
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 се-
беп түрлерін жою және мақсатқа қол жеткізу үшін барлық күш жігерді сала-
ды.  

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 шарттар нормаларын орындаумен 
қамтамасыз етіледі.  Бүгінгі күнгі дүниежүзілік стандарттарға сәйкес сот жүйесі 
қазақстандық қоғамда бас кепіл және заңдылық тірегі болып табылғандықтан және 
берілген процесстерден алыстамай уақыт еншісінде дамуы, сот жүйесінің тұрақты 
реформалау Қазақстанның алға құқықтық дамыған мемлекет болып алға жылжу-
ын көрсетеді. 

Қазақстан Республикасы сот жүйесін реформалауда белгіленген көптеген 
мақсаттардің бірі: 1) соттардағы қағаз құжатайналымды минимумға дейін қысқарту,  
2) қазақстандық сот өндірісін максималды 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 байла-
нысын 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 автомат-
ты 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 жазбасы-
мен іске қоса беріледі, сондықтан-да сот отырысы басталмас бұрын іс бойын-
ша 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 хаттама-
да белгіленеді. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасы соттары сот отырысы залда-
рында 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 бойынша 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, ҚР сот 
жүйесіне барлық әлемдік қоғамдыстық сенімін арттырады.      

ШҚО Риддер қал. әкімшілік құқық  бұзушылықтар жөніндегі 
мамандандырылған соты кеңсесінің бас маманы Тубеков М.Н.

Жеке тұлғалардың әкімшілік 
өндірістегі заңды өкілдері

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы Кодексінің 746 бабына сәйкес әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы іс бойынша өндіріс жүргізуге қатысты  
немесе өз құқықтарын өздігінен іске асыруға мүмкіндіктен 
айрылған физикалық немесе психикалық жағдайы бойынша 
жеке тұлғаның құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды 
олардың заңды өкілдері жүзеге асырады.  

Жеке тұлғаның заңды өкілдері деп ата-аналары, асырап алушы-
лар, қамқоршы  және басқа да олардың асыруында болған тұлғалар 
болып табылады. Осылай бола тұра, туысқандық байланыстар не-
месе жеке тұлғаның заңды өкілдері болып табылатын тұлғалардың 
өкілеттіліктері Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген 
құжаттармен расталады.  

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша өндіріс 
жүргізілуге қатысты жеке тұлғаның заңды өкілдеріне әкімшілік құқық 
бұзушылықта тартылған әкімшілік ұстау сәтінен іске қатысуға, не-
месе әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтыру кезінде 
жол беріледі. 

        Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша өндіріске 
қатысты жеке тұлғаның немесе жәбірленушінің заңды өкілдері олар-
мен танылған тұлғаларға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық тура-
лы Қазақстан Республикасы Кодексімен көзделген құқы берілген 
және жауапкершілік етеді.   

Он сегіз жасқа толмаған тұлғамен жасалған әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы істі қарау кезінде оның заңды тұлғасының 
қатысуы міндетті түрде. Кәмелетке толмаған тұлғаның келуден жал-
таруы кезінде, ол ішкі істер органдары еріксіз келтіруге жатады.  

ШҚО Риддер қал. әкімшілік құқық  бұзушылықтар 
жөніндегі мамандандырылған соты кеңсесінің бас маманы 

Тубеков М.Н.
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Осторожно,  мошенники ! 
Вопрос борьбы с интернет – мошенничествами 

остается одним из актуальных в обеспечении без-
опасности граждан нашего города.

Будьте бдительны, запомните несколько правил безопас-
ности для того чтоб не стать жертвой мошенников.

– не следует делать покупки у сомнительных продавцов 
через Интернет. Чтобы не стать жертвой мошенников, при-
обретайте товары в официальных Интернет-магазинах, а 
оплату проводите только на защищенных сайтах с протоко-
лом https;

– получив сообщение или звонок якобы от «сотрудника» 
банка, что ваша карта заблокирована, либо на вас пытают-
ся оформить онлайн-кредит мошенники и вам необходи-
мо выполнить ряд операций, не следуйте указаниям лже-
оператора, перезвоните в банк и сообщите о факте службе 
безопасности. Никогда и никому не сообщайте CCV-код с 
оборотной стороны банковской карты и секретные коды, ко-
торые приходят вам в SMS от банка, не предоставляйте пер-
сональные данные;

– не открывайте подозрительные ссылки из SMS, мессен-
джеров, электронной почты, не нажимайте на баннеры на 
сайтах – вы рискуете установить вредоносное программное 
обеспечение на свое устройство. После этого мошенники 
могут получить доступ к вашим личным данным – с вашей 
банковской карты или мобильного счета могут быть списа-
ны деньги, а также получены пароли от социальных сетей и 
электронных почтовых ящиков;

– не верьте сообщениям с предложениями о компенсаци-
ях от банков и компаний, о победе в конкурсах, в которых вы 
не участвовали;

– получая подозрительные звонки, SMS-сообщения, 
электронные письма или сообщения в мессенджерах от 
«родственников» о том, что кто-то попал в беду и нужна по-
мощь, или от «сотрудников» правоохранительных ведомств, 
требующих взятку за то, чтобы отпустить задержанного род-
ственника – проверьте эту информацию, позвонив близкому 
человеку.

Помните, сотрудники банка никогда не потребуют от вас 
предоставления персональных данных.

Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенни-
ков!

(ОВД г.Риддер


