовное 
преступление, но и показатель раз-
вития экономики и функционирова-
ния политической системы страны. 

Вопрос противодействия кор-
рупции - один из вечных вопросов 
организации государства. Важную 

роль в борьбе с коррупцией играют 
конкретные меры, способные умень-
шить коррупционные проявления в 
государстве и обществе, выявить и 
наказать лиц, замешанных в корруп-
ции. Как ни активна роль государства 
в принятии мер по противодействию 

коррупции, оно не сможет обойтись 
без помощи простых граждан в этой 
борьбе.

Коррупцией считается злоупо-
требление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоу-
потребление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом 
своего должностного положения во-
преки законным интересам общества 
и государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественно-
го характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также совер-
шение указанных деяний от имени 
или в интересах юридического лица. 
В настоящее время среди населения 
имеется достаточно большая группа 
граждан, которые предпочитают рас-

ценивать коррупцию как нечто само 
собой разумеющееся.

Человек, дающий или берущий 
взятку, получает сиюминутную вы-
году. Как правило, взяткодатель или 
взяткополучатель не думает о том, 
какими последствиями для него са-
мого это может обернуться. Рано или 
поздно встанет вопрос о законности 
совершенных действий, легальности 
полученного дохода.

В борьбе с коррупцией недоста-
точно только технических попра-
вок законодательства. Необходимы 
срочные глубокие системные рефор-
мы, которые сгладят растущий дис-
баланс путем расширения возмож-
ностей граждан, чтобы остановить 
широко распространенную безнака-
занность за коррупцию, и дать граж-
данам мощный стимул и реальное 
право голоса в принятии решений, 
которые влияют на их повседневную 
жизнь.

На сегодняшний день, в Казахста-
не борьбе с коррупцией придан об-
щегосударственный статус, ведется 
широкомасштабная антикоррупци-
онная компания совместно с обще-
ственными и политическими силами 
по пресечению и ограничению прояв-
лений коррупции. Борьба с коррупци-
ей в Казахстане определена в каче-
стве одного из основных приоритетов 
государственной политики. Какие бы 
аспекты борьбы с правонарушени-
ями не обсуждались на самых раз-
ных уровнях, обязательно одним из 
характерных признаков ее размаха 
является коррупция.

Кафезов Т.
Судебный пристав канцелярии
Специализированного 
межрайонного суда 
по уголовным делам ЗКО

Борьба с коррупцией!

Сот актілерінің орындалуын Се-
мей гарнизонының әскери соты 
қатаң бақылайды. Атап айтқанда 
қылмыстық істер бойынша процес-
суалдық шағындар, жәбірленушілер-

ге өтемақы қорына қаржы өндіру, 
заттай дәлелдемелердің жойылуы, 
іске қатысты дәлелдемелердің қол-
хат арқылы иелеріне қайтарылу жұ-
мысы сонына дейін жеткізіліп, істің 

мұрағатқа өткізілуі үнемі бақылануда.
Азаматтық істер бойынша процес-

суалдық шығындар мен мемлекет 
пайдасына өндіру, әкімшілік істер бой-
ынша, көбінесе, айыппұлдарды өн-
діру істері назарда. Бірақ Семей гар-
низонының әскери сотында, көбінесе 
азаматтық істер бойынша мемлекет 
кірісіне өндіру бойынша  қарыздар 
назарда. Әріне, сотталушылардың, 
құқықбұзұшылардың процессуалдық 
шығындар, жәбірленушілерге өте-
мақыны өндіру, айыппұлдарды уақы-
тылы төлеу кешіктіріледі, алайда сот 
актісін орындау қажеттілігінен істерді 
аяғына дейін жеткізіп мұрағатқа өткі-
зу өндірістік жұмыстардың бірі.

Сот шығарған актіні заңды тұлға-
лардың орындау міндеттілігі Қа-
зақстан Республикасы Қонституци-

ясының 76-бабында, сондай-ақ Қа-
зақстан Республикасы Азаматтық 
іс жүргізу көдексінің, ҚР Қылмыстық 
– процестік кодексінің, ҚР Әкімшілік 
құқық бұзұшылық туралы кодексінің 
нормаларында көрсетілген.

Сот актілерінің орындалуы 
құқықтық тәжірибенің ең маңызды 
бөлігі болып табылады, мұның өзі 
мемлекеттегі сот төрелігінің тиімділі-
гін көрсетеді, сот шешімдерінің толық 
әрі уақытылы орындалуы сот билі-
гінің беделін ғана емес, сонымен бір-
ге мемлекеттің мәртебесін де айқын-
дайды.

Семей гарнизонының әскери соты 
жеке сот орындаушыларға, мемле-
кеттік сот орындаушыларға, әскери 
полиция бөліміне ай сайын сот актісі 
орындалуын қажеттілігі туралы еске 

салу хаттарды жіберіп, мәлімет ретін-
де жоғары басшылылыққа жолдай-
ды. Осындай тәртіппен сот актілерін 
орындалуын тездету жұмыстары 
жүргізілуде. Бұл- өндірістік жұмыстың 
негізі тәсілдерінің бірі.

Сот актілерін орындаулуы бойын-
ша жұмыс атқаратын жеке сот орын-
даушылармен, әскери бөлімдерінің 
заңгерлерімен, үнемі онлайн- семи-
нарлар, жиналыстар өткізіліп, осы 
мәселеге қатысты пікір алмасулар 
болып, ұсыныстар жасалады. Осы 
бағытта жұмыстар одан әрі де өз 
жалғасын таба береді.
                 
Г.К.Бегимова
Семей гарнизоны әскери сотының
Жетекші маманы 

Сот актілерінің орындалуы
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Суды
Алимeнт өндіру - eң өзeкті мәceлe...

Медиация-тараптарды татуластыру құралы
Татуластырушы судьяның басты міндеті 

– қос тараптың ақылға қонымды және өза-
ра тиімді шешімге келуіне көмектесуге не-
гізделген. Мұндай институт сот рәсімдеріне 
жұмсалатын шығындарды азайтып, соттар-
дың жүктемесін төмендетеді, сондай-ақ аза-
маттардың уақытын оңтайлы пайдалануға 
ықпал етеді.

Осыдан көріп тұрғанымыздай татуласты-
ру тетіктері, дауларды медиациямен бітіру 
мүмкіндіктері жыл өткен сайын жаңғыр-
тылып, кеңейіп келеді. Мұның өзі азаматтар-
дың әуре-сарсаңын азайтып, құқықтық мәсе-
лелерін оңтайлы шешуге деген шынайы жа-
нашырлықтан туған әрекет.

Медицияның маңыздылығына тоқта-
лып өтсек: тараптардың өз уақыттары мен 
қаржыларының үнемделуінде, қатысушы 
азаматтардың арасындағы мейірімді қаты-
настардың сақталып қалуы, құпиялықтың 
сақталуы, медиаторларды өз еркімен таңдау 
құқығының болуы мен мемлекеттік баж са-
лығы төленбейтін экономикалық тұрғыдан 
тиімділігінде және адвокаттың қымбат тұра-
тын қызметін қажет етпейтіндігінде дер едік.

Сондай-ақ медиация – еріктілік, медиа-
ция тараптарының тең құқылығы, медиатор-
дың тәуелсіздігі мен бейтараптылығымен 
ерекшеленеді. Медиация рәсіміне арала-
суға жол бермеушілік, құпиялық қағидаттар 
негізінде жүргізілуі де тараптар үшін тиімді.

Сот процестері арызданушы екі тараптың 
бірнеше ай уақытын алса, медиация процесі 
таласты тараптарды бірнеше сағат ішінде 
татуластырып, шешім шығарады. 

Бұл – уақыт үнемдейді. Сотқа емес, ме-
диаторлық көмекке жүгінген азаматтардың 

қаржылық шығыны азаяды. Құқық қорғаушы 
жалдаудың, көптеген сараптамалар жаса-
удың қажеті болмай қалады. Бұл да қаржы 
үнемі.

Ең бастысы, медиация кезінде соттағы 
сияқты екі тараптың бірі жеңіліп, бірі жең-
бей, екі жақтың да көңілінен шығатын ортақ 
шешім шығарады. Бұл азаматтардың медиа-
цияға деген оң көзқарасы, оң ортақ шешімге 
келуге дайын екендіктерінен, құқықтық мә-
де¬ниеттің дамып келе жатқандығынан ха-
бар береді.

Жалпы Медиация барысында тараптар 
өз қалауы бойынша өздерінің материалдық 
немесе процессуалдық құқықтарын иеле-
нуге, талаптар мөлшерін ұлғайтуға немесе 
азайтуға немесе даудан (дау-шардан) бас 
тартуға құқылы.

Тараптар мен үшінші тұлғалардың 
құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдде-
лерін бұзбайтын, заңда көзделген де, заңда 
көзделмеген де өзара қолайлы келісім 
нұсқаларын талқылау үшін мәселелерді 
таңдауда тараптар еркін болады.

Медиаияның негізгі қағидаттары: сы-
пайылық, құпия сақтай білу, өзара сыйла-
сушылық, тараптардың тең құқылығы, меди-
атордың әділдігі, рәсімнің ашықтығы екенін 
атап өткен жөн.

Сондықтан еліміздегі медиация қыз-
метінің алдағы уақытта да қолданыс аясы 
кеңи беретініне сенім мол!

К.О. Алдымжарова
БҚО МАЭС-ның жетекші маманы

Отбacы қоғaмдa үлкeн рөл ой-
нaйды. Отбacы құқығы – отбacы 
мүшeлeрінің aрacындaғы жeкe 
мүліктік жәнe жeкe мүліктік eмec 
қaтынacтaрды рeттeйтін нормaлaр 
жүйecін көрceтeтін құқықтың бір 
caлacы. 

Қaзіргі тaңдa aлимeнт өндіру - 
eң өзeкті мәceлeлeрдің бірінe aй-
нaлып отыр. Өкінішкe орaй, бүгіндe 
aжырacып жaтқaн отбacы көп. Зaң-
ды түрдe нeкeлeрін бұзғaн отбacы-
ның aлдынaн, одaн кeйінгі шығaтын 
мәceлe – aлимeнт.

Aлимeнт – «Нeкe (eрлі-зaйып-
тылық) жәнe отбacы Кодeкcінe» 
cәйкec, aдaмның оны aлуғa құқығы 
бaр бacқa aдaмғa төлeйтін міндeт-
ті aқшaлaй, нeмece мaтeриaлдық 
acырaуы. Aлимeнттeрдің нeғұрлым 
кeң тaрaлғaн түрі – бaлaны acы-
рaуғa төлeнeтін төлeмдeр. Aлaйдa, 
aлимeнттeр бaлaлaрдың aнacынa 
жәнe өздeрін acырaй aлмaйтын зaй-
ыбынa нeмece aтa-aнacынa төлeнуі 
де бар.

Eгeр aжырacқaннaн кeйін eр-

лі-зaйыптылaр aрacындa aлимeнт-
тeрді төлeу тәртібі жәнe мөлшeрі 
турaлы кeліcім құрacтырылca, ондa 
іc жүзіндe төлeм кeліcугe caй кeлуі 
кeрeк. Eгeр aлимeнттeрді төлeу 
турaлы кeліcім болмaca, ондa «Нeкe 
жәнe отбacы турaлы» Қaзaқcтaн 
Рecпубликacы Кодeкcінің 139-бa-
бынa cәйкec кәмeлeткe толмaғaн 
бaлaлaрғa aлимeнтті aтa-aнacы cот-
пeн төлeтeді. 

Тaрaптaрдың кeліcімі бол-
мaғaн кeздe cот тәртібімeн өндіріп 
aлынaтын aлимeнттің мөлшeрін 
cот әрбір жeкe жaғдaйдa aлимeнт 
төлeуші мeн aлушының мaтeриaл-
дық жәнe отбacылық жaғдaйлaры 
мeн тaрaптaрдың бacқa дa нaзaр 
aудaрaрлық мүддeлeрін нeгізгe aлa 
отырып, aлимeнт төлeгeн кeздe 
қолдaнылып жүргeн aйлық eceптік 
көрceткіштің eceлeнгeн қaтынacындa 
бeлгілeйді.

Aлимeнттeр aй caйын мынaдaй 
мөлшeрдe төлeнуі тиіc:

бір бaлaғa – aтa-aнacының 
eңбeкaқыcынaн жәнe/нeмece өзгe тa-

быcының (1/4) төрттeн бірі;
eкі бaлaғa – aтa-aнacының eңбeк 

aқыcының жәнe/нeмece өзгe тaбыcы-
ның үштeн бірі (1/3);

үш жәнe одaн дa көп бaлaлaрғa – 
aтa-aнacының eңбeкaқыcының жәнe/
нeмece өзгe тaбыcының жaртыcы 
(1/2); 

Бұл үлecтeрдің мөлшeрін cот 
тaрaптaрдың мaтeриaлдық нeмece 
отбacылық жaғдaйлaрын жәнe нaзaр 
aудaрaрлық өзгe дe мән-жaйлaрды 
ecкeрe отырып кeмітуі нeмece көбeй-
туі мүмкін.

Кәмeлeткe толғaн бaлaлaрдың 
aтa-aнaлaрын acырaп-бaғу жөніндeгі 
міндeттeрі мынaдaй:

- eңбeккe жaрaмды кәмeлeт-
кe толғaн бaлaлaр өздeрінің eңбeк-
кe жaрaмcыз көмeккe мұқтaж aтa-
aнaлaрын acырaп-бaғуғa жәнe 
олaрғa қaмқорлық жacaуғa міндeтті;

- aлимeнт төлeу турaлы кeліcім 
болмaғaн жaғдaйдa – cот тәртібімeн 
өндіріп aлынaды.

Aлимeнт мөлшeрін aйқындaу 
кeзіндe cот, бaлaлaрының бәрінe, 

олaрдың бірeуінe нeмece олaр-
дың бірнeшeуінe тaлaп қойылғa-
нынa қaрaмacтaн, оcы aтa-aнaның 
eңбeккe жaрaмды, кәмeлeткe толғaн 
бaлaлaрының бәрін ecкeругe құқылы. 
Eгeр cот aтa-aнaлaрдың aтa-aнa 
міндeттeрін орындaудaн жaлтaрғa-
нын aнықтaca, бaлaлaры өздeрінің 
eңбeккe жaрaмcыз, көмeккe мұқтaж 
aтa-aнaлaрын acырaп-бaғу жөніндe-
гі міндeттeрінeн боcaтылуы мүмкін. 
Бaлaлaры aтa-aнa құқықтaрынaн 
aйырылғaн aтa-aнaлaрынa aлимeнт 
төлeудeн боcaтылaды. 

Eрлі-зaйыптылaр бір-бірін 
мaтeриaлдық жaғынaн қолдaуғa мін-
дeтті. Бұл 

- тeк морaльдық пaрыз ғaнa eмec, 
жұбaйлaрдың зaңдық міндeттeрі бо-
лып eceптeлeді. 

Aлимeнт төмeндeгідeй жaғдaй-
лaрдa тaлaп eтілeді:

 жұбaйы eңбeккe жaрaмcыз 
мұқтaж болca;

 әйeлі жүкті жәнe ортaқ бaлacы 
болca (туғaн күннeн бacтaп 3 жыл 
бойы);

 мұқтaж жұбaйы acырaуын-
дa ортaқ мүгeдeк бaлacы болca (18 
жacқa толғaнғa дeйін).

2021 жылдын қазіргі уақыты ара-
лығында Орал қалалық №2 сотына 
алимент өңдіру туралы 410  арыз 
(талап арыз) түсіп, сосын 335 сот 
бұйрығы арқылы  борышкерді  cотқa 
шaқырмacтaн, жeңілдeтілгeн тәртіп 
қаралған, 25 азаматтық іс бойынша 
сот шешімі шығарылған.

Өкінішке орай, елімізде алимент 
өндіріп алу мәселесі бойынша құ-
зырлы органдар тарапынан небір 
амалдар жасалып жатса да өзгенің 
тәрбиесінде қалған баласына қарай-
ласпақ түгілі халін сұрамайтындар-
дың саны азаяр емес. Соның салда-
рынан елімізде мыңнан астам бала 
заң бойынша төленуі тиіс алиментке 
қол жеткізе алмай келеді. 

Мөлдір Бекқалиева 
Орал қаласы №2 сотының 
бас маманы - сот отырысының 
хатшысы 

Жаңа Кодекс теңсіздікті жоюды көздейді

Биылғы жылдың шілдесінде қол-
данысқа енетін тағы бір Заң «ҚР 
әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі». 
Аталмыш кодекс 2021 жылы 1 шіл-
деден бастап қолданысқа енгізіледі. 
Оның ішінде  4 бөлім, 175-бап, 29-та-
рау бар. Кодекс тараптардың қоғам-
дық-құқықтық даулар бойынша қаты-
настарын және әкімшілік процедура-
ның өзін реттейді, сәйкесінше соттар 
ғана емес, сонымен бірге мемлекет-
тік органдар да әкімшілік кодекске 
бағынады.

Заң тікелей күшіне енгеннен кей-
ін, 2020 жылғы 29 маусымдағы «Қа-
зақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 

бас құжатта айтылғандай, 10 кодекс 
пен 65 заңда көрініс табады. Сон-
дай-ақ, көптеген шетелдерде, оның 
ішінде бұрынғы Кеңес елдерінде де 
Балтық елдері, Әзірбайжан, Арме-
ния, Өзбекстанда әкімшілік әділет-
тілік бар. Ендігі уақытта мұндай сот-
тар Қазақстанда да құрылатын бола-
ды. 

Әкімшілік Кодекспен мемлекеттік 
органдардың ішкі әкімшілік рәсім-
дері, әкімшілік рәсімдерді жүзеге 
асыруға байланысты қатынастары, 
сондай-ақ әкімшілік сот ісін жүргі-
зу тәртібі реттеледі, яғни жеке және 
заңды тұлғалар мен әкімшілік орган-
дардың, лауазымды адамдардың 
арасында туындайтын мәселерлер 

мен шағымдарды шешу болып та-
былады. Ескере кету керек, шағым-
ды қарайтын органның шешімімен 
келіспеген жағдайда, әкімшілік 
рәсімге қатысушы әкімшілік актіге, 
әкімшілік әрекетке немесе әрекет-
сіздікке, шағымды қарайтын басқа 
органға немесе әкімшілік сот ісін жүр-
гізуде қаралатын, талап қою арқылы 
сотқа шағым жасауға құқылы. 

Кодекс екі бөліктен тұрады. Бірін-
шісі әкімшілік рәсімдер болса, екін-
шісі сот үрдісін қадағалап, жүргізу. Иә, 
көптеген азаматтар жария-құқықтық 
дауларда билік органдарының 
шешімдері мен әрекеттеріне қаты-
сты шағым түсіру кезінде теңсіздікке 
тап болып жататыны жасырын емес. 

Бұл заң сол олқылықтарды реттеп, 
оңтайландырады.

Енді мемлекеттік орган мен 
жеке тұлға арасындағы дау тиімді 
шешіледі. Бұған дейін мұндай істер 
азаматтық соттарда қаралып келген. 
Ол кезде мемлекеттік ұйымдардың 
бәсі басым болатын. Жаңа кодекске 
сай мемлекеттік орган немесе квази-
сектор өкілдері тек жауапкер болып 
табылады. Жеке тұлғаның мүддесі 
қорғалған сот шешімі орындалмаса, 
жауап беруші тараптардан 100 ай-
лық-есептік көрсеткіш мөлшерінде 
қаржы өндіріледі. Бүгінде елде 21 
әкімшілік сот құрылып жатыр.

Жасыратыны жоқ, мемлекеттік 
органдар мен қарапайым азамат-

тар арасында даулы жағдайлар жиі 
туындайды. Іс сотқа жеткен кезде 
шешім көбіне мемлекеттік орган не-
месе лауазымды тұлғаның пайдасы-
на шешіліп жатады. Мемлекеттік ор-
гандардың қолында барлық ресурс 
бар. Ал қарапайым адамда ондай 
әлеует жоқ. Бүгінге дейін қаралған 
мұндай істердің 85%-ы мемлекеттік 
органдардың пайдасына шешілгенін 
көреміз. Ал биылғы шілде айында 
күшіне енгелі отырған кодекс осы 
теңсіздікті жою мақсатын көздейді.  

Даурен Байменов 
Нұр-Сұлтан қаласы 
Алматы аудандық 
сотының судьясы

Электронное правосудие
Казахстанская судебная система с каждым 

годом прогрессирует, внедряются современ-
ные, соответствующие быстрому течению жиз-
ни способы взаимодействия судебной системы 
и общества.

В июне месяце 2014 года Верховным судом 
Республики Казахстан был внедрен электрон-
ный сервис «Судебный кабинет» – единое окно 
для доступа к электронным сервисам судебных 
органов Республики Казахстан. Который еже-
годно улучшается. 

Сервис «Судебный кабинет» предназначен 
для подачи заявлений, обращений, жалоб и 
ходатайств, а также для отправки писем в су-
дебные органы Республики Казахстан. Посред-
ством сервиса можно произвести поиск судеб-
ных документов и дел, оплатить онлайн госу-
дарственную пошлину, отслеживать ход рас-
смотрения дела.

Для того, чтобы можно было пользоваться 
сервисами «Судебного кабинета», участнику 
судопроизводства необходимо получить элек-
тронную цифровую подпись Национального 
удостоверяющего центра Республики Казах-
стан и пройти процедуру регистрации в «Судеб-
ном кабинете» с использованием ЭЦП НУЦ.

К главным преимуществам сервиса можно 
отнести:

1. Физическое или юридическое лицо заре-
гистрировавшись в системе могут подавать в 
суд исковое заявление не приезжая в суд, нахо-
дящийся по месту жительства ответчика;

2. Отсутствие очереди на приеме в суде и 
на почте при оплате государственной пошлины;

3. Экономия времени при подаче докумен-
тов; 

4. Отслеживание порядка прохождения 
дела;

5. Получение заверенных ЭЦП судебных 
актов.

Пользователи сервиса подачи электронных 
документов после прохождения процедуры ав-
торизации в сервисе «Судебный кабинет» мо-
гут обратиться в суд с заявлениями, обращени-
ями, ходатайствами. Подтверждением отправки 
заявления является формирование талона об 
отправке.

Сервис дорабатывается и улучшается с каж-
дым годом. Учитываются все предложения по 
улучшению работы, принимаются во внимание 
успешный опыт других стран. 

В 2020 году был  реализован новый функци-
онал авторизация и подписание заявлении QR- 
кодом через «Мобильный судебный кабинет». 
данное новшество направлено на упрощение 
работы с сервисом через компьютеры, отпада-
ет необходимость установки программ для под-
писания заявлении. 

Также внедрен новый Конструктор заявлении 
содержащий множество видов шаблонов доку-
ментов, которые могут понадобится при обра-
щении в суд. К примеру, используя конструктор 
можно сформировать исковое заявление, дове-
ренность на представителя и многое другое. 

Внедрение электронного правосудия не 
только упрощает доступ к правосудию, но и оп-
тимизирует деятельность всех государствен-
ных и судебных органов, исключает бумажный 
документооборот, волокиту, временные и мате-
риальные затраты.

Темирханова А.
Главный специалист 
Акжаикского районного суда 
Западно Казахстанская области
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5Актуальное
Абай бітімгер

Татуласу мен делдалдық ежелгі 
уақыттан бері біздің елімізде қалыпта-
сқан тарихи институттар болып табыла-
ды.Тараптардың татуласуы кез-келген 
жанжалды шешудің негізі. Бұл әсіресе 
бидің сот ісін жүргізуінде айқын көрінеді, 
онда адамдардың ар-ожданына жүгіну 
және келісім мен татуласу принциптері 
билер соты шешетін әрбір дау үшін 
ауыр шешім болып табылады.

Билер соты жоғары моральдық сот 
болды, соттың сатылмайтындығы, әділ-
дігі, қол жетімділігі және жариялылығы, 
сот шешімін дәлелдеу және негіздеу 
құралы ретінде судьяның шешендік 
өнерін игеруі, соттың тараптарды та-
туластыруға және келтірілген залалды 
толық өтеуге бағытталуы сияқты іргелі 
принциптерге негізделген.

Қазақтың сот төрелігінің бастауында 
Ұлы Абай бізге бүгінгі күнге дейін өзек-
тілігін жоғалтпаған бай рухани мұра қал-
дырды. Кезінде қазақтың ұлы ойшылы, 
философы және ақыны Абай Құнанба-
евтың би болғанын және бірнеше рет 
түрлі уездердің өкілдерінің даулары 
кезінде делдал-бітімгер болып  бірнеше 
рет сайланғаның айтып өткен қажет.

Абай Құнанбаев билердің бірнеше 
ұрпағы болған отбасында туып өскен. 
Абайдың арғы атасы Ырғызбай атақты 
би және батыр болған. Оның ұлы Өскен-
бай, Абайдың атасы, Солтүстік-Шығыс 
Қазақстанның ең құрметті қазақ би-
лерінің бірі болған. Ол ұрпақты тәрби-
елеу үшін өзінің дана сөздерін қалды-
рды. Дана және әділ судьяның даңқы 
Семей облысының Қарқаралы уезінің 
шегінен асып кетті. Өскенбайға ең алыс 
рулардың қазақтары жүгінді. Төрешілік 
дәстүрін Абайдың әкесі Құнанбай да 
жалғастырды. Ол ең қатал, сатылмай-
тын және сонымен бірге әділ судьяның 
даңқына ие болды. Абай іс жүзінде ана-
сының сүтімен Қазақ құқығы мен Ресей 
заңнамасының барлық дәмін бойына 
сіңірген еді.

Құнанбай баласы Абайға ең алғаш 
молда үйде білім беріп, кейін Семей 
имамы Ахмет-Ризаның медресесіне жі-
берген. Араб ілімінің даналығын жеңе 
отырып, Абай шығыс ақындарын оқумен 
де айналыса бастады, орыс мектебіне 
барды. Ойлы және білімге құмар жас жі-
гіт өзінің болашақ қызметі үшін көптеген 
пайдалы нәрселерді үйренді.

Бірақ әкесінің еркі оның болашақ тағ-
дырын басқаша анықтады. Дала ақсүй-
ектерінің билік үшін үздіксіз күресінде 
Құнанбай көптеген қарсыластарға тап 
болды және ол осы күреске өзінің бала-
лары мен жақын туыстарын дайындауы 
керек еді. Сондықтан, Абайға қаладағы 
оқуын аяқтауға мүмкіндік бермей, әкесі 
оны ауылға қайтарып, біртіндеп істерді 
қарауға, ру басшысының болашақ 
әкімшілік қызметіне үйрене бастады.

Сот істерін патша соты емес, ғасыр-
лар бойы қазақтардың әдеттегі құқығы 
негізінде шешкендіктен, Абай қазақ ха-
лықының  сөйлеу мәдениетінің қазына-
сына жүгінуі керек болды. Табиғатынан 
қабілеттілікке ие болған Абай шешендік, 
тапқырлық және тапқырлық қару ретін-
де қызмет еткен сөздік турнирлерді 
жүргізудің ең нәзік тәсілдерін меңгереді. 

Абай 15 жасынан бастап сот талқы-
лауларына жиі қатысқан, ал 20 жа-
сында ол өзі жақсы шешен және Дала 
әдет-ғұрыптарын білуші ретінде таны-
мал болған. Абай-бидің беделі оның 
әртүрлі уезд өкілдерінің даулары кезін-
де бірнеше рет делдал-бітімгер (Тобе –
би ) болып сайланғандығымен дәлелде-

неді. 1875 жылы Қоңыр-Көкше-Тобықты 
болысының болыс  басқарушысы болып 
тағайындалады.

Тұтас тайпалар мен рулар Абайға 
риясыз және әділ сотқа сеніп, ақылға 
қонымды кеңес алу үшін жүгінді. Әділ 
шешім іздеп оған шалғайда жатқан  
Қарқаралы, Павлодар, Өскемен, Зай-
сан, Лепсі уездерінен келіп, бұрынғы 
оңайлықпен шешілмейтін жер дауын 
және басқа да  күрделі мәселелерде  
шешім тауып жататын болған. Көбінесе 
олар оған рейдтер, кісі өлтіру туралы 
кейбір күрделі облысаралық істі шешу 
туралы өтінішпен жүгінетін, өйткені  
билік оны анықтай алмайтын. 

Абай халық бұқарасының мүддесін 
қорғап сөз сөйлеген «Төтенше съездер»: 
Семей және Жетісу облыстарының қа-
зақ болыстары арасындағы дау-да-
майды талқылаған Көктұма шатқалын-
дағы съезд, Қарамола жәрмеңкесіндегі 
съезд және жайлау Бәлкібек съезі бол-
ды. Соңғы екі съезд Семей облысының 
қазақ болыстары арасындағы ауыр 
істерді талдады.

Абай қандай да бір дәрежеде ресми 
тұлға бола тұра, кейде даулы істерді 
сайланған аралық судья ретінде шешуге 
тиіс болатын. Ол оларды дұшпандықтан 
арылту, жазықсыз қалың бұқараны жаңа 
шабуылдардан құқтқару, осы күрестің 
қоздырушыларын бағындыруға мәжбүр 
ету үшін қабылдады. Замандастарының 
бірауызды куәлігі бойынша Абай соты-
ның шынайы, әділ және риясыз болғаны 
соншалықты, тіпті оның туыстарымен 
жауласқан ру ақсақалдары және облы-
стық кеңселерге жалған айғақтар жібер-
гендер де оған жүгінді.

Абай істерді би ретінде қарастыра 
отырып, құқықтық әдет-ғұрыптарды те-
рең білген, істі мұқият түсінуге және оны 
әділ шешуге тырысқан. Сонымен қатар, 
Абай нақты кінәлілерді әділетті түрде 
анықтауға тырысты, әсіресе өзінің тек-
тілігі мен байлығына неғұрлым сенетін-
дерге бұл іс-әрекеті ұнай бермейтін.

Абай жеке өмірінде жанжалға тап 
болса да, онда ол өзі де бітімгер бола 
алды. Мысалы: Абай Уақ руынан шыққан 
Көкен болысының болыстық басқа-
рушысы Нұрке Шынгожаұлының досы 
болған, Нұрке ықпалды адамдардың 
бірі, ол Семей қаласында да мал сау-
дагері ретінде, Қытаймен ірі істер жүргі-
зетін бай адам ретінде танымал болған, 
онымен Ертіс жағалауында орналасқан 
барлық болыстар ғана емес, сонымен 
бірге орыс облыстық басшылары да са-
насқан, сондай-ақ Нұрке Семейдегі бай 
адам Тыныбайдың жақын туысы.

Көктұма шатқалындағы съезде  тобе 
би болып сайланған Абай түрлі тайпа-
лардың дауларын шешкенде, олардың 
көбі татуласу жолымен аяқталған соң, 
Нұрке сонда келіп, өзінің досы Абайға 
арнап үлкен киіз үй тігіп, оған дәм та-
тқызған. Съезден кейін, Абай оған үйіне 
қонақ болуды ұсынды. Абайдың үйінде 
Нұрке үш күн болып, сол жерде олар 
Абайдың ұлы Мағауия Нұркенің қызын 
әйелі етіп алады деп келіседі. Осылай-
ша екі дос туыстық қарым –қатынасқа 
түспекші болып жатқан еді.  Үйлену 
тойына дайындық қызу жүріп жатқан 
кезде, соңғы сәтте жастардың шешімі 
бойынша бұл туыстық болмайды де-
геннен кейін, Абай мен Нұрке арасында 
жанжал туады. Сол кезде Абай Нұркеге 
«балаларымыздың іс-әрекетіне байла-
нысты біз достығымызды бұзбауымыз 
керек, мен достығымызды біздің тату-
лығымыздан артық бағалаймын»-депті. 

Абайдың дана сөздері екі достың өза-
ра қарым-қатынасын қалпына келтіріп, 
сақтап қалды, сол арқылы олардың ара-
сындағы қайшылық таусылып, Абай мен 
Нұрке екеуі дос болып қалды.

Абай би, делдал-бітімгер ретінде 
ғана емес, жаңа реформаторлық көзқа-
растармен заң шығарушы болды. 

1885 жылдың мамыр айында Қара-
мола жеріндегі төтенше съезде Абай 
Жоғарғы(төбе) би болып сайланды. Бұл 
лауазымында белсендік танытып,  қазақ 
халқы арасындағы қылмыстарды жоюға 
бағытталған жаңа заңды бекітуге көп 
күш салып қатысады. Съезге ұсынылған  
құжатты Абайдың әзірлегені және дай-
ындалған нормативтік актіні өзі жария 
еткені туралы деректер бар, және қаты-
сушылар оны бірауыздан мақұлдаған. 
Жергілікті тұрғындар арасында қолда-
нылатын құқықтық мәселелердің бір 
бөлігін реттеу үшін Генерал-губернатор 
Цеклинский Абайға ерекше құқықтық 
жағдай жасауды тапсырды. Абай үш 
тәулік ішінде бұл тапсырманы тез орын-
дап шығады, оған шариғат, Ресей импе-
риялық заңнамасы, оның ізашарлары 
– Қасым мен Есім хандары құрастырған 
кодекстер жинағы және қазақ халқының 
атақты «Жеті жарғы» заңдар жинағы 
туралы  мол әрі терең білімдері көмек-
тесті. Тәуке хан заманынан бері белгілі 
болған кейбір көне заңдарды Абай та-
рихқа «Қарамола ережесі» деп енген 
жеке сот төрелігіне ауыстырды.

Бұл-типографиялық әдіспен ба-
сылып шыққан және халық арасын-
да кеңінен таралған қазақ тіліндегі 
алғашқы құқықтық құжаттардың бірі. Ол 
Семей облысының бірқатар уездерінің 
жүзден астам билерінің төтенше съезін-
де қабылданды және Дала әдет-ғұрып-
тары мен заңдарының жиынтығы болып 
саналады. Айта кету керек, бұл халық 
судьяларының ірі төтенше съездерінің 
бірі, олардың ішінде 5 волосттан кел-
ген ең танымал билер мен құрметті 
адамдар болды.

Бұл құқықтық құжатта қазақ ой-
шылының дәстүрлі-құқықтық жүйені өз-
герту және уақыт талабына сәйкес Ис-
лам дінінің канондарын жаңарту жөнін-
дегі идеялары айқын көрінеді. Құқықтық 
құжаттың қоғамдық-саяси мәні мынада: 
онда ойшыл ежелден неке қию кезін, 
қылмыскерлерді соттау кезін және аза-
маттық қатынастардың басқа салала-
рында қолданылған дәстүрлі құқықтық 
нормаларды жетілдірді, сонымен қатар 
әйелдердің теңдігі туралы мәселені кө-
терді,ол үшін ол бостандықтың чемпио-
ны деп танылды.

Абай жазған заңның бірнеше бап-
тарында қылмыстарға қатысты ереже-
лер бар. Атап айтқанда, қылмыскердің 
кінәсін анықтау және оған тиісті жаза-
ны анықтау мәселесі үлкен маңызға 
ие болды. Қазақтың дәстүрлі құқықтық 
жүйесі қылмыстардың түрлерін, олар-
дың қоғам үшін ауырлық дәрежесін 
нақты көрсете алмауы, сондай-ақ әрбір 
жеке қатысушының іс-әрекеттері мен 
рөлін тиісінше және дұрыс бағаланбау 
нәтижесінде көбінесе әділетсіз шешім-
дер шығарылды. Көбінесе заңды жау-
апкершілікке тартылған субъект ресми 
жазамен шектелді.

Абайдың реформаторлық рөлі тура-
лы айтқанда, жеке адамға қарсы қыл-
мыстар үшін жазаны күшейтетін мақа-
ланы елемеуге болмайды. Онда былай 
делінген: «билердің шешімі бойынша 
қақтығыстар мен төбелестерге қатысқан 
адамдар өз кінәсін өтеп, талапкердің 
пайдасына көп мөлшерде мал төлеуі ке-
рек. Үкім бойынша кінәліге болыстықтың  
немесе билердің шешімімен айыппұл 
салынады  не каталажкаға уақытша қа-
мауға алынады».

Қылмысқа қатысушылардың кінәсін 
дәл анықтап, олар үшін тиісті жазаның 
негізділігі, қылмыскерлердің атағы мен 
білімділігіне қарамастан, заң алдын-
дағы жауапкершілігі - мұндай жаңашыл 
идеялар Абайдың Қазақстандағы 
құқықтық ойдың дамуына қосқан үлесі 
болып табылады. Жазаны айқындау 
қағидатының өзі Абайдың Заң алдын-
да барлығының теңдігін талап еткен 
және оларды іс жүзінде жүзеге асыру 
мақсатын көздеген буржуазиялық-про-
грессивті көзқарастармен танысқанын 
дәлелдейді. Осы Ереженің 40-бабында: 
«ұрлыққа ықпал еткен барлық адамдар 
ұрымен тең дәрежеде жазаланады, ал 
дене жазасы мен қамауға алу негізі-

нен ауқатты адамдарға қолданылады» 
делінген.

Абай қасақана және қайталап жа-
салған қылмыстарды қоғам үшін жа-
заны ауырлататын ауыр және қауіпті 
іс-әрекеттер деп таниды. «Абай Заңы-
ның»  61-бабында: «Ұрлық жасағаны 
үшін үш рет сотталған адам оны орта-
дан алып тастау туралы үкімге жатады» 
делінген. Қазақтардың құқықтық тәжіри-
бесінде алғаш рет жасалған істері үшін 
төлем жасау мәселелерінде және қа-
лыңдық үшін дауда талап қою мерзім-
дері енгізілді. Абай әзірлеген ереже-
лердегі талап бойынша төлем туралы 
талап қою мерзімі жиырма жылға, ал 
басқа құқықтарды қорғауда он жылға 
белгіленді.

Абай жасаған құжатта, талап қоюшы 
немесе жауапкер алғаш рет келмей, 
сырттай шешім қабылданған жағдай-
да, дауды қарау туралы ережелерде, 
жауапкерге бидің шешімін тапсыру 
және оған шағым жасаудың тәртібі мен 
мерзімі қарастырылған.

Атап айтқанда, 3-бапта: «Жауап-
кердің келмей қалуын старшина неме-
се басқарма куәландырады. Келмеу 
себептерінің дәлелділігін сот қарайды. 
Егерде  сот келмеген жауапкердің се-
бебін себепті деп таныса, онда шешім 
кейінге қалдырылуы тиіс. Егерде  кел-
меу дәлелсіз болса, онда сырттай 
шешім шығарылады. Бидің және болы-
стық съездің сырттай шешімнің көшір-
месі жауапкерге старшина немесе би-
леуші арқылы ұсынылады: егер жауап-
кер шешімге риза болса, онда ол заңды 
күшіне енеді, егер ол риза болмаса, 
онда ол екі апта ішінде істі бірінші рет 
қараған сол биге шағымдануға міндет-
ті; жауапкердің қатысуымен Жаңа қарау 
кезінде, егер жауапкер ақталса неме-
се істі болыс съезінің шешіміне берсе, 
би жаңа шешім шығарады, ол бияның 
шешімін мақұлдап, кінәліге шығындар 
мен талап қоюды дұрыс қалпына келтір-
мегені үшін айыппұл төлейді. Болыстық 
съезд сондай-ақ істі төтенше съезд 
шешімінің қарауына бере алады.Төтен-
ше съездің шешімі кез келген жағдайда 
түпкілікті болып саналады.»

4-бапқа сәйкес « Егер талап қоюшы 
өзіне белгіленген уақытта келмесе, 
онда талап қою бойынша оның биі істі 
тоқтатады және бұл ретте жауапкердің 
өтініші бойынша және билердің қалауы 
бойынша оған келтірілген шығын өте-
леді, бірақ талап қоюшыға талап қою-
ды қайта қарау ұсынылады. Егер өтініш 
жалған болып шықса, онда талап қою 
сомасына және жауапкердің қадір-қаси-
етінің дәрежесіне қарай би талап қоюш-
ыны жауапкердің шығындарын өтеуге 
тағайындайды».

5 және 6-баптарда Абай билердің 
өздігінен бас тартулары мен қарсылық 
білдірулерін шешу тәртібін қарастырды.

Сот процесінде адамдардың ант 
беру мәселелері де ретке келтіріл-
ді. Сонымен қатар Абай заңнан қазақ 
әдет-ғұрпының ескі ант беру рәсімдерін 
алып тастады. Атап айтқанда, бұрын қа-
зақтар ата-бабаларының бейітіне ант 
берген немесе мылтықтың діңгегін сүй-
ген. Бұдан былай Абай басқа нормалар-
ды қолданысқа енгізді. Куәгерлердің ай-
ғақтарын тыңдаумен қатар, билер соты 
бірқатар баптардың ережелеріне сәйкес 
ант беру сияқты дәлелдерге жол берді. 
17-бапта ант күн батқанға дейін орын-
далуы керек деп белгіленген. Билер 
ант беру үшін кім сайланғанын, жалған 
ант берген жағдайда қанша мал немесе 
мүлік төлеу керектігін белгілеп қойды.

Реформаторлық көзқарастардың 
негізгі идеясы-бұл қазақ қоғамының оя-
нуы және оның әлеуметтік прогреске 
қол жеткізуге деген ұмтылысын ынта-
ландыру. Абай заң бойынша жалғыз 
ерлі-зайыптыларға еркін таңдау ұсыну 
қажеттігін батыл алға тартты. Өздеріңіз 
білетіндей, ескі әдет-ғұрыптар бойын-
ша, күйеуі қайтыс болғаннан кейін, әйел 
мұндай құқыққа ие болмаған.

Заңда Абай қазақ қылмыстық іс жүр-
гізу және азаматтық іс жүргізу құқығы-
ның жекелеген институттарын жүйелен-
дірді. Ол көптеген нормаларды қажетсіз 
және шатастыратын түсіндірулерден 
тазартып, алғаш рет сот шешімін орын-
дау мерзімдері енгізілді. Осылайша, ол 
бұрын қазақтың дәстүрлі құқығы үшін 
белгісіз болған нормаларды енгізді, 
72-бапқа сәйкес «Шешімді орындау 
үзінді көшірмені болыс басшысына не-

месе старшинаға берген сәттен баста-
лады. Старшина бір бидің шешімдерін 
орындауға міндетті, билер съезінің 
шешімдерін волост билеушісі орын-
дауға міндетті. Бір бидің шешімдерін 
орындау мерзімі үш күннен жеті күнге 
дейін, билер съезінің шешімдерін орын-
дау мерзімі жетіден жиырма күнге дейін, 
билердің төтенше съезінің шешімдерін 
орындау мерзімі бір айға дейін».

Абай заңдарының гуманистік си-
патын бірқатар мақалалардан байқа-
уға болады. Ереже адамдардың өзара 
көмегін тәрбиелеуге және ынталанды-
руға, қиын жағдайларда оларды өзара 
қолдауға бағытталған. Мәселен, 35-ба-
пқа сәйкес «Боран кезінде, суға ба-
тып кеткендерге көмек бермегені үшін 
кінәлілер ірі қара малын өндіріп алуы 
тиіс». Бірқатар мақалаларда оның жал-
пы әлеуметтік бағыты да көрінді. Мәсе-
лен, 36-бапта малдың қырылуына, құл-
дырауына, арықтардың, құдықтардың, 
көпірлердің және басқа да қоғамдық 
қажетті құрылыстардың бүлінуіне қарсы 
шараларды қабылдамағаны үшін жау-
апкершілік енгізілді.

Бұл нормативтік құжатта қа-
зақ халқын патша әкімшілігінің қы-
сымшылығынан қорғауға тиісті – өз сот-
тары, өз заңдары, қашырларды делдал 
ретінде тарту және ант қабылдау, «қы-
рғыз тілінде»  метрикалық кітаптар жүр-
гізу және т. б. ережелер қарастырылған.

Абай далада ұрлық пен тонаудың 
тоқтамағаның, адал адамдарды қыл-
мыстық қудалау әділетсіз жүргізілетінің 
ащы түрде жазды. «Даланың адал ұл-
дарына- жалған сөздер бойынша қыл-
мыстық істер атқарылады, кемсітушілік 
анықтамалар жүргізіледі, куәгерлер 
бұрын-соңды көрмеген және естіме-
ген нәрселерін растауға дайын»деп 
өкінішпен жазған.Олар адал адамды 
қорлауға, оның жоғары лауазымдарға 
сайлануына жол бермеуге тырысады.

1885 жылы Абай ұсынған кейбір иде-
ялар біздің заманымызда да өзекті. Ол 
көп жағынан өз уақытынан озып кет-
ті. Біздің заманымыздың талаптарына 
сәйкес келетін заңдарды әзірлеу мәсе-
лелерінде оның көрегендігі таң қалды-
рады. Солардың бірі-соттың тәуелсізді-
гі туралы мәселесі. Абай шын жүректен 
және жан-тәнімен соттың тәуелсіздік 
идеясын қорғады. Бұл идеяны жүзеге 
асыру үшін Абай өмір бойына судьялар-
ды сайлауды ұсынды,себебі әрбір адам 
би бола алмайды: «Әділ шешім қабыл-
дау  әрбірінің қолынан келе бермейді». 
Кеңесті «Күлтөбе шыңында» құру үшін 
бізге ата – бабаларымыздан қалған 
заңдар жинағын, яғни Қасым ханның 
«жарқын жолын», Есім ханның «ескі жо-
лын», Тәуке ханның «Жеті Жарғысын» 
білу қажет. Бірақ олар уақыт өте келе 
ескірді, адамдар аз, тіпті мүлде жоқ өз-
герістер мен мінсіз билеушілерді қажет 
етеді делінген. Абайдың ұсынысымен 
әрбір болыстан білімді және парасат-
ты  үш би сайлансын, олардың осы ла-
уазымда болуына шектеу қойылмасын, 
және адал судьяларды лауазымдарына 
бекіту үшін соттар жүйесін құруды ұй-
ымдастыру керек деп санайды.

Ол сондай-ақ бұл судьяларды кіші-
гірім істермен және аралық соттар 
шеше алатын істермен толтырмау ке-
ректігін, дауларды алдымен аралық сот 
шешуі және тек қабылданған шешіммен 
қанағаттанбаған жағдайда сайланған 
үш тұрақты судьяның біреуіне жүгіну-
ге құқылы деп септеді. Абай соттарда 
істерді ұзақ қаралуына қарсы шықты.

Абай-би қазақ даласында әділ судья 
және қазақтың әдет-ғұрып құқығы мен 
орыс заңнамасының үлкен білгірі ретін-
де танымал болды. Оны торе би немесе 
татуластырушы судья болуға жиі шақы-
рғаны таңқаларлық емес. Шын мәнінде, 
қазіргі медиаторлардың бастаушысы.

Билер институты қазақ даласын-
дағы құқықтың дамуында ғана емес, 
қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуында 
да үлкен рөл атқарды. Мұның бір дәлелі 
- қазіргі Қазақстан құқығының бастауын-
да тұрған Абайдың құрастырған «Кара-
мола Ережесі».

АҚПАР Ринат Миратұлы 
Ақмола гарнизоны 
әскери сотының  судьясы                 
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Медиация-тараптарды татуластыру құралы
Татуластырушы судьяның басты 

міндеті – қос тараптың ақылға қоным-
ды және өзара тиімді шешімге келуіне 
көмектесуге негізделген. Мұндай ин-
ститут сот рәсімдеріне жұмсалатын 
шығындарды азайтып, соттардың жүк-
темесін төмендетеді, сондай-ақ аза-
маттардың уақытын оңтайлы пайда-
лануға ықпал етеді.

Осыдан көріп тұрғанымыздай та-
туластыру тетіктері, дауларды медиа-
циямен бітіру мүмкіндіктері жыл өткен 
сайын жаңғыртылып, кеңейіп келеді. 
Мұның өзі азаматтардың әуре-сар-
саңын азайтып, құқықтық мәселелерін 
оңтайлы шешуге деген шынайы жана-
шырлықтан туған әрекет.

Медицияның маңыздылығы-
на тоқталып өтсек: тараптардың өз 
уақыттары мен қаржыларының үнем-
делуінде, қатысушы азаматтардың 
арасындағы мейірімді қатынастар-
дың сақталып қалуы, құпиялықтың 
сақталуы, медиаторларды өз еркімен 
таңдау құқығының болуы мен мемле-
кеттік баж салығы төленбейтін эконо-
микалық тұрғыдан тиімділігінде және 
адвокаттың қымбат тұратын қызметін 
қажет етпейтіндігінде дер едік.

Сондай-ақ медиация – еріктілік, ме-
диация тараптарының тең құқылығы, 
медиатордың тәуелсіздігі мен бейта-
раптылығымен ерекшеленеді. Меди-
ация рәсіміне араласуға жол берме-

ушілік, құпиялық қағидаттар негізінде 
жүргізілуі де тараптар үшін тиімді.

Сот процестері арызданушы екі та-
раптың бірнеше ай уақытын алса, ме-
диация процесі таласты тараптарды 
бірнеше сағат ішінде татуластырып, 
шешім шығарады. 

Бұл – уақыт үнемдейді. Сотқа емес, 
медиаторлық көмекке жүгінген аза-
маттардың қаржылық шығыны азая-
ды. Құқық қорғаушы жалдаудың, көп-
теген сараптамалар жасаудың қажеті 
болмай қалады. Бұл да қаржы үнемі.

Ең бастысы, медиация кезінде сот-
тағы сияқты екі тараптың бірі жеңіліп, 
бірі жеңбей, екі жақтың да көңілінен 
шығатын ортақ шешім шығарады. 

Бұл азаматтардың медиацияға деген 
оң көзқарасы, оң ортақ шешімге ке-
луге дайын екендіктерінен, құқықтық 
мәде¬ниеттің дамып келе жатқан-
дығынан хабар береді.

Жалпы Медиация барысында та-
раптар өз қалауы бойынша өздерінің 
материалдық немесе процессуалдық 
құқықтарын иеленуге, талаптар мөл-
шерін ұлғайтуға немесе азайтуға не-
месе даудан (дау-шардан) бас тартуға 
құқылы.

Тараптар мен үшінші тұлғалардың 
құқықтары мен заңмен қорғалатын 
мүдделерін бұзбайтын, заңда көздел-
ген де, заңда көзделмеген де өзара 
қолайлы келісім нұсқаларын талқылау 

үшін мәселелерді таңдауда тараптар 
еркін болады.

Медиаияның негізгі қағидатта-
ры: сыпайылық, құпия сақтай білу, 
өзара сыйласушылық, тараптардың 
тең құқылығы, медиатордың әділдігі, 
рәсімнің ашықтығы екенін атап өткен 
жөн.

Сондықтан еліміздегі медиация қы-
зметінің алдағы уақытта да қолданыс 
аясы кеңи беретініне сенім мол!

К.О.Алдымжарова
БҚО МАЭС-ның жетекші маманы

Руководитель Антикоррупцион-
ной службы ВКО Е. Жалмагамбет 
провел онлайн-совещание с участи-
ем руководства акимата и государ-
ственных органов Жарминского рай-
она.

В ходе совещания рассмотре-
но представление, внесенное для 

устранения обстоятельств, способ-
ствовавших совершению уголовного 
правонарушения и других нарушений 
закона, по уголовным делам в отно-
шении бухгалтера государственного 
учреждения «Отдел архитектуры, 
градостроительства и строитель-
ства Жарминского района» гр. М. по 

факту хищения денежных средств.
Так, Е. Жалмагамбет довел до 

участников совещания, что гр. М. бу-
дучи бухгалтером КГУ «Карасуская 
СШ» и ГУ «Отдел архитектуры, гра-
достроительства и строительства 
Жарминского района» в период с 
2011 по 2019 годы похитила бюджет-
ные денежные средства путем пе-
речисления па свой карточный счет 
более 2 млн. тенге. 

Также, он отметил, что одной из 
основных причин совершения дан-
ного уголовного правонарушения 
является недостаточный контроль 
со стороны непосредственного ру-
ководства, не предпринявших долж-
ных мер профилактического харак-
тера, что привело к ослаблению дис-
циплины в рядах указанного подраз-
деления и нарушению уголовного 
законодательства.

В связи с этим, руководитель Де-

партамента рекомендовал прове-
сти организационно-практические 
мероприятия с работниками и руко-
водящим составом акимата и госу-
дарственных органов Жарминского 
района, направленные на предупре-
ждение и предотвращение впредь 
аналогичных правонарушений и до-
вести до них нормы антикоррупци-
онного законодательства и Правил, 
утвердить график ежегодных про-
верок ведения бухгалтерского учета 
подведомственных ГУ «Отдел обра-
зования Жарминского района» и  ГУ 
«Отдел архитектуры, градострои-
тельства и строительства Жармин-
ского района» организаций, органи-
зовать использование и применение 
«1С-бухгалтерии» в коммунальных 
государственных учреждениях Жар-
минского района, направить 
бухгалтеров на специальные курсы 
«1С-бухгалтерии», а также руково-

дителей КГУ на специальные курсы 
по обучению использования ЭЦП, 
в рамках которой рассматриваются 
теоретические и практические осно-
вы использования ЭЦП.

В рамках усиления профилакти-
ческой работы аналогичные пред-
ставления вносятся по каждому 
уголовному делу и рассматривают-
ся в трудовых коллективах госорга-
нов, где непосредственно работало 
должностное лицо, совершившее 
преступление.

О фактах коррупции любой граж-
данин может сообщить в Антикор-
рупционную службу через Call-центр 
«1424», который работает в режиме 
24/7.

Пресс-служба 
Департамента Агентства РК 
по противодействию коррупции
по ВКО

Рассмотрено представление по коррупционному уголовному делу 
по фактам хищения должностными лицами Жарминского района

Цифровизация в сфере земельных отношений: как будут предоставляться земельные участки в 
Акмолинской области

О том, как обеспечивается про-
зрачность в сфере земельных отно-
шений рассказала в прямом эфире 
«Antikor.Lіvе» на страницах Антикор-
рупционной службы Акмолинской 
области в социальных сетях руко-
водитель областного Управления 
земельных отношений Алмагуль Ка-
дралина.

«В рамках реализации госпро-
граммы «Цифровой Казахстан» в на-
стоящее время проводится работа 
по созданию в области Региональ-
ной геоинформационной системы, с 
помощью которой планируется осу-
ществлять предоставление земель-
ных участков. В целом, Министер-
ство сельского хозяйства РК прово-
дит поэтапную работу, предусматри-
вающую концептуальные изменения 

нынешнего порядка предоставления 
земель путем внедрения цифро-
вых технологий и определяющую 
электронный порядок прямого пре-
доставления земельных участков 
и предоставления участков через 
проведение торгов. Указанные меры 
позволят сократить сроки оказания 
услуг, уменьшить административные 
барьеры, количество бумажного до-
кументооборота и, соответственно, 
сократить количество поступающих 
жалоб» - сказала Алмагуль Кадра-
лина.

Как отметила спикер, по инициа-
тиве акимата Акмолинской области 
по республике создана Единая база 
очередников для ИЖС, которая при-
звана обеспечить прозрачность и 
доступность списка лиц, состоящих 

на специальном учете.
Списки очередников на получе-

ние земельных участков под ИЖС 
размещены на информационных 
порталах акиматов районов и го-
родов области. Так, по состоянию 
на 1 июня этого года очередность 
на получение земельных участков 
под ИЖС на территории региона со-
ставляет 122 314 заявлений. Наи-
большая очередность, отмечается в 
пристоличных районах области - Ар-
шалынском (11753 ед.), Целиноград-
ском (79389 ед.), Шортандинском 
(7078 ед.) районах, а также в городе 
Кокшетау (14517 ед.) и курортном Бу-
рабайском районе (5309 ед.).

«На сегодняшний день акимата-
ми региона проводится работа по 
наполнению очередников МИО в 

данную Единую базу. На 1 июня т.г. 
в базу внесено 64 387 очередников, 
что составляет 52 %. Здесь хотелось 
бы обратиться к акмолинцам, кото-
рые подавали заявление до 2009 
года, т.е. до момента внедрения ИИН 
в стране: во избежание каких-либо 
недоразумений сверьте списки оче-
редников и предоставьте необходи-
мые данные уполномоченному отде-
лу МИО» - призвала руководитель 
Управления.

Кроме того, в ходе диалога в пря-
мом эфире рассмотрены вопросы 
взаимодействия Управления с не-
правительственным сектором, ра-
бота земельных комиссий и обще-
ственных советов, а также прини-
маемые меры по противодействию 
коррупции в госоргане. 

В случае столкновения с непра-
вомерными действиями со стороны 
работников регионального Управле-
ния земельных отношений граждане 
могут обратиться по телефону дове-
рия: 8 (7162) 25-68-66. Также, кругло-
суточно действует Call-центр Агент-
ства по противодействию коррупции 
1424, куда могут обратиться гражда-
не, ставшие свидетелями коррупци-
онных правонарушений.

Динара Нуртаз
Пресс-секретарь 
Департамента Агентства РК 
по противодействию коррупции 
(Антикоррупционной службы) 
по Акмолинской области 

Тіл мерейі – ел мерейі
Қазақ тілінің қолдану аясы заңдық 

негізде де, әлеуметтік инновациялық 
бағытта да жолға қойылып келгеніме-
нен, әлі де болса оны күнделікті қолда-
нысқа енгізу мен дамыту жағдайы  жан 
- жақты саралауды қажет етеді. Мем-
лекеттік тіл қазақ тілін меңгеру әрбір 
Қазақстан Республикасы азаматының 
парызы. Қазақ тілінің тағдыры мемле-
кеттің дамуы және ел болашағы үшін 
қаншалықты маңызды екендігін бәріміз 
түсінеміз. «Қазақстан Республикасын-
дағы Тіл Туралы» Заңының 4 бабында: 
«Қазақстан халқын топтастырудың аса 
маңызды факторы болып табылатын 
мемлекеттік тілді меңгеру Қазақстан 
Республикасының әрбір азаматының 
парызы. Үкімет, өзге де мемлекеттік, 

жергілікті өкілді және атқарушы орган-
дар, Қазақстан Республикасында мем-
лекеттік тілді барынша дамытуға, оның 
халықаралық беделін нығайтуға мін-
детті» деп көрсетілген. Егемендік елдің 
бір белесі - мемлекеттік қазақ тілі. Осы 
ел белесін жоғары деңгейде ұстау үшін 
сот жүйесі мемлекеттік қазақ тілін иге-
руге, одан әрі дамытып нығайтуға өз 
үлестерін қосып келеді. Бөрлі аудандық 
соты да бүгінгі таңда мемлекеттік тіл 
қазақ тілімізді сот саласында дамуына 
үлес қосып келе жатырған соттардың 
бірі. Сот өндірісіне келіп түсіп жатқан 
арыздардың көбі қазақ тілінде екені қу-
антады. Сонымен қатар сот жұмысында 
іс құжаттар, сұраныс хаттар, ішкі құжат-
тар мемлекеттік тілдің мәтінімен дайын-

далады. Соттағы сот қызметкерлерінің 
жедел мәжілістері, іс шаралар мемле-
кеттік тілде жүргізіледі. Мемлекеттік ор-
гандардың актілері мемлекеттік тілде 
әзірленіп, қажет болған жағдайда орыс 
тіліне аударылады. Бөрлі аудандық со-
тының 2021 жылдың бірінші жартыжыл-
дығына арналған жоспарында сот қыз-
меткерлерімен мемлекеттік тілді дамы-
ту мен жандандыру мақсатында арнайы 
шаралар, құқықтық насихат бағытында 
басылым беттеріне мақала жариялау 
қарастырылған. Күнделікті жұмыста қы-
зметкерлердің бір бірімен қазақ тілінде 
амандасып сөйлескені де мемлекет-
тік тілді дамыту үшін жасалып жатқан 
жұмыстардың жемісі деп білемін.  Сот  
төрелігін атқарғанда мемлекеттік тіл-

дің сот жүйесіндегі мемлекеттік мәрте-
бесін көтеру әрбір қызметкердің парызы 
деп түсініп, оған үлес қосуы тиіс. Сон-
дықтан «Мемлекеттік тіл менің тілім» 
талабын барлық қызметкерлер абы-
роймен атқарса, нұр үстіне нұр болар 
еді. Сонда олар мемлекеттік тілге иелік 
етіп, тілдің ілгері басыуна септігін ти-
гізбек. Адамзат болмысына біткен ең 
нәзік сезім ұлт, ұлттық мүдде. Олардың 
асыл қасиетін түсіндіретін тіл. Тілді біл-
ген адамның рухы биік. Мемлекеттік тіл 
шын мәнінде ұлттық саясаттың өзегі, 
деңгегі дейтін болсақ, қазақ тіліне ба-
сымдық беріп, техника, экономика сая-
сат тіліне айналғаны жөн. Қазақ тілі ұлт 
ретінде мемлекеттік дәрежеге келтіріл-
ді. Қай кезде болмасын тіл мәселесі сол 

тілде сөйлейтін, сол тілден сусындаған 
ұлттық тілдік белгісі болып саналатын 
халықтың мәселесі. «Мемлекеттік тіл - 
рухани байлығымыздың қайнар бұлағы 
тәуелсіздігіміздің тірегі». Қазақ елінде, 
қазақ жерінде, қазақ тілі мемлекеттік тіл 
өркендеуі тиіс. Оған қазақ халқы ғана 
емес, Қазақстанда өмір сүріп жатқан  
барлық халық үлес қосып, оны меңгеруі 
қажет. Ол үшін ана тіліміздің қасиетін 
өзіміз біліп, оны қастерлеп, дәріптеп 
басқа ұлт өкілдеріне насихаттауымыз 
қажет деп білемін.
  
А.Н.Оразбек 
БҚО Бөрлі аудандық сотының 
кеңсе меңгерушісі 
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7Человек и Закон
Трудовые споры

Воинская служба является осо-
бым видом государственной служ-
бы военнослужащих, направленной 
на непосредственное обеспечение 
военной безопасности, связанной с 
вооруженной защитой суверените-
та, территориальной целостности и 
неприкосновенности Государствен-
ной границы Республики Казахстан.

В этой связи к военнослужащим 
предъявляются особые требова-
ния, что обусловлено спецификой 
прохождения воинской службы.

В настоящее время в военных 
судах гарнизонов сложилась еди-
нообразная судебная практика по 
указанной категории дел.

В числе основных оспаривае-
мых оснований увольнения можно 
выделить следующие основания: 
увольнение за систематическое на-
рушение военнослужащим условий 
контракта, за отсутствие на службе 
без уважительной причины в тече-
ние трех и более часов подряд, слу-
жебное несоответствие, выявивше-
еся по итогам аттестации и др.

К примеру, М. обратился в суд к 
воинской части 58012 о признании 
незаконными и отмене приказов о 
привлечении к дисциплинарной от-
ветственности и увольнении, при-
знании незаконными основания 
проведения аттестации и отмене 
решения аттестационной комиссии.

При рассмотрении дела судом 
установлено, что в период прохож-
дения воинской службы за допущен-
ные нарушения военнослужащий 
М. был неоднократно привлечен к 
дисциплинарной ответственности, 
что подтверждается приказами ко-
мандования воинской части о нало-
жении дисциплинарных взысканий.

В связи с систематическим на-
рушением условий контракта о про-
хождении воинской службы истец 
был направлен на аттестационную 
комиссию для рассмотрения вопро-
са дальнейшего прохождения воин-
ской службы. По результатам 
аттестации, протокольным решени-
ем аттестационной комиссии воин-
ской части М. был рекомендован к 

увольнению по отрицательным мо-
тивам в связи с систематическим 
нарушением условий контракта.

Приказом командира воинской 
части 58012 М. был уволен с воин-
ской службы за систематическое 
нарушение условий контракта.

Привлечение М. к дисциплинар-
ной ответственности командова-
нием проведено в соответствии с 
«Дисциплинарным уставом Воо-
руженных Сил, других войск и во-
инских формирований Республики 
Казахстан», утвержденного Указом 
Президента Республики Казахстан 
за №364 от 5 июня 2007 года.

Помимо приказов, допущенные 
истцом М. нарушения подтвержда-
ются заключениями проведённых 
служебных расследований, объяс-
нительными, рапортами военнос-
лужащих и другими материалами 
дела.

С учётом установленных обсто-
ятельств, имеющих значение для 
дела, судом было вынесено реше-
ние об отказе в удовлетворении 
иска М.

Предъявление к военнослужа-
щим специальных требований, об-
условлено особенностями прохож-
дения воинской службы, в том числе 
необходимость неукоснительного 
соблюдения воинской дисциплины 
и повышенную ответственность за 
ненадлежащее исполнение обязан-
ностей воинской службы.

Заключая контракт о прохожде-
нии воинской службы, и приобретая 
особый статус военнослужащего, 
гражданин добровольно принимает 
на себя обязательство соответство-
вать требованиям по занимаемой 
воинской должности, добросовест-
но исполнять все общие, должност-

ные и специальные обязанности.
Контракт о прохождении воин-

ской службы имеет существен-
ную специфику, заключающуюся в 
предъявлении к военнослужащему 
особых повышенных требований 
касающихся выполнения взятых 
им при заключении контракта обя-
зательств и закрепление в норма-
тивно-правовом регулировании по-
следствий их несоблюдения.

Вместе с тем, при выявлении 
случаев незаконного увольнения 
военнослужащих, судами выносят-
ся решения об удовлетворении та-
ких исков.

Так, военнослужащий Т. обра-
тился с иском о восстановлении на 
воинской службе, мотивируя тем, 
что по результатам служебного рас-
следования по факту отсутствия 
на службе  без уважительных при-
чин было принято решение о рас-
смотрении его на аттестационной 
комиссии на предмет дальнейшего 
прохождения воинской службы.

На основании протокольного ре-
шения аттестационной комиссии 
воинской части 6506 приказом ко-
мандира части Т. был уволен с во-
инской службы по отрицательным 
мотивам.

При рассмотрении дела судом 
установлено, что действительно Т. 
не прибыл на утреннее построение 
и отсутствовал на службе более 
3-х часов подряд, вместе с тем его 
неявка была связана с болезнью, 
что подтвердилось сигнальным ли-
стом бригады скорой медицинской 
помощи и другими медицинскими 
документами, свидетельствующих 
об уважительности его отсутствия. 
Кроме того, судом было установ-
лено нарушение порядка увольне-

ния военнослужащего, что явилось 
основанием к удовлетворению ис-
ковых требований Т., приказы об 
увольнении были отменены и Т. 
восстановлен на прежней должно-
сти.

При рассмотрении дел данной 
категории, одним из проблемных 
вопросов является то, что ответ-
чики, являющиеся органами воен-
ного управления и воинские части, 
несмотря на возможность урегули-
ровать спор, заключив мировое со-
глашение, в порядке, установлен-
ном ГПК, неохотно соглашаются на 
применение процедуры примире-
ния, что соответственно приводит 
к излишним временным и матери-
альным затратам на производство 
судебных заседаний, направления 
соответствующих дел в суды апел-
ляционной и кассационной инстан-
ций и т.д.

Несмотря на это, военные суды 
принимают все меры для примире-
ния сторон и содействия им в уре-
гулировании спора на всех стадиях 
процесса.

В связи с чем, в целях исключе-
ния излишних затрат хотелось бы 
рекомендовать сторонам по возник-
шему спору, поначалу попытаться 
решить мирным путём.

В целом, в военных судах прак-
тика рассмотрения дел данной ка-
тегории является устойчивой и дела 
рассматриваются в соответствии с 
требованиями действующего зако-
нодательства.

Майшибаев Ч.И. 
Судья апелляционной инстанции 
Военного суда 
Республики Казахстан

В СМЭС ЗКО прошла рабочая встреча участников Меморандума
7 июня 2021 года на площадке экономиче-

ского суда была проведена рабочая встреча 
сторон Меморандума о взаимном сотрудни-
честве  между специализированным межрай-
онным экономическим судом Западно-Ка-
захстанской области, Палатой предприни-
мателей Западно-Казахстанской области и 
Центром примирения Западно-Казахстанской 
области.

Целью рабочей встречи является осущест-
вление совместных мероприятий в рамках 
взаимодействия по всестороннему развитию 
и успешному внедрению института досудеб-
ного и внесудебного урегулирования споров, 
в том числе института медиации, способству-
ющих снижению уровня конфликтности в об-
ществе.

Стороны выразили обоюдную заинтере-
сованность в дальнейшем сотрудничестве в 
сфере распространения и активного приме-

нения  альтернативных способов разреше-
ния конфликтов, правовых споров и пришли 
к общему мнению, что необходимо усилить 
информативную работу об эффективности 
примирительных процедур.

Итогом рабочей встречи стал конструктив-
ный диалог, который позволил решить имею-
щиеся вопросы и выработать ряд совместных 
рекомендаций.

В завершении встречи представители Па-
латы предпринимателей и Центра примире-
ния поздравили вновь назначенного предсе-
дателя СМЭС ЗКО Ербола Бекенова с назна-
чением и пожелали продуктивной работы на 
новом месте.

Пресс- служба 
Специализированного 
межрайонного экономического
Суда Западно-Казахстанской области

Проведен круглый стол по разъяснению порядка рассмотрения 
публично-правовых споров в рамках Административного 

процедурно-процессуального кодекса
В нем приняли участие представители не 

только государственных органов, но и иных 
субъектов, наделенные полномочиями в об-
ласти государственного управления. 

Судья Шынар Шайдиева в своем высту-
плении, особо отметив задачи и принципы 
административной юстиции, подробно оста-
новилась на порядке рассмотрения дел вы-
шеуказанной категории. 

Со слов спикера, публично-правовые спо-
ры исключаются из плоскости граж¬данского 
судопроизводства и будут рассматриваться 
по правилам АППК с 1 июля текущего года. 
Нормы АППК в первую очередь касаются та-
ких сфер, как оказание государственных ус-
луг, обеспечение государственного контроля 
и надзора, разрешительные и уведомитель-
ные процедуры, их оспаривание и другие важ-

ные моменты.
Главной отличительной чертой нового вида 

судопроизводства будет принцип активной 
роли суда. Кроме того Кодексом внедряется 
и обязательное досудебное обжалование, за 
исключением отдельных категорий споров 
(например, налоговые, таможенные споры), 
где предусмот¬рен особый порядок обжало-
вания решений указанных органов.

Тема мероприятия вызвала большой инте-
рес у онлайн аудитории, было задано много 
вопросов, на которые были даны исчерпыва-
ющие ответы.

Суд №2 г.Уральска
Западно-Казахстанской области
Батыс Қазақстан облысы

ЗОРЛЫҚ- ЗОМБЫЛЫҚҚА ҚАРСЫМЫН
Қоғам үшін ең бастысы- тәуел-

сіздік, адам үшін бас бостандығы 
және уайым қайғысыз өмір. Оның ке-
пілі- заңдылық,Тәуелсіздік төрімізден 
орын алған қоғамыздағы ең басты 
құндылық- адам бостандығы. Адам-
ның және адамзаттың құқықтары 
мен бас бостандықтарын қамтама-
сыз ету және қорғау – Конституци-
ялық заңдылықтың басты талабы.
Қазақстанда салауатты өмір салтын 
қол жеткізуде, денсаулықты сақтау 
мен нығайтудағы басты міндеттің 
бірі- бала құқығын қорғау, зорлық- 
зомбылыққа қарсы күрес жүргізу.

Жалпы айтқанда зомбылықты фи-
зикалық қасірет көрсету әрекеті деп 
анықтауы болса, онда тұрмыстық 
зомбылықта осы әрекеттің бастауы 
мен айқындау нүктесі анық белгіле-
неді.

Ол – жанұя, яғни зұлымдықшы 
мен оның жемтігі ең жақын адамдар 
болады. Олар- жұбайлар мен бала-
лар.Отбасындағы зорлы-зомбылық 
мәселесі әлемнің әр елінде ерте-
ден орын алған.Зорлық балалар-
дың денелік және психологиялық 
денсаулықтары және жан-жақты да-
мулары үшін ауыр машақат болып 

табылады.Әйелдер мен балаларға 
қатысты зомбылықтың алдын алу 
және бағытталған профилактика-
лық сипаттағы шараларды жүргізуде 
ақпараттық үгіттеушілік жұмыстарды 
өткізу қажет болып табылады. Зор-
лық-зомбылық құқықта «Бір адамның 
екінші бір адамға, оның жеке басына 
тиіспеушілік құқығын бұзатын тәни 
және психикалық ықпал жасауы» 
делінген. Адамның өмірі мен денса-
улығына қауіпті әдіс қолданылып жа-
салған қылмыстар «ҚР Қылмыстық 
кодексінің» тиісті баптарына сәйкес 
жауаптылық пен жазаны ауырлата-

тын мән- жайлар болып табылады. 
Елімізде зорлық- зомбылыққа қаты-
сты 20 дағдарыс орталығы бар. Әй-
елдер мен балаларға арналған зор-
лық- зомбылық проблемасы елімізде 
елеулі мөлшерде асқынды.Стати-
стикалық мәліметке қарағанда елде 
жыл сайын 500- дей әйел мен бала 
тұрмыстағы зорлық- зомбылық құр-
баны болады екен. Отбасылардың 
қиюы қашуының басты бір себебі- 
жанұядағы зорлық- зомбылық.

Сол себепті, ең басты балалар 
құқығын қорғау- егемен еліміздің 
басты құндылықтардың бірі. Сол 

үшін өскелең ұрпақтың дұрыс тәр-
бие алып, қоғамдағы құқықтарының 
сақталу жолында аянбай еңбек етуі 
керек. Балаларға қамқорлық жасау, 
баланың абыройы мен құқықтарын 
құрметтеу- бұл тек мемлекеттің ғана 
емес, сонымен қатар жекелеген әр-
бір адамның міндетті.            
     
Н.Мажитова 
БҚО қылмыстық істер жөніндегі 
мамандардырылған ауданаралық
сотының жетекші маманы
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Права человека при ВИЧ –инфекции
Заболеваемость ВИЧ - инфекцией 

растет во всем мире, при этом до сих 
пор болезнь остается неизлечимой. 
Тем не менее, из категории смертель-
ных болезней ВИЧ - инфекция в по-
следние годы перешла в категорию 
хронических управляемых инфекций. 
Благодаря ранней диагностике, своев-
ременному назначению антиретрови-
русной терапии люди, живущие с ВИЧ, 
могут учиться, работать, создавать се-
мью, рожать здоровых детей. Однако 
встречается ущемление прав ВИЧ - ин-
фицированных, поэтому они должны 
владеть достоверной информацией о 
всех правовых аспектах. Это позволит 
ЛЖВ (люди живущие с ВИЧ – инфекци-
ей) знать свои полномочия и обязанно-
сти, в результате чего они смогут по-
стоять за себя в непростой ситуации. 
Права ВИЧ - инфицированных гаран-
тированы законом, «Право» означает 
совокупность общеобязательных пра-
вил людей, живущих с ВИЧ – инфек-
цией, пациенты должны знать права 
и обязательства, чтоб жить дальше и 
исключить стигму и дискриминацию. 
Дискриминация является нарушением 
прав человека. Принцип не дискрими-
нации закреплен во Всеобщей декла-
рации прав человека и других доку-
ментах о правах человека.

Права и обязанности ВИЧ - инфи-
цированных и людей, живущих без 
ВИЧ, абсолютно идентичны. Они все 
прописаны в кодексе «О здоровье на-
рода и системе здравоохранения РК», 
где граждане Республики Казахстан. 

Медицинское исследование на 
предмет выявления в организме виру-
са иммунодефицита человека проис-
ходит на добровольных условиях при 
заполнении информированного согла-
сия пациентом или его представите-
лем. 

- организации здравоохранения, 
выявившие при медицинском освиде-
тельствования ВИЧ – инфицирован-
ного, уведомляет его о результатах, 
информирует о необходимости соблю-
дения мер предосторожности направ-
ленных на охрану собственного здоро-

вья и здоровья окружающих. 
- не допускается увольнение ВИЧ 

– инфицированных с работы, отказ в 
приеме на работу, за исключением ра-
боты в медицинских организациях свя-
занных с проведением медицинских 
манипуляций (работа хирурга, проце-
дурные мед сестра и другое).

- ВИЧ- инфицированные и боль-
ные СПИД имеют право, пользоваться 
всеми правами граждан РК, предусмо-
тренными   Конституцией РК.

- право на диспансеризацию и бес-
платное лечение в пределах гаранти-
рованного объема бесплатной меди-
цинской помощи в соответствии с за-
конодательством РК.

- Каждый ВИЧ - инфицированный 
гражданин РК имеет право на бесплат-
ное получение антиретровирусной те-
рапии. Назначение антиретровирусной 
терапии, выбор лекарственных препа-
ратов находится в компетенции врача. 
Лечение гражданина осуществляется 
в соответствии со всеми правами, ко-
торые обговорены законодательством 
РК и является добровольным. 

- Медицинская помощь ВИЧ - инфи-
цированным оказывается на тех же ос-
нованиях, что и здоровым гражданам 

- Дети до 18 лет с ВИЧ+ статусом 
имеют все права и льготы, которые 
предусмотрены для детей-инвалидов, 
а лица, осуществляющие уход за ВИЧ 
- инфицированными детьми, имеют 
право на получение пособий по уходу 
за ребенком - инвалидом. Если несо-
вершеннолетний признается ВИЧ - ин-
фицированным, то ему также обеспе-
чивается бесплатная антиретровирус-
ная терапия, пособия, материальная 
помощь и другие меры поддержки. 

Таким образом права человека при 
ВИЧ – инфекции ни в коем случаи не 
должно нарушаться, по отношению к 
данным лицам.

Култанова Б.К. 
Врач- эпидемиолог 
Центра СПИД 
г. Нур - Султан

БОЛЕЕ 800 СТУДЕНТОВ КАЗАХСТАНСКИХ ГОСВУЗОВ 
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАД И 

КОНКУРСОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА
Более 800 студентов националь-

ных и государственных вузов стали 
победителями международных олим-
пиад и конкурсов за последние два 
года. В топ-5 государственных вузов 
по достижениям студентов вошли ЕНУ 
имени Л.Н.Гумилева, КазНПУ имени 
Абая, КазНУ имени аль-Фараби, Кара-
гандинский технический университет, 
Западно-Казахстанский университет 
имени М.Утемисова.

В прошлом учебном году 87 сту-
дентов ЕНУ им. Л.Н. Гумилева заняли 
призовые места в IV Всероссийской 
олимпиаде, международной олимпи-
аде по сетевым технологиям «CISCO 
STARS-2019», Международной пред-
метной олимпиаде, Regional Final of 
Huawei ICT Competition in Eurasia 2019-
2020 и в других состязаниях. Также 
студенты этого вуза  достигли высоких 
результатов не только в предметных 
олимпиадах, но и в различных твор-
ческих и спортивных соревнованиях. 
К примеру, вокалисты «E-STUDIO» 

стали победителями международных 
конкурсов в Украине и  Узбекиста-
не. Оркеcтр «Дала сазы», состоящий 
из студентов-домбристов, одержал 
победу в международном конкурсе 
«DUBAI MUSIC FESTIVAL-CONTEST».

Хорошие знания на международ-
ных олимпиадах продемонстрирова-
ли обучающиеся КазНУ имени аль-Фа-
раби. Студенты одного из старейших 
вузов страны стали стипендиатами 
международных  фондов POSCO (Ко-
рея), Heiwa Nakajima Foundation (Япо-
ния), «MOPGA»  (Франция), а также 
обладателями международных гран-
тов «Erasmus»,  DORA.

Отличились также студенты 
КазНПУ имени Абая. В 2020 году вуз 
занял призовое место в Международ-
ной олимпиаде по естественнонауч-
ным дисциплинам среди студентов 
педагогических вузов. Кроме того, 18 
студентов и магистрантов стали обла-
дателями дипломов I, II, III степени Ми-
нистерства образования и науки РК. 

Вместе с тем обучающиеся КазНПУ 
им. Абая стали победителями респу-
бликанских предметных олимпиад и 
конкурсов научно-исследовательских 
работ среди студентов и магистран-
тов.

Высокие результаты показали и 
обучающиеся региональных вузов. 
Так, студенты Карагандинского техни-
ческого университета заняли первые 
места в хакатоне международного 
форума «Terricone valley IT-WEEK.KZ 
2019» и в других международных сту-
денческих конкурсах и научно-иссле-
довательских проектах.

Топ-5 вузов по достижениям сту-
дентов замыкает Западно-Казахстан-
ский университет имени М.Утемисова. 
Победителями международных на-
учно-исследовательских конкурсов и 
олимпиад стали свыше 50 студентов. 
 
Пресс-служба 
МОН РК

При осуществлении 
каких видов деятельности 

необходимо применять ККМ
Согласно 166 статьи  НК РК 1. 

На территории Республики Казах-
стан денежные расчеты произво-
дятся с обязательным примене-
нием контрольно-кассовых ма-
шин с функцией фиксации и (или) 
передачи данных, модели кото-
рых включены в государственный 
реестр, если иное не установлено 
настоящей статьей.

2. Положение пункта 1 настоя-
щей статьи не распространяется 
на денежные расчеты:

1) физических лиц;
2) частных судебных исполни-

телей, адвокатов и медиаторов;
3) в части оказания услуг на-

селению по перевозкам в обще-
ственном городском транспорте 
с выдачей билетов по форме, 
утвержденной уполномоченным 
государственным органом, осу-
ществляющим реализацию госу-
дарственной политики в области 
транспорта, по согласованию с 

уполномоченным органом;
4) Национального Банка Ре-

спублики Казахстан;
5) налогоплательщиков, дея-

тельность которых находится в 
местах отсутствия сети телеком-
муникаций общего пользования; 

6) банков второго уровня;
7) религиозных объединений;
8) Национального оператора 

почты, за исключением денежных 
расчетов, осуществляемых в ме-
стах отсутствия сети телекомму-
никаций общего пользования.

Лица, указанные в подпункте 
5) части первой настоящего пун-
кта, при осуществлении денеж-
ных расчетов применяют кон-
трольно-кассовые машины без 
функции передачи данных, моде-
ли которых включены в государ-
ственный реестр.
    
УГД по Есильскому району 
города Нур-Султан


