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Референдум – это высшее конституционное волеизъявление народа

Справедливость и равенство –
вот ориентиры «Нового Казахстана»
и «Второй Республики». Президент
Казахстана Касым-Жомарт Токаев в
своем Послании народу от 16 марта четко и однозначно акцентировал внимание на идее верховенства
Конституции, защите и строгом соблюдении ее принципов, приоритете
прав человека и гражданина. Глава
государства прямо указал в послании, что «Конституция имеет высшую
юридическую силу и является основой всей правовой системы страны».
Все инициативы Президента по
внесению изменений в Конституцию своевременны и актуальны. Их
ждет общество, они дают надежду
на будущее. Но реально ли некоторые нормы Конституции, повторюсь
именно нормы, а не принципы, внесенные за последние годы, соответствуют доктрине естественных прав
человека и принципам равенства и
справедливости? Конечно, нет. Сейчас уже всем понятно, что некоторые
нормы Конституции были искажены
и вместо необходимых для защиты
конституционных прав граждан, вносились недемократические нормы,
укрепляющие авторитаризм, исключительность, вождизм, олигархат,
теневую экономику и многое другое.
Президент Касым-Жомарт Токаев
провозгласив концепцию «слышащего государства», курс на построение
«справедливого общества и эффективного государства» укрепил веру
народа именно в будущее и фактически стал на деле реализовывать
забытые всеми основные и понятные
всем принципы Конституции, как «равенство, справедливость, приоритет
прав человека». Это стало его важным государственным постулатом.
А два года страшного коронавируса
напрочь изменили сознание людей,
ставших обостренно воспринимать
любые факты коррупции и несправедливости, и ставших больше ценить свою жизнь и свободу. Но эта
демократическая повестка, конечно
же, не понравилась многим, олигархату и всем тем, кто хотел и дальше

наживаться и пользоваться теми же
благами при «обнищавшем» народе.
Январские события только подтолкнули к понимаю того, что без коренных изменений в конституцию нового
Казахстана, будущего не будет. Главой государства было сказано, что
«мы должны открыто говорить о существующих проблемах и вместе искать оптимальные пути их решения».
Весь пакет предложенных конституционных изменений, который скоро станет реальностью, должен изменить политико-правовое пространство, избавиться от многого искусственно сдерживаемого. Созданная
рабочая группа под председательством заместителя руководителя
Администрации Президента Ержана
Жиенбаева, его заместителя – министра юстиции Каната Мусина, за короткий промежуток времени многое
сделала.
Правовые нормы изложены таким
образом, чтобы не было двусмысленного толкования, стали понятными и
простыми для граждан и правоприменителей. Поэтому каждое заседание проходило в режиме «мозгового
штурма» научно-практической направленности, бурного обсуждения
основных положений конституционных изменений. Практически все
вопросы обсуждены и стали приобретать форму конституционно-правовых норм. И объективно надо сказать, что рабочая группа была подобрана достаточно профессиональная, «без свадебных генералов» и с
поставленной работой справлялась.
Но в тоже время надо понять, что
рабочая группа работает в основном
в «рамках послания», то есть предложенных главой государства изменений. «Писать» заново и обсуждать
Конституцию, как говорят некоторые
– это для нашего времени роскошь.
Это потеря драгоценного времени
для демократических преобразований, это «забалтывание» проблем,
реформ, движения вперед.
Самое главное, в Конституции
есть доктрина естественных прав человека. Важно и необходимо, чтобы

быстро заработали новые правозащитные институты, такие как Конституционный Суд с правом обращений
туда Уполномоченного по правам человека и Генпрокурора, заработала
система выборов граждан, которые
не принадлежат к политическим партиям. Важно наличие большего числа партий в парламенте, чтобы выборы прошли честно и справедливо,
без подтасовок, чтобы публично, а
не келейно, Мажилису отчитывались
такие контрольные органы по финансам как Высшая аудиторская палата,
прозрачно проводился отбор судей –
Высший судебный совет и т.д.
Это постепенный переход к реальной президентско-парламентской
форме правления и уход от так называемой «суперпрезидентской» системы управления, ориентированной
на сверхконцентрацию полномочий,
уже утрачивающей свою эффективность. Она не способна консолидировать гражданское общество с его
многообразием взглядов и убеждений.
Отсюда и посыл главы государства: «перед нами стоит задача укрепить роль Парламента, что станет
важным фактором успешной реализации концепции «слышащего государства». У нас есть четкий образ будущего и контуры Нового Казахстана
– эффективного государства с сильным гражданским обществом. Мы
должны воплотить в жизнь ключевую
формулу нашего государственного
строительства – «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное правительство». Парламент должен эффективно осуществлять свой парламентский контроль
в любой сфере – бюджетной, в сфере исполнения законов, прав человека и т.д.
Важным аспектом стало провозглашение принципа невмешательства партий в деятельность государства, политическая нейтральность
Президента. Касым-Жомартом Токаевым было прямо заявлено, что
«сращивание партийных структур с
государственным аппаратом крайне
нежелательно. Монополия в политике неизбежно приводит к различным
социальным болезням и деградации
государства. Политическому доминированию нужно поставить надежный заслон. Тем самым мы избавим
будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты». И это соответствует Конституции и правовому статусу Президента, согласно которому
он является гарантом прав и свобод
человека и гражданина, а также верховенства Конституции.

Рабочая группа сформулировала
в проекте конституционных изменений положение о законодательном
запрете на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе для ближайших
родственников Президента. И в Послании глава государства прямо указал, что «сегодня для всего общества
стало очевидно, что именно монополизация политической и экономической деятельности сыграла едва ли
не самую главную роль в произошедших январских событиях. Но важный
урок «Трагического января» состоит
и в том, что концентрация полномочий в руках высшего должностного
лица в государстве неоправданно
усиливает влияние приближенных к
нему лиц и финансово-олигархических групп. И они воспринимают государство как личную вотчину. Непотизм, в какой бы стране он ни был,
неизбежно приводит к отрицательной
кадровой селекции, становится благодатной почвой для расцвета коррупции. Глава государства должен
выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан. Поэтому считаю, будет вовсе не
лишним закрепить данную норму в
Конституции. Отказ от чрезмерных
президентских полномочий станет
важным фактором, который обеспечит необратимость политической модернизации в стране. Предлагаемые
инициативы принципиально изменят
«правила игры» и сформируют прочный фундамент дальнейшей демократизации нашего общества».
Рабочая группа сформулировала
в проекте конституционных изменений положение и об обязательном
выходе из партии руководителей и
членов конституционных органов.
Последовательно сокращая полномочия Президента, реформы значительно укрепляют роль Парламента и тем самым повышают институциональную устойчивость государства.
Рабочей группой сформулирована
норма, предполагающая право Сената только одобрять или не одобрять
законы, уже принятые Мажилисом.
Это логично поскольку депутаты мажилиса непосредственно избираются народом, право законодательной
инициативы реализуется исключительно в Мажилисе и логично, чтобы
и законы принимались там, соответственно и ответственность за них
тоже за Мажилисом. Сенат может
мотивированно не одобрить, но неодобрение преодолевается нижней
палатой в 2/3 голосов.
Что особенно важно, по каждой
обсуждаемой позиции могут быть не-

сколько предлагаемых членами рабочей группы позиций. К примеру, по
выборам членов Конституционного
Суда и других конституционных органов, таких как ЦИК и т.д., разгорелся
спор. Но самое главное сейчас – это
уйти от прежнего, «бутафорского»,
«келейного», иногда непрофессионального по непотизму, трайбализму
подхода по отбору членов и руководителей конституционных органов. А
это мы наблюдаем сплошь и рядом.
Все изменения перечислять долго. Но это реальные изменения и их
надо приветствовать.
Часто спрашивали, почему не
убирают нормы о Елбасы, как о неконституционных. У юристов ответ простой. Вышеперечисленные
принципы Конституции, равенство
и справедливость, приоритет прав
человека, не допускают никакой исключительности. Все равны, мы все
граждане этой страны и обладаем
равными конституционными правами. Поэтому рабочая группа и исключила статья 46 часть 4, и в статье 91
были изменения, исключившие понятия «Елбасы» и статус. Гарантии
для всех экс-президентов должны
быть равные и не дающие никакого
иммунитета, как в любой демократической, цивилизованной стране. А
выдуманное некоторыми политологами неюридическое, неконституционное, навязанное понятие Елбасы
(вождизм) не соответствует и духу,
и принципам нашего Основного Закона, да и вообще не понимается в
демократическом мире. Вследствие
этого рабочая группа это и исключила. Поэтому, если честно, общество
ждет и этих изменений.
Рабочей группой по конституционным изменениям исключаются из
Конституции все нормы, касающиеся полномочий первого Президента.
Соответственно,
конституционный
закон о первом Президенте – Елбасы в дальнейшем будет поставлен на
утрату. В Конституции не закрепляется новый статус первого президента,
как преподнесли это некоторые СМИ,
вырвав из контекста, а лишь конкретизируется его историческая роль.
Этих конституционных изменений
ждет общество и осталось немного
времени, когда они усилят эффективность защиты конституционных
прав наших граждан и будут дальше двигаться в сторону построения
«справедливого общества и эффективного государства», к реальному
«Новому Казахстану».
Марат Башимов
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Человек и Закон

Правовая политика Республики Казахстан и формирование правовой культуры

Salus reipublicae – suprema lex
В статье 1 Конституции Республики Казахстан провозглашается:
«Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским,
правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь,
права и свободы». В этой статье
предельно четко и ясно выражены
основополагающие принципы становления и развития страны, а также критерии воплощения их в жизнь.
Фундаментальная задача формирования правового государства в
Казахстане предполагает создание
системы политических, юридических
и других гарантии, которые должны
были бы обеспечить жизнеспособность конституционных положений,
равенство всех перед законом и судом, взаимную ответственность как
государства, так и личности. Неизменной предпосылкой дальнейшего развития правового государства
следует признать, как формирование высокой общей культуры граждан, так и повышение всеобщей
политико-правовой культуры всех
слоев населения страны. Решение
данной задачи предполагает создание развитой научной системы образования, воспитания и формирование демократического правового
государства. Наше государство не
только конституционно провозглашает права и свободы человека,
гражданина, но и гарантирует их
обеспечение, создавая все необходимые экономические, социальные,
политико-правовые предпосылки. В
2017 году в Конституцию Республики
Казхстан внесены изменения, расширяющие полномочия Парламента
и Правительства. Также на уровне
Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» заложена прочная
основа института парламентской оппозиции и определена ее дальнейшая роль.
В сложном процессе становления
правового государства возрастает
роль закона в системе социальных
регуляторов, происходит усиление
правовых начал в жизни общества
и государства. На торжественном
мероприятии по случаю 30-летней
годовщины Независимости Казахстана Президент Республики Казахстан К.К. Токаев огласил следующие
основополагающие для развития
и процветания нашего государства
слова: «В стране должен царить закон, как твердая основа гармонии и
порядка».
Низкий уровень правовой культуры и правосознания широких слоев
населения, правовой нигилизм являются серьезной проблемой обеспечения реализации принципов верховенства права. Важнейшими направлениями деятельности органов
государственной власти и местного
самоуправления являются повышение правовой культуры и юридической грамотности населения, преодоление правового нигилизма, укрепление на этой основе законности и
правопорядка.
Глава государства К.К. Токаев,

обращая внимание на необходимость политической модернизации
и защиты прав человека, консолидации общества как главного фактора дальнейшего прогресса, в своем
Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы
– прочная основа процветания страны», также особо подчеркнул: «Наша
цель – дальнейшее повышение эффективности государства, транспарентности и конкурентности политического процесса. Поэтому политические реформы будут продолжены». Несомненно, что масштабные
политические реформы «повышения
эффективности государства» охватят и значительные реформы в области правовой политики. Правовая
политика призвана управлять процессами правового развития нашей
страны, повышать степень упорядоченности и оптимальной организации юридической составляющей в
жизни общества.
С древних времен в науке существует множество определений понятия «политика», ибо политическая
составляющая развивающегося общества представляет собой сложное общественное явление на всем
историческом пути поступательного
движения человечества. Соответственно, даже самое всеохватывающее определение не в состоянии
включить в себя все ее многообразие. Тем не менее, популярные словари следующим образом определяют слово политика: (греч. politika
– государственные и общественные
дела) сфера человеческой деятельности, связанная с отношениями людей по поводу установления, функционирования и изменения власти
в обществе. Еще в древности Аристотель определил политику как
«высшую форму общественного бытия людей». И это понятие довольно
близко до истины.		
Важнейшим составляющим современной политики является ее
нормативно - правовая база. Правовые нормы придают политике определяющую ее сущностную логику
поступательной динамики, создают
всеобщее правовое пространство,
устанавливают рамки компетенции
участников политического процесса.
Без достаточно развитой правовой
политики невозможно целенаправленно и гарантированно реализовать все разнообразные виды политики. Слабая правовая политика,
сопряженная с несовершенной юридической базой, с противоречиями
в правовых актах, с расплывчатыми
приоритетами ведет к немалым трудностям в осуществлении социальной
и экономической политики в целом.
Следует отметить, что роль права в
жизни современного общества резко
возросла, и будет неизмеримо возрастать. И это правильно. Несравненно увеличились потоки правовой
информации, значительно больше
стали приниматься различного рода
нормативные акты. Это объясняется
тем, что наше общество, физические
и юридические лица активнее стали
использовать право для решения
своих насущных проблем. Соот-
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ветственно, «правовая политика»
представляет собой обоснованную,
системную и последовательную деятельность государства по созданию
действенного механизма правового
регулирования
социально-экономических процессов, целесообразному использованию юридических
рычагов для достижения общественной стабильности, целей наиболее
полного обеспечения прав и свобод
человека, укрепления законности и
правопорядка, значительного повышения уровня правовой культуры.
Таким образом, «правовая политика» должна управлять процессами правового развития, повышать
степень организации юридической
составляющей общества. Правовая политика Республики Казахстан
представляет собой всеобщую систему юридической деятельности,
прежде всего основывающейся на
незыблемых принципах Конституции РК, соответствующих им законах и общепризнанных нормах международного права. Таким образом,
правовая политика нашей страны
находит свое выражение в действующих правовых актах. Правовая
политика формирует полноценную
и действенную правовую систему
страны. Она направлена на защиту прав и законных интересов всех
членов общества, совершенствование правового регулирования государства. Правовая политика должна
строиться на научно - обоснованном
использовании правовых средств в
целях надлежащей и полноценной
организации общественной жизни на
принципах справедливости («Справедливость есть высшая из всех добродетелей». Цицерон Марк Туллий
- древнеримский оратор и философ)
и повышения благосостояния людей в стране. Это правильно. В тоже
время, в стране нельзя допускать
резкого разрыва между «богатыми
привилегированными» и «бедными
обделенными», чтобы избежать недовольства части людей и социальных потрясений. Так, Организация
экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) заявляет, что разрыв между богатыми и бедными в
мире продолжает расширяться. В 34
странах, входящих в организацию,
10% самых богатых их жителей зарабатывают почти в 10 раз больше,
чем 10% самых бедных. ОЭСР предупреждает, что подобное неравенство может послужить препятствием
для экономического роста («Дурное
употребление материальных благ
часто является вернейшим путем к
величайшим невзгодам». Даниель
Дефо - английский писатель).
Достижение высокой эффективности правовой политики становится
важной задачей государства, современной юридической науки и практики. Важная роль в формировании
и реализации правовой политики
отводится правотворческим (Парламент РК) и правоприменительным
(суд, прокуратура, полиция и др.) органам, которые посредством информационной пропаганды, повышения
правосознания населения, убеждения и принуждения - добиваются их
претворения в действительность.
Правоохранительная и правозащитная политика являются разновидностями правовой политики в целом, выступают взаимосвязанными
составляющими всеобщей правовой
жизни, отвечающими потребностям
формирования в Казахстане правового государства. Данные виды правовой политики находятся в постоянной взаимосвязи. Правозащитная
политика государства призвана создавать соответствующие условия и
предпосылки для защиты конституционного строя и других жизненно
важных интересов и ценностей общества. Главной задачей правозащитной политики общества выступает создание надлежащих поли-
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тико-правовых и организационно-управленческих условий, механизмов
для действенной реализации и защиты важных конституционных ценностей. Правоохранительная политика
строится на выстраивании правоохранительной системы, а правозащитная политика – на выстраивании
действенной правозащитной системы. Сообразно задачам правовой
политики государство создает условия для повышения правовой грамотности и правосознания граждан,
обеспечивает осведомленность о
способах и пределах осуществления
и защиты их прав, охраняемых законом интересов. Концепция государственной политики по повышению
правовой культуры в Казахстане направлена на реализацию правовой
грамотности и правосознания граждан, формирование высокого уровня
правовой культуры населения, уважения к закону, правопорядку и суду,
положительной модели социального
поведения, а также на устранения
правового нигилизма. Упрочение начал правового государства, формирование гражданского общества и
реализация конституционных прав
и свобод граждан прямо связаны с
состоянием их правовой культуры,
уровнем правового сознания. Соответственно, правовое обучение и
правовое воспитание граждан должно быть одним из приоритетных направлений в работе всех участников системы правового просвещения.
15 октября 2021 года Президент
Республики Казахстан К.К.Токаев
подписал Концепцию правовой политики до 2030 года, направленная на
совершенствование национальной
правовой системы. Концепция представляет собой новый программный
документ, которая содержит узловые установки по развитию отдельных отраслей законодательства. До
данной Концепции действовали – Государственная программа правовой
реформы, Концепция правовой политики на 2002 – 2010 года и Концепция правовой политики на период с
2010 до 2020 года. В целях реализации Концепции на период с 2010
до 2020 года были приняты меры по
модернизации казахстанской правовой системы, направленное на усовершенствование модели государственного управления, наращивание
экономического роста и решение
рядя вопросов в области образования, здравоохранения, социальной
защиты граждан.
По данным Министерства юстиции Республики Казахстан, из 163
положений Концепции реализованы
155 положений, 2 положения реализованы частично, а по 6 мероприятиям государственными органами ведется работа. В новой редакции принят ряд кодифицированных актов: в
2011 году-Кодекс о браке и семье, в
2014 году-Уголовный, Уголовно-процессуальный,
Уголовно-исполнительный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях, в
2015 году-Гражданский процессуальный и Трудовой кодексы, в 2017 году
- Налоговый и Тамженный кодексы, в
2020 году-Кодекс о здоровье народа
и системе здравоохранения. 1 2
марта 2021 года Главой государства
подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества», который предусматривает модернизацию всех стадий правотворческой
работы. Новеллы данного Закона
коснулись также персмотра порядка
проведения научно-правовой экспертизы законопроектов.
Принята была также Концепция по совершенствованию сферы
правового просвящения на период 2017-2022 годы, целями которой
вляется повышение уровня право-

вой культуры общества и граждан,
отличающихся правомерным поведением и гражданской активностью,
расширение действия примирительных процедур и механизмов внесудебного урегулирования споров, в
том числе путем закрепления разнообразных путей и способов достижения компромисса между сторонами
частно-правовых конфликтов (медитация, посредничество и другие) как
в судебном, так и во внесудебном порядке.
В рамках реализации Концепции
правового посвящения совместно с
центральными государственными и
местными исполнительными органами в 2021 году проведено более 5-ти
тысяч мероприятий, из них: выступлений на телевидении-385 и в СМИ536, благотворительные акций-46,
прямые эфиры в социальных сетях-2308, прием граждан-1257, брифингов-181, встреч с населением-25,
заседания и конференции-59, семинары и лекций-23, круглые столы-68
и т.д. Были размещены около 7 тысяч
билбордов и баннеров,3 тысяч –аудио-видеороликов в социальных сетях, телевидении и на LED-экранах,
опубликовано 13тысяч информационно-разъяснительных материалов
и пресс-релизов, распространены
более 17 млн. раздаточных материалов(брошюры, листовки, буклеты и
памятники).
Кроме того, для повышения уровня правовой культуры общества и
граждан на постоянной основе совместно с адвокатами, нотариусами и юридическими консультантами
проводятся мероприятия «День открытых дверей», «Юстиция консультирует» и т.д.
В рамках концепции спецпроекта «Құқықтық мәдениет» приказом
министра юстиции от 20 августа
2020 года утвержден План по ее реализации. Проектом ставится цель:
формирование правовой культуры и
правосознания населения Казахстана, формирование навыков правового поведения. В рамках спецпроекта осуществляется партнерство
местных исполнительных органов с
организациями образования, заинтересованными в сотрудничестве с
неправительственными организациями (НПО) и общественными объединениями, центрами занятости, и
иными образовательными учреждениями. Широко обеспечен всеобщий
бесплатный доступ к электронной
информационно-правовой системе
«Әділет», где размещено около 121
тыс. нормативных правовых актов.
За 9 месяцев 2021 года в сравнении
санологичным периодом истекшего года эффективность данной программы отражается в количественном росте пользователей на 40% и
посещений на 30%.		
В целях оказания информационной, консультативной правовой
помощи гражданам функционирует
Правовая информационная служба,
которая осуществляет круглосуточное басплатное консультирование
насленеия по всем правовым вопросам и разъяснению положений действующего законодательства через
Call-Центр( 119, 58-00-58) , мессенджер WhatsApp ( +7 708 693 56 31),
виджета «Виртуальный консультант», раздел «Правовая консультация». Консультацию получили более
107 тысяч граждан.
Таким образом, государство создает условия, обеспечивающие развитие правовой грамотности и правосознания граждан, охраняемых
законом их интересов в административном и судебном порядке, а также
доступ широкого круга населения к
квалифицированной юридической
помощи.
Накипбек Садвакасов,
юрист-правовед, публицист
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Человек и Закон
Примирительные процедуры по публично-правовым спорам

Одним из нововведений Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – АППК) стало законодательное закрепление права
примирения по публично-правовому
спору.
Статьей 120 АППК закреплены
виды примирительных процедур, условия примирения сторон, порядок
заключения соглашений о примирении, медиации или об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры и утверждения судом
таких соглашений.
Согласно указанной норме стороны на основании взаимных уступок
могут полностью или частично окончить административное дело примирением, на всех стадиях (этапах) административного процесса до удаления суда для вынесения решения.
АППК устанавливает для участ-

ников процесса три вида примирительных процедур:
- соглашение о примирении – заключается самостоятельно и предоставляется сторонами на утверждение суду;
- соглашение о медиации – заключается при содействии судьи
либо медиатора;
- соглашение об урегулировании
спора в порядке партисипативной
процедуры – заключается с участием адвокатов либо юридических
консультантов.
Примирительные процедуры на
практике уже показали свою успешность.
Их применение соответствует
интересам участников административного процесса и отвечает задачам административного судопроизводства, примирение способствует
быстрому и бесконфликтному раз-

решению спора, предоставляет возможность окончательного разрешения спора с вовлечением всех заинтересованных лиц, вне зависимости
от заявленных требований, дает возможность развитию альтернативных
способов разрешения дела.
К форме соглашения применяются следующие требования:
- необходимость соблюдения
письменной формы;
- наличие подписей сторон или их
представителей, наделённых соответствующими полномочиями.
Содержание соглашения должно:
- отвечать требованиям исполнимости в принудительном порядке;
- включать условия, на которых
стороны пришли к примирению;
- включать порядок распределения судебных расходов, в том числе
расходов на оплату услуг представителей.
Утвержденные судом соглашения
направляются на принудительное
исполнение с выпиской исполнительного документа.
Одной из особенностей примирения в административном процессе является то, что при заключении
сторонами соглашений о примирении, медиации или об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры и их утверждении, в
силу подпункта 9) части 2 статьи 138
АППК, суд выносит определение о
возвращении иска.
Примирение сторон в админи-

стративном процессе допускается
только:
- в случае допустимости взаимных уступок;
- при наличии у ответчика административного усмотрения, то есть
полномочий административного органа, должностного лица принимать
в установленных законодательством
целях и пределах одно из возможных решений на основании оценки
их законности.
Административное усмотрение –
полномочие административного органа, должностного лица принимать
в установленных законодательством
Республики Казахстан целях и пределах одно из возможных решений
на основании оценки их законности.
В силу пункта 1 статьи 10 АППК
при осуществлении административного усмотрения административный
орган, должностное лицо обеспечивают справедливый баланс интересов участника административной
процедуры и общества.
Пределы осуществления административного усмотрения отражены в
статье 11 АППК.
Следует отметить, что полномочия административного органа могут
быть законодательно ограничены.
Суд, используя принцип активной
роли судьи, а именно право судьи
высказать свое предварительное
правовое мнение по правовым обоснованиям, относящимся к фактическим и (или) юридическим сторонам

административного дела содействует сторонам в мирном урегулировании спора, путем заключения соглашения о примирении, медиации или
об урегулировании спора в порядке
партисипативной процедуры на всех
стадиях (этапах) административного процесса.
Урегулирование спора путем примирения, позволит экономить ресурсы сторон. Содействие мирному
урегулированию спора - это одна из
главных задач судопроизводства в
Республики Казахстан.
Специализированным межрайонным административным судом города Нур-Султана в I-м квартале 2022
года заключено 145 соглашений о
медиации.
В целях реализации закона «О
медиации», норм Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, пилотных проектов Верховного Суда Республики Казахстан и во исполнение
задачи развития административной
юстиции в Казахстане специализированным межрайонным административным судом города Нур-Султана проводится определенная работа в этом направлении.
Айсұлу Құранбек
Судья специализированного
межрайонного
административного суда
города Нур-Султана

Соттың белсенділігінің арқасында істер талап қоюшылардың пайдасына шешілді

Нұр-Сұлтан қаласының әкімшілік
соты талап қоюшы азамат Г. жауапкер Нұр-Сұлтан қаласының «Тұрғын
үй және тұрғын үй инспекциясы
басқармасы» арасында туындаған
дауға нүкте қойды.
Сот шешімін шығару барысында жауапкердің жолдасының қайтыс
болғанын, оралман статусынан айрылса да, төрт баласы бар көп балалы ана ретінде тұрғын үй кезегінен
шығарылуы заңсыз екенін, басында
баспанасы жоқ болғандықтан, баспанаға мұқтаж екенін дәлелдеп, көп
балалы ана санатында тұрғын үй
кезегіне қойылуы қажет деп шешім
шығарды.
Сондай-ақ талап қоюшы азамат М. арызын қанағаттандырып,
Нұр-Сұлтан қаласының «Тұрғын үй
және тұрғын үй инспекциясы басқармасының» кезекке қоюдан бас тартуын заңсыз деп таныды және мүгедек баланы бағып отырған отбасы
ретінде Тұрғын үй қорынан үй алуға
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құқылы екенін ескеріп, кезекке қою
туралы талап қоюшының пайдасына
шешім шығарды.
Осы орайда атап өтер жайт былтыр сот қызметіне тың серпін беретін «Қазақстан Республикасының
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі»
қабылданған болатын. Көптеген азаматтар жария-құқықтық дауларда
билік органдарының шешімдері мен
әрекеттеріне қатысты шағым түсіру
кезінде теңсіздікке тап болып жататыны рас. Бұл Заң сол олқылықтарды реттеп, оңтайландырғанын байқап отырмыз. Соның айқын дәлелі
жоғарыдағы сот шешімдерінің билік
органдарының емес, қарапайым азаматтардың пайдасына шешілуі.
Бұл жерде «Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің» судьяға белсенділік беруі де үлкен рөл атқарып
отыр. Жоғарыдағы соттарға берілген еркіндік, жаңа мүмкіндік, тәуелсіздік пен белсенділік судьяның іске
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барынша белсенді, әділ қарай білуіне ықпал етті деуге болады. Яғни
әкімшілік сот ісін жүргізу соттың белсенді рөлі негізінде жүзеге асырыла
бастады.
Осыған дейін судьяларымыздың
сот отырысы барысында «бейтараптық принципін» ұстануынан, сот
барысында дәлелдемелердің жеткіліксіздігінен, тараптардың бірінің
құқықтық сауатының төмендігінен
істер жете зерттелмей шешім шығып
жататын.
Егер судья артық әрекет жасаса,
екінші бір тараптың наразылығын
туғызуы мүмкін болғандықтан соттарымыз да сот ісіне араласудан
сақтанып тұратын.
Ал енді былтырдан бастап «Қазақстан Республикасының Әкімшілік
рәсімдік-процестік кодексі» негізінде
судья әкімшілік процеске қатысушылардың түсініктемелері мен мәлімдемелерін, өтінішхаттарын және олар
ұсынған дәлелдемелермен, сондай-ақ әкімшілік істің өзге де материалдарымен шектелмей, әкімшілік істі
заң шеңберінде шешу үшін маңызы
бар барлық нақты мән-жайларды
жан-жақты әрі объективті түрде зерттеуге мүмкіндігі туды.
Судьяға тараптардың бірімен істің
жағдаяттары туралы ақылдасуына,
екі жақтың дәлелдері мен ұстанымын нақтылауына, дәйектемелерді
уақытылы және толыққанды жинауға жәрдемдесуіне заңдық тұрғыдан
рұқсат етілді.
Сондай-ақ судьяның әкімшілік
істің нақты және заңды талаптарына қатысты құқықтық негіздемелер
бойынша өзінің алдын ала құқықтық
пікірін айтуға да заңдық құқығы бар.

Шыны керек, осыған дейін судьяның заң негізінде шешім шығара салуы, сот шешімін хабарлай сала сот
залынан шығып кетуге асығуы сотқа
қатысты арыз шағымдардың, аппеляциялық шағым жазушылардың қатарын айтарлықтай арттырған болатын.
Қазіргі таңда жасалған өзгерістердің барлығы осы олқылықтардың орнын толтырғандай болып
отыр.
Яғни судья өзінің бастамасы бойынша немесе әкімшілік процеске қатысушылардың өтінішхаты бойынша
қосымша материалдар мен дәлелдемелерді жинау мүмкіндігі берілді,
тіпті «Әкімшілік рәсімдік-процестік
кодексі» арқылы құзірет алды десек
те болады.
Бұл өзгерістің артында судья белсенділігін арттыра отырып, халықтың
сотқа деген сенімін де күшейту идеясы да жатыр деуге болады.
Жаңа заңнамада берілген мүмкіндіктерін пайдалана отырып, судьяның өз белсенділігін барынша
қолдануға мүмкіндігі бар. Судьяға екі
жақ ұсынатын дәйектемелердің шын
әлде жалған екенін өз бетінше тексеру мүмкіндігі берілген. Бұл әкімшілік
сот өндірісінің үздік әлемдік тәжірибесіне де сәйкес келіп отырғанын
айта кету керек.
Судьяға тараптар алға тартқан
айғақтардың,
дәйектемелердің
шынайылығы мен негізділігін тексеру
бойынша шаралар қабылдау құқығы
берілуі тараптардың да сот шешіміне
риза болып тарқасуына, қайта арыз
шағым жазбауына, сол арқылы сот
жүктемесінің көбеймеуіне ықпал ете
алады.
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Сондай-ақ соттарымыздың белсенділігі әлеуметтік желілерден де
аңғарыла бастады. Қазір соттар
әлеуметтік желіге тіркеліп, кейбір
сот істерінің нәтижесін парақшаларында жариялап, заң нормаларын
түсіндіріп, халықтың құқықтық сауатын көтеруге де атсалысуда. Кейбір
қоғамда шу тудырған сот отырыстарының да қоғам назарына ұсыныла
отырып, көпшілік талқысына салынуы жалпы судьялар корпусының
ашықтық пен жариялылыққа мән
бере бастағанын аңғартады.
Соттардың мұндай белсенділігі
халық пен сот арасын жақындатып
қана қоймай, өзара сенімнің қалыптасуына ықпал етуде. Жалпы соттарымыздың сот шешімін оқыған
соң сот залынан бірден кетіп қалмай тараптарға сот актілерін түсіндіріп, кейбір сот терминдерінің мәнін
аңғартуға тырысуы да саладағы оң
әрекеттердің бірі болып отыр.
Бұрын сот шешіміне, кейбір сот
терминдеріне түсінбегендіктен халық арасында қайта арызданушылар
көп болса, қазір оның да едәуір азайғанын статистика байқатып отыр.
Демек соттардың белсенділігі саланы дамытып, халықтың да көңілінен шығып отыр.
Берік Сатбаев
Нұр-Сұлтан қаласы
мамандандырылған
ауданаралық әкімшілік
сотының судьясы
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Человек и Закон
Сатыбалды Дәулеталин: «Референдум – халық үшін
ел болашағын айқындайтын бірегей мүмкіндік»

Бүгін, 18 мамырда Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясының төрағасы Сатыбалды Дәулеталиннің жетекшілігімен Қазақстан
Республикасы Кәсіподақтар федерациясының референдумды қоғамдық
қолдау Республикалық штабының
отырысы өтті.
Отырысты ашқан ҚРКФ төрағасы
Сатыбалды Дәулеталин Қазақстан
Республикасының Конституциясына
ұсынылып отырған өзгерістер туралы еңбеккерлерді хабардар етудегі,
азаматтардың санасында ел болашағы үшін жауапкершілікті күшейтудегі кәсіподақ қозғалысының басты
рөлін атап өтті.
«Алдағы референдум – еліміз
үшін маңызды қадам. Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы еңбеккерлердің құқықтары мен
мүдделерін қорғайтын ірі қоғамдық
ұйым ретінде мемлекеттік саясатты қалыптастыруда халықтың еркін
білдіруге бағытталған тәуелсіз жалпыхалықтық дауыс беруді өткізуге
мүдделі. Референдум – халық үшін
ел болашағын айқындайтын бірегей
мүмкіндік екенін бәріміз түсінеміз», -

деді Сатыбалды Дәулеталин.
Кәсіподақтар федерациясының
төрағасы атап өткендей, Конституция – билік пен халық арасындағы
келісім.
«Мемлекет басшысы атынан
билік бұл қадамды халық өз еркін
толыққанды білдіру мүмкіндігін алуы
үшін, сол арқылы ең маңызды демократиялық құндылықтардың – азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының дамуына жаңа серпін
беруі үшін жасады. Бұл – Жаңа Қазақстанды құру жолындағы үлкен қадам», - деді Сатыбалды Дәулеталин.
Оның айтуынша, ағымдағы жылғы
6 мамырда Қазақстан Республикасы
Кәсіподақтар федерациясы кәсіподақ мүшелеріне арналған Үндеуінде өзінің нақты ұстанымын анықтап,
онда халықты ұсынылып отырған
конституциялық реформалар туралы дұрыс ақпараттандыру және
түсіндіру жұмыстарының басталғаны
туралы хабарлады.
6 мамырда Кәсіподақтар федерациясында Республикалық штаб, ал
барлық облыстарда оның аймақтық
өкілдіктері өз жұмысын бастады.

Штаб қызметін тиімді үйлестіру
мақсатында кәсіподақ көшбасшыларының барлық саладағы еңбек
ұжымдарымен бірқатар кездесулер
өткізуді көздейтін бірыңғай жұмыс
жоспары бекітілді.
Бүгін онлайн отырысқа қатысушылар штабтардың бірқатар жұмыстарын қорытындылап, еңбек ұжымдарында конституциялық реформаны
түсіндіру бойынша алдағы іс-шараларды белгіледі.
Республикалық штаб пен оның
филиалдары республика бойынша барлығы 2 мыңға жуық ақпараттық-түсіндіру іс-шарасын өткізеді.
Аймақтық штаб жетекшісі, Павлодар облысының кәсіподақ орталығының төрағасы Динара Айтжанованың
айтуынша, аймақтық штаб басқа да
қоғамдық ұйымдармен бірлесіп, теңгерімді ақпараттық саясат жүргізуде,
облыс тұрғындарын ақпараттық тренингтермен қамтуды кеңейтуде.
Референдумды қоғамдық қолдау Қарағанды аймақтық штабының
төрағасы, Кәсіподақ орталығының
төрағасы Болат Жұмабеков реформаны түсіндіру жұмыстарына ат-

салысып қана қоймай, сондай-ақ,
округтік және учаскелік сайлау комиссияларының қызметі аясында
кәсіподақтардан
бақылаушылар
штабын ұйымдастыру туралы бастама көтерді.
Алматы аймақтық штабының
жетекшісі, Кәсіподақ орталығының
төрағасы Зәуреш Өмірбаева әріптестеріне жоспарланған 200 іс-шараның 40-ы өткізіліп, 3,5 мыңға жуық
кәсіподақ мүшелері қамтылғанын
айтты. Алматы қаласының бастауыш
кәсіподақ ұйымдарында күн сайын
13-ке дейін іс-шара өткізілуде.
ҚРКФ Референдумды қолдау республикалық штабының жетекшісі,
ҚРКФ төрағасының орынбасары
Нұрлан Өтешев өңірлік штабтар арасындағы ақпарат алмасудың маңыздылығына тоқталды.
«Кәсіподақ мүшелері – әртүрлі
мамандық иелерін тарта отырып, аймақтық штабтардың қызметі кәсіподақ ұйымдарының еңбек ұжымдарымен тиімді жұмысының көрсеткіші
болып табылады. Алдағы екі апта
ішінде біз бұл жұмысқа Федерацияның барлық 16 мың бастауыш кәсіпо-

дақ ұйымының өкілдерін тартуды
көздеп отырмыз», - деп жоспарлармен бөлісті Нұрлан Өтешев.
Әріптестеріне белсенді түсіндіру
жұмыстары үшін алғыс айта отырып,
ҚРКФ төрағасы Сатыбалды Дәулеталин конституциялық өзгерістер бойынша кеңінен түсіндіру жұмыстарын
жүргізу үшін кәсіподақтардың барлық диалог алаңдарын, соның ішінде
«Қалың қалай, бастауыш ұйым?» акциясы аясындағы кездесулерді қолдану қажеттігін атап өтті.
«Кәсіподақтар – құрамында әр
саланың жұмыскерлері бар ең демократиялық ұйым. Кәсіподақ көшбасшыларының міндеті – әрбір кәсіподақ
мүшесіне конституциялық өзгерістер
бойынша шешім қабылдауда азаматтық жауапкершіліктің маңыздылығын
жеткізу. Еліміздің болашағы қандай
таңдау жасайтынымызға байланысты», – деп түйіндеді сөзін Сатыбалды Дәулеталин.
Қазақстан Республикасы
Кәсіподақтар федерациясының
медиа орталығы

Сот жүйесі: кеше, бүгін, ертең
Тәуелсіздік жылдары сот жүйесін
дамытудың бірқатар негізгі нәтижелеріне соттардың тәуелсіздігі мен
судьялардың мәртебесі айрықша
бекітілуі, сот құрылымы мен сот ісін
жүргізуде түбегейлі өзгерістер орын
алды.
Тарихқа көз салсақ, 1991 жылы
президент сайлауынан кейін, 1991
жылдың 16 желтоқсанында «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Тәуелсіздігі туралы» заңға қол
қойылып, дәл осы күні жаңа тәуелсіз
мемлекет – Қазақстан Республикасы
пайда болды. Осылайша, бабаларымыздың асқақ арманы орындалып, бұған дейін декларация түрінде
ғана болған мемлекеттік тәуелсіздік
енді конституциялық негізге ие болып, еліміз ішкі және сыртқы саясатын дербес белгілейтін және жүргізетін тәуелсіз демократиялық және
құқықтық мемлекет деп жарияланды.
1993 жылғы Конституцияның
арқасында елдің сот жүйесі биліктің

дербес тармағы мәртебесін алды.
1994 жылдың ақпанында сот жүйесін реформалау жан-жақты баяндалған, құқықтық реформаның мемлекеттік бағдарламасы қабылданып,
сот органдарының қызметі реттелді.
Әсіресе, судьялардың кәсіби деңгейін көтеру, бұл органды ұйым тұрғысынан нығайту, іс қарауда соттардың
ешкімге тәуелді болмауын қамтамасыз етудің жаңа жобасы жасалды.
Судьялардың қызметтік міндеті түпкілікті бекітілді.
Соттардың қызметін қамтамасыз
ету функциялары Жоғарғы сот жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаментіне берілді.
Экономикалық, әкімшілік, әскери,
ювеналды және қылмыстық істер
бойынша мамандандырылған соттар
өз жұмысын бастады. Жоғарғы Сот
жанында Сот төрелігі академиясы
мен Халықаралық кеңес құрылды.
Респуб¬лика соттарының сот
мәжілісі залдары түгелдей аудио-,

бейнежазба құрылғыларымен жабдықталып, жаңа технология азаматтардың сотқа келуін міндеттемей,
арыз-ша¬ғымын «Сот кабинеті» арқылы үйінен, кеңсесінен шықпай-ақ
жолдауына мүмкіндік ашты. 2011
жылы дауларды шешудің балама
әдісі ретінде «Медиация туралы»
заң қабылданды.
Сонымен қатар, 2014 жылы Қазақстан Республикасының жаңа
Қылмыстық, Қылмыстық процестік
Кодексі, Әкімшілік құқық бұзушылық
туралы Кодексі қабылданды. 2015
жылдың 31 қазанында Елбасы
Н.Ә.Назарбаев Қазақстан Республикасының жаңа Азаматтық процестік
Кодексіне бүкіл жұртшылықтың алдында жариялы түрде қол қойып,
аталған Кодекс 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілді.
2014 жылы онлайн сервистерге
және сот органдарының қызмет көрсетулеріне қолжетімділіктің жалғыз
терезесі болып табылатын «Сот ка-

Административное судопроизводство:
цели, задачи, функции
Целью административного судопроизводства является создание правового режима восстановления нарушенных прав и свобод
граждан и юридических лиц при
рассмотрении административного дела.
Согласно п.1 ст.16 АППК, административное судопроизводство
осуществляется на основе активной роли суда. Суд, не ограничиваясь объяснениями, заявлениями, ходатайствами участников
административного
процесса,
представленными ими доводами,
доказательствами и иными материалами
административного
дела, всесторонне, полно и объективно исследует все фактические обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения административного дела.
В соответствие с п.2, ст.5
АППК, задачей административного судопроизводства является

справедливое, беспристрастное
и своевременное разрешение административных дел с целью эффективной защиты и восстановления нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных
интересов физических лиц, прав
и законных интересов юридических лиц в публично-правовых отношениях.
В силу п1, ст.9 АППК, каждый
вправе в порядке, установленном
настоящим Кодексом, обратиться в административный орган, к
должностному лицу или в суд за
защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод или законных интересов.
Суд при рассмотрении и разрешении административных дел
обязан точно соблюдать требования Конституции Республики
Казахстан, конституционных законов, настоящего Кодекса, других нормативных правовых актов,

Ч е л о в е к
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подлежащих применению международных договоров Республики
Казахстан.
Таким образом, целью, задачей и функцией административного судопроизводства является
создание равных возможностей
по спорам физических и юридических лиц с государственными органами наделенными большими
ресурсами и возможностями.
В связи с чем, рассмотрения
публично-правовых споров позволит обеспечить соблюдение прав
и законных интересов граждан и
организаций, повысить эффективность работы государственных органов.
Гульнур Сейтхожина
Судья Алматинского
районного суда
города Нур-Султана

З а к о н

бинеті» электрондық жобасы іске
қосылды. Қазақстанның 2010-2020
жылдарға арналған Құқықтық саясат тұжырымдамасына сәйкес, сот
өндірісінің барлық сатыларын жетілдіру, құ¬қық қорғау әлеуетін жүзеге
асыруға мол мүмкіндік берді.
Қазіргі таңда, электрондық құжат
айналымының біріңғай жүйесі енгізіліп, сот ісін жүргізуде заманауи
бағдарламалық өнімдер пайдаланылып, ақпараттық технологиялар
арқылы Қазақстан халқына көптеген
ақпараттық қызметтер көрсетіліп, Республиканың сот жүйесінің тиімділігін, қолжетімділігі және ашықтығын
одан әрі арттыруға қажетті жағдайлар жасалған.
Сонымен қатар, 2020 жылы қабылданып, 2021 жылғы 1 шілдеден
бастап Қазақстан Республикасының
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі
қолданысқа енгізіле салысымен
жаңа мүмкіндіктерге жол ашты.
Әкімшілік әділет институты бойынша

дауларды қарау кезінде азаматтардың мүддесінің басым болуына мән
беріледі.
2022 жылғы қаңтардан бастап ҚР
Азаматтық процестік кодексіне енгізілген өзгерістер іс қарауда қолданылып, азаматтарды татуластырудың жаңа институты «сотқа дейінгі
хаттама» пайда болды.
Бұл өзгерістер елдегі көптеген
маңызды
мәселелерді
оңтайлы
шешіп, азаматтар¬дың уақыты мен
қаражатын үнемдеуге, өз құқықтарын сауатты қорғауға мүмкіндік беруде. Елімізде сот жүйесін жаңғырту
жұмыстарының белсенді жүргізілуі,
сот өндірісін жеңілдетіп қана қоймай,
сот төрелігіне ашықтық, жеделдік,
қолжетімділікті қамтамасыз етеді.
Қ.А.Кувандикова
Ақтөбе гарнизоны әскери
сотының жетекші маманы

Полицейские Нур-Султана
напоминают родителям контролировать
местонахождение детей
Сотрудниками ювенальной полиции
ДП г.Нур-Султана совместно с представителями неправительственных организаций проводятся профилактические и
рейдовые мероприятия на территории
столицы в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних,
недопущении нахождения детей и подростков без сопровождения законных
представителей в ночное время в развлекательных заведениях и вне жилища.
Из-за беспечности и бесконтрольности некоторых родителей, дети выходят
из дома, не считая нужным предупредить о своем местонахождении.
С начала года на территории города
инспекторами по делам несовершеннолетних зафиксировано 87 фактов безвестного исчезновения несовершеннолетних, среди них 6 подростков состоят
на особом контроле в ОВД. Все дети
найдены и переданы законным представителям.
Стражами порядка на постоянной
основе проводятся проверки дворов

жилых домов, парков, скверов и других
мест концентрации молодежи и несовершеннолетних.
Департамент полиции г. Нур-Султана напоминает родителям, что несовершеннолетним запрещено нахождение
в ночное время в развлекательных заведениях с 22:00 до 06:00 часов, а вне
жилища без сопровождения законных
представителей с 23:00 до 06:00 часов.
Если подросток поздно вечером возвращается домой, постарайтесь встретить его в целях обеспечения его безопасности.
Если Вы не знаете о местонахождении ребенка, и он не отвечает на телефонные звонки, не теряя времени, незамедлительно обращайтесь в полицию.
Кроме того, полицейские предупреждают законных представителей об
ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
детей.
Пресс-служба
ДП г.Нур-Султана
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Человек и Закон
Сот жүйесінің ашықтығы мен жариялылығы

Бүгінгі күні сот жүйесінің ашықтығы
мен қолжетімдігін қамтамасыз ету
мақсатында, түрлі бағдарламалар
мен жобалар жасалуда. Сот жүйесіндегі ғылым мен техниканың жетістіктерінің бірі «Төрелік», «Сот кабинеті»,
«Дыбыс-бейне жазба» құралдарын
қолдану сияқты тетіктер азаматтардың сот қызметіне қолжетілімдігін
жақсартады.
Бұл қызметтер-сот отырысына қатысушыларына пароль беру
арқылы сот істері бойынша ақпарат
алу үшін және іс бойынша барлық
сот актілерімен танысуға мүмкіндік
жасайды.
Сот отырысын аудио-бейнежазба

кезінде сот отырысының хатшысы
тыңдағыштар арқылы тыңдау жолымен жазба сапасына ағымдағы
бақылау, арнайы бағыттағы бағдарламада белгіленген аудио-дыбысжазу эквалайзері және сыртқы дыбысқа
тербелу эквалайзер шкаласының
тербелуіне әсер етуін бақылау жолымен дыбысжазба кешенінің жұмысқа жарамдылығына бақылау жасауды іске асырады. Сот отырысы
барысында міндетті түрде сот процессіне әрбір қатысушының сөз сөйлеуін тіркейтін дыбыс белгісін басып
тіркеп отырады, сондай-ақ қысқаша
хаттамадан кейін арнайы электронды жеткізгішке /DVD дискі/ жазып іске

тіркеп отырады.
Сотқа электронды түрде талап
– арыз, шағым, өтініштерді «Сот кабинеті» арқылы беруге, сондай-ақ,
мемлекеттік баж салығын онлайн
режимде төлеуге, сот құжаттары мен
жалпы сот ісіне қатысты барлық құжаттарды осы тәртіп арқылы қадағалап отыруға болады. Сонымен бірге
азаматтар мен заңды тұлғалардың
кез келген өзіне ыңғайлы уақытта
үйден немесе кеңседен шықпай-ақ,
онлайн режимде «Сот кабинеті» интернет сервисі арқылы электронды
түрде талап -арыздарды беруіне,
шағымдар мен өтінішхаттарды жолдауға мүмкіншілігі бар.

Сот кабинетінің мақсаты- бүгінгі таңда азаматтарға және уәкілетті
органдарға Сот кабинеті сервисінің
жаңа мүмкіндіктерін қолдану барысын түсіндіру.
Пайдаланушыны тіркеу үдерісі
үшін Сот кабинеті сервистерін қолдануға пайдаланушы келісіміне алдын ала қол қойып пайдаланушының
ЖСН және ұялы телефон нөмерін
көрсету жеткілікті. Сот кабинетіне тіркелген адам электрондық құжаттарды беру сервисінің пайдаланушысы
болып табылады.
Сот
кабинетін
пайдаланушы
«Іс құжаттары бойынша құжаттар»
бөлімі арқылы пікір, қарсы талап

арыз, сот процессінің хаттамасына
ескертулер, атқару парағын жолдау
туралы өтініш, атқару парағының
телнұсқасын беру туралы арыз, сот
актілерінің көшірмелерін беру туралы арыз және осы секілді басқа да
өтініштер бере алады.
Сот жүйесінің ашықтығы азаматтардың сот жүйесіне деген сенімін
арттыратын бүгінгі күннің басты талабы болып отыр.
А.А.Тлемберлиева
БҚО қылмыстық істер жөніндегі
мамандандырылған ауданаралық
сотының бас маманы

Очередной спор с государственным органом урегулирован мирным способом
6 мая 2022 года ТОО «Е.» обратилось в суд с административным иском к государственному учреждению
«Министерство финансов Республики Казахстан» об оспаривании действий и понуждении к устранению
нарушений.
Требование мотивировал тем,
что, не согласившись аудиторским
отчетом Департамента, Товарищество выразило несогласие и направило возражение в Апелляционную
комиссию Министерства финансов
Республики Казахстан.
Однако ответчик фактически отписался от их жалобы, указав, что

нарушен порядок и сроки подачи
возражения, тем самым, не был предоставлен мотивированное решение по существу обращения.
Истец просит решение об отказе в
рассмотрении возражения отменить
и обязать рассмотреть по существу
возражение к аудиторскому отчету.
В ходе примирительной процедуры судьей разъяснена возможность
завершить спор заключением соглашения о примирении, последствия
его заключения и преимущества.
В результате стороны пришли к
соглашению, по условиям которого
ответчик – в лице государственного

учреждения «Министерство финансов Республики Казахстан» обязуется в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О
государственном аудите и финансовом контроле» рассмотреть жалобу товарищества о несогласии с
аудиторским отчетом Департамента
внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан и предоставить по результатам рассмотрения
мотивированное решение.
Таким образом, благодаря реализации принципа активной роли
суда, участникам были разъяснены последствия, судьей высказано

предварительное правовое мнение
относительно возможного разрешения спора за короткий срок - 17 мая
2022 года утверждено соглашение
об урегулировании спора в порядке
медиации.
После заключения, подписания
соглашения и утверждения его судом, административный иск возвращен.
При этом следует отметить, что с
момента введение в действие АППК,
где предусмотрена возможность
применение медиации по делам с
участием государственных органов,
принципа активной роли суда на-

блюдается стремление ответчиков
не доводить спор до вынесения судебного акта по публично-правовым
спорам.
Очевидно, что разрешение конфликтов мирным путем является
наиболее взаимовыгодным способом урегулирования любых споров,
что в свою очередь уменьшает уровень конфликтности и позволяет избежать длительных судебных тяжб.
Сауле Кабидолдина
Судья СМАС города Нур-Султана

Административно процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
С 1 июля 2021 года вступил в силу
Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Ключевое новшество административного судопроизводства
заключается в усиление активности
роли суда и введения института судебного контроля.
Активная роль суда, позволяет
суду по собственной инициативе или
по мотивированному ходатайству
участников процесса собирать дополнительные материалы и доказательства, оказание стороне в формулировании и изменении исковых требований с предварительным разъяснением правовых последствий.
Суд также обязан оказывать содействие в устранении формальных
ошибок, уточнении неясных выражений, подаче ходатайств по существу
административного дела, дополнении неполных фактических данных,

представлении всех письменных
объяснений, имеющих значение для
полного определения и объективной оценки обстоятельств административного дела, на всех стадиях
процесса. Закон позволяет суду высказать по делу предварительное
правовое мнение по правовым обоснованиям, относящимся к фактическим и (или) юридическим сторонам
административного дела.
Согласно п.1, ст.3, АППК, регулирует отношения, связанные с осуществлением внутренних административных процедур государственных органов, административных
процедур, а также порядок административного судопроизводства.
В АППК закреплен принцип справедливости, указанный в п.1, ст.8
который гласит что при рассмотрении административного дела административный орган, должностное

лицо и суд обязаны, сохраняя объективность и беспристрастность, обеспечить каждому из участников административного дела равные возможность и условия для реализации
их прав на всестороннее и полное
исследование обстоятельств административного дела.
Включены такие нормы в АППК,
как охрана на доверие и презумпция
достоверности:
Доверие участника административной процедуры к деятельности
административного органа, должностного лица охраняется законами
Республики Казахстан.
Административный акт, административное действие (бездействие)
считаются законными и обоснованными до тех пор, пока административный орган, должностное лицо
или суд не установят обратное в соответствии с законодательством Ре-

спублики Казахстан
Незаконный административный
акт, принятый по вине административного органа, должностного лица,
а также незаконное административное действие (бездействие), совершенное по вине административного
органа, должностного лица, не могут повлечь обременяющие последствия для участника административной процедуры.
При осуществлении административной процедуры материалы,
объекты, документы и сведения,
представленные участником административной процедуры, считаются
достоверными до тех пор, пока административный орган, должностное лицо не установят обратное.
Кроме того, не маловажным моментом АППК, является что стороны на основании взаимных уступок
могут полностью или частично окон-

чить административное дело путем
заключения соглашения о примирении, медиации или об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры на всех стадиях
(этапах) административного процесса до удаления суда для вынесения
решения. Примирение сторон допускается при наличии у ответчика административного усмотрения.
Таким образом, АППК расширил
возможности восстановления нарушенных прав и законных интересов
физических и юридических лиц по
спорам с государственным аппаратом при отправлении правосудия.
Айгуль Байкенова
Судья Алматинского
районного суда
города Нур-Султана

Сот - мемлекеттік биліктің бір тармағы
Кез келген өзін демократиялық
деп санайтын қоғамның іргелі қағидасы заң үстемдігі болуы тиіс. Сот
билігі - қоғамның және азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін заңсыз қол сұғушылықтан
қорғайтын, заңның мүлтіксіз орындалуын қадағалайтын, ата-заңымызда бекітілген мемлекеттік биліктің
негізін құрайтын үш биліктің бір тармағы.
Мемлекет басшысы 2019 жылдың
2 қыркүйегінде «Сындарлы қоғамдық
диалог - Қазақстанның тұрақтылығы
мен өркендеуінің негізі» атты өзінің
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тұңғыш Қазақстан халқына Жолдауын жариялап, онда сот шешімдерінің сапасын арттыруға, бірыңғай
сот тәжірибесін орнықтыруды қамтамасыз етуге, азаматтар мен мемлекеттік органдар арасындағы дауларды шешудің ерекше тетігі ретінде
әкімшілік әділет құрылымын енгізу
және одан әрі дамытуға бағытталған
бірқатар маңызды шараларды жүзеге асыру жөнінде тапсырмалар берді.
Республика Президенті қызметіне ресми кірісу рәсімінде халықтың
табысын арттыру, сыбайлас жемқорлықты жою және сот және құқық
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қорғау жүйесін реформалауды айта
келіп, «Сот - заң үстемдігінің кепілі.
Сот - әділдіктің соңғы шегі болуы
тиіс...» екендігін және сот төрелігін
одан әрі жетілдіру қажеттілігін атап
өткен болатын. Мемлекет басшысының бұл сөздері Республикамыздың
судьялар корпусымен толық қолдау
тауып отыр.
Еліміз егемендік алып, тәуелсіздік
тәжін киген алғашқы жылдардан
бастап, бүгінгі күнге дейін Республикамыздың Сот жүйесі де өзінің
бірнеше даму кезеңдерінен өтті. Ұлт
Жоспары аясында соттарды одан әрі

жаңғыртудың маңызды құралы болып табылатын «Сот жүйесінің жеті
түйіні» басым бағыттарын жүзеге
асыру бойынша ауқымды жұмыстар
атқарылып, нәтижесінде сот жұмысы жетілдіріліп, ол азаматтар үшін
мейлінше ашық әрі қолжетімді бола
түсті.
Соңғы жылдарда электрондық сот
төрелігіне ерекше назар аударылып,
ол халық тарапынан оң бағасын алып
та үлгерді. Цифрландыру - қоғамның
соттарға деген сенімін арттырудың
іргелі факторы болып табылады себебі, жаңа технологиялар сот төрелі-
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гін айқын және қолжетімді етіп қана
қоймай, оны болжамды етеді.
Құқық үстемдігі – заң үстемдігі .
Қоғам өмірінде заң үстемдігі арқылы
азаматтардың құқықтарының шынайылығы әрі мызғымастығы, олардың
сенімді құқықтық мәртебесі, заңдық
қорғалуы қамтамасыз етіледі. Ал, халықтың соттарға деген сенімі жоғары
болғанда ғана, Заң үстемдігі салтанат құрады.
А.У.Кожина
Ақтөбе гарнизоны әскери
сотының кеңсе меңгерушісі
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Соңғы кездері адамдар арасында
алаяқтық асқынып барады. Халқымыз қашанда «Адалдықтың ала
жібін аттама» дегенді жас ұрпақтың
құлағына құйып өсірді. Бұл адамгершілік тәрбиенің бір көрінісі ретінде
бағаланды.
Өкініштісі, қазір сол асыл қасиет
ортамыздан жоғалып бара жатқан
секілді. Қашанда жалғандық адамды
жарға жығып жатады.
Өтірікпен өрге баса алмайтының
анық. Қазір ел арасында алаяқ деген
сөз жиі айтылады. Біреудің мүлкіне
қол соғып, оны алдап алу жолымен
иемденіп кету күнделікті көрініске айналып барады.
Бұған байланысты қылмыстар
сот органдарында жиі сарапталып,
соған орай тиісті шешімдер қабылданып жатады.
Бөтеннің мүлкін жымқыру, алдау
немесе сенімді теріс пайдалану жолымен бөтен мүлiкке құқықты иемдену арқылы талай адамды осындай
қиындыққа душар етті.
Бұл жөнінде Қылмыстық кодексінің 190-бабында алаяқтық 5
жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.
Соған сәйкес мүлікті тәркілеу, өмір
бойы құқығынан немесе белгілі бір
қызмет түрімен айналысуына шектеу
қойылады.
Әдетте, соттың назары алаяқтықтың міндетті белгісі кінәлі
адамның пайдакүнемдік мақсатының болуы жағдайына назар аудара-
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Человек и Закон
Алаяқтық қылмысы алаңдатып тұр
ды. Қоғамға қауіпті кеселге айналған
аталған жат қылық алдау немесе
сенімді теріс пайдалану арқылы жасалады.
Олардың ықпалымен меншік немесе мүліктің өзге иесі мүлікті немесе оған құқықты басқа адамдарға өз
еркімен береді.
Осыған
қатысты
қылмыстық
істерді саралап көрсек, көп түйткілді
мәселеге көз жеткізуге болады. Алдау бөтен мүлікті жымқыру немесе
бөтен мүлікке құқықты иемдену мақсатында жүзеге асады. Бұл алаяқтық
жасау тәсілі болып табылады.
Алаяқтық кезінде алдау ауызша, сонымен қатар жазбаша нысанда болуы мүмкін. Жымқыру кезінде
жалған құжаттарды пайдалану алдау нысандарының бірі болып табылады. Басқа адам әзірлеген жалған
ресми құжатты пайдалана отырып
жасалған жымқыру алаяқтық құрамымен толық қамтылады.
Ол Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 385-бабы бойынша қосымша саралауды талап етпейді.
Егер адам құқық беретін немесе міндеттерден босататын жалған
ресми құжатты қолдан жасау жолымен аляқтық жасаса, жасалған
әрекетті ҚК-нің 385-бабының бірінші
бөлігінде және ҚК-нің 190-бабының
тиісті бөлігінде көзделген қылмыстық
құқық бұзушылықтардың жиынтығы
бойынша саралаған жөн.
Сондай-ақ, қазіргі технология да-

мыған кезеңде алаяқтық жағдайы
күрделене түсті. Интернет пен цифрлы технологияны пайдалана отырып, өзінің жымысқы әрекетін жүзеге асыратын адамдар бар. Бұл оған
қатысты қылмыс түрлерін түебегейлі
өзгертті.
Рас, интернет пен цифрлы технологиялардың кеңінен таралуы жаһандану құрылымын ғана емес, қылмыс
әлемінің сипатын, соның ішінде қылмыс түрін түбегейлі өзгертті. Қазір
бәріміздің өмірі¬мізде цифрлы технологиялар маңызды рөл атқарады.
Бүгінде жаһандық желі игілігін пайдалана отырып, виртуалды қызметтер
мен өнімдерге қол жеткізуге мүмкіндік алған едік. Нәтижесінде кейбір
тауарлар түріне сол арқылы тапсырыс беруге қолайлы жағдай туды.
Дегенмен соңғы 10 жылдың көлемінде интернет көзі арқылы жасалатын
қылмыстық құқық бұзушылық түрінде
айқын көріне бастады.
Бас прокуратура интернет-алаяқтыққа байланысты ел тұрғындарына үндеу жариялаған болатын.
Жат әдеттің көбейіп бара жатқанын
айтып, қазақстандықтарға ескерту
жасады.
Ведомство мәліметінше, статистика бойынша, кейінгі 5 жылда
елімізде интернет-алаяқтық дерегі
10 есе өскен, Ол 2017 жылы 2 мыңды
құраса ол 2021 жылы 21 мыңға дейін жеткен. Азаматтардың әлеуметтік
желілердегі онлайн сауда мен танымал сайттар арқылы алаяқтық құр-

баны болу көрсеткіші айтарлықтай
жоғары.
Сонымен қатар, қылмыскерлер
онлайн - қарыз алу жолымен және
банк карталарынан ақша жымқырады.
Алаяқтар көбіне құрбанына инвестиция салу, бәс тігу, ойын және лотереяны жарнамалайды.
Сонымен қатар, Қаржы нарығын
реттеу және дамыту агенттігімен бірге заңсыз онлайн несиелер бойынша
ақпарат алмасу туралы Меморандум
жасалған. Бұл интернет алаяқтарына қарсы жүргізіліп жатқан жұмыстардың маңызды бөлігі. Қазірдің
өзінде алдын алу шаралары оң нәтиже берген.
Жалпы айтқанда, интернет алаяқтықтың көбейіп кетуіне себепкер
болып жүрген жағдайлар аз емес.
Елімізде интернеттегі түрлі хабарландырулар бойынша тауар немесе
қызмет үшін алдын ала төлем алу
кеңінен етек жайып барады.
Кейбір тұрғындардың сеніміне кіре отырып, олардан қомақты
қаржыны алаяқтық жолмен алуға тырысады.
Жалпы
интернет
алаяқтық
жағдайының жартысы дәл осындай
жолмен жасалғанын назарға алуымыз қажет.
Сондай-ақ, микрокредиттік ұйымдардың сайттары арқылы онлайн қарыз рәсімдеу жағдайы кездеседі. Еліміздің ішкі істер министрлігі
мәліметі бойынша қарағанда, жыл

басынан бері осы тәсілді қолдану
арқылы алаяқтар 3 мыңға жуық қылмыс жасаған.
Қазіргі таңда қаржы пирамидалары өзін жоғары табысты инвестициялар саласындағы табысты ұйымдар
ретінде көрсетеді.
Өздерін жарнамалау мәселесіне
ерекше назар аударады. Бұл бағытты «инновациялық жоба», «жоғары
табысты бизнес», «табысқа кепілдік
береміз» деген жалған уәделерді үйіп-төгеді.
Осы
мақсатта
заңды
микроқаржылық ұйымдар, букмекерлік
кеңселер, тұтыну кооперативтерін
пайдалануға тырысады.
Қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылар әлеуметтік желі беттерінде қарқынды әрекет жасайды.
Белсенді жұмыс жүргізіп, онлайн-табыс немесе жоғары табысты
онлайн-жобаны ұсынады, танымал
мессенджерлерде чаттар құрып,
қатысушыларды түрлі ұтыс ойындарымен, сауалнамалармен және
басқа да маркетингтік амалдармен
тартады.
Нұржан Мелдебаев
Нұр-Сұлтан қаласы
Алматы ауданының №2
аудандық сотының судьясы

Алқабиге кандидаттарды іріктеу ерекшеліктері

Қазақстан
Республикасында
алқабилер сотының пайда болуытәуелсіздік алған кезден бастап
әлемдік талапқа сай құқықтық мемлекет құруға жасалған ұмтылыстың
нәтижесі.
Жалпы құқықтық мемлекеттің басты қағидаттары сот әділдігінің заң
шеңберінде атқарылуынан, сотқа
барша халықтың қолжетімділігінен
көрінеді.
Сол секілді халықтың сот төрелігін жүзеге асыруға қатысуы мемлекеттің демократиялық бағытта дамуының бірден-бір көрсеткіші болып
есептеледі. Өйткені бұл үрдіс онда
қабылданған шешімнің заңдылығы
мен қатар әділетті болуына да ықпал
етеді.
Егер
сотталушы
Қылмыстық
кодекстің өмір бойы бас бостан-

дығынан айыру немесе өлім жазасын кесу баптары бойынша жазаланса, онда сотталушының ісі
алқабилердің қатысуымен қаралады. Тиісті өтінішті күдікті қылмыстық
іспен танысу барысында жасай алады, не сотталушы алдын ала жасалатын тыңдаулар барысында, яғни
соттың негізгі талқылауы алдында
өз өтінішін білдіреді.
Алқаби - Сіздің Қылмыстық істер
жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттарында атқарғалы
отырған борышыңыз бен міндетіңіз
болып табылады.
Алдымен Алқаби ұғымына қысқаша түсінік бере кетейік.
Алқаби - соттың қылмыстық iстi
заңда белгiленген тәртiппен қарауына қатысуға шақырылған және
ант қабылдаған Қазақстан Респу-
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бликасының азаматы. Оларға Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексiнде белгіленген тәртіппен қылмыстық іс бойынша
сот төрелігін жүзеге асыруға қатысу
жөніндегі өкілеттіктер берілген және
бір-бірімен тең мәртебеге ие.
Ірiктеу процесiне Қазақстан Республикасы азаматтарының қатысуын қамтамасыз ету мақсатында
жергіліктi атқарушы органдар жыл
сайын алқабиге кандидаттар iрiктелетiн жыл алдындағы жылдың 1
желтоқсанына алқабиге кандидаттардың бастапқы, бiрыңғай және қосалқы тiзiмдерiн жасайды. Жергiлiктi атқарушы органдар мемлекеттік
органдардан, ұйымдар мен азаматтардан Алқабилер туралы Заңның
10-бабында белгіленген, алқабиге
кандидаттарға қойылатын талаптарға азаматтардың сәйкес келуiн
тексеру үшін қажет ақпаратты сұратуға құқылы. Алқабиге кандидаттардың тiзiмдерi әлiпбилiк тәртiппен жасалады. Тiзiмдерде алқабиге
кандидаттың тегi, аты, әкесiнiң аты,
туған жылы (жасы жиырма бесте
болса - қосымша күнi мен айы) және
тұрғылықты жерi көрсетiледi.
Кандидаттардың тiзiмдерiне енгізілмейтін адамдар: алқабилердiң
тiзiмдерiн жасау кезiнде жиырма бес
жасқа толмаған; өтелмеген не алынбаған сотталғандығы бар; сот әрекетке қабiлетсiз немесе әрекет қабiлетi шектеулi деп таныған адамдар;
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судьялар, прокурорлар, тергеушiлер,
адвокаттар, мемлекеттiк қызметшiлер мен әскери қызметшiлер, сондай-ақ құқық қорғау органдарының
қызметкерлерi;
психикалық,
мінез-құлықтық, оның ішінде психикаға
белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты бұзылушылықтарының (ауруларының) себебі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарында
есепте тұрған адамдар.
Бұл тізімге азаматтарды енгiзуге
шығу тегiне, әлеуметтiк, лауазымдық
және мүліктік жағдайына, жынысына,
нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiнге көзқарасына, нанымына тұрғылықты жерiне байланысты немесе кез келген
өзге мән-жайлар бойынша қандай да
бiр шек қоюға жол берiлмейдi, сондай-ақ қылмыстық iс бойынша сот iсi
жүргізілетін тiлдi бiлмейтiн адамдар;
өздерінің дене кемiстігі немесе психикалық кемiстiгi салдарынан алқабидiң мiндеттерiн атқаруға қабiлетсiз
адамдар; алпыс бес жастан асқан
адамдар; дiни қызметшiлер өздерiнiң
жазбаша өтiніші бойынша алқабиге
кандидаттардың тiзiмдерiнен алып
тасталады.
Ал Заңға сәйкес, алқабилердің
құқықтары және мiндеттерi келесідей: Алқаби - өзінің iшкi нанымы
бойынша iстiң мән-жайын өз бетiнше
бағалауға және алқабилер алқасының алдына қойылатын сұрақтарға
жауап беруге мүмкiндiк алу үшiн
сотта қаралатын дәлелдемелердi

зерттеуге қатысуға; процеске қатысушыларға төрағалық етушi арқылы
сұрақтар қоюға; заттай дәлелдемелердi, құжаттарды тексерiп қарауға,
жердi және үй-жайларды тексеріп
қарау ісіне, сот тергеуiндегi барлық
басқа да iс-әрекеттерге қатысуға,
сот отырысы кезiнде жазбалар жасауға құқылы.
Сонымен қатар, сот отырысында тәртiп сақтауға және төрағалық
етушiнiң заңды өкiмдерiне бағынуға; алқабидiң мiндеттерiн атқару
үшiн, сондай-ақ, егер сот отырысында үзiлiс жарияланған немесе істі
тыңдау кейiнге қалдырылған жағдайда, сот талқылауын жалғастыру үшін
сот көрсеткен уақытта келуге; сотқа
келуге мүмкiндiгi болмаған жағдайда, төрағалық етушiге келмеудiң себептерi туралы алдын ала хабарлауға мiндеттi.
Алқабилердің кәсіби соттардан
айырмашылығы, олар арнайы білім,
теорияға сүйенбей-ақ, істі мәнісі бойынша өмірлік тәжірибеге сүйеніп шешуге тырысады. Олар қоғам мен қарапайым халыктың мүддесін қорғайды және адамгершілік, ар-ождан,
мораль, тәжірибеге сүйеніп шешім
қабылдайды.
Бақыт Аманбайұлы Ермаханов
Батыс Қазақстан облысының
қылмыстық істер жөніндегі
мамандырылған ауданаралық
сотының судьясы
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Человек и Закон
Әдеп кодексінің нормаларын сақтау сот отырысын жүргізу мәдениетінің кепілі

Барлық деңгейдегі соттар, шын
мәнінде, тәуелсіз, ашық және кәсіби
болмаса, заң үстемдігін қамтамасыз
ету мүмкін емес – деп президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Жаңа Қазақстан: Жаңару мен жаңғыру жолы»
деп аталатын Қазақстан халқына
жолдауында тоқталып кеткендей,
судьялар үшін кәсіби құқықтық мәдениеттің маңызы ерекше, бұл заңдық
кәсібилік пен кәсіби әдептілікті ұштастыратын қасиет. Істерді қарау кезінде заңдарды бұлжытпай сақтау мен
сот процесін жүргізу мәдениеті өзара
тығыз байланысты.
Әрбір жеке судья - ол сот билігінің
бет бейнесі. Судьяға қарап жалпы
сот корпусының сапасына, деңгейіне
баға береді. Сондықтан судья өзінің
әрбір іс-әрекеті арқылы Қазақстанның сот корпусының беделін қалыптастыратын ұмытпаған жөн.
21 қараша 2016 жылы Астана қаласынада өткен VII Қазақстан Республикасы судьяларының құрылтайында Судьялық әдеп кодексі қабылданды.
Аталған әдеп кодексі Біріккен Ұлт-

тар Ұйымының Бас Ассамблеясының
Қарарымен мақұлданған Бангалорлық қағидаттарға негізінде қабылданды.
Сонымен қатар, Кодекс ережелерінің басым көпшілігі, Қазақстан
Республикасы
Конституциясының
77 бабында, және «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан
Республикасының 2000 жылғы 25
желтоқсандағы
Конституциялық
заңымен бекітілген судьялардың
тәуілсіздігі қағидасымен тікелей байланысты.
Судья әдебі кодексін қабылдаудың негізгі мақсаты - қоғамда биліктің сот тармағының өкілдері ретінде
судьялар туралы ерекше оң пікір қалыптастыру.
Судья сот отырысын қалай жүргізсе, азаматтардың сот жүйесіне деген
сенімі сол деңгейде қалыптасады.
Өйткені судья шешімді Қазақстан Республикасының атымен шығарады.
Судья өзінің әрдайым назарда
екенін, сот отырысында тараптардың оның әр қимылын, көзқарасын,

сөзін зерттеп, бағалайтынын есте
ұстауы керек. Оның мінез-құлқының
этикасына қойылатын талаптарда оның тепе-теңдігі, тыныштығы,
шыдамдылығы, төзімділігі туралы
ұғымдар болуға тиіс, бұл өз кезегінде судьяның бейтараптығы, объективтілігі және оның кәсібилігі туралы
куәландырады.
Судья, сот отырысына қатысушы тараптар өзінің әр қимылын,
әрбір әрекетін, көзқарасын жіті қадағалап отырғанын ұмытпауы тиіс.
Оның әдебіне қойылатын талаптар
оның ұстамдылығы, мәдениеттілігі,
байсалдылығы туралы ұғымдарды
қамтуы шарт, бұл өз кезегінде судьяның адалдығын, туралығын және
кәсібилігін білдіретін болмақ.
Сот этикасы сот отырысына қатысушылармен және сот ісін жүргізуге
тартылған адамдар тобымен өзара
қатынастарды реттейтін заңның іс
жүргізу нормаларын сақтаумен байланысты судьяның кәсіби қызметіне
ғана негізделеді.
Сот
отырыстарын
жүргізудің
жоғары мәдениеті, істің барлық мән

- жайларын дұрыс анықтау, заңды
шешімді дұрыс қабылдау және оны
түсіндіру судья жұмысының негізгі
көрсеткіші болып табылады.
Сондықтан әрбір судьяға өзінің
кәсібилігін, тәжірибесін көрсету және
қаралатын әрбір іске барынша назар
аудару қажет.
Сот отырысын жүргізу мәдениетін
арттыру сот төрелігінің тиімділігін
қамтамасыз етудің және сот билігінің
оң имиджін қалыптастырудың маңызды шарты болып табылады. Сот
төрелігін заңға дәл сәйкестікте жүзеге асыру сот шешімдерінің алдын
алу және тәрбиелік әсерін қамтамасыз етеді.
Сот
отырысының
мәдениеті тұрғысынан сот отырысының
уақтылы басталуынан бастап сот құжаттарын рәсімдеуге дейінгі барлық
нәрсе маңызды. Сот процестерінің
мәдениетін арттыру үшін соттың сыртқы жағдайының маңызы аз емес.
Бұл судьялардың, прокурордың, адвокаттың істі қарауға жақсы, адал
дайындығын және олардың істі терең білуін талап етеді. Іс қарау үшін

алынған сәттен бастап процессуалдық заң кейіннен тиісті сот актісін
шығару үшін оның материалдарын
мұқият және жан-жақты зерделеуді
міндеттейді.
Сотқа деген сенім - сот төрелігінің
маңызды негізі. Судья ерекше лауазымдық мәртебе иесі ретінде азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын,
бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауға бағытталған жұмыста
кәсібилік танытуы тиіс. Заңның барлық нормалары сақталған жағдайда
ғана соттарға деген сенімнің жоғары
деңгейін қамтамасыз етуге қол жеткізілетін болады.
Қымбат Алпысбаева
Нұр-Сұлтан қаласы
мамандандырылған
ауданаралық әкімшілік
сотының судьясы 		

Очередной спор с государственным органом урегулирован мирным способом
6 мая 2022 года ТОО «Е.» обратилось в суд с административным иском к государственному учреждению
«Министерство финансов Республики Казахстан» об оспаривании действий и понуждении к устранению
нарушений.
Требование мотивировал тем,
что, не согласившись аудиторским
отчетом Департамента, Товарищество выразило несогласие и направило возражение в Апелляционную
комиссию Министерства финансов
Республики Казахстан.
Однако ответчик фактически отписался от их жалобы, указав, что

нарушен порядок и сроки подачи
возражения, тем самым, не был предоставлен мотивированное решение
по существу обращения.
Истец просит решение об отказе в
рассмотрении возражения отменить
и обязать рассмотреть по существу
возражение к аудиторскому отчету.
В ходе примирительной процедуры судьей разъяснена возможность
завершить спор заключением соглашения о примирении, последствия
его заключения и преимущества.
В результате стороны пришли к
соглашению, по условиям которого
ответчик – в лице государственного

учреждения «Министерство финансов Республики Казахстан» обязуется в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О
государственном аудите и финансовом контроле» рассмотреть жалобу товарищества о несогласии с
аудиторским отчетом Департамента
внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан и предоставить по результатам рассмотрения
мотивированное решение.
Таким образом, благодаря реализации принципа активной роли
суда, участникам были разъяснены последствия, судьей высказано

предварительное правовое мнение
относительно возможного разрешения спора за короткий срок - 17 мая
2022 года утверждено соглашение
об урегулировании спора в порядке
медиации.
После заключения, подписания
соглашения и утверждения его судом, административный иск возвращен.
При этом следует отметить, что с
момента введение в действие АППК,
где предусмотрена возможность
применение медиации по делам с
участием государственных органов,
принципа активной роли суда на-

блюдается стремление ответчиков
не доводить спор до вынесения судебного акта по публично-правовым
спорам.
Очевидно, что разрешение конфликтов мирным путем является
наиболее взаимовыгодным способом урегулирования любых споров,
что в свою очередь уменьшает уровень конфликтности и позволяет избежать длительных судебных тяжб.
Сауле Кабидолдина
Судья СМАС
города Нур-Султана

Мал ұрлығына байланысты заңдағы өзгерістер

Ежелден қазақ халқының тұрмысы мал шаруашылығымен өте тығыз
байланысты, сондықтан да мал негізгі байлық болып есептелген.
Қазіргі уақытта да мал ұстап отырған ауыл тұрғындары қолдарындағы мал басын азайтпауға тырысады. Өйткені, бағып отырған малының тұрақты сақталуы отбасының
алдағы уақытта алаңсыз өмір сүре
алатындығының кепілі.
Заңға сай ешкім өз мал-мүлкінен
еріксіз айырылуға тиісті емес, меншік
құқығы заңмен қорғалуға жатады.
Бұрын мал ұрлаумен күресті мемлекет негізінен меншікті қорғайтын
қоғамдық қатынастарды реттейтін
заңнамаларды қолданып, оларды
басшылыққа алып жүргізіп келді,
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яғни, мал ұрлығы басқа ұрлық түрлерімен бірдей дәрежеленіп келді.
Соңғы кезге дейін мал ұрлағандар
неше рет ұсталса да сотқа дейін немесе сотта малдың иесіне келтірілген шығынды малмен немесе ақшалай құнын қайтарып, жәбірленушімен
татуласқан жағдайда, қылмыстық
жауаптылықтан босатылатын. Салдарынан мал ұрлығы тыйылмай,
мал ұрлығын оңай олжа табу мақсатына айналдырып алғандар қылмыс
жасауды жалғастырып, құрықталған
жағдайда жәбірленушімен татуласып, қайтадан жазадан құтылып кететін.
Қолданыстағы заңнаманың осындай осал тұстарын жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасының
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Қылмыстық кодексіне (бұдан әрі –
ҚК) бірқатар өзгерістер енгізілді.
2020 жылдың 1 шілдесінен бастап
мал ұрлығы басқа ұрлықтардан
бөлек ҚК-тің 118-1 бабымен саралануға жатады. Осы баптың ескертпесінде мал деп ірі қара мал, жылқылар мен есектер, түйелер, ұсақ мал,
шошқалар саналатыны көрсетілген.
Тиісінше мал ұрлығы үшін қолданылатын қылмыстық жаза да қатаңдатылды.
ҚК-тің
188-1-бабының
бірінші
бөлігімен бөтеннің малын жасырын жымқырғаны үшін оны жасаған
адам мүлкі тәркіленіп, үш мың айлық
есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не бес жылға
дейiнгі мерзімге бас бостандығын
шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
Егерде осындай қылмыстық құқық
бұзушылық алдын ала сөз байласу
арқылы адамдар тобымен; ірi мөлшерде жасалған жағдайда мүліктi
тәркiлеумен үш жылдан жеті жылға
дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан
айыру жазасы осы баптың екінші
бөлігінде көзделген.
Аталған баптың үшінші бөлігіне сай, егер бірнеше рет; тұрғын
үй-жайдың, кәсіпорынның, ұйымның,
мекеменің, мал қораның, қашаның
немесе өзге де қойманың ауласы-

на кiрумен жасалған мал ұрлығы
анықталса – кінәлі тұлға мүлкi тәркiленіп, бес жылдан он жылға дейiнгi
мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
Осы баптың төртінші бөлігінде
көрсетілген әрекеттер, яғни қылмыстық топ жасаған; аса iрi мөлшерде
жасалған мал ұрлығы –мүлікті тәркiлеу қолданыла отырып, жеті жылдан он екі жылға дейiнгi мерзiмге бас
бостандығынан айыруға әкеп соғады.
Сонымен қатар, екі тараптың татуласуына байланысты қылмыстық
жауаптылықтан босатуды көздейтін
ҚК-тің 68-бабына да өзгерістер енгізілді.
Бұл өзгерістер қайтадан қасақана қылмыс жасаған адамдардың
жазадан құтылу мүмкіндігін шектейді, себебі, аталған баптың ережелері бұрын жасаған қылмысы үшін
тараптардың татуласуына байланысты қылмыстық жауаптылықтан
босатылғаннан кейін қылмыстық жауаптылыққа тартудың ескіру мерзімі
ішінде қайтадан қасақана қылмыс
жасаған адамдарға қолданылмайды.
Мысал ретінде төмендегі қылмыстық істің мән-жайын келтіруге болады.
Сырым аудандық сотымен 15
наурыз 2022 жылы ҚР ҚК-нің 188-1
бабының 3-бөлігінің 2 тармағымен
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азамат О.-ға қатысты қылмыстық іс
қаралды. Ол бөтеннің малын мал қораға кіру арқылы ірі мөлшерде жасырын жымқырған деп күдіктелген. Істі
қарау нәтижесінде сот сотталушының аталған қылмыстық құқық
бұзушылықты жасағаны дәләлденген және оның әрекеті дұрыс сараланған деп тапты. О.-ның жасаған
қылмыстық әрекеті ауыр қылмыстар
санатына жатады. Ол бұрын бір
рет жасаған қылмысы үшін тараптардың татуласуына байланысты
қылмыстық жауаптылықтан босатылған. Соңғы мал ұрлығын қылмыстық жауаптылыққа тартудың ескіру
мерзімі ішінде жасаған. Сондықтан,
жоғарыда аталған өзгерістерге сай,
жәбірленушінің малы қайтарылған
бола тұра, оған 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Жазасын сот үкіміне бойынша
қылмыстық-атқару
жүйесінің қауіпсіздігі орташа мекемесінде өтейді.
Мал ұрлығының жолын кесу үшін
құқық қорғау органдары ғана емес,
мал иелері де сақтығын күшейтуі қажет.
Б.Е.Баймуханова
Батыс Қазақстан облысы
Сырым аудандық сотының
төрағасы
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Человек и Закон

Какие ошибки часто допускают предприниматели при заполнении налоговых отчетов

Что такое камеральный контроль,
какие ошибки и нарушения часто
допускаются налогоплательщиками
при заполнении налоговой отчетности расcказали в Комитете государственных доходов МФ РК.

На сегодняшний день налоговые органы все активнее применяют дистанционные меры контроля, одним
из которых является камеральный
контроль.
Камеральный контроль строится

на анализе и сличении различных
источников данных со сведениями,
отраженными в налоговых декларациях.
Однако, нередки случаи, когда налогоплательщики ввиду некорректного
отражения данных в декларациях
допускают расхождения, вследствии
которых направляется уведомление
по камеральному контролю.
К наиболее частым ошибкам, допускаемыми
налогоплательщиками,
относятся ошибки следующего характера.
Некорректное заполнение и выписка
электронных счет – фактур:
• ошибочное указание кодов иностранных валют;
• не корректное отражение оборотов
по реализации товаров, работ и услуг;
• не указывается категория постав-

Аким Жамбылской области провёл совещание
по проблемным вопросам в региональном ДП
Аким Жамбылской области
Нуржан Нуржигитов посетил Департамент полиции Жамбылской
области. Он ознакомился с материально-техническим обеспечением Центра оперативного
управления. Главе региона была
продемонстрирована работа системы видеонаблюдения.
Затем он осмотрел фронт-офис, тир, ознакомился с условиями хранения оружия и боеприпасов.
В этот же день с участием
акима области состоялось совещание, в ходе которого обсужден
ряд проблемных вопросов. Один
из них - нехватка кадров.
Также были подняты вопросы, касающиеся обследования
улично-дорожной сети города
Тараз. В 2022 году на территории
города планируется установить
48 камер «Сергек».

⁃Как вы все знаете, в сервисной модели ключевая роль
отведена участковому инспектору как связующему звену между
полицией и обществом. Всего
на территории областного центра расположено 30 участковых
пунктов полиции, закреплено
138 участковых инспекторов полиции, 29 помощников УПИ. По
норме, на каждого из них количество населения на закреплённом
за ними участке не должно превышать 3200 человек. Однако
им приходится охватывать в два
раза больше, - рассказал начальник Департамента полиции Жамбылской области генерал-майор
полиции Арманбек Баймурзин.
Отдельный блок обсуждений
был посвящен работе ювенальной полиции и вопросам создания безопасной образовательной среды в рамках программы

мами;
• не оформление возвратов по чекам.
Таким образом, от соблюдения простых правил заполнения ЭСФ, корректного и полного отражения всех
необходимых данных в налоговой
отчетности зависит количество направляемых в адрес налогоплательщиков уведомлений камерального
контроля. Такие уведомления могут
быть направлены в пределах сроков
исковой давности.
В связи с чем, Комитет государственных доходов рекомендует налогоплательщикам быть внимательными
при декларировании своих налоговых обязательств.
Управление государственных
доходов по Есильскому району
г.Нур-Султана

По вопросу изменения месячного расчетного
показателя с 1 апреля 2022 года

«Цифровой Казахстан».
Всего в школах города установлено 2027 камер видеонаблюдения. Во всех школах есть
тревожная кнопка.
По итогам совещания Нуржан Молдиярович дал конкретные поручения руководителям
управлений акимата области, которые также принимали участие
во встрече.
В завершение своего рабочего визита аким области пожелал
сотрудникам полиции успехов
в работе и отметив их важную
роль в обеспечении безопасности, указал на необходимость
постоянного повышения доверия
населения к полиции.
Пресс-служба
ДП Жамбылской области

щика и покупателя товаров, работ и
услуг (экспедитор, лизингодатель и
другие категории);
Некорректное заполнение и не предоставление налоговых деклараций:
• арифметические ошибки при заполнении декларации;
• заполнение и отправка нулевых
либо пустых деклараций;
• двойное направление идентичных
деклараций;
• некорректный перенос данных из
деклараций предыдущих лет (остатки товаров, убытки, стоимостной баланс групп (подгрупп)),
Нарушение порядка применения
контрольно-кассовой машины при
осуществлении денежных расчетов:
• невыбитие контрольно-кассовых
чеков при реализации товаров, работ, услуг;
• выбитие чеков с ошибочными сум-

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует,
что в апреле т.г. Правительством Республики Казахстан совместно с Национальным
Банком РК принято решение об уточнении показателей за 2022 год в рамках Прогноза
социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы.
Так, коридор инфляции на 2022 год увеличен с 4-6% до 8-10%, т.е. рост инфляции
составил 4%.
В этой связи, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 мая 2022 года
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы» с 1 апреля 2022 года увеличены месячный расчетный показатель с 3 063 тенге до 3 180 тенге и величина прожиточного минимума с
36 018 тенге до 37 389 тенге, применяемые для исчисления всех социальных выплат.
С учетом этого, с 1 апреля 2022 года размеры пенсионных выплат и пособий повышены дополнительно на 4%.
В совокупности в 2022 году рост пенсионных выплат к предыдущему году составляет 11% (с опережением уровня инфляции на 2%), базовой пенсионной выплаты и
пособий – 9%.
Для штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством РК будет применяться МРП, установленный с 1 января 2022 года в размере
3 063 тенге.

Мультфильмы Nickelodeon теперь на казахском языке

В Службе центральных коммуниВ рамках объявленного Главой
каций при Президенте РК презенто- государства Года детей, у жителей
ван новый канал NICKELODEON HD Казахстана появилась возможность
на казахском языке.
просмотра любимых мультфильмов

телеканала «Nickelodeon» на государственном языке.
Проект по переводу популярных
детских каналов с мультипликацией
на казахский язык, инициированный
МИОР РК в 2021 году внесет значительный вклад в развитие подрастающего поколения.
На брифинге выступил вице-министр информации и общественного
развития РК Данияр Кадыров: «Министерство реализует масштабный
проект. Запуск нового канала на казахском языке будет способствовать
повышению интереса у детей к государственному языку и его правильному использованию, а также иметь
воспитательное значение для подрастающего поколения» - отметил
Д.Кадыров.

Также, вице-президент телеканала «Nickelodeon» по развитию
детских и развлекательных брендов в странах СНГ и Балтии – Мария Косарева отметила, что зрители
«Nickelodeon» будут развивать эмоциональный интеллект благодаря
интересным программным блокам
канала. Это в свою очередь даст
возможность быстрее освоить государственный язык детям, в том числе разных этносов.
«Мы благодарим коллег за поддержку в запуске и надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках информирования
абонентов»,- поблагодарила Мария
Косарева.
Напомним, при выборе каналов
принималось во внимание итоги со-

циологических опросов и популярность транслируемых мультфильмов
среди детей.
Так,
к
примеру
бренды
«Nickelodeon» совокупно представлены в почти 180 странах мира, а их
персонажи говорят на более чем 40
различных языках.
Программные блоки канала состоят из мультипликационных фильмов и телесериалов, развлекательных, спортивных и музыкальных программ.
В настоящее время новый канал
«Nickelodeon HD» выходит в эфир у
кабельных операторов Алма ТВ и
TV Commerce, работа с остальными
операторами продолжается.
МИОР РК

АДС Сапа мультидисциплинарная инжиниринговая компания, специализирующаяся в области технического и авторского надзора, технического обследования, управления проектом, экспертизой в промышленной безопасности, лабораторных испытаний, аутсорсинг инженерных специалистов. Мы сотрудничаем с
клиентами в разнообразных и амбициозных проектах, объединяя идеи, решения, реализацию.
г. Нур-Султан, ул.Кенесары 25, офис 302,306,307, ads_sapa@mail.ru,
8 775 567 8899, 8 771 666 5550, http://adssapa.kz
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