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Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаттары
Үкімет сағатында Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің
ақпаратын талқылап, жеке сот атқарушылық институтының тиімділігін
арттыру мен оны дамыту, сот шешімдерінің орындалуын қамтамасыз
ету мақсатында
ҰСЫНАДЫ:
Қазақстан Республикасының Үкіметі:
1. Мемлекеттік органдардың атқарушылық іс жүргізуді жүзеге
асыру кезінде жеке сот орындаушыларымен іс-қимылының тиімділігін
арттыру жӛнінде шаралар қабылдасын.
2. Мемлекеттік сот орындаушылары қызметін кезең-кезеңмен
қысқарту жағдайында ауылдық жердегі жеке сот орындаушысының
кӛрсетілетін қызметтеріне халықтың қол жеткізу проблемаларымен
байланысты тәуекелдерді жою жӛнінде шаралар кешенін қабылдасын.
3. Атқарушылық іс жүргізу органдарының автоматтандырылған
ақпараттық жүйесін «электрондық үкімет» сыртқы шлюзі арқылы екінші
деңгейдегі банктердің, Қаржы министрлігі Қазынашылығының, Ішкі
істер министрлігінің дерекқорларымен, басқа да мемлекеттік
органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграцияласын.
4. Балаларын күтіп-бағуға қаражатты тӛлеу жӛніндегі міндетін
орындаудан ата-аналары жалтарып жүрген кәмелетке толмаған
балаларға алименттер тӛлеу үшін қор құрудың орындылығы туралы
мәселені зерделесін.
Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты:
1. Мыналарды:
- сот орындаушыларының әрекеттеріне шағым жасау туралы
ӛтініштерді;
- сот орындаушыларының қаулыларын санкциялау;
- борышкердің мүлкін ӛндіріп алуды қолдану туралы сот
орындаушыларының ұсыныстарын;
- сот актілерін орындаудың тәсілі мен тәртібін ӛзгерту туралы
ұсыныстарды;

- сот актісін түсіндіру туралы ұсыныстарды қараудың сот
практикасын жинақтап қорытсын.
2. Сот практикасын жинақтап қорыту нәтижелері бойынша
Жоғарғы соттың нормативтік қаулысын қабылдаудың орындылығы
туралы мәселені қарасын.
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы:
1. Ішкі істер, әділет министрліктерімен және Жоғарғы сотпен
бірлесе отырып, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің
139 және 430-баптарында кӛзделген қылмыстар туралы істерді тергептексеру және сотта қарау практикасын жинақтап қорытсын және құқық
бұзушыларды жауаптылыққа тартуды қамтамасыз ету бойынша
қажетті шаралар кешенін қабылдасын.
2. Сот орындаушыларының қалыпты қызметіне ықпалды азайту
мақсатында атқарушылық іс жүргізудің заңдылығын прокурорлық
қадағалауды зерделесін.
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі:
1. Жеке сот орындаушыларының республикалық палатасымен
ӛзара іс-қимыл жасау үшін сот және ӛзге де актілерді орындаудың
жекеше моделін табысты дамыту мақсатында:
- сот орындаушыларының кӛрсетілетін қызметтерінің халыққа
қолжетімділігін қамтамасыз етсін;
- жеке сот орындаушылары институтының қызметі мен оны
дамыту туралы кеңінен ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізсін.
2. Қолданыстағы заңнамаға мониторинг жүргізсін және
халықаралық тәжірибені ескеріп, тиісті заңнамалық актілерге, оның
ішінде:
1) алименттік және басқа да әлеуметтік маңызы бар іс жүргізу
бойынша сот актілерін орындау кезінде мемлекеттің жеке сот
орындаушыларына ӛтемақы тӛлеуін;
2) атқарушылық іс жүргізуде медиацияны қолдануды;
3) халықаралық тәжірибені ескере отырып, жеке сот
орындаушыларының қызметіне ақы тӛлеу жүйесін жетілдіруді;
4) атқарушылық құжатты толық орындағанға дейін мемлекеттік
кӛрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін алуда борышкерді
шектеуді кӛздейтін түзетулер енгізу қажеттілігін зерделеуді;
5) жеке сот орындаушыларына қолданылатын тәртіптік жазалар
жүйесін жетілдіруді кӛздейтін заңнамалық актілерге түзетулер енгізу
қажеттілігін зерделесін.
3. Атқарушылық іс жүргізуде ІТ-технологияларды
барынша
қолдануды қамтамасыз етсін.
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Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі:
1. Атқарушылық іс жүргізуді жүзеге асыру кезінде мәжбүрлеу
шараларын
қолдану
жӛніндегі
жеке
сот
орындаушылары
қаулыларының тиісінше орындалуын қамтамасыз етсін (борышкерді
іздестіру, мәжбүрлеп келтіру, автокӛлік құралдарын ұстау және т.б.).
2. Ӛз құзыреті шегінде борышкердің жалақысы мен кірісіне
ӛндіріп алуды қолдану арқылы әкімшілік айыппұлдарды салу туралы
қаулылар мен нұсқамалардың орындалуын қамтамасыз ету жӛнінде
шаралар қабылдасын.
Жеке сот орындаушыларының республикалық палатасы
1. Жеке сот орындаушыларының атқарушылық іс жүргізуді жүзеге
асыру кезінде сот, құқық қорғау және басқа да мемлекеттік
органдармен тиімді ӛзара іс-қимыл жасауын қамтамасыз етсін.
2. Жеке сот орындаушыларын әдістемелік қамтамасыз ету және
олардың біліктілігін арттыру, оның ішінде оларды мамандандыру
бойынша шараларды жетілдірсін. Атқарушылық іс жүргізу саласында
белсенді имидждік саясатты жүргізсін.
3. Мүдделі органдармен ӛзара іс-қимыл жасау үшін:
- сот және ӛзге де актілерді ерікті түрде орындауды насихаттау
жӛнінде кең ауқымды акциялар жүргізу;
- халыққа сот және ӛзге де актілерді орындамаудың ықтимал
салдары туралы хабарлау;
- телевизияның, радионың, интернет-ресурстардың және басқа
да бұқаралық ақпарат құралдарының мүмкіндіктерін пайдалана
отырып, белсенді құқықтық түсіндіру жұмысын жүргізу арқылы
атқарушылық іс жүргізуді ақпараттық сүйемелдеуді қамтамасыз етсін.
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