
Қазақстан Республикасы сот жүйесіндегі 
электронды сот әділдігі

Саясаты күшті, экономикасы дамыған және құқықтық мемлекет құру түрінде қазақстандық 
қоғам алдында, оның барлық саналы мүшелері, заңды және жеке тұлғалар осы мақсатқа жету 
жолына кедергі болатын барлық себеп түрлерін жою және мақсатқа қол жеткізу үшін барлық 
күш жігерді салады.  

Қазақстан Республикасындағы сот билігі  мемлекет атынан жүзеге асыралады, және де алдымен 
азаматтар және ұйымдардың құқықтары мен еркіндіктері заңды мүдделерін қорғауға бағытталған, 
осылай бола отырып Конституция, заңдар, өзге де нормативтік-құқықтық актілер, халықаралық шарт-
тар нормаларын орындаумен қамтамасыз етіледі.  Бүгінгі күнгі дүниежүзілік стандарттарға сәйкес сот 
жүйесі қазақстандық қоғамда бас кепіл және заңдылық тірегі болып табылғандықтан және берілген про-
цесстерден алыстамай уақыт еншісінде дамуы, сот жүйесінің тұрақты реформалау Қазақстанның алға 
құқықтық дамыған мемлекет болып алға жылжуын көрсетеді. 

Қазақстан Республикасы сот жүйесін реформалауда белгіленген көптеген мақсаттардің бірі: 1) 
соттардағы қағаз құжатайналымды минимумға дейін қысқарту,  2) қазақстандық сот өндірісін максимал-
ды қолжетімді, ашық және айқын ететін , және де бюджет қаражатын маңызды үнемдеуді жүзеге асыруға 
жол ашатын инновациялық IТ – технологияларын жаппай енгізу, 3) жемқорлыққа қарсы құрамдас 
ретінде процессуалдық байланыстардың сот процессіне қатысушылармен байланысын толықтай жою,   
4) сот әділдігі атқарылу сапасын жақсарту мақсатында судьяларға біркелкі жүктеме және тағы басқа.  

Енді « прозадан »  « ақиқатқа » көшелік.  
Біріншіден, Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық актілеріне өзгерістер мен қосымшаларды 

енгізуге байланысты, заңды және жеке тұлғалармен, мемлекеттік органдар және ұйымдармен  әр түрлі 
хат-хабарларды жолдау көзделген, және де өкілдер мен адвокаттармен тек пошта байланысы арқылы 
емес, қолма-қол немесе арнайы фельдъегерлік байланыс арқылы және Қазақстан Республикасы сот 
жүйесінің негізгі  электрондық сервисі « Сот кабинеті » арқылы жолданады.    

Екіншіден, судьяларға біркелкі жүктеме және сот әділдігі атқарылу сапасын жақсарту мақсатында, 
оған қоса сот процессіне қатысушылармен процессуалдық байланыстарды түбегейлі жою, сотқа қарау 
үшін жолданған істерді автоматты түрде бөлу  жемқорлыққа қарсы құрамдас ретінде пайдаланылады.   
Сотқа қарау үшін жолданған істі автоматты бөлу кезінде, оператор-маман компьютерлік бағдарламамен 
талап етілетін барлық мәліметтерді енгізеді, ал ол болса өз кезегінде, адами қателіктердің алдын-алып 
автоматты режимде, оған енгізілген парамертлер бойынша келетін судьяға істі бөледі.  

Үшіншіден, сот процессінің барлық сатысында басынан аяғына дейін, міндетті түрде оның аудио және 
бейне түсірілімі өндіріледі, ал DVD-диск  оның жазбасымен іске қоса беріледі, сондықтан-да сот оты-
рысы басталмас бұрын іс бойынша төрағалық етуші процесске қатысушыларға ол туралы ескертеді. 
Техникалық құралдарды пайдаланумен сот отырысын жазу туралы ақпарат іс бойынша төрағалық 
етуші және сот отырысының хатшысымен жазбаның тиісті сапасын, бейнежазбаны қарау, тақырыпты 
тыңдаудан соң қол қойылатын қысқа хаттамада белгіленеді. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасы сот-
тары сот отырысы залдарында сот қызметкерлерін ғана емес, іс бойынша қатысушы тараптарды 
тәртіпке әкелетін сапалы деңгейдегі сот отырысы барысын жазуға қол жеткізетін жаңаша құрал-жабдық 
орнатылған.

Қазақстан сот өндірісіне инновациялық ақпараттық IT-технологияларды кеңінен енгізу бойын-
ша Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жұмысы тұрақты жалғасын табуда, ол өз тарапынан 
әлемнің 30 дамыған елдері қатарына енуге маңызды қадам болып табылады, және де заңды және 
жеке тұлғалармен, Қазақстан Республикасы сот жүйесіне барлық әлемдік қоғамдыстық сенімін арт-
тырады.

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік соты кеңсесінің бас маманы 
Тубеков М.Н.  
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Судьба Президента
Бывший президент США Дональд Трамп в понедель-

ник, 25 января, открыл офис в Палм-Бич во Флориде в 
качестве места для будущих публичных выступлений. 
Об этом со ссылкой на релиз «офиса» сообщает The 
Hill.

«В ответственность офиса будет входить корреспонден-
ция Трампа, его публичные появления и выступления, обще-
ственная и пропагандистская активность, направленная на 
продвижение интересов США и повестки администрации 
Трампа», — говорится в документе.

В сообщении также отмечается, что «президент Трамп всег-
да и навсегда будет защитником американского народа».

В прощальном слове в свой последний день на посту пре-
зидента 20 января Трамп заверил своих сторонников, что 
продолжит политическую деятельность. Бывший глава госу-
дарства не появлялся на публике с тех пор, как прилетел в 
тот же день в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

25 января члены палаты представителей конгресса США пе-
редали в сенат резолюцию об импичменте экс-президента.

13 января палата представителей конгресса США прого-
лосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за 
«подстрекательство к мятежу».

Пелоси подписала статью об импичменте. В случае ут-
верждения сенатом решения об импичменте на голосование 
вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь. Процесс по 
импичменту Трампа начнется в сенате 8 февраля.

Электронный информационный сервис 
Верховного Суда РК «Судебный кабинет»

В свете, поставленных перед казахстанским обществом, целей и задач в виде построения 
политически сильного, экономически развитого и правового государства все его сознатель-
ные члены, как то физические и юридические лица, негосударственные и государственные 
органы  прилагают все усилия для осуществления задуманного и искоренения различного 
рода причин, препятствующих достижению этого.

Судебная власть в Республике Казахстан осуществляется она от имени государства и  направлена, 
прежде всего, на защиту  прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечивая при 
этом исполнение норм Конституции, законов, иных нормативных  и правовых актов, международных до-
говоров и т.п. Постоянное реформирование судебной системы в соответствии с передовыми мировыми 
стандартами показывает движение Казахстана вперёд                    к развитому правовому государству, а 
так как судебная система является главным гарантом и опорой законности в казахстанском обществе, 
тоникогда не останется в стороне от данных процессов, а развивается, согласно реалиям времени. 

Одной из многочисленных целей, определённых реформированием судебной системы Республики 
Казахстан, является - сокращение до минимума бумажного документооборота в судах и повсеместное 
внедрение инновационных IT-технологий, делающих казахстанское судопроизводство максимально до-
ступным, открытым и прозрачным, а также позволяющим осуществлять значительную экономию бюд-
жетных средств.  

Теперь, от « прозы » перейдём к « хлебу насущному ». 
Во-первых, в связи с внесенными в нормативно-правовые акты Республики Казахстан  изменения-

ми и дополнениями, предусмотрена возможность отправки в суды различного рода корреспонденции 
физическими и юридическими лицами, государственными органами и организациями, а также их пред-
ставителями и адвокатами не только посредством почтовой связи, нарочно или специальной фельдъе-
герской связью, но и через различные электронные информационные сервисы.

Во-вторых, внедрение электронного информационного сервиса Верховного Суда Республики Казах-
стан « Судебный кабинет » способствует снятию бюрократических барьеров, минимизации контактов 
сотрудников судебной системы с гражданами, общей  и широкой  доступности населения к необходи-
мой информации , так как он является своего рода единым окном доступа граждан  к онлайн-сервисам 
судебных органов.

В-третьих, чтобы воспользоваться электронным информационным сервисом Верховного Суда Ре-
спублики Казахстан « Судебный кабинет » : а) необходимо получить электронную цифровую подпись 
Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан ( ЭЦП НУЦ РК ), б) после получения 
ЭЦП НУЦ РК, гражданин ( его представитель ) или юридическое лицо ( его представитель ) регистри-
руются в электронном информационном сервисе Верховного Суда Республики Казахстан « Судебный 
кабинет », ознакамливаясь с условиями пользовательского соглашения, принятие которого означает 
их согласие на получение судебных актов, извещений, оповещений, писем и т.п. в электронном виде, 
в) авторизация в электронном информационном сервисе Верховного Суда Республики Казахстан « Су-
дебный кабинет » осуществляется по ИИН (  БИН ) и паролю, устанавливаемого пользователем.

В-четвёртых, основным преимуществом электронного информационного сервиса Верховного Суда 
Республики Казахстан « Судебный кабинет » является то, что пользователь, имея компьютер ( мобиль-
ный телефон ) с доступом в интернет, ЭЦП НУЦ РК, может в любое время суток направлять в суд не-
обходимые документы и моментально получать в электронном виде талон об их отправке, в котором 
указываются наименование суда, дата и время отправки. 

В-пятых, пользователь электронного информационного сервиса Верховного Суда Республики Ка-
захстан « Судебный кабинет » может самостоятельно контролировать соблюдение процессуальных 
сроков рассмотрения дела и идти в суд уже в назначенный день и на назначенное время.

Главный специалист канцелярии Специализированного административного суда 
г. Риддер Тубеков М.Н.

Баспасөз хабарлама
Риддер қаласы бойынша мемлекеттік кірістер 

басқармасы жалпыға бірдей декларациялау шеңберінде 
Қазақстан Республикасының азаматтары үшін кең 
ауқымды түсіндіру жұмыстарын қамтамасыз ету мақсатында, 
оның ішінде 250.00 нысандағы жеке тұлғалардың активтері 
мен міндеттемелері туралы декларацияны толтыру бойынша 
ZOOM бағдарламасында конференция құрды.

Конференцияның идентификаторы «215 547 9167». ZOOM 
конференциясына «123456» паролін қолдана отырып, кез 
келген адам қосыла алады және қызығушылық тудырған 
сұрақтарын қоя алады. Конференция әр сәрсенбі күні сағат 
11:00-ден 11:30-ға дейін жұмыс істейді, «сұрақ-жауап» фор-
матында түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Спикерлер-Берга-
лиев Асет Серикханович  және Хамитов Заңғар Аскарович. 

Пресс-релиз
Управление государственных доходов по городу Рид-

дер в целях обеспечения широкомасштабных разъяс-
нительных работ для граждан Республики Казахстан 
в рамках всеобщего декларирования, в том числе по запол-
нению Декларации  об активах и обязательствах физическо-
го лица формы 250.00  создал конференцию в программе 
ZOOM. 

Идентификатор конференции «215 547 9167». В конфе-
ренцию ZOOM может подключиться каждый желающий, ис-
пользуя пароль «123456» и задать интересующий  вопрос.  
Конференция действует каждую среду с 11:00 до 11:30 ча-
сов, будут проводиться разъяснительные работы в формате 
«вопрос-ответ». Спикеры - Бергалиев Асет Серикханович и 
Хамитов Зангар Аскарович.


