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КІРІСПЕ

Қазіргі уакытта Қазақстан Республикасьшда ұлттық кұкықтық 
жүйе реформалалг кезеңін бастан өткеріп жатыр. Атқарудың тиімді 
жүйесін қалыптастыру -  бұл өзінің шешімін тапқанға дейін 
мемлекет тарапынан азаматтар мен ұйымдардьщ қүқьиқтары мен 
заңды мүдделерін қорғау жөнінде конституциялық кепілдік беру 
мүмкін емес кезек күттірмейтін міндеттердің бірі болып табылады1.

Елбасы өзінің Қазақстан халқына арнаған ««Қазақстан-2050» 
Стратегиясы: қальштасқан мемлекетгің жаңа саяси бағьпъі» атты 
жолдауьшда сот шешімдерінің орындалмауы салдарынан сот 
билігінің беделі томендеп жатқанын атап көрсетті2. Осыған орай 
аталган мэселенің шешімін табу жөнінде түбегейлі жаңа озгерістер 
экелетін шаралар қабылдануы қажет.

Үлттық заңнамада қүқықтық реттеудің негізгі принциптері 
ғьшыми түрғыдан негізделіп, кеңестік күқық жүйесінде болмаған 
жаңа қүқық салалары пайда больш, олардың негізінде жаңа 
пормативтік-қүқықтық база қалыптасты. Бүгінгі күні мемлекет 
аумағында қальштасқан қоғамдық қатынастарға жауап беретін 
үл'ггық заңнаманың бірыңғай қүқықтық реттеу механизмін 
қалыптастыру мақсатындағы шараларды жүзеге асыру жалғасын 
тауып, жаңа нормативгік-қүқықтық актілер қабылдануда, өзінің 
ескіріп, заман талабыиа жауап бере алмауына байланысты көптеген 
актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп жаңадан қүқық 
салалары қалыптасуда.

Іс жүргізу кұқығы салаларында да айтарлық озгерістер орын 
алып жатыр. Құқық женінде туындайтын және құқықты 
қолданудың озге де түрлеріне байланысты дауларды шешу 
жөніндегі процестің күқыктық реттелу неііздерінің түбегейлі 
езгеріске ұшырауы согтың шығарған шешімдері жэне езге де 
актілерін орындау мәселелеріне арналған заң нормаларьшьщ 
ерекшеленуіне алып келді.

Әдетте, 1990-жылдардьщ ортасына дейін отандық кұқықтық 
жүйеде құқықтық қатынас субъектілеріне мүліктік міндеттерді

1 Конституция Реотублики Казахсхан от 30 августа 1995 г. (с дополнениями и 
изменениями по состоянию на январь 2015 г.) // ИС «Параграф»
2 Послание Президента Республики Казахстан - Лидера Нащш Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана, г. Астана, 14 декабря 2012 года // ШІС Өділет
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орындауды жүктейтін сот аюілерін мэжбүрлі тұрде орыңдау 
азаматтық процестің қорытынды бөлігі ретінде қарастырылды. Бүл 
процестің құқықтық реттелуі Азаматтық процестік кодекс негізінде 
жүргізілді. Алайда бұл ретте атқарухпылық өндіріс тек азаматтық 
процестің бір бөлігі ғана болып қалады ма, озінің құқықгық 
тұрғыдан реттелуіне қарай жалпы юрисдикциядағы сот шешімдерін, 
ұйғарымдары мен қаулыларьш, басқа да органдардың актілерін 
жүзеге асырудан айырмашылығы бар ма деген заңды сұрақтардың 
іуындауы орынды.

Сонымен қатар, кұқық жөніндегі дауларды шещумен 
байланысты емес, соттық емес сипаттағы кейбір құжаттарды, 
құқықты жүзеге асыру барысында шығарылатын нұсқаулықты 
қамтитьш құқықтық мэселелерді шешу процесін құқықтық 
реттеумен кейбір мэселелер туындады. Мұндай нұсқаулықтардың 
ролі өзінің механизмі бойынша сот актілерін орындауды еске 
түсіретін мэжбүрлі түрде жүзеге асыруды қажет ететін құқық 
қолдануды ұсынады. Олардың мэжбүрлі түрде орындалуы 
құқықтық қатынасқа қатысушылардың -жеке жэне заңды 
тұпғалардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын 
шектеу қажеттілігімен ұштасады. Бұл өз кезегінде аталған 
процестерді реттейтін арнайы заңнаманың қажет екенін білдіреді.

1997 жылы қабьшданып, элі күнге дейін заңдық күші бар «Сот 
приставтары» туралы ҚР Заңы мен 1998 жылы қабылданып, қазіргі 
күні зандық күшінен айырылған «Атқарушылық өндіріс жэне сот 
орындаушыларыиың мәртебесі туралы» ҚР Заңы атқарушылық 
өндірістің құқықтық реттелуінің жаңа кезеңге өту процесінің 
негізін қалады. Атқарушылық өндірісті реттеуге арналған 
нормативтік-құқықтық актілердің жүйесінің қалыптасуы осы екі 
заңнан өзінің бастамасын алады. Аталған құқықтық актілердің 
қабылдануы атқарушылық өндірістің қоғамдық қатынастардың 
жеке кешені ретінде қалыптасып, сот процесінен түпкілікті бөлініп 
шыққаны жөнінде айтуға мүмкіндік береді. Алайда, бұл сот 
актілерін орындаудың сот өндірісінің шепгуші соңғы сатысы 
болудан қалғандығын білдірмейді, тек мэжбүрлеу шараларьш 
қолдану құқық жөніндегі дауларды шешуге байланысты дауларға 
кірмейтін ерекше процесс болып қалды.

Қойылған мақсаттар мен міндеттердің спецификасына 
байланысты кептеген ғалымдар «атқар)шіылық өндіріс - азаматтық



процесс сатысы емес» деген болжамды ұсына бастады. Олардың 
көзқарасы бойынша құ.қықты қолдануға уэкілеттігі бар органдардың 
шешімдерін орындаумен байланысты туьшдайтын қатынастар жеке 
атқарушылық қүқық саласының реттеу пэні болып табылады. 
Сонымен қатар осьшдай жеке қылмыстық-атқару құқығыньщ болуы 
атқарушылық қүқықтың кұкықтық нормалардың автономды кешені 
ретінде мойындауға негіз болады.

Доктриналық зертгеулер мен жүйелі түрде жұргізілген заң 
шығарушылық қызмет атқарушылық қүқықытың өзіндік пэні, эдісі, 
принциптері мен қүқықтық реттеу мақсаты бойынша ерекшелетін 
жеке күқық саласы ретінде қалыптасқанын көрсетеді.

Аталған оқу-практикалық күралының мақсаты -  қазіргі 
заманауи қазақставдық тәжірибенің негізінде атқарушылық өндіріс 
институтыньщ негізгі ережелерін ашып көрету мен оқырмандарға 
сот актілерін, сонымен қатар басқа да уэкілетті органдардың 
актілерін мэжбүрлі түрде орындаумен байланысты қалыптасқан 
жағдайға шолу жасауға глүмкіндік беру.

Аталған оқу-практикалық қүралдың сөзсіз артықшьшығы -  
оның құрамына қазіргі таңда заңды күші бар ҚР Жоғарғы Сотының 
атқарушылық өндіріс мәселелері бойынша қабылдаған нормативтік 
қаулыларының енгізілуі.

Қүрылымына қарай оқу-практикальщ қүрагг екі бөлім және он 
іақмрмитап гүрады. Әрбір тақырып өз кезегінде бірнеше 
боліктермен берілген:

Кіріспе болімі қарастыруға берілген сүрактар тізімін, аталған 
тақырыптың жалпы курс бойынша мақсаты мен орньш анықтауды, 
негізгі үғымдарға сипаітама беруді қарастырады.

Теориялық болім белгіленген сүрақтар бойынша теориялық 
материалдың мазмүнын ашып көретеді.

Тэжірибелік бөлім эртүрлі деңгейдегі практикалық 
тапсырмаларды, аталған тақырып бойынша казустарды шешуді 
көздейді.

Тақырыпты қорытындылау үшін өзін-өзі тексеруге арналған 
сүрақтар мен тест тапсырмалары берілген.

Қорытынды болімде нормативтік-қүқықтық актілер тізімінен, 
негізгі жэне қосымша эдебиеттерден түратын қайнар көздер 
корсетілген.
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Пэнді меңгеруге қолайлы болу үшін оқулық «терминдер мен 
анықтамалар» деп аталатын глоссарий бөлімін қарастырады.

Қосымшада атқарушылық өндірістің кейбір жеке аспектілеріне 
байланысты Жоғарғы соттың нормативтік қаульшары берілген. 
Оқу-нрактикалық қүрал материалдары мазмүнын осындай жан- 
жақгы түрде беру «ҚР атқарушылық өндірісі» курсының 
тақьфыптарьш терең меңгеруге жэрдемін тигізеді.

Аталған оқулық практикалық қүрал ретінде оқытушылардың 
студентгер жүмысы барысьшда өте ыңғайлы. Оқу қүралын 
педагогикалық қызмет барысында пайдалану оқу проңестерін 
түрлендіруге, қажет болған жағдайда жеке тақырьштарды тереңірек 
меңгеруге уақыт бөлуге, оқу қүралдары материалдарын 
практикалық сабақтарды жүргізуге жэне жалпылама қайталау жасау 
үшін мүмкіндік береді. Мүндай жумысты үйымдастыру үшін 
басылым қосымша оқу проңесін программалық жэне 
мультимедиалық жабдықтауды, реферат жүмыстары тақырыптарын, 
казустарды шешуге баланысты методикалық нұсқауларды 
қарастырады.

Сонымен қатар басылым материалдары тәжірибеде жүмыс 
жасайтын атқарушылық заңнама қолданатын (Сот орындаухнылары, 
тиісті лауазымды түлғалар) жэне атқарушылық өндіріс мәселесі 
қызықтыратын адамдарға арналған.

Автор төмендегі адрес бойынша жіберуге болатын пікірлерді 
қуана қабылдайды: 010000, Астана қ. Сәтпаев көш. Л.Н. Гумилев 
атындағы Е¥У «Азаматтьщ жэне экологиялық қүқық» кафедрасы 
немесе төмендегі электрондық пошта гогаЗ 15 8@таі1. ги
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ТЕРМИҢДЕР МЕН ҮҒЫМДАР

Атқарушылық іс жүргізу -  борышкерден атқарушылық 
санкциясын атқарушылық іс жүргізу бойынша өсімиүлдарды, 
шығыстарды, жеке сот орындаушысының қызмет ақысын өндіріп 
ала отырып, атқарушылық құжаттарды мәжбүрлеп орындатуға 
бағытталғаи шаралар.

Атқарушылық іс жүргізудің мемлекеггік
ав гоматтандырылған ақпараттық жүйесі -  атқарушьшьщ іс 
жүргізуді есепке алуды электрондық нысанда жүзеге асыруға, сот 
орьшдаушысының процестік әрекеттерін автоматтандыруға, 
сондай-ақ атқарушьшық іс жүргізу тараптарының аткарушылық іс 
жүргізу барысында деректер алуына арналған ақпараттық жүйе.

Сот орындаушысы -- атқарушылық қүжатгарды мәжбүрлеп 
орындатуға бағытталған шараларды қабылдау бойынша өздеріне 
заңмен жүктелген функңияларды орындайтын жэне осы Заңца 
козделген алып қоюлар үшін тең күқықтары мен міндеттері бар 
мемлекеттік сот орындаушысы жэне жеке сот орындаушысы.

Мемлекеттік сот орындаушысы -  мемлекеттік қызметтегі 
жэне атқарушылық қүлсаттарды мэжбүрлеп орьшдатуға бағытталған 
шараларды қабылдау бойынша өзіне заңмеи жүктелген 
(|)ункңияларды орындайтын лауазымды адам.

Жеке сот орындаушысы -  атқарушылық құжаттарды орындау 
жоніндегі қызметпен айналысу құқығына уэкілетті орган берген 
берген лиңензия (бүдан әрі -  жеке сот орындаупіысыньщ 
лиңензиясы) негізінде, заңды түлға қүрмай атқарушыльщ 
қүжаттарды орындау бойынша жеке практикамен айналысатын 
Қазақстан Респз'бликасының азаматы.

Борышкерлердің бірыңғай тізілімі -  аткарушылық іс жүргізу 
бойынша борьшікерлер туралы мәліметтерді қамтитын деректердің 
біріздендірілген электрондық банкі.

Уәкілетті орган -  атқарушылық қүжаттардың орьшдалуын 
қамтамасыз ету саласьшдағы мемлекеттік саясатты іске асыруды 
жэне осы саладағы қызметті мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын 
мемлекеттік орган;

Өндіріп алушы - Әз пайдасына немесе мүдделеріне 
атқарушылық қүжат берілген жеке немесе заңды түлға
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Борышкер - Атқарушылық күжатта көзделген талаптарды 
орындауға немесе оларды орындаудан бас тартуға міндетті жеке 
немесе заңды тұлға

Жеке сот орындаушыларының республикалық палатасы 
(бүдан әрі — Реснубликалық палата) -  жеке сот 
орьшдаушьшарыньщ қызметін үйлестіруді жэне олардьщ Қазақстан 
Республикасының атқарушылық іс жүргізу және сот 
орьшдаушыларыньщ мэртебесі туралы заңнамасын сақтауын жүзеге 
асыратын коммерңиялық емес, кэсіптік үйым.

Жеке сот орындаушыларының өңірлік иалатасы -  
Республикалық палатаның өңірдегі филиалы.

Атқарушылық ескіру мерзімі -  атқарушылық қүжаттарды 
мәжбүрлеп орындауға берілген заңды мерзім.



КЛ ІУСГЛРДЫҢ ШЕШІМДЕРІҮІПШ ӘДІСТЕМЕ.ДІК 
ҰСЬШЫСТАР

ГІрактикалық сабақтар, бірінші кезекте, студенттерге заңның 
мазмүнын түсінуге жэне заңды нақгы қүқықтық жагдайларға 
қолдануға үйретуге бағытталған. Мұндай жағдайлар казустық 
есеітгерде баяндалған, ал олардың кейбіреуі қарастырьшған сот 
істеріне негізделген.

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу барысында студенттер 
оқулықтарда, арнайы әдебиетгерде қарастырьшатын мэселелер 
бойынша мүқият танысып, үсынылған нормативтік материалдарды, 
сондай-ақ сот тәжірибесін мұқият қарастьфу керек.

Казустарды дұрыс шешудің қажетті шарты бүл мәселенің 
мазмүнын қамтитын негізгі мәселеге нақгы сұрақгар қоюға 
мүмкіндік беру болып табьшады. Қосымша сұрақтарға дұрыс жауап 
дұрыс қорытынды жасауға экеледі.

Казустар,ды шешу толық жэне егжей-тегжейлі болуы керек. 
Шешімде студент өзіндік пікірін білдіруі керек.

1. Жағдайды талдау. Бұл кезенде, ең алдымен, оқиғаның 
мазмұнын, даудың сипатын және істің барлық жағдайларын 
анықтау қажет.

2. Қолданыстағы заңнаманың тұрғысынан жағдайды 
(тараптардың дәлелдерін) бағалау. Бұл үшін студентгер оқнғада 
ашылған нақты мэн-жайлардың занды мэнін анықгауы және казус 
жағдайында көрсетілген құқықтық қатынастарға сай болу керек,

3. Талаптардың тұжырымдарын, соның ішінде дауға 
қатысушылардың талаптары мен қарсылықтарының негізділігін, 
сондай-ақ сот іс бойынша шешім қабылдаған жағдайдя - 
тұжырымдалған казус шешімнің негізділігін қалыптастыру қажет.

Фактілер мен қатынастардың құқықтық біліктілігі 
қолданыстағы заңнаманың нормаларына негізделуі тиіс. 
Талқьшаулар мен тұжырымдар нақгы құқықгық нормаларға сілтеме 
арқылы негізделеді. Бұл жағдайда нормативтік құқықгық актінің 
тармақтары, бөліктері, баптары көрсетіледі. Осы нормалардың 
мэтіні қарастырьшып отырған даулы жағдайлардың тиісті бөлігінде 
келтіріліп, түсіндірілуге тиісті. Дегенмен, шешім тек нормативтік- 
құқықтық актілердің мақалаларының мэтінін сөзбе-сез немесе 
қайталама түрінде беруден тұрмау керек.
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1-БӨЛПС. ЖАЛПЫ БӨЛІМ

1-Тақырьга. АЗАМАТТЬЩ АТҚАРУ Қ¥ҚЫҒЬШЫҢ ЖАЛПЫ
ТҮСППКТЕМЕСІ

Қарастырылатын сұрақтар:
1. Атқарушьшық өндіріс: түсінігі, белгілері және мазмүны
2. Атқарушылық өндірістің қүқықгық реттелуі
3. Атарушылық өндірістің принциптері
4. Азаматтық атқару құқығының Қазақстанның қазіргі 

қүқықтық жүйесіндегі орны
5. Атқарушылық өндіріс процесін реттейгін қүқықтың негізгі 

қайнар көздері
6.Атқарушьшық өндіріс жүйесі
7. Қазақстанда атқарушылық өндірістің қалыптасу тарихы

НЕГІЗГІ ҮҒЫМДАР:

Атқарушылық іс жүргізу — борышкерден атқарушьшық 
саюсциясьш атқарушылық іс жүргізу бойынша өсімпүлдарды, 
шығысгарды, жеке сот орындаушысының қызмет ақысын өндіріп 
ала отырып, атқарушылық қүжатгарды мәжбүрлеп орындатуға 
бағытгалған шаралар.

Уәкілегті орган — атқарушылық құжаттардың орындалуын 
қамтамасыз еху саласындағы мемлекетгік саясатгы іске асыруды 
жэне осы саладагы қызметті мемлекеттік ретгеуді жүзеге асыратын 
мемлекеттік орган.

Толық мәжбүрлеп орындату — атқарушылық қүжат сот 
орындаушысының іс жүргізуінде болған кезеңде оны толық 
көлемде орындау.

Сот орындаушысы — атқарушылық қүжатгарды мэжбүрлеп 
орындатуға бағытгалған шараларды қабьшдау бойынша өздеріне 
заңмен жүктелген функцияларды орындайтын жэне осы Заңда 
козделген алып қоюлар үшін тең құқықгары мен міндетгері бар 
мемлекепгтік сот орындаушысы және жеке сот орындаушысы.



Мсмлекеггік сот орындаушысы -  мемлекеттік қызметтегі 
ж:)ію аіқарушылық кұжаггарды мәжбүрлеп орындатуға бағытталған 
іішраларды қабылдау бойьшша өзіне заңмен жүктелген 
(|)упкцияларды орындайтын лауазымды адам.

Жеке сот орындаушысы -  атқарушылық құжаттарды орындау 
жоішідегі қызметпен айналысу қүісығына уэкілетті орган берген 
берген лицензия (бұдан әрі -  жеке сот орындаушысының 
лицензиясы) иегізінде, занды тұлға құрмай атқарушылық 
қүжаттарды орындау бойынша жеке практикамен айналысатын 
Қачақстан Республикасыньщ азаматы.

Преюдицианальдық - процессуалдық заңда барлық соттар іс 
(іойыиша іс жүргізуді тексеруді қажет етпей-ақ қарастырып, бүрын 
сот шешімі немесе үкімімен дәлелденген анықталған фактілерді 
қабылдау міндеті.



1 бөлім: ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ

1. Атқарушылық ендіріс: түсінігі, белгілері және мазмұны

Атқарушылық ІС жүргізу сот актілерін, сондай-ақ басқа 
органдардьщ актілерін мэжбүрлі түрде орындаудың процессуалдық 
тэртібі ретінде айқындалады. Бұл органдар заңмен белгіленген 
өкілетгіктерді жүзеге асыру кезінде мүліктік айналым 
қатысушыларына басқа қатысушыларға (азаматгарға, үйымдарға) 
ақша қаражатын жэне езге мүлікті беру міндетін жүктеуге не 
олардың пайдасына белгілі бір эрекеттер жасауга қүқылы немесе 
осы эрекеттерден қалыс қалуға қүқылы.

«Атқарушылық іс жүргізу барысында қүқықтық катынастарда 
қатысушыларға мүліктік міндеттемелерді жүктейтін сот жэне өзге 
де заң актілерінде көрсетілген нормативтік қүқықтық актілерді 
заңмен бекітілген нысанда қүқық қолдану жүзеге асырылады. Бүл 
арнайы уэкілетті субъектілер жүргізетін құқық қолдану қызметінің 
ерекше түрі.

Сот процесіне қарағанда атқарушылық іс жүргізу барысыңда 
құқық женінде дау шешілмейді, сондықган бүл процесті 
атқарушылық құқық қолдануға жатқызған жөн болып табылады. 
Алайда атқарушылық өндіріс, әдетте сот процесіне тығыз 
байланысты жэне барлық жағдайда болмаса да, (мысалы, 
атқарушылық ендіріс сот шешімдерін жэне өзге де актілерді ерікті 
орыпдауға жүргізілген жоқ) оның логикалық жалғасы болып 
табылады».1

Атқарушылық іс жүргізу міндеттері мүліктік талаптарға 
қатысты азаматтық жэне экімшілік істер жөніндегі шешімдерін, 
ұйғарымдарьш, нұсқамаларын, сондай-ақ, қылмыстық істер 
бойынша сот үкімдері мен қаулыларының негізінде берілген атқару 
құжаттарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы «Атқарушылық іс 
жүргізу жэне сот орындаушыларының мәртебесі туралы» (ары 
қарай Атқарушылық өндіріс туралы Заң) Заңының 2-бабына сэйкес 
өзге де органдар қаулыларын мэжбүрлеп орындатуға бағытталған 
іс-шараларды міндетті және уақытылы қамтамасыз ету болып 

— ____________ —  %
1 Чухвичев Д.В. Исполнительное производсгво: учеб. Пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и нраво, 2008. -  С.5
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г«Г)і.шады. Атқарушьшық өндірістің мақсаты арнайы заңмен 
кочдслген құралдар арқылы сот және өзге де уэкілетті органдардың 
пүсқамаларыньщ мэнін өзгертпей, оларды мэжбүрлі түрде орындату 
арқылы қүқықтық қорғау болып табылады.

Мэжбүрлі түрде орындатудың объектісі тек сот актілері ғана 
смес, сонымеи қатар басқа да оргавдардың актілері болуы мүмкін. 
Ьірақ бүл ретте барлық органдардың актілері мүндай қасиетке ие 
емес, тек азаматгар мен үйымдардың өзге азаматтар мен үйымдарға 
бсруге міндетті ақша қаражаттары мен өзге де мүлкін берумен 
байланысты немесе қандай да бір іс-әрекет жасауына, сол сияқты 
қандай да бір іс-әрекет жасаудан бас тартуын талап ете алу қүқығы 
бар органдардың актілерінің мэжбүрлеп орындату сипаты бар. 
Лтқарушылық іс жүргізу туралы заңньщ 1-бабына негізделген 
жогарыдағы анықтамадан осы процестің негізгі ерекшеліктерін 
гүжырьшдауға болады:

1) борышкер түлғалардың еркі мен қалауына қарамастан, 
мэжбүрлеу шараларын қүқықтық қорғау үшін қолдану арқылы 
мэжбүрлеп жүзеге асырьшады (мәжбүрлеу шаралары ретінде 
қолданылатьшдар: мүлікке тыйым салу жолымен борышкердің 
мүлкін өндіріп алу және оны іске асыру; жалақы, зейнетақы, 
стипендия жэне басқа табыс түрлерін өндіріп алу, борышкердің 
қолма-қол ақшамен және өзге түлғаларға тиесілі басқа активтеріне 
тыйым салу; атқару қүжатывда көрсетілген белгілі бір заттарды 
борышкердің иелігінен алып оны өндіріп алушыға беру және аудару 
шығу);

2) арнайы уэкілегті түлғалармен жүзеге асьфылады (сот 
орындаушьшары, сондай-ақ басқа да бірқатар мемлекеттік органдар 
мен арнайы уэкілетті түлғалар);

3) мүліктік айналымдағы осы субъектілердің контрагенттері 
мүліктік қызьнушылық танытқан қатынастар бойынша белгілі бір 
эрекетті орындау (немесе қызметтен тартынуға) міндеттелінген 
актілерге байланысты болып табылады;

4) ресми сипатта жүргізіледі, яғни ол арнайы заңда белгіленген 
нысанда жүзеге асырылады.

Атқарушылық өндіріс процесі барысында арнайы құқық 
қолдану актілерінде жазылған мүліктік міндеттеме бойынша 
нүсқаулықтар жүзеге асырылады, ондай актілер тізімі осы заңда 
белгіленген.
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Бірінші кезекте, сот актілері жөнінде сөз болып отыр: 
азаматтық ісгер бойынша (отбасылық, еңбек, тұрғын үй, кейбір 
жағдайларда - экімпіілік) шығарьшатын ұйғарымдар, бұйрықгар, 
шешімдер мен қаулылар. Сонымен қатар, атқарушыльщ өндіріс 
үшін негіз ретінде езінің құзыреті аясында кэсіпкерлік қызметпен 
байланысты қүдық бойьшша дауларға байланысты мүліктік сипатқа 
ие төрелік шешімдер қабылданады.

Атқарушылық өндірістің неғізі болып сот бұйрығы да 
танылады, өз кезегінде ол — ерекше сот актісі, оны өндіріп 
алушының ақшаны өндіріп алу немесе борышкерді жэне өндіріп 
алушыны олардың түсіндірмелерін тыңдау үшін шақырмай-ақ 
жэне сот талқылауынсыз, даусыз талаптар бойьшша борышкерден 
жьшжымалы мүлікті талап ету туралы арызы бойынша судья 
шығаратын заңдылығын жэне негізділігін, олардың ешкімде күмән 
тудырмайтын және талқыланбайтын атқарушылық құжат күші бар 
сот актісі. Сонымен қатар Атқарушылық өндіріс туралы Заңның 5- 
бабы Қазақстанда халықаралық және шетелдік соттардың 
шешімдерін, сондай-ақ төрелік шешімдерді орындауды 
айқындайтын Қазақстан Республикасы бекіткен тиісті халықаралық 
шарттар мен атқарушылық іс жүргізу туралы Заңына сәйкес 
тэртіпті белгілейді.

Заң шығарушы сот актілерінен басқа атқарушылық өндірісті 
орындаудың негізі ретінде өзінің қатысушыларына мүліктік 
сипаттағы міндеттемелерді жүктейтін басқа сот актілерді 
жатқызады. Бұл актілерді заң шығарушы сот актілерімен 
теңестіреді. Оларға атқарушылық орғандардың құзыретті орғандары 
шығарған мына құқық қолдану актілерін жатқызуға болады, атап 
айтқанда экімшілік құқықбұзушылықтар туралы істерді қарауға 
уэкілеттілігі бар атқарушы орғандардың мүліктік өндіріп алу 
жөніндегі қаулыларын жатқызуға болады.

Мэжбүрлеп орындалуға жатқызылатын жэне атқарушылық 
ендірістің негізі бола алатын актілердің тізбесі атқарушылық іс 
жүргізутуралы заңның 9-бабында көрсетілген жэне ол тізім толық 
болып табылмайды. Сондықтан Д. В. Чухвичевтың пікірінше, 
атқарушылық іс жүргізу негіздері қанағапандыруы тиіс негізгі 
критерийлерін бөліп қарастыруымыз керек:

1. Нұсқамалардың мүліктік сипаты. Аткарушылық іс жүргізу 
нұсқамалары қандай жағдайда болмасын мүліктік міндетгерді
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исгізге алады. Көбінесе, олар бір қүқықтық қарым-қатынас 
субъектісі басқа субъектіге мүлікті беру тзфалы нүсқамаларды 
псмесе жүзеге асыруға міндетті ақшалай төлемдерді төлеуге (бұл 
жиі кездеседі, ягни иегүрлым егжей-тегжейлі реттеумен 
долелденеді), беруге міндетті мүлікті заттай сол қалпында беруді 
қамтиды. Сонымен қатар, олар құқықтык қатынастарга 
қатысушылардьщ мүліктік үшін маңызы бар, мүліктік салдарға экеп 
соғатын іс-әрекеттерді жасауға міндеттеуі мүмкін. Басқаша 
айгқанда, мұндай іс-әрекеттер қүқықтық қатынастардың бір 
субъектілерінің мүліктік табыс алуына, ал басқаларының 
шығыстарға үшырауына әкеп соғады. Мүндай эрекеттерге мысалы, 
жүмыста қалпына келтірілу (болашақга жалақы алуға мүмкіндігі 
туындайды), түрғын үй-жайдан шығарып жіберу (жеке түрғын үй 
қорынан мүлікті пайдалану мүмкіндігі, оның есебінен қажеттілікті 
қанағаттандыру жойылады), тұргын үй-жайга қоныстану жэне т. б. 
жатады.

2. Мәжбүрлеп орындауға жататын заң актілеріндегі 
талаптардьщ қүқыққа сыйымдьшығының преюдиңиалдық расталуы. 
Атқарушылық өндіріске негіз болатын актілерде баяндалған 
нүсқамалар үшін басты негіз қүқық, ол өз кезегінде қүқықты жүзеге 
асырудың бір нысаны болып табылады. Мүндай иұсқамалардың 
күқықтық сипаты преюдиңионалды түрде расталуы тиіс.

Олардьщ заңдылығьш сот арқылы растау ең кең таралған: сот 
актісі жойылғанға дейін міндетті болатын осы актідегі қамтьілған 
нүсқамалардың завдылығы презумпңиясын сот актісі белгілейді. 
¥зақ уақыт бойы атқарушы іс-шараларды күштеп орындауының 
жалғыз негізі ретінде жалпы юрисдикция соттарының шешімдері, 
қаулылары мен ұйғарымдарьшда көрсетілген ережелер 
қарастьфылған (бүл осы проңесті Азаматтық іс жүргізу кодексінің 
ережелеріне сэйкес реттеуді негіздеуге алып келген болатын). Бірақ 
қазір сот актілерін мэжбүрлеп жүзеге асьфудың белсевдідігі және 
қүқықтьщ реттеудің егжей-тегжейлілігі атқарушылық іс жүргізу 
негіздерінің ішінде сот нүсқамаларының кең тараганы туралы 
куәлавдырады.

Бірақ заң шығарушы сот практикасын назарға ала отырып, 
қүқық қолдану процесінің ұзақтыгы мен күрделілігін ескеріп, 
мүліктік нүсқамалардың преюдициалды заңдылығьш басқа түрде 
растау мүмківдігін де қарастырды. Бірінші кезекте, мүліктік
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құқықтар мен міндеттердің преюдициалды завдылығын растау 
өкілеттіктері экімшілік-құқықтық саласындағы қызметін жүзеге 
асыраТын, мүліктік өндіріп алуды жүзеге асыру қүзыреті (салық 
органдарьша, салық органдарына қадағалау жэне т. б.) берілген 
мемлекеттік органдарға берілді. Бірақ олардьщ құқықтық сипатын 
растау бойынша өкілеттігі өздерінің құзыретімен жэне қызмет 
саласымен қатаң шектелген.

Екіншіден, мүліктік нұсқамалардың легитимизациясы, яғни 
мүліктік талаптарды преюдициалды зандылығын растау, осындай 
нұсқамаларды жүзеге асыру үпіін мәжбүрлеу қолданудың қажетті 
шарты больш табылады. Бұл критерий керісінше жағдай 
дэлелдеибесе, мұндай нұсқамаларды завды ретінде қарауға 
мүмкіндік береді.

Д. В. Чухвичевтің пікірі бойынша (онымен келісуіміз қажет), 
бұл екі аталған критерий тізбесі ашық түрде келтірілген, сондай-ақ 
кең мағынада түсіндіру арқылы, атқарушылық іс жүргізу туралы 
Заңда тікелей аталған актілердің мэжбүрлеп жүзеге асырылу 
мүмкіндігін анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Атқарушылық іс жүргізудің негізгі сатыларына назар аудару 
керек, себебі оларды талдау осы процесс құрылымын зертгеуге 
мүмкіндік береді.

«Саты» ұғымы ғьшыми эдебиетге жэне құқық қолдану 
тэжірибесінде жиі пайдаланылады. Бірақ теориялық тұрғыда 
атқарушылық өидіріс сатылары туралы сұрақ аз 
қарастырылғандардың бірі болып қалып отыр. Шартты түрде олар 
туралы қолданыстағы осы кодекстің, заңнама нормаларының 
негізінде біртұтас пікір шығаруға болады. Осы проблеманы ғылыми 
негіздеу жэне эзірлеу оның әрбір сатысына тэн мақсаттары мен іс- 
әрекетгерін нақтылауды, сатыларының жіктелуінің бөлу 
критерийлерін, даму сатыларын, орындау сатысының мэнін 
аныктауды жорамалдайды.

Д. В. Чухвичевтің көзқарасы негізінде атқарушылық іс жүргізу 
кезеңдерін сипаттайтын негізгі критерийлерін кешенді тұрғыдан 
боліп көрсетуге болады:

- біріншіден, атқарушылық іс жүргізудің белгілі бір кезеңінде 
арнайы функционалдық қажеттілігі, ерекше мақсаттары мен 
міндеттері, барлық атқарушылық іс жүргізу процесін бірыңғай 
мақсатқа бағыныстылығы болуы тиіс;
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- екіншіден, кез-келген саты —  бұл осы сатыда ерекше 
спецификалық мақсаттарға бағынатын ерекше процессуалдық іс- 
эрекеттер жүйесі,;

- үшіншіден, кез келген сатыга оның мазмүньша сапалық 
ерекшеліктері тэн, яғни процессуалдык ерекше жасалатын іс- 
эрекеттер;

- төртіншіден, атқару ісін жүргізу сатысы логикалық 
байланысты бола отырып, белгілі бір тәртіпке сүйене отырып 
дәйекті түрде бір-бірін тольщтьфады;

- бесіншіден, саты нәтижелері ерекше іс жүргізушілік
күжаттарда бекітілген болуы тиіс.

Мүпың барлығы атқарушылық іс жүргізудегі негізгі 3 сатыны: 
атқарушылық іс жүргізуді қозғауға байланысты шараларды жүзеге 
асыру; мэжбүрлеп орындау; аяқталуы стаыларын бөліп көрсетуге 
мүмкіндік береді.

1. Атқарушылық іс жүргізуді қозғау. Бірінші кезеңиің міндеті
атқарушылық іс жүргізуге қажетті заңда көзделген формалды 
негіздер қүру болып табылады. Қозғау сатысьшда сот
орьшдаушысыньщ атқарушылық іс жүргізуді қозғау туралы 
қаулыны, атқарушылық қүжатты үсынуы орын алады.
(Атқарушылық іс өндірісі туралы заңның 37-бабы). Осы сатыда 
мэжбүрлеп орындауды жүзеге асырумен байланысты қүқыққа сай 
жэне жедел шараларды, атқарушылық әрекеттерді жасау үшін одан 
эрі жағдайлар дайындау жэне жүргізу жүзеге асырылады.

2. Мүліктік жэне мүліктік емес сипаттағы заңда көзделген
мэжбүрлеп орындату шараларын қолдану, атқарушылық іс- 
эрекеттерді жүзеге асыру білдіреді. Мүндай шараларға мыналарды 
жатқызуға болады: борышкердің мүлкінен өндіріп алу
(борышкердің мүлкін сатуға, алып қоюға жэне қамауға алуға 
байланысты іс жүрітзушілік іс-эрекеттер тізімдемесін қамтиды); 
борышкер кірістер өндіріп алу; борьппкердің басқа адамдардағы 
ақша қаражаты мен өзге де мүлікті өндіріп алу; кейбір өзге де 
мэжбүрлеп өндіріп алу шаралары.

Бүл атқарушылық іс жүргізудің ең маңызды сатысы. Осы 
кезеңде атқарушьышқ іс жүргізу процесінің бүкіл мэні мен мақсаты 
аса айқын көрінеді. Осы сатының неғүрлым егжей-тегжейлі 
қүқықтық регламенттелуі осымен-ақ түсіндіріледі.



3. Атқарушьшық іс жургізудің аяқталуы. Осы сатыны заңда 
көзделген өз мақсатына жетуі немесе атқарушылық іс-эрекеттер 
белгілі себептер бойынша жалғастыру мүмкін еместігі ретінде, 
атқару өндірісіне барлық атқарушылық эрекеттер соңына жеткен 
кезін қарастырган жөн. Бұл сатының міндеті -  осы кезеңде атқару 
құжатын іс жүзінде орындау құқықтық нұсқамаларды қамтамасыз 
ету үшін заңды түрде аяқтау.

Жоғарыда айтылғандардың барлығынан атқарушылық 
әрекеттерді жасау ережелеріне талдау жасалады, ерекше үдеріс- 
құқық нормаларьш қолдану, нақты мақсаттары бар, өткізу негіздері, 
белгілі бір ішкі құрылымы інжі логикалық байланысымен, бірлігі 
мен мақсатгары, оны құрайтын компоненттермен сипатталады, 
атқарушылық іс жүргізуді бекіту нәтижелерін мэжбүрлеп іске асыру 
туралы тұжырым жасауға мүмкіндік береді.

Атқарушылық іс жүргізу басқа да құқық салаларынан кешенді 
қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормаларымен, құқықтық 
қатынастардың өзіндік жүйесімен ерекшеленетін құқықтық 
қатынастардың дербес жүйесі болып табылады.

Д. В. Чухвичевтің пікірінше (онымен келісуі керек), негізгі 
ерекше белгілерінің болуы бұл бұрынғыдай атқарушылық іс 
жүргізу азаматтық іс жүргізу қарым-қатынастарына жатқызуға 
мүмкіндік беремейді. Атқарушылық іс жүргізу осы жүйелерге тэн 
негізгі белгілеріне сэйкес келмейді. Атап айтқанда, сот 
атқаруншлық өндірістің қажетгі субъектісі болып табылмайды, ал 
азаматтық проңесте оған басқарушылық рөлі бөліп беріледі.

Сот атқару өндірісіндегі ең маңызды субъектілердің тек біреуі 
болып табылады. Атқарушылық өндіріс аткарушьшық қызмет 
субъектілерінің тағы бір шеңбер қамтиды, соның ішінде аса 
маңыздысы атқарушы билік органы — Қазақстан Республикасы 
Әділет Министрлігінің сот актілерін орындау Департаменті болып 
табылады

Сондықтан салыстырмалы түрде атқарушылық іс жүргізу 
азаматтық проңесс құрамына кірмейтін дербес институт ретінде 
айқындалуы мүмкін. Сонымен қатар Д. В. Чухвичевтің 
атқарушьшық іс жүргізу ерекше нысаиы құқық қолдану ерекше 
формалды проңесін туралы кәзқарасын қолдау дұрыс болып 
табылады. Атқарушьшық іс жүргізуді регламенттеу осындай 
құқықтық нормалардың жүйесін болуының қажеттілігін болжайды,



сондықтан атқарушылық іс жүргізу институты арнайы өзіндік 
қүқықтық реттеуді талап етеді.

Атқарушыльщ өндірістің азаматгық процестің бір бөлігі болып 
табылмайтындығы туралы ұсыныстар мынадай дэлелдерімен 
расталады:

- атқару өндірісінің ііэ н і  мен құқықтыь; реттеудің әдісінің 
ерекшелігі;

- атқарушыльщ іс жүргізу ерекше принциптері;
- атқарушылық іс жүргізу туралы арнайы заңнаманың болуы;
-ерекше субъектнвтік қүрамы, яғни субъектілер —

атқарушылық іс жүргізуге қатысушылар азаматтьщ іс бойынша 
қатысушылардан қүрамы бойынша да, олар жүзеге асыратын 
функцияларымен де ерекшеленеді;

- сот орьшдаушысыньщ қызметінің мэні—даусыз сипатқа ие 
субъективті қүқықтарды мэжбүрлі жүзеге асыру, ал тараптар болып 
борьпшсер мен өндіріп алушы табылады; мэжбүрлеп орындату 
жөніндегі қарым-қатынас атқарушылық іс жүргізуге қатысатын сот 
орындаушысы жэне басқа да түлғалар арасьшда қалыптасады;

- атқарушылық іс жүргізуде сот актілері ғана емес, жэне кейбір 
басқа да органдардың актілері орындала алады.

2, Атқарушылық өндірістің қүқықтіық реттелуі

Атқарушылық өндірістің ерекше күқывтық реттелуі оның 
қүқықтыв; қатынастар жүйесіндегі айрықша ролін айқьіндайды.

Атқарушылық іс жүргізудің азаматтьщ сот ісін жүргізу 
жүйесінің бөлінуі, негіздерінің саньша соттьщ емес актілерді енгізу, 
сот органдарының жүйесіне кірмейтін арнаулы мемлекеттік 
органдардың атқарушыльщ іс-эрекеттермен ерекше өкілеттіктерді 
жүзеге асыруы жэне күқық қолдану қызметі, аітқарушылык процесті 
реттеу бойынша заңнамалық базасын қүру — мүның бэрі мүліктік 
нүсқамаларды мэжбүрлеп іске асыру процесі бойышпа 
қүжаттардың заңдылыгын растау бойынша, ерекше қүқықтық 
реттеу пэні бар деген қорытынды шығаруға негіз болып табылады.

Осындай орындаудың қүқықтық механизмінің жүмысындағы 
атқарушылық іс жүргізудің мәні, сондай-ақ оның жан-жақты сипаты 
азаматтық іс жүргізу қүқығының немесе өзге де басқа қандай да бір 
саласыньщ қүрамына кірмейтін дербес қүқықгьщ инстптутпен бүл
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қарым-қатынастар реттелетіні турапы қорытынды жасауға 
мүмкіндік береді. Мүндай жағдайларда қүқықтың салааралық 
институты туралы сөз де болмайды. Осылайша, атқарушылық іс 
жүргізу дербес құқық саласының реттеу нысанасы болып табылады, 
бірақ, отандық заң ғылымында атқарушылық өндірісті жүзеге асыру 
мэселесінің мэні мен негізгі белгілерін реттейтін күқықтық саланы 
зерттеу салыстырмалы әлсіз болып отыр. Тіпті осы саланың атауы 
туралы бірьщғай пікір де жоқ.

Реттелетін қоғамдық қатынастар саласын тапдап, мэні мен 
ерекшелігін ескере отырьш, сондай-ақ агалмьші қүқық саласын 
оның мүліктік сипаты мен құқық қолдану міндетін көздей отырып, 
реттеудің осындай сипаты мен мақсаттары назарға ала отырып, бұл 
атқарушылық іс жеке құқық саласы азаматтық атқару құқығы 
ретінде айқыидалуы мүмкін екені анықталады.

Кез келген құқық саласын сипаттау үшін, соның ішінде 
азаматтық атқару құқығын да, оның келесі езара байланысты және 
бір-бірін өзара айқындайтын сипаттамалары: құқықтық реттеу пэні 
мен құқықтық реттеу эдісін анықтау қажет.

Құқықтық ретгеудің пэні ерекше реттелетін қоғамдық 
қатынастар саласының кешені болып табылады. Күқықтық ретгеу 
саласының пэні —бұл салаға кіретін барлық құқықтық 
нормалардың аясындағы іс-эрекеттер жиынтығы.

Құқықтық реттеу нысанасьшың басты материалдық критерийі 
құқық салалары бойынша нормалардың ажыратылуын білдіреді, 
себебі ол объективті мазмұнымен жэне заң шығарушылардың 
субъективті еркімен байланысты емес қоғамдык қатынастардың 
өзіндік сипатымен алдын ала анықталады. Реттелетін қоғамдық 
қатьшастардың ерекшелігі кешенді құқықтық қатынастардағы 
олардың рөлі саланың дербестігін анықтайды. Құқық саласымен 
реттелетін қатынастардың рөлі мен орны зерттелетін құқықтық 
реттеудің эдіснамасының мәні, ерекшелігі мен мақсаттары, оның 
негізгі принциптерін аньштайды. Д. В. Чухвичевтің пікірінше, 
құқықтық реттеудің пэні оның құқық жүйесіндегі құқық 
салаларының жалпы санынан заңцық нормаларын ерекшелеп боліп 
шығаратьш негізгі сипатты белгісі болып табылады деген 
қорытынды жасауға болады.

Азаматтық атқару құқығының пән мүліктік сипаттағы 
нұсқамалардың мәжбүрлеп жүзеге асыруға байланысты жалпы



юрисдшсция соттарының шешімдерінде, ұйғарымдарында және 
қаулыларында сондай-ақ заңды күші бойынша оларға теңестірілген 
озге де органдар мен уйымдардың актілерінде айқын байқалатыи 
қоғамдық қарым-қатынастар кешені ретінде анықтауға болады,.

Азаматтық атқару ісүқығы пәніне ұйымдык-басқару, іс жүргізу, 
мүліктік, қаржылық, экімшілік, қадағалау саласьшда қалыптасатын 
сот жэне басқа органдардың актілерін орындау аясындағы 
қоғамдық қарым-қатынастардың күрделі кешені кіреді. Бұл 
гүрғысында олар жүзеге асыратын мәжбүрлеудің негізгі 
рэсімдерінің формалды негіздерін жүзеге асыру үшін атқарушылық 
ондірістің әр түрлі катысушыларының құқықтық мәртебесі кіреді.

Азаматтық атқару құқығын қүқықтық реттеудін пэнін 
атқарушылық іс жүргізетін сот орындаушысының мәжбүрлеп- 
атқару қызметі бойьшша қальштасатын іс ясүргізу қатынастары 
күрайды. Мэжбүрлеп орьшдау —  бүл борышкерлер үшін мүліктік 
жазалар нысанында зорлық-зомбылык жэне едэуір санкңиялармен 
үласатын шараларды қолдана отырып жүргізілетін ерекше шара.

Азаматтық атқару құқығының пэні мәжбүрлеп орындату 
шараларын негіздері мен жүзеге асыру рэсімін қамтиды, 
атқарушылық іс жүргізуді қозғау, атқарушылык іс жүргізу 
эрекеттерін жүзеге асыру тэртібі, атқарушылық эрекеттерді көшіру, 
атқарушылық іс жүргізуді тоқтата түру жэне тоқтату, сондай-ақ оны 
аяқтаудың негіздері мен тэртібі сақталады. Бүдан басқа, азаматтық 
атқару күқығы атқар)'- санкциясын әндіріп алу жэне өзге де 
төлемдерді жүзеге асыру барысында атқарушылық іс жүргізу 
процесін реттейді. Сонымен қоса жеке топпен азаматтық атқару 
қүкығының құқықтық реттеудің пэніне, атқарушылық іс жүргізуге 
қатысушы, сондай-ақ атқарушылық іс жүргізу шараларын 
қолданумен барысында заң жауапкершілігімен байланысты 
адамдардың қүқықтары мен заңды мүдделерін қорғауга байланысты 
қатынастар тобы кіреді.

Азаматтық атқару құқығын қүқықтық реттеу нысанасының 
срекшелігін осы саладағы қүқық әдісінің ерекшеліктері 
айқындайды.

Кез-келген кұқық саласының эдісі ретінде, азаматтык атқару 
кұқығының эдісі өзіндік ерекше тэсілдері мен: эдістерінің жүйесін 
білдіреді, бұны құқық саласы өз пэнін реттеу үшін пайдаланады. 
Вұл жағдайда, құқықтық реттеудің салалық эдісі ретінде кұқық
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салалары бойынша қосымша заңдық критерийлі нормаларды 
жіктеуге қызмет етеді жэне салалық пэннің туындысы болып 
табылады. Құқықтық реттеу эдісі құқық саласының пәнімен 
жиьштығында жеке құқықтың саласына неғұрлым дәл жэне қатаң 
бөлінуіне ықпал етеді.

Заң ғылымының даму тарихьшда эр тұрлі құқық салаларында 
пайдаланылатын құқықтық реттеудің көптеген әдістерін ғалымдар 
бөліп көрсетті жэне зерттеді. Бұл ретте кез келген құқық саласы 
эдістердің күрделі кешендерін пайдаланады.

Құқықтық реттеу эдісінің даралығы бұл жалпы құқық 
жүйесінде жеке құқық саласының арақатынасын айқьшдауға, осы 
кешенде түрлі құқықтық әдістерді, салалық пэнді құқықтық 
реттеуді түрлі эдістерге бөлудің рөлін дэл бөліп көрсетуге 
мүмкіндік береді.

Азаматтық атқару құқығы іс жүзінде барлық құқық салалары 
тәрізді өз пэнін (атқарушылық іс жүргізу проңесін) реттеу үшін 
кешенді эдістерді пайдалаиады, олардың негізгі екі эдісі болып 
императивтік жэне диспозитивтік эдістер табылады.

Императивтік эдіс — оларды іске асыру жіберілген 
субъектілерінің еркінен тыс болатың қатаң нұсқамалар тэсілі. Ол 
нүсқамалардың екі негізгі түрлерін пайдалануды көздейді: белгілі 
бір эрекетгер жасауға немесе белгілі бір кешенді іс-қимыл, белсенді 
мінез-қүлық танытуды міндеттейтін эдіс жэне алдын-ала белгілі бір 
іс-әрекеттерді жасаудан жалпы қалыс қалуды, пассивті мінез-құлық 
ұстануды талап ететін тыйым салу әдісі.

Міндеттейтін ұйгарымға мысал ретінде атқарушылық іс жүргізу 
туралы заңның 10-бабына сәйкес, егер атқарушылық іс жүргізу 
туралы Заңның 11 -бабына сэйкес атқарушылық құжатты орындауға 
беру жэне осы құжат көзделген талаптарға сай орындау мерзімі 
аяқталмаған болса сот орындаушысының атқарушьшық құжатты 
соттың немесе оны берген басқа да органның, не өндіріп алушьшың 
өзінен қабылдау және атқарушылық іс жүргізуді қозғауды кездейтін 
міндеттерін келтіруге болады

Атқарушылық өндіріске қатысты императивті тыйым салатын 
нұсқамаға үлгі ретінде атқарушылық іс жүргізу туралы Заңының 54- 
бабында көзделген атқарушылық іс жүргізуге сот орындаушысы 
ретінде қатысушы аудармашы немесе маман болған кезде, аталған 
бапта көрсетілген негіздерге сай олардың бейтараптығына күмэн



колтірехін жағдайда олардың қатысуына тыйым салатын ережелер 
болуы мүмкін.

Азамаггық аткару қүқығы жеткілікті түрде диснозитивтік эдісті 
де белсенді найдаланады. Диспозитивтік эдіс — заңмен белгіленген 
шеңберде иүсқамада белгіленген субъектіге өзінің қүкыктьиқ 
орекетін анықтау мүмкіндігін көздеу қүқығьш беру тәсілі. 
Қүқықтық ретгеудің диспозитивтілігі мынадай нұсқамалар 
қолдануда корінуі мүмкін: босатушы (белгілі бір жағдайларда 
чаңмен шектеу сальшатын кұқықтық мінез-қүльпсты ескере отырып, 
оз бетінше таңдау нүсқасьш беру мүмкіндігін болжайтын) және 
таңдау (белгілі бір күқық нормалары гипотезасымен анықталған 
жэне осы нүсқалардың біреуін таңдау қажеттілігін бекітетін, нақты 
жағдайда адресаттарға күқықтық мінез-қүлықтың бірнеше ықтимал 
нұсқаларын таңдау үсынатын).

Азаматтық атқарушьшық іс жүргізу қүқығында диспозитивтік 
иормаларды пайдалану сирек кездеседі. бірак олардың 
атқаруіпылық іс жүргізуге эсер ету сипаты, кұқықтық реттеуі іс 
жүзінде көрініп тұр. Атап айтқанда, атқарушыдық іс жүргізу туралы 
аңның 95-бабының 1-бөлігінде сот орьгадаушысының алимент 
голеушінің жалақысынан жэне өзге де кірісінен үстап қалулардың, 
егер оньщ жалпы сомасы оньщ табысының 50% аспайтын болса, 
дербес мөлшерін анықтау мүмкіндігін болжайтын ережелер 
босагушы нүсқама болып табылады.

Азаматтық атқарушылық іс жүргізу құқығында таңдау 
нұсқамаларының саны элдеқайда көп. Осылайша, мысалы, 
атқарушылық іс жүргізу туралы Заңының 115-бабы өндіріп алушы 
үшін оның қалауы бойынша атқарушылық іс-әрекеттерді жүргізу 
мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында аванс жарнасын қолма-қол 
аумақтық органның бақылау шотына немесе жеке сот 
орындаушысының ағымдағы шотына жеткілікті мөлшерде өндіру 
үшін тиісті шығыстарды төлеуді немесе, керісінше бүлай 
жасамауды көздейді; мысалы, атқарушыльщ овідіріс туралы заңның 
127-бабы борьшжер немесе өндіріп алушы үіпін атқаруіпыльщ іс 
жүргізу барысында сот орындаушысының заңсыз іс-әрекеттеріне 
(эрекетсіздігіне) шағьшдану (немесе шағымданбау) мүмкіндігін 
қарастырады.

Осылайша, азаматтық атқару қүқығының дербес құқығы саласы 
ретіндегі құқықтық реттеу эдістері императивтік-диспозитивтік
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болып анықталады. Осы екі негізгі әдістердің комбинациясы 
ретгелетін қогамдьщ қатынастар сипатына қарай, атқарушылық іс 
жүргізу субъектілері құрамымен, жеке тұлғалардың заңды мүліктік 
мүдделерін жүзеге асырумен байланысты заңды нүсқамаларды 
орындау қажеттілігіне жэне қоғамдық мүдделерді үйлестіруімен 
анықталады.

Жоғарыда айтылғандардың барлығы азаматтық атқару қүқығы 
атқарушылық іс жүргізу рзсіміи регяаменттейтін өз бетінше жария 
іс жүргізу құқыгының саласы болып табылады деген қорытынды 
жасауға мүмкіндік береді.

3. Атқарушылық өндірістің принциптері

Қүқық принциптері - бүл қоғамдық қатынастар сипатымен 
шартталған жэне заң жүзінде бекітілғен жалпы маңызды 
басшылыққа алынатьш идеологиялық сипаттағы бастапқы 
ережелер. Қүқықтың өзі идеологиялық қүбылыс больш табылады 
және оның мазмүны қоғамдық қаггынастардың даму деңгейімен 
анықгалады.

Атқарушылық іс жүргізу принциптері осы проңестің барысын 
анықтайтын жэне қүқықтық реттеудің ерекше белгілерін білдіретін, 
азаматтық атқару қүқығы мақсаттарын жалпы құқықтық 
принциптердің ерекшелігіне бейімдейтін негізгі бастауларды 
білдіреді. Сондықтан, атқарушылық іс жүргізуді қүқықтық 
реттеудің негізгі принциптерін бөлу азаматтық атқару қүқығының 
жекелеген институттарын зерттеуде маңызды роль атқарады.

Принциптер атқарушылық өндірістің негізғі ережелерін 
қальштастырудың негізінде жатыр, атқарушылық іс жүргізуді 
қүқықгық реттеудің негізгі ережелерінің бірыңғай бағытын жэне 
жүйелілігін осы процесстің бірыңғай мақсатымен жүмылдыра 
отырып толық қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Принциптер 
бүкіл қүқық саласыньщ жүйе қүраушы бастауы бола отырып, 
атқарушылық іс жүргізу ережелерінің қолданыстағы заңнамамен 
логикалық байланысын жэне қарама-қайшылығы болмау процесін 
реттеуді қамтамасыз етеді.

Д. В. Чухвичевтің піхсірі бойынша принциптер қүқық 
нормаларын іске асыру процесін айқьшдайды: іске асырылатын 
қүқық нормаларын иақты жэне дүрыс түсіндіруге, осы маңызды
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і і | і( і ң і ч ' үшіп принципті, доктринапдық базасын жасай отырып, оның 
іііі.іііаііі.і қүқықгық сипатын қамтамасыз ете отьфып, барлық қоғам 
мүддссіпо сойкес осы нүсқамаларды оңайлатылған түрде дүрыс іске 
ін ыруі а иогіз береді. Қүқықтық реттеу ігринциптері қүқық 
үигіи гыгып қолдану үшін негіз болып табылады:.

ІІрипциптер жүйесі нормативтік қағвдаттарды білдіру, 
иормативтік козді жэне оларды бекіту сипатыньщ нысанына 
(іііііішііысты жіктелінеді. Кез келген қүқық сапасьш, ең алдымен, 
иоіктитуциялық принциптері айқьшдайды. Констатуцияныц 
орі-кшо ііормативтік-күқықтық акті ретінде бірегейлігі мьшада: 
ініыц жалпыга ортақ сипаты бар, Конституцияда баряық күқықтық 
імт.іііастарды принциптік деңгейде ретгейтін доктриналдық
i |н іксиср бокітілген.

; )рбір қолданыстағы құқық саласы, оның ішінде азаматтық 
и і киру қүқығы да, белгілі бір конституциялық ережелерге 
іп і і ідолген. Аткарушылық іс жүргізу процесін құкықтық ретгеу 
мсгіідері, оның негізгі принциптері Конституцияда нақты 
корсотіледі.

Л гқарушылық іс жүргізу туралы Зацның 3-бабы атқарушылық
ii жүргізуді қі/қықтық регламенттеуді айқындайтын салалық 
кнгидатгарының кешенін айқындайды:

I. Завдылық қағидаеы. Бүл қағида жалпыкұқықтық 
іірппңиптердің қатарына жатады, алайда атқарушылық іс жүргізуді 
рсттоу кезінде белгілі бір ерекшелігі бар. Зацдьпгық қағидасы бүл 
можбүрлі жүзеге асыру жөнівде сот және оған тецестірілген 
актілерді заңмен ғана асүзеге асырылуы мүмкін тәртіпті көздейді.
I. ү; і атқарушылық іс жүргізу барысында колданылуы мүмкін 
рлсімдердің тізбесі завда бекітілгендігін білдіреді. Бүл процесс 
губьоістілеріиің, ең алдымен, сот орывдаушыларының., заңда 
іорсогілген процессуалдық іс-әрекеттерді жүзеге асыру тэртібіне 
■ місрістер енгізуге, өзге рэсімдерді қолдануга қүқығы жоқ. 
,\ і кпруііи.і күж:аттардағы ііүсқамаларды орьшдау үшін іс- 
лрсіигггорді тек қатац заңмен белгіленген жағдайларда атқару 
.ірскс іторіп жүргізу үшіін бекітілген қолданыстағы заңнамада, атап 
аіігқапда, атқарушылық іс жүргізу туралы зацдағы негіздердіц 
сгжой-тегжейлі тізбесіне сэйкес қолдануы мүмкін.

Осылайша, заңдьшық принципі атқарупгылық іс жүргізуді, 
оііыц барлық рэсімін, осы процесс жүзеге асырьшатьш заңды
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барлық әрекетті және заң шеңберінде ғана көзделген тэртіниен 
орындауды білдіреді. Жалиы құкыктық заңдылық қағидасы іс 
жүргізу сшіатындағы атқарушылық іс жүргізудегі заңдылық 
принципін формалдылық принципіне айналдырады. Атқарушылық 
процесс шеңберіндегі барлық іс-қимылдардың формальдыльн-ы бұл 
процесстің ең маңызды белгісі больш табылады.

2. Атқарушылық іс-әрекеттерді жүргізу мен мәжбүрлеп 
©рындату шараларын қолданудың уақытылы жэне айқын 
болуы принципі.

Атқарушылық іс-әрекетгер жэне мэжбүрлеп орындату 
шараларын оларды белгіленген мерзімде қолдануға тиіс. 
Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 39-бабына сәйкес, сот 
орындаушыларымен атқару құжаттары бойьшша орындау 
атқарушылық іс жүргізу қозғалған күннен бастап, мерзімді 
төлемдерді өндіріп алу туралы атқарушылық құжаттарды 
қоспағанда, сондай-ақ заң актілерінде өзге де орындау мерзімдері 
белгіленген басқа жағдайларды ескермегенде, екі айдан аспайтын 
мерзімде аяқталуға тиіс

Құрьшыстарды бұзумен, технологиялық операцияларды 
жүргізумен байланысты атқару құжаттары бойынша, сондай-ақ 
мүліктік ендіріп алу туралы, мамандарды тарта отырьш мүлікті 
бағалауды, сарагітама жүргізуді, борышкердің мүлкін іздестіруді 
талап ететін атқару құжаттары бойынша кемінде терт ай мерзімде 
орындау аяқталуға тиіс.

Егер атқару құжатында онда қамтылған талаптарды дереу 
орындау кезделген болса, онда оларды орындау сот 
орындаушыларыньщ аумақтык орғанына атқару құжатының келіп 
түскен күнінен кейінгі бірінші жұмыс күнінен кепгіктірмей 
басталуы тиіс.

Атқарушылық іс-эрекеттер жэне мәжбүрлеп орындау шаралары 
жұмыс күндері сағат 6-дан 22 сағатқа дейін қолданылады. Бұл 
ережеден тыс ерекше кейінге қалдыруға болмайтын жағдайларда 
ғана, аға сот орындаушысынан жазбаша нысанда міндетгі түрде 
рүқсат ала отырып, рүқсат беріледі.

3. Ар-намыс және қадір-қаеиетті құрметтеу принципі. Бұл 
принципте атқарушылық іс жүргізу жалпы мақсаты -  құқықтық 
қатьшастарға қатысущьшардың заңды материалдық мүдделерін 
қанағаттандыру керінеді. Атқарушылық өндірістің тек қана



мүліктік синаты бұл процесс барысында жүзеге асырылатын барлық 
росімдері өзінің мэні ретінде мүлікті (заттар, ақша, багалы қағаздар, 
мүліктік қүқықтар, жұмыстар жэне қызметтер) білдіреді. 
Лтқарушылық іс жүргізу қүқықтық қатынастар субъектілерінің 
жске мүліктік емес қүқьмқтары мен мүдделеріне тарагылуы мүмкін 
смсс, борышкердің жеке басына қатысты атқарушылық іс 
қозғамауы тиіс. Өз міндеттерін орындамаған азаматтық атқарушы 
қүқықтық қатынастардың субъектілері материалдық емес сипаттағы 
жазаға үшырауы мүмкін емес.

4. Борышкер мен оның отбасы мүшелерінің өмір сүруі үшін 
қажетті минимум мүлікке қол сүғылмаушылық қағидаты. Бүл 
жагдайдаендіріп алу атқарушылық іс жүргізу барысьшда 
(іорышкердің барлық мүлкіне қолданылуы мүмкін емес деп 
күтілуде. Атқарушы қүжаттардағы нұсқамаларды орындау үшін 
борынжердің мүлкін алып қою мүмкіндігіне шектеулер бар. 
Атқарушылық іс ендірісі туралы заңның 61-бабында өндіріп алу 
мүмкін емес мүліктің тізбесін қамтиды:

1. Үй жасауының заттары, керек-жарақтар:
1) аң терісінен тігілген жэне басқа да бағалы киім-кешектер 

(егер ең темен күнкөріс деңгейін қамтамасыз ету үшін оны 
алмастыра алатын өзге де киім-кешек бар болса), асхана 
сервиздерін, бағалы металдардан жасалған, сондай-ақ көркемдік 
құидылығы бар заттарды қоспағанда, пайдаланылып жүрген киім- 
кешек, аяқ киім, іш киім, төсек-орын жабдығы, ас үй жэне асхана 
керек-жарақтары;

2) борышкерге жэне оның отбасы мүшелеріне ең аз мөлшерде 
қажетті жнһаз (эрбір адаМға бір төсек пен бір орындыктан, 
отбасына бір үстел, бір шкаф жэне бір сандық);

3) балаларға арналған барлық жабдықтар.
2. Егер борышкердің негізгі кәсібі ауыл шаруашылығы болса, 

(іорышкер мен оның отбасы үшін жаңа астыққа дейін қажетті 
мо.ініісрдегі тамақ енімдері, шаруаншглық құрылыстары жэне 
борышкер мен оның отбасының қажеттшіктерін қанағаттандыруға 
қажетті мөлшердегі үй малы, сондай-ақ малға арналған жем-шөп, 
ал басқа жағдайларда - тамақ өнімдері және жалпы сомасы ең 
төменгі жалақыдан аспайтын мөлшердегі ақша.

3. Тамақ даярлауға және отбасының тұрғын үй-жайын 
жылытуға арналған отын.
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4. Борышкер соттың укімімен белгілі бір қызметпен айналысу 
құқығынан айырылған немесе ол курал-сайманды қылмыс жасау 
ұшін пайдаланған жағдайларды қоспағанда, борышкердің кәсіби 
қызмстін жалғастыруына қажетті құрал-сайман (оның іщінде оқу 
құралдары мен кітаптар).

5. Мұғедектердің жұріп-тұруына арналған арнайы көлік 
құралдары, мұғедектердің техннкалық көмекші (компенсаторлық) 
құралдары мен арнайы жүріп-тұру құралдары,

6. Борышкер марапатталған халықаралық, мемлекеттік жэне 
өзғе де жүлделер.

Сауда-саггық ұйымдастырушыларының сауда жүйелерінде 
ашық сауда-саттық эдісімен жасалған репо операңнялары бойынша 
оның нысанасы болып табылатын мүлік осы репо операциялары 
жабылғаннан кейін ғана өндіріп алынуы мүмкін.

Сонымен қатар атқарушьшық өндіріс туралы заңньщ 95- 
бабында бір немесе бірнеше атқарушылық құжат бойынша 
борышкердің жалақысына немесе өзге де кіріс түрлеріңе өндіріп 
алу қолданылған кезде борышкер жалақысының немесе өзге де 
кірісінің кемінде елу пайызы сақталуға тиіс жағдай 
қарастырылады. Атқарушылық өндіріс туралы заңның 98-бабында 
өндіріп алуға болмайтын ақша сомасы белгіленген. Ол ақша 
сомасы мыналардан: жарақат алудан немесе денсаулыгын өзгедей 
зақымдаудан, сондай-ақ асыраушысының қайтыс болуы 
салдарынан келтірілген зиянды өтеу үшін борышкер алған 
сомалардан; асыраушысынан айрылуына байланысты балаларға 
берілетін жэрдемақы түрінде борышкер алатын сомалардан; 
мүгедек балаларға берілетін жэрдемақы түрінде борышкер алатын 
сомалардан; адамдарға қызметтік міндеттерін орындау кезеңінде 
мертіккен (жарақаттанған, зақымданған, контузия алған) кезде 
оларға төленетін жэне олардың қаза табуына (қайтыс болуына) 
байланысты отбасы мүшелеріне төленетін сақтандыру сомалары 
мен біржолғы жәрдемақылардан; мемлекеітік ислам арнайы қаржы 
компаниясының, өзі шығарған исламдық жалдау сертификаттары 
бойынша бөлінген активтерді жалға беруден жэне сатудан алған 
ақшасынан (осы исламдық жалдау сертификаттарынан гуындайтын 
талаптар бойьшша болатын реттерден басқа); бала тууға 
байланысты берілетін жэрдемақылардан, кэмелетке толмаған 
балаларды асырауға берілетін жэрдемақьшардан, сондай-ақ
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■ісйпеткерлер мен I топтағы мүгедектерге төленетін 
жордемақылардан; жарақат алудан не денсаулығын өзгедей 
чақымдаудан залал келтірілген жағдайларда жәбірленушілердің 
қосымша тағамына, санаторий-курорттық емдеу мен протездеуге 
жоне оларды күтіп-бағу жөніндегі шығыстарға төленетін 
сомалардан; зиянды немесе қысылтаяң жағдайлардағы жүмысқа 
төленетін өтемақылардан, сондай-ақ табиғи жэне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың зардаптарын жою кезінде 
экологиялық апаттан немесе радиациялық эсерден зардап шеккен 
азаматтарға төленетін ақша сомаларынан; төлем көзіне қарамастан, 
біржолғы сипаттағы материалдық көмектен; жерлеуге берілген 
жэрдемақьщан; арнайы мемлекеттік жәрдемақылардан; жүкті 
болуы мен бала тууына, жаңа туған баланы (балаларды) асырап 
алуына байланысты, баланы бір жасқа толғанға дейін күтіп-бағуға 
байланысты табысын жоғалтқан жағдайда төленетін әлеуметтік 
төлемдерден; кэмелетке толмаған балаларды асырауға арналған 
алименггерден; зейнетақы активтерінен; салымшыньщ 
(алушының) борыштары бойынша зейнетақы жинақтарынан; 
"Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен наградталған немесе 
бүрын "Батыр ана" атағын алған, I жэне II дәрежелі "Ана даңқы" 
ордендерімен наградталған көп балалы аналарға берілетін ай 
сайынғы мемлекеттік жэрдемақылардан;атаулы элеуметтік 
комектен өндіріп алуға болмайды. элеуме-пік медициналық 
сақтандыру қорының активтерінен; түрғын үй төлемдерінен; 
түрғын үй төлемдерін пайдалану есебінен жинақталған түрғын үй 
қүрылысы жинақ ақшасы түріндегі тұрғын үй қүрылысы жинақ 
банктеріндегі банктік шоттардағы ақшадан; нотариус депозиті 
шарттарында енгізілген ақшадан; "Мемлекеттік білім беру 
жинақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына 
еәйкес жасалған білім беру жинақтау салымы туралы шарт 
бойынша ашылған банктік шоттардағы ақшадан өндіріп алуға 
болмайды.

Осы сипаттағы шектеулерді талдау борышкер мен оның 
отбасьш кедейшілік пен әлеуметтік азып-тозудан қорғау 
мақсатында оларға аман қалу мүмкіндік беру және материалдық 
молайтуын жалғастыру туралы қорытынды жасауға мүмкіндік 
береді. Бүл қағида мүліктік жазалаудың мүмкіндігін шектеудің 
көрінісі болып табылады. Атқарушылық іс жүргізуді қүқықтық
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реттеу адамгершілік туралы конституциялық ережелердің, 
мемлекеттің негізгі күндылықтары басымдығы принңипіне, оның 
ішінде адам мен азаматтың құқықтарьш, бостандьтқтары мен завды 
мүдделеріне жұмыс істеуге негізделеді, себебі мемлекет 
борышкердің барлық мүлкін, соның ішінде жеке қажеттіліктері 
қанағаттандыру үшін қажетті қарапайым заттарын алу, оның эл- 
ауқаты мен оның отбасы эл-ауқатын қалпына келтіру мүмкін 
еместігіне, оның одан эрі жұмыс және өзге де материалдық 
игіліктер жүргізуге қатысуына, жеке адамның азғындау жэне 
десоциализациялануына алып келуі мүмкін, бүл кез келген 
қоғамдық өмір қүқықтық реттеу негізгі мақсаттарына қарама-қайшы 
экеледі.

5. Өндіріп алушы талаптарыныц келемі мен мәжбүрлеп 
орындату шараларының тецгерімі. Атқарушылық іс жүргізу 
барысында тек мүліктік жауапкершілік қана қолданылады. 
Мэселен, қазір борышкерге ықпал ет-у жэне жауапкершілікке тарту 
шаралары ретінде ежелгі әлемде жэне орта ғасырларда кең тараған, 
дене жарақатын салуды пайдалану мүмкін емес. Мысалы, 
ортағасырлық Русьте мүліктік берешекті мэжбүрлеп ондіріп алудың 
негізгі әдісі "правежге қою" —қарызы төленбегенге дейін 
борышкердің аяғынан таяқпен ұру болған. Тіпті, жаца ғасырда өте 
кең тараған өз міндеттерін оывдамай, қарызын төлемеген 
борышкердің бас бостандығынан айыру да (борыштық түрме деп 
аталатьга) қолданьимайды. Өйткені құқық иеленуші болып 
табылатын өвдіріп алушының әз құқыгын іске асьфуы олардың 
контрагент — борышкерлердің мүліктік міндеттерін орындау 
шеңберінен шықпауға тиісті. Осы құқықтық қатынастарға 
қатысушылардың өзге де мүліктік емес құқықгары мен мүдделеріне 
зиян бар болса, онда бұл қүқықты асыра пайдалану болып 
есептеледі.

Атқарушылық ондіріс туралы заңның 95'-бабының 5-бөлігіне 
сэйкес Орывдау жөніндегі шығыстар жэне жеке сот 
орындаушысының қызметіне ақы толеу жөніндегі шығыстар 
ескеріле отырып, атқарушылық құжатты орындау үшін қажетті 
мелшерде жэне көлемде борышкер мүлкінен өндіріліп алынады. 
Борышкердің басқа мүлкі жеткілікеіз болған жағдайда, ондіріп алу 
борышкердің атқарушылық құжат бойынша қүны ©ндіріп алу 
мелшерінен асатын мүлкіне қолданылуы мүмкін. Мұндай
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жағдайларда мүлікті сатқаннан түскен сома, атқарушылық құжат 
бойьшша ондіріп алыиған сома мен орындау жөніндегі шығыстар, 
сондай-ақ жеке сот орындаушысының қызметіне ақы төлеу 
жөніндегі сомалар шегеріле отырып, борышкерге қайтарылады.

6. Өндіріп алынған ақша сомаларын бір кезек өндіріп 
алушылары арасында кезектің барлық талаптарын голық 
қанағаттандыруға жеткіліксіз болған кезде оларды 
пропорционалдық болу принцнпі. Бұл принцип құқыктық 
қатынастарға қатысушылардың жалпықүқықтық конституциялық 
тең қүқықтық ұстанымына негізделген, сондықтан барлық құқық 
иелері атқарушылық іс жүргізу процесінде өндіріп алушылар 
ретінде заңды мүліктік мүдцелерін, оның ішінде борышкерден 
өндіріп алынған мүлікке қатысты талаптарын қанағаттандыруға тең 
құқығы бар. Борышкерден ендіріп алынған мүлікті бөлу кезінде 
жекелеген өндіріп алушыларға артықшылықтар беруге жол 
берілмейді, жекелеген өндіріп алушьшар мүдделерін кемсітуге жол 
берілмейді. Бұл туралы сөз нақты вндіріп алушылардың тецдігі 
жайында, осы санаттағы өндіріп алушыларға қатысты 
айырмашылықтарды, олардың мәртебесін, мысалы эр түрлі 
санаттағы атқару өндірісі субъектілерінің мүдделерін заңнама 
бекіту мүмкін.

Алайда, белгіленген трғалар — ендіріп алушылар — заңда 
белгіленген топтармен қатар бірдей кұқықтық мэртебеге ие. 
Мемлекепік сот орыидаунгысының борышкерден алынған 
сомасынан, алдымен борышкерге атқарушылық кұжатты орындау 
процесінде сальшған айыппұлдар өтеледі, содан кейін орьшдау 
жоніндегі шығыстар өтеледі, қалған сома өндіріп алушылардың 
талаптарын, соның ішінде, басқа сот орындаушыларының атқару 
құжаттары бойынша тұрған талаптарын қанағаттандыруға түседі.

Жеке сот орындаушысының борьішкерден өндіріп алған 
сомасынан, алдымен борышкердің атқаруніылық қүжатты орындау 
процесінде салынған айыппұлдар бойынша сомасы өтеледі, содан 
кейін жеке сот орындаушысының қызметіне төлеу жэне орындау 
жөніндегі шығыстар төленген сомасы өтеледі, қалған сома ондіріп 
алушылардың талаптарын, соның ішінде әкімшілік-аумақгық бірлік 
шегінде тұрған басқа сот орындаушыларының өз кұзыреті шегінде 
атқару құжаттары бойынша талаптарын қанағаттандыруға түседі.
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Бардық талаптар қанағаттаіщырылганнан кейін қалған сома 
борышкерге қайтарьшады.

7. Атқарушылық қүжаттарділ мәжбүрлеп орындату 
жөніндегі шығыстарды борышкердің есебінен өтеу принципі. 
Атқарушылық әрекеттер жасау жөніндегі шығыстар бүл шығындар 
шеккен түлғалардьщ немесе үйымдардың пайдасына борыпікерден 
өндіріліп алынады. Атқарушьшық қүжат берілген актінің күшін 
жоюға байланысты атқарушылық іс жүргізу тоқтатылған кезде 
атқарушылық әрекеттер жасау жөніндегі шығыстар республикалық 
бюджет қаражаты есебінен өтеледі.

8. Сот процедуралық іс-әрекеттері мен сот
орындаушыларының қаулыларына шағымдану
бостапдыгының принципі

Борышкер сот орындаушысының шешімін атқару жөніндегі іс~ 
эрекеттерді орындауға жүмсалған шығыстарды қалпына келтіру 
туралы шешімге, оларды шығаруды үзарту немесе бөліп беру 
туралы, олардың мөлшерін азайту немесе оларды қалпьша 
келтіруден босату туралы талап қоюға сотқа жүгінуге қүқылы.

Айта кету керек, атқарушылық іс жүргізуді қүқықгық реттеу 
салалық қүқықтық реттеудің негізі ретінде салалық қағидатгарды 
қолдануға кедергі келтіретін оте маңызды мэселенің бірі: бүл 
қағидаларды заңнамалық түрғыда бекітудің болмауы. Заңнама бүл 
қағидаларды айтпайды, сондай-ақ оларды қүқықтық ретгеу үшін 
негіз ретівде анықтайды. Жоғарыда айтылған барлык салалық 
қағидалар тек қана доктриналдық сипатта болады, олардың 
эмбебалтығын қамтамасыз етеді, тіпті бірыңғай түсінік өте қиын, 
себебі нормативтік қүқықтық ережелер жоқ. Бүл кебінесе 
атқарушылық іс жүргізу саласындағы қолданыстағы заңнаманың 
жеткіліксіз жүйелі сипаты мен түсінікті болуының себебі болып 
табьшады.

Мүмкін, атқарушылық іс жүргізудегі қарым-қатынастарды 
қүқықтық ретгеу принциптері элеуметтік қатынастардың бүл 
саласын басымдықты қүқықтық реттеу ретінде эрекет ете алатын 
жэне осы қатынастардың барлығын немесе копшілігін реттейтін 
бірыңғай нормативтік қүқықтық актінің жоқгығына байланысты 
қолданыстағы заңнамада көрсетілмеген жэне шоғырландырылған 
болуы мүмкін. Қолданыстағы заңнамада атқарушылық іс жүргізуді 
құқықтық реттеудегі бірлік элі жоқ жэне атқарушьілық іс
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жүргізудің негізгі принциптерін формальды жэне кұқықтық 
біріктірудің нормативтік құқықтық актілер жүйесінде болмауы бүл 
фактіні растау болып габылады.

Бүл мэселені оңтайлы шешуде, Д.В.Чухвичевтің пікірінше, 
қолданыстағы үлттық заңнаманы орындауды реттейтін жаһандық 
жүйелеуді жүзеге асыру керек. Аталған мэселені, сондай-ақ сот 
актілерінің орындалуын кұқықтық реттеудегі өзге де киындықтарды 
жэне олардың мүліктік сипаттагы эрекеттермен теңестірілгенін 
шешудің ең жақсы тэсілі болуы мүмкін.

4. Азаматтық атқару қүқығының Қазақстанның қазіргі 
құқы қгы қ жүйесіндегі орны

Азаматтық-құқыктық жауапкершілік құқығы нақты, айрықша 
қүқық қолдану процесін реттейді жэне оның нормалары 
материалдық сипагтағы уйғарымдарда көрсетілген басқа 
нормаларды іске асыруға бағытталған. Кешенді талдау нэтижелері 
мен атқарушылық іс жүргізудің тәуелсіз құқық саласы ретіндегі 
қүқықтық реттеудің негізі қазіргі заманғы Қазақстан заңьшың 
жүйесіндегі азаматтық атқару кұқығыньщ орнын анықтауға 
мүмкіндік береді.

Д.В. Чухвичевтің пікірінше, азаматтық атқару құқығының 
нормаларын реттеу, кұқықтық реттеудің негізгі мақсаттары, осы 
қуқықтык жүйенің функционалды мақсаты заңның бұл саласын 
процессуалдық салаларға бағыттауга мүмкіндік береді. Осьшайша, 
азаматтық іс жүргізу құқығы кұқық қорғау органдарының нақгы 
процесін құқықтық реттеуді, материалдық-кұқықтық нормаларды 
қуаттау рэсімін жүзеге асырады. Бұл саланың технологиялық 
мүмкіндіктері қогамдық қатынастарға қалай әсер етуді реттеудің 
барлық ерекшеліктері, мақсаттары мен эдістерін алдын ала 
анықтайды.

Атқарушылық іс жүргізу үшін азаматтық атқару құқығын 
реттеудің субъектісі ретінде процессуалдық кұқық саласының 
барлық сипаттамалары тэн болып келеді. Бұл, ең алдымен, 
қогамдық-қүқықтық сипатта сипатталады, бұл іұтастай қоғамның, 
тиісінше, мемлекеттің мүдделеріне эсер ететін қатынас. Осыған 
байланысты мұндай қатынастарға міндетті түрде қатысушы 
мемлекеттің өкілі - арнайы құзыретгі мемлекеттік орган больш
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табылады (бірақ кейбір жағдайларда заңмен қарастырылған 
мемлекеттік органдардың жүйесіне кірмейтім арнайы уэкілетті 
субъектілер де болады, мысалы, банктер).

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 7-бабына сэйкес, сот 
актілерін жэне басқа да органдардың актілерін орындау жөніндегі 
функңияларды тікелей орындау сот орындаушыларының 
жетекшілігімен тиісті аумақтық бөлімшелерде біріккен сот 
орындаушыларына жүктеледі. Демек, атқарушьшық іс жүргізу, 
сондай-ақ азаматтық-процессуалдық жэне экімшілік-қүкықтық 
қатынастардағы қүқықтық қатынастарда бүл қүқықтық қатынастар 
пайда болмайтын негізгі жэне міндетті сог орьшдаушысы жүмыс 
істейді. Бүл орган мәжбүрлеу эрекеттерін жүзеге асыруға құқылы. 
Ал мәжбүрлеу - мемлекеттің күшті күші: тек мемлекеттік билік 
органы ретінде қоғамдық қатьшастарда зорлық-зомбылықты 
пайдалануға қүқығы бар. Мүндай ашық уэкілетгі органдардың екілі 
жеке түлғалар болып табылады. Демек, олардың арасындағы 
қатынастар мемлекеттік қүқықтық сипатта болады жэне реттеу үшін 
негіз ретінде формализмді болжайды.

Бүдан басқа, атқарушылық іс жүргізу саласындағы қүқықтық 
қатынастар санкциялануға жатады. Мемлекеттік өкілеттігі бар 
субъект санкцияны береді, бүл мемлекеттік биліктің көрінісі болып 
табылады. Осы құқықтық қатынастардың тэн ерекшелігі, олардың 
барысында сот орындаушысы мүдделі жэне уэкілетті тұлғалардың 
өтініші жоқ іс жүзінде ешқандай қадамдар жасамайтындығы фактісі 
атқару ісін қозғау мемлекеттік уэкілетті органның емес, осы 
мүдделі түлғалардың бастамасымен мүмкін болады. Бүл мүмкіндік 
атқарушы өнімді басқа құқықтық қатынастар түрлерінен 
ажыратады, бірақ оны азаматтық процеске жақындатады. 
Азаматтық сот ісін жүргізудің басты қозғаушы күші - бұл іс 
бойынша қатысушы адамдардың бастамасы, яғни, азаматтық 
процесс туындайды, дамытады, өзгереді, проңестің бір сатысынан 
екінші сатысына көшеді жэне негізінен мемлекеттік органдардың 
ықпалымен емес, істі қызықтыратын адамдардың қалауы бойынша 
тоқгатылады.

Атқарушылық іс жүргізу саласындағы құқықтық 
қатынастардың басқа да белгілерінің арасында құқық 
қатынастарының барлық субъектілерінің өзара байланысты 
құқықтары мен міндеттерін белгілеу керек. Осылайша, субъектілер
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процедуралық құқықтармен ғана шектелмевді, сонымен қатар 
процестің басқа қатысушыларына қатысты процедуралық 
міидеттер, совдай-ақ мәжбүрлеуді қолдануға уэкілетті мемлекеттік 
оргавдар (сот орывдаушысы жэне т.б.) болмайды.

Осыдан шығатыны, атқарушылық іс жүргізудің куқықтық 
қатынастарындагы қүқықтық фактілер сот ісін жұргізудің сот 
актілерін жэне оларға теңестірілген эрекеттердің басқа да 
қатысушыларының процессуалдық, ресми т\рде ретгелетін іс- 
эрекеттері болып табылады, себебі бір рэсімдік іс басқа іс жүргізу 
эрекеттерінің пайда болуына негіз болады.

Осыған байланысты М.А. Гурвич: «Процестің қозғалысы 
нроцедуралық қызмет соттың жэне процестің басқа 
қатысушыларының өкілеттіктері мен міндеттерінің жиынтығының 
пайда болуын тудыратын тізбекті білдіреді және оның орындалуы 
келесі құзыреттер мен міндеттердің пайда болуының негізі болып 
табылады»деген.

Іс жүзіндегі барлық құқықтық қатынастардан ерекшеленетін 
процедуралық құқықтық қатынастардың тэн ерекшеліктерінің бірі - 
процессуалдық кұқьн(;тық қарым-қатьшастарды заң нормаларына, 
олардың қатаң ресми сипатына міндетті түрде реттеудің белгісі. 
Демек, бұл құқықтық қатынастар тек заңды түрде ғана мұмкін. 
Материалдық қатынастардан айырмашылығы олар шьш мэнівде 
өмір сүре алмайды, яғни. азаматтық іс жүргізу құқығыньщ 
ережелерімен реттелмеген. Демек, азаматтық кұқық саласывда 
құқықтық нысандар ретінде мүліктік құқықтық қатьшастарды 
құқықтық реттеу үшін жиі қолданылатын құқықтық практика 
пайдаланылмайды.

Осылайша, процессуальдық құқық саласывдағы атқарушылық 
іс жүргізудің құқықтық реттелуінің ерекшелігі реттелетін 
қатынастар мен оларды реттеу эдістерімен айқын расталды.

Азамагтық атқару құқығының процессуалдық сипаты осы 
саланың қазіргі заманғы Қазақстан заңы жүйесіндегі орны больш 
табылады. Өз ережелері бойынша, нормативтік-құқықтық 
актілердің сипаты бойыиша, кұқықтық реттеу эдісімен бұл сала 
басқа процедуралық салаларға, ең алдымен, азаматтық іс жүргізу 
құқығына ең жақын болып келеді. Олар құқықтық әсер ету 
мақсаттарыиың (заңның іске асырылуы, нормативтік жэне 
құқықтық нормаларды қолдану процедуралгры), қолданьшатын
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әдістердің, олар жүзеге асыратын барлық құқықтық нормативтерді 
аиықтайтыи қағидалармен, құқық жүйесінде орнықтьфумен 
біріктіріледі. Бірақ, ұқсастыққа қарамастан, азаматтық іс жүргізу 
құқығын жэне азаматтық атқарушы құқықты қүқықтық реттеудің 
мэні сәйкес емес болады.

Азаматтық қүқық туралы заңның азаматтық, тұрмыстық, 
отбасылық, еңбек қүқыгы жэне т.б. тзфалы атап өту керек. 
Азаматтық атқару құқығьпвың ережелері осы салалардағы 
нормалардағы ережелердің нақты орындалуына бағытгалған. 
Атқарушылық іс жүргізуді реттейтін кейбір нормативтік-кұқьщтық 
актілерінің (мысалы, «Атқарушылық іс жүргізу туралы» Заңның 5, 
93, 97, 99, 104-баптарында қамтылған) осы жеке заңдық салалардың 
нормаларына тікелей қатысы бар, оларға азаматтық, құқықтық, 
отбасылық-құқықтық жэне еңбек қатынастары кіреді.

Азамапық атқару туралы зандар мен кейбір мемлекетгік- 
құқықгық салалар арасындағы байланыс бар. Осылайша, азаматтық 
атқару құқығы мен конституңиялық заңның арасындағы өзара 
қарьм-қатынас барлық құқықтық жүйе үшін іргелі болып 
табылатын осы саладағы басқа заңды филиалдардың қарым- 
қатынасы сияқты нысандарда көрініс табады. Конституңиялық заң 
атқарушылық іс жүргізу проңесін құқықтық реттеудің іргетасы 
болып табылады. Конституциялық құқьщ азаматтардың 
кұқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерінің заңдылығы, 
қол сүғылмауы жэне басымдыгы, мемлекеітік органдардьщ 
құзыретіне жэне басқа да тұлғаларга сэйкестігін қамтамасыз ету 
сияқты азаматтық атқарушы қүқықтың (сипаты мен басқа да заңдық 
садалары) осьшдай жалпы негіздерін, жалпы құқықтық қағидаларын 
бекітеді.

Азаматтық атқару қүқьны мен әкімшілік құқық арасындағы 
байланыс туралы айту мүмкін емес. Бірішніден, экімшілік құқық 
бұзушылық эрекеттеріне байланысты экімшілік іс жүргізу жиі орын 
алады. Атап айтқанда, атқарушылық іс жүргізудің басталуы үшіи 
экімшілік құқық бұзупшлық туралы істерді қарауға уәкілетті 
органдардың (лауазымды түлғалардың) шешімдері болуы мүмкін 
(«Атқарушылық іс жүргізу туралы» Заңньщ 9-бабы). Екіншіден, 
пайдаланылатын эдістердің ұқсастығы туралы айтуға болады. 
Үқсастық құқықтық қатынастардың энергетикалық сипатында 
көрініс табады: атқарушы атқарушы органдардың көпшілігі белгілі
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<)і|> жағдайларда әкімшілік жэне құқықтық деп санауға болатын 
іярі іите жузеге аеырылады. Үшіншіден. азамаітық-атқарушылық 
іаңмеи ретгелетін қатынастар, сондай-ақ экімішлік-куқықтық 
қа гынастар «билік қатынастары» деп аталуы мүмкін.

Әкімшілік қүқық қатынастары секілді аткарушьшық іс- 
орокеттер экімшіліктік турғыдаи туындайтьш жэне атқарушылық іс 
жүргічуге қатысатьш уәкілетті органдардың жоғары жэне төменгі 
децгейлерінің арасындағы байланыста туындайтын уйымдық 
(>аі 'ыныстылығымен сипатталады.

Төртіншіден., комм}'Никациялар экімшілік жедел құқык, қорғау 
органдарын еске түсіретін арнайы операциялық тәртіпте өз 
окілеттіктерін жүзеге асыратьга сот орындаушыларыньщ міндетті 
іалаптарында корсетіледі. Әкімшілік-қүқықтьщ реттеудің тэн 
орекшелігі болып табылатын басқа тараптың келісімінсіз немесе 
келіспегеніне қарамастан қабыдцайтын шешімдер (эрекеттер) заңды 
күші болады.

Атқарушылық іс жүргізу процедуралық тзртібін орескел бұзу 
олеуметтік жэне мемлекеттік жүйенің негіздеріне қысым жасайтын 
орекеттер ретінде қарастырылуы мүмкін.

Бүл азамапық құқық пен қылмыстық құқық арасындағы 
байланыстардың болуын алдьш-ала анықтайды. Атқарушы өнім іс 
жүргізуге байланысты 425 бапта қаратырылады (мүлікті 
инвентаризациялауға немесе алып қоюға немесе тэркілеуге жататын 
мүлікке қатысты заңсыз эрекеттер) жэне 430 бапта (Қазақстан 
1'еснубликасы Қылмыстық кодексінің сот шешімін, сот шешімін 
пемесе өзге де сот актісін немесе атқарушылық құжатты 
орындамау).

5. Атқарушылық өндііріс процесін реттейтін құқықтың негізгі
қайнар көздері

Құқықтық ғылымда заңньщ көздері (иысандары) дэстұрлі түрде 
чаңдарды сыртқы білдіру жолдары және олардың рецептгерінде 
қамтылған құқық нормаларын ресми түрде қамтамасыз ету жүйесі 
ретінде түсініледі.

Томенде заңның әлемдік тэжірибесінде (көздерінде) 
қолданьшатьш түрлері:

1. Нормативтік құқықтық актілер. Оларда заң ережелерінің
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элементтері, арнайы уәкілетті мемлекеттік органдардың 
нормативтік құқықтық актілері бар.

Құқықгық жүйесі роман-герман құқықгық отбасына тиесілі 
Қазақстанда нормативтік-құқықтық актілер заңның негізгі көзі 
болып табылады, олар атқарушылық проңесті реттеуге шешуші рөл 
атқарады. Нормативтік құқықтық актілердің екі негізгі түрі бар:

1) заңдар - Қазақстан Республикасының заңнамасында, 
конституңияльщ заңдарында жэне Қазақстан Республикасының 
Конституңиясьюда заңмен белгіленген ерекше тэртіппен және аса 
маңызды қоғамдық қатынастарды реттейтін арнайы тэртіппен 
арнайы уэкілетті өкілді заң шығарушы мемлекеттік органдар 
қабылдаған неғүрлым жоғары заңды күші бар нормативтік 
құқықтық актілер;

2) заң актілері заңдарға сэйкес жэне Қазақстан 
Республикасының заң актілеріне сәйкес атқарушы органдар 
қабылдаған нормативтік құқықтық актілер болып табылады (олар 
Қазақстан Республикасының Президентінің жарлықтарына, ҚР 
Үкіметінің қаулыларына, министрліктер мен ведомстволардың 
актілеріне белінеді).

2. Нормативтік келісімшарітар. Бұл уэкілетті ұйымдар 
жасаған жэне эдетте заң ережелерінің элементтері бар 
келісімшарттар.

Қазақстан Республикасында нормативтік құқықтьж, актілер 
қүқықгы реттеудің көптеген салаларында жэне халықаралық 
шартгарда - олардың уэкілетті мемлекеттік органдармен, соның 
ішінде атқарушылық іс жүргізуді реттеуді ратификаңиялауы жэне 
оларды ратификаңиялауы қажет болған кезде, заңның маңызды көзі 
болып табылады. Сонымен бірге, халықаралық шарттар ұлттық 
заңнамалардан басымдыққа ие болады (Қазақстан Республикасы 
Конституңиясының 4-бабы).

3. Құқықтық эдет-ғұрыптар. Бүл кедендік рэсімдерді қамтиды 
(эдеттегі мінез-құлық ережелері, құқықтық қатынастардағы 
қатысушылардың көпшілігі арасында адасушыхп.щқа байланысты 
ұзақ уақыт бойы қайталап пайдаланудың нэтижесінде эдетке 
айналды). Романо-германдық отбасьшарға жататьш елдерде (соның 
ішінде Қазақстанда) эдегге, заңның қосымша көзі ретінде заңды 
нормалар қолданылады, бірақ біздің елде атқарушылық іс жүргізу 
процесін реттеу үшін пайдаланылмайды.
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4. Сот преценденттері. Олар болашақта ұқсас істерді караудьщ 
мімдстті үлгісі жасалған нақты істерді қарастыру кезінде соттар 
қибылдийтын шешімдер. Қазақстанда соттық прецедент заңның 
|к*сми козіретінде пайдаланылмайды.

5. Қүқықтық доктрішалар. Доктриналар - мемлекеттің жалпьвға 
(>і|)дсй міндеттейтін санкцияланғап жетекші, ресми танылған заңгер
i шіымдарыньщ ғылыми қорытьшдылары.

Қазақстанда заңнын, доктриналары заңның ресми көзі ретінде де
ii ц і ідал аиылмайды.

6. Діни нормалар. Бүл ресми іүрде мемлекет діни канондардың 
.імбсбап міндетті ережелері, діни жүйелердіц қасиетті мәтіидершде 
қолданылатын нормалар ретінде санкцияланған.

Қазақстан зайырлы мемлекет діни нормаларды заңның ресми 
кочі ретінде қоаданбайды.

Қазіргі кезде сот актілерінде жэне заңмен теңестірілген 
актілерде сот күқьщтарын қорғау туралы заңдардың көздерін 
иайдалану жүйесі ретгеліп жатыр. Іс жүзінде атқарушылық іс 
жүргізуді реттеу туралы нормативтік қүқықтык актілердің бірыңғай 
жүйесі болды.

Атқарушылық іс жүргізуді реттейтін қүқықтық көздер 
жүйесінің жалпы қағидалары сот орындаушылар туралы заңның 4- 
бабында сот орындаушылары қызметінің нормативтік-қүқықтьщ 
базасы бекітілген.

Ең алдымеи, атқарушылық іс жүргізуді қүқықгық реттеудің 
қүзыреттілігін анықтау қажет, зерттелетін заң саласьшың 
ироңедуралық сипатын анықтайды. 1995 жылғы 30 тамызда 
қабылданған Қазақстан Республикасы Конституциясының 75- 
бабына сәйкес іс жүргізу заңнамасы Қазақстан Республикасының 
юрисдикциясына жүктелді. Демек, атқарупсьшық іс жүргізуді 
қүқықтық ретгеу үлттық заңнамаға сэйкес хселеді. Бүл 
атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 4-бабы: сот
орындаушыларьшың қызметіне негіз ретінде заңдарға жэне оларға 
сәйкес атқарупіы органдар шығарған нормативтік қүқықтық 
актілерге қатысты нүсқауларында жанама түрде дэлелденді.

Кез-келген процессуалдық саланьщ ерекшелігі оның 
(і>ормализмі болып табылады. Бүл тек ресми көздерді пайдалануды 
білдіреді: нормативтік қүқықтық актілер, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы бекіткен жэне ратификациялаған нормативтік
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халықаралық шаргтар. Осыған байланысты роман-герман заңды 
отбасьшарында (мысалы, заңды салт дәстүрлерде) белгілі 
формальды емес дереккөздер орындалу процесін реттеу ұшін 
пайдаланылмайды.

«Атқарушылық іс жүргізу туралы» Қазақстан Республнкасы 
Зацының 4-бабында Қазақстан Республикасының атқару ісін 
жүргізу туралы заңнамасы жэне сот орындаушыларының мәртебесі 
Қазақстан Республикасыньщ Конституциясына негізделеді жэне 
Қазақстан Республикасының «Атқарушылық іс жүргізу жэне сот 
орындаушыларының мәртебесі туралы» Заңынан жзне Қазақстан 
Республикасьшың өзге де нормативтік құқьнсгық актілерінен 
түрады. Бүл заң шыгару саласы ретінде атқарушьшық іс жүргізудің 
пайда болуы заңды өкімдерді міндетті түрде жүзеге асыру кезінде 
адам қүқықтарын қорғаудың қүқықтьщ жүйесін кұру қажеттілігінің 
көрінісі больш табьшады.

Атқарушылық іс жүргізуді қүқықтық реттеудің негізгі үлесі 
заңдармен жүзеге асырылады. Атқарушылық іс жүргізуді 
айқындайтын рецепттердің ең көп көлемі «Атқарушыльщ іс жүргізу 
туралы» Заңда қамтылған, ол азаматтық атқару құқығының ең 
маңызды көзі деп санауға болады. Бұл тұжырымдамасын 
шоғырландыру атқарушылық іс жұргізу бойынша рәсімдер туралы 
ең маңызды ережелер, базасын және атқарушы іс~шаралар 
комиссияның, атқарушылық іс қатысушылардың құқықтық 
мәртебесінің негізінде. мэжбүрлеу шараларын, осы іс-шаралардың 
мазмұны, қалпына активтерді бөлу тэртібі жэне атқарушылық іс 
жүргізуге байланысты мойнына шығындарды қолдану тэртібі 
жалпы шарттарын қамтиды,атқарушылық іс жүргізу есеп шаралар, 
сондай-ақ құқықтарын қорғау механизмін жэне қатысуы заңды 
мүдделерінің барысында пайдаланылатын қатынастар. Шьш 
мәнінде, осы Заңның қабылдануы, ол осы саладағы құқықтық 
ретгеу бөлек заң саласына айналуы үшін азаматтық үдерістен 
атқарушьшық өндірісті бөлуге мүмкіндік берді.

Атқарушылық іс жүргізуді реттейтін екінші маңызды заң 
ретінде «Сот орындаушылары туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңын белгілеу қажет. Қатысушының қүқықтық мәртебесін 
орындау атқару ісін жүргізу тэртібін реттейтін - атқарушы орган 
больш табылады. Дегенмен, осы Заң сот орындаушыларына ғана 
емес, сондай-ақ соттардың қызметін қамтамасыз ететін сот



" Iні« і .ііпарі.іпың мэртебесін де реггейді, сондықтан оны азаматтық
• ііі« ,і|іуіпы іацдарға ғана қатысты деп атауға болмайды.

Ііүдаіі басқа, атқарушы құқықтық қатынастардьі реттеу 
і н і і ц і і і і д с  іюрмативтік құқықтық актілердің үқсас нормативтік
и. і іисріпің айтарлықтай болігін бөлуге болады. Бұл атқарупіылық іс 
иүргііуді реттеу үшін қолданылатын ережелер бар кодтар. Ең 
і і і д і . і м с і і , Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу 

і ч і д о к с і і і і ң  атқарушылық іс жүргізуін қүқықтық реттеуде маңызды 
ршіі.ді атап оту қажет. Ол қүқықтық реттеу саласындағы осы
• аиадагы коптеген кемшіліктерді толтыратью негізгі ережелерді 
' >рыидауға багытталіап Заңды толықтырады.

Осы заңдар мен кодекстердің эртүрлі баптарында Қазақстан 
І‘(ч нубликасының аумағьшда шетелдік сот органдарының 
ііниіімдерін орындау тәртібі туралы, соттардың жалпы 
ніріидикциясының сот орындаушылары мен сот бүйрықтарын 
орі.шдау тэртібі туралы, атқарушылық іс жүргізуді бастау үшін 
росми негіз қалайтын, атқару проңесінде судьяның өкілеттіктерін 
(к лгілейтін ережелер бар. Бүдан басқа, атқарушылық іс жүргізу 
гүралы Заңның 61-бабы бойынша борышкердің мүлік тізбесі 
бокітілген, оны өтеу мүмкін емес. Бүл жағдай, түрлі заңдарда 
жазылған реңепттер бір-бірін өте маңызды мэселелерге 
толықтырады жэне бір-бірін қайталайды өте қолайсыз жэне қауіпті. 
Мүпдай заңсыздықтың көрінісі, қолданыстағы заңнаманың 
күйолілігі мен түсіндірілмеуі заңдардың түсіндірілуіңде және 
жүчоге асырылуында €>те маңызды проблемаларға экеп соғады, 
сондай-ақ осы саладағы қүқықтық реттеуді одан эрі жетілдіруді 
қиындатады.

Азаматтық атқару қүқығының көздеріне материалдық 
қатынастарды реттейтін бірқатар заңдар жатады.

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде 
а іқарушылық іс жүргізу жөніндегі бірқатар ережелер бекітілді: ол 
ігқарушы өнім саласында белгіленген. Мүлікке салынатын 
айыппүл санкцияларыңың ықтимал шарттары (меншік қүқығын 
шектеу нысаны ретінде); белгілі бір меншік объектілеріне айыпнүл 
салу тэртібіне қойьшатын жалпы талаптарды береді (251, 254-бап).

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде еңбек даулары 
бойынша сот шешімдерінің ықтимал орындалуы туралы ережелер 
Пар (177-бап).
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«Неке (отбасы) жэне отбасы туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексінде атқарушылық іс жүргізу туралы 
бірнеше ереже де бар. Ерлі-зайыптылардың некеге тұруы (34-бап), 
сондай-ақ балаларды тэрбиелеуге байланысты істер бойынша сот 
шешімдерінің орындалуы (70-бап), алименттерді жүзеге асьфу 
тэртібінреттейтінрэсімдер(138-бап, 139, 145 жэне 148-баптар).

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 430-бабында 
уэкілетті орган өкілінің, мемлекеттік қызметшілердің, жергілікті 
өзін-өзі басқару органдарының қызметкерлерін, сондай-ақ 
мемлекеттік мекеменің қызметкерлерін, коммерцияльщ немесе өзге 
де ұйымдардың қызметкерлерін, соттың үкімін, сот шешімін немесе 
өзге де сот актісін жэне олардың орындалуына кедергі келтіреді. 
Яғни, тіпті Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі белгілі 
бір дэрежеде атқарушылық іс бойынша қатьшастарды реттейтін заң 
көзі ретінде қаралуы мүмкін. Сол сияқты, біз «Әкімшілік құқық 
бүзушылық туралы» Қазақстан Республикасыньщ Кодексіне да 
қарасақ болады. 665, 667, 669-673 баптарында лауазымдьщ 
міндеттерді орындау кезінде сот орындаушысының заңды 
қызметіне кедергі келтіру жауапкершілігі көзделген.

Құқықтық реттеудегі маңызды рол көптеген заңдармен жүзеге 
асырылады. Сот актілерін жэне оларға теңестірілген эрекеттерді 
орындау туралы ережені «Халықаралық арбитраж туралы», 
«Шектеулі жэне қосымша жауапкершілігі бар серіктестік туралы», 
«Жылжымайтын мүліктік қүқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы», 
«Бағалы қагаздар нарыгы туралы», «Қазақстан Республикасындағы 
банктер жэне банк қызметі туралы» жэне басқалар. Әдетте, бұл 
ережелер атқарушылық іс жүргізудің накты сэттерін реттейді. 
Алайда кейбір ережелер жогарыда аталган заңнамалық актілерде 
айтылған ережелерді қайталайды.

Әлеуметтік қатынастарды толық жэне тиімді реттеу бір-бірін 
өзара анықтайтын жэне толықтыратын заңдар мен нормативтік 
қүқықгық актілерді кешенді пайдалануды болжайды. Завдарга 
сәйкес гана емес, сонымен бірге олардың орындалуына байланысты 
завдар, олардьщ жалғасы, өмірмен байланысы болып табьшады. 
Онсыз олар завдардың тек қана адамдардың барлық мінез-құлқын 
толыгымен аньщтай алмайды - олар барлық жағдайларға жеткілікті 
анық жэне қолайлы бола алмайды; нақты өмірлік жагдайлар 
заңдардың негізгі ережелерін нақтьшауды, заңда толық келемде



М фіісті .ірылм айтьш нақты жағдайларға тольщтай
бпйлаиыстырылуын талап етеді.

Осыған байланысты атқаруніылық іс жүргізу қатынастарын 
|)сі гсу бірқатар заң актілерімен де жүзеге асырылады.

Атқарушылық іс жүргізуді реттеу туралы орталық атқарушы 
органдардың норматнвтік қүқықтық актілерін атап өту қажет. 
Мүидай актілер, эдетте, эр түрлі мемлекеттік органдардың күқық 
қоргау шараларын іске асыратын әрекеттерін үйлестіруге, сондай-ақ 
олардың қүзыреттілігін бөлуге багытталган, бүл қоғамдық 
қатынастардың осы саласында қүқықтық реттеудің маңызды 
проблемасы болып табылады. Атап айтқанда: «Атқарушылық іс 
жүргізу шығындарын есептеу эдістемесін бекіту туралы» Қазақстан 
1’еспублнкасы Әділет мннистрінің 2014 жылғы 13 ақпандағы № 58 
бүйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2014 
жылғы 19 ақпанда № 9168 тіркелген.

Атқарушылық іс жүргізу проңесін реттейтін нормативтік- 
қүқықтық актілер жүйесін талдау оның күрделілігі, шатасуы, 
қақтығыстары жэне жүйелік емес басқа көріністер туралы 
қорытынды жасауға мүмкіндік береді, бүл маңызды мәселе болып 
табылады.

Нормативтік қүқықтық акгілер жүйесінен басқа, атқарушы 
заңнама саласындағы қуқықтық реттеудегі маңызды орынға 
қазақстандық қүзыретіі мемлекеттік органдар қол қойған жэне 
ратификациялаған халықаралық нормативтік-қүқыктық актілер 
кіреді. Олар тіпті Қазақстан Республикасының үлттық 
заңнамасьшың актілерінен заңцы күшке ие. «Қазақстан 
Республикасының атқарушыльщ іс жүргізу туралы заңнамасының 6- 
бабында Қазақстан Республшсасының халықаралық шартында 
көзделгеннен озгеше ережелер белгіленсе, халықаралық шарттьщ 
ережелері қолданылады» деп көрсетілген.

Атқарушыльщ іс бойынша маңызды халықаралық актілер 
қатарында 1958 жылғы шетелдік төрелік шешімдерді тану жэне 
орындау туралы Нью-Иорк конвенідаясыньщ, 1972 жылғы 
«экономикалық және ғылыми байланыстардан туындайтын 
азаматтық жэне қүқықтық дауларды шешу туралы Мэскеу 
конвенциясының ынтымақтастығы бар.

Тэуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттер 
үшін маңыздылар мыналар болып табылады: 1992 жьшғы 20
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наурыздағы экономикалық қызметті жүзеге асыруға байланысты 
дауларды шешу тәртібі туралы келісім, бұл келісімге Грузиядан 
басқа барлық ТМД елдері қол қойған; сонымен қатар 1993 жылгы 
23 каңтардагы азаматтық, отбасылық жэне қылмыстық істер 
бойынша қү-кықтық көмек жэне күқықтық қатынастар туралы 
конвенцияны барлық ТМД елдері жасаған. Кишиневте 2002 жылғы 
7 қазанда Азаматтық, отбасылық жэне қылмыстық істер бойынша 
қүқықтық көмек және қүқықтық қатынастар туралы конвенцияға 
қол қойылды. Сэйкес Конвенцияның 120-сы барлық 
формальдылықтарды сақтағаннан кейін күшіне енеді жэне 1993 
жылғы Минск конвенциясы мен 1997 жылғы 28 наурыздағы 
Хаттамамен 2002 жылғы Конвенцияны ратификациялаған 
мемлекеттер арасьшда тиімді болады.

Бүдан басқа, атқарушылық іс жүргізуді қүқықгық реттеу КСРО, 
Қазақстан жэне басқа елдер арасында жасалған зацгерлік көмек 
туралы көптеген екіжақгы мемлекетаралық келісімдермен жүзеге 
асырьшады. Халықаралық шарттарда шетелдік шешімдерді 
орындауды талап ететін мемлекеттіц қүзыретті соты мойындаған 
жэне қодданатын ереже бар: зацгерлік көмек туралы халықаралық 
шарттарда шетелдік сот шешімдерінің орындалуына оңайлатылған 
тәртіп қарастырылмайды. Жоғарыда айтылғандай, Қазақстандағы 
ресми, ресми танылған заң көздеріне сот прецеденттері 
қолданылмайды.

Дегенмен, қүқықтық піьшдық, іс жүзінде, сот практикасы қүқық 
нормаларын, соның ішінде атқарушылық іс жүргізу саласында 
қалыптастыруға ықпал етеді. Күқықтық актілерді (оның ішінде 
атқарушылық іс жүргізуді реттейтін іс-шараларды) іс ясүзінде 
жүзеге асыру кезінде осы процеске қатысушылар жиі сот 
практикасын зерттеуге баруға тиіс. Бң алдымен, қүқықтық 
реттеудің маңыздылығы - Қазақстанның жоғарғы сот органы - 
Қазақстан Республикасының Жоғарғы сотыиың тэжірибесі.

Жоғарыда айтылғандай, сот актілері Қазақстандағы заң козі 
ретінде ресми түрде танылмайды, бірақ заңнама жүйесінде 
кәрсетілмеген рецептгерді білдіру тәсілдері ретінде қолданылады. 
Бүл заңның жүйелі сот түсіндіру қажеттілігіне байланысты. Бүл 
әсіресе заңдағы кемшіліктерді толтыру үшін маңызды.

Жоғарғы сот органдарының актілері қолданыстағы іс жүргізу 
заңнамасына сәйкес сот практикасының жалпьшама қағидаттары,

50



ош.щ біркелкілігін қамтамасыз етеді. Сондықтан олар соттар мен 
к үқық қорғау органдарының басқа да субъектілері мен басқа да 
қүқықтық қатьшастар субъектілеріне назар аудармайды. Жоғары 
с.от органдарының актілері іс жүзінде емес, ресми құқық көздері 
Полыгх габылатынынан қорытынды жасауға болады.

Соттар мен сот приставтарының жұмысында, мысалы: 
Қаіакстан Республикасы Жоғаргы Сотының «Қазақстан 
1‘сснубликасының халықаралық шарттарының нормаларын қолдану 
туралы» 2008 жылғы 10 хнілдедегі № 1 нормативтік қаулысы; 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының «Сот актілерінің 
орындалмауы үінін жауапкершілік туралы» 2003 жылғы 19 
желтоқсандағы № 12 қаулысында қарастырылған.

6. Атқарушылық өндіріс жүйесі

Атқаруіны заңдарды зерделеу деген жүйелі түрде көзқарасты 
жүйе, мақсат, қүрылым, өзара эрекеттесудің негізгі қағидалары 
болып табылатьш жеткілікті кең категориялы аппаратты қолдануды 
дегенді білдіреді.

Жүйе мен мақсаттар азаматтық атқарушы заңның ішкі мэнін 
сипаттайды, оның даму захедарын және басқа да қүқықгық 
құбылыстармен өзара қарым-қатьшастарын жақсартуға мүмкіндік 
береді.

Жүйе - бүрынғы мақсатқа жету үшін қажетті жэне жеткілікті 
болып табылатын объект, бір-бірімен тиімді қарым-қатынаста 
болатьш оның кұрамдас элементтерінің жиынтығы арқылы 
і<;амтамасыз етілетін объект.

Жүйенің осы анықтамасының мағынасынан біз жүйенің үш 
маңызды ерехсшелігін ажыратып аламыз:

1. Жүйе объект болып табылады жэне зерттеу тақырыбына 
қатысты объект - бұл атқарушы заң. Жүйенің санаты қандай да бір 
объектілерді сипаттайтын кезде қолданылуы мүмкін, себебі кез 
келген объекті өз мақсатына қатысты, оны іске асыра алатын жүйе 
ретінде әрекет етеді. Өз кезегінде, атқарушы заңньщ мақсаттары 
осы тұжырымдамаға қай салаға инвестиңияланғанына қарай эртүрлі 
болуы мүмкін. Атқаруінылық құқық заң, оқу пэні және ғылым 
саласы ретінде қарастырылуы мүмкін.
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2. Жүйе жұмыс істейтін объект болып табылады, яғни 
инвестицияланған мэнге қарамастан атқарушылық іс жүргізу 
құқығы белгілі бір мақсатгарды жүзеге асырады:

-сот орындаушысының (заң саласының) мэжбүрлі атқарушылық 
қызметі саласындағы қүқықтық қатынастарды реттеу;

- сот орындаушысының мэжбүрлі-атқарушылық қызметі 
саласында білім беруді қамтамасыз ету (академиялық тэртіп);

- сот орьгадаушысының (ғылымның) -атқарушылық қызметінің 
қорытындылары мен болжамдарын талдау.

Осы мақсаттарға қатысты атқарушы заңнама ретінде 
қолданылады:

арнаулы нысанда (құқық саласына) берілетін сот 
орындаушысының атқарушылық жэне атқарушылық қызметіне 
қатысты қалыптасатын қатынастарды реттейтін нормалар, 
институттар, бірлескен мекемелер жүйесі;

- арнаулы формада (академиялық тәртіп) киінген сот 
орьпщаушысының атқарушылық жэне атқарушылық қызметіне 
қатысты қалыптасатын қарым-қатынас саласында білім беретін 
дэріс жэне семинар сабақтары жүйесі;

арнаулы рэсімдік нысанда (ғылым) киілетін сот 
орындаушысының атқарушылық және атқарушылық қызметіне 
қатысты туындайтьш қатьшастар саласындағы қорытъшдылар мен 
болясамдарлар жүйесі.

3. Жүйе - бір-бірімен тиімді қарым-қатынаста болатыи құрамдас 
элементтердің жинағы.

Үш белгіленген мэндердің эрқайсысында атқарушы заң тең 
емес жүйе элементтері бар жүйе ретінде пайда болады. Мысалы, 
бірінші мағынада жүйелік элементтер - нормалар, институттар, 
бірлескен институттар, екіншісінде дэріс жэне семинар сабақтары, 
үшіншіден, ғылыми қорытындылар мен болжамдар.

Жүйенің элементтері озара қарым-қатынаста болғаны өте 
маңызды. Атқарушы заңнама нормалары бір-бірімен байланысты 
жэне бір-бірін толықтырады.

Құқық жүйесі нақты жэне бар элеуметтік қатынастардың 
керінісі ретінде объективті түрде қалыптасатьш белгілі бір ішкі 
құрылым (қүрылым, үйым) болып табылады.

Тэуелсіз құқық саласы болып табылатын атқарушы өндіріс - 
атқарушы заң, өзінің күрылымы бар күрделі заңдық құбылыс
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ретінде қарастырылуы керек. Осыған орай, атқарушы қүқық жүйесі 
о і і ы ң  құрылымын сипаттайтын өзара байланысты элементтердің 

жиынтығы болып табылады.

Атқарушылық іс жүргізу жүйесі екі бөліктен түрады:
I. Жалпы белім
1. Негізгі ережелер жэне атқарушылық іс-әрекеттерді 

орындаудың жалпы шарттары (атқарушылық іс жүргізу туралы 
чаңның 1 -2-тараулары). Бүл нормалар тобы атқарушылық іс жүргізу 
гуралы заңнаманы, осы саладагы заңнаманы, атқарушы 
қүжаттардың тізбесін, атқарушылық іс-эрекеттердің орындалу орны 
мен уақытын, хабарламаларды және қиындықтарды, уақыт пен 
шыгьшды, атқарушылық іс жүргізудегі жауапкершілікті, сондай-ақ 
атқарушыльп? іс жүргізуді бастау және тоқтатудың жалпы ережелері 
мен нормаларын реттейді.

2. Атқарушылық іс жүргізуге қатысушы түлгалар туралы 
ереже (Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 3-тарауы). Осы 
Заңның 6-бабында атқарушылық іс жүргізуге қатысушы 
адамдардьщ құрамын, қүқықтары мен міндеттерін, сондай-ақ 
проңедуралық қатьгездік пен дәйектілік мәселелері реттеледі.

3. Атқарушылық іс-шаралар жэне мэжбүрлеу шаралары 
(«Атқарушылық іс жүргізу туралы» Заңның 5-тарауы).

II. Арнайы бөлік
1. Осы институттың нормалары:
а) борышкердің - жеке түлгамен, оның ішінде ақшаны теңгемен 

жэне шетел валютасымен сатып алу ерекшеліктері; борьшхкердің 
мүлкіне тыйым салу, үсталган мүлікті бағалау, сақтау, сату 
ережелерін белгілейді;

б) қарыз алушы-үйымның мүлкі бойьшша өндіріп алудың 
ерекшеліктері: борышкер-үйымның мүлкін алып қою жэне өткізу.

2. Борышқордың жалақысын және басқа да табыстарын өндіріп 
алу (Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 9-тарауы). Бүл 
институт борышкердің жалақысы мен басқа да кірістер түрлеріне 
қатысты өндіріп алудың эртүрлі мэселелерін реттейді: үстап 
қалудың молшерін есептеу жэне төлеу тэртібі, жазаны өтеп жатқан 
борьппқордьщ пайдасына өндіріп алу ерекшеліктері, элеуметтік 
сақтандыру төлемдері бойынша өндіріп алулар туралы талап,

53



қызмет көрсетуді қалпына келтіру тэртібі жэне басқа да мәселелер.
3. Мұліктік емес сипаттағы даулар бойынша атқарушылық 

құжаттарды ресімдеу (Атқарушыльпс; іс жургізу туралы заңның 10- 
тарауы). Бұл тарауда борышкердің нақты іс-әрекеттер жасауға 
немесе оларды жасаудан бас тартуға міндеттейтін атқарушы 
құжаттардьщ орьшдалуының жалпы шарттары, сопдай-ақ, жұмыс 
кезінде қалпына келтіру жэне атқарушы құжаттарды орыңдамау 
салдарынан, борышкерді шыгару немесе қалпына келтірушіге 
тыйым салу туралы актілердің орындалмау салдары сияқты арнайы 
мэселелер анықталады.

4. Жиналған ақшалай сомаларды бөлу жэне өтемақы төлеушінің 
талаптарын қанағаттандыру тэртібі (атқарушьшық іс жүргізу 
туралызаңның 11 -тарауы).

5. Атқарушылық іс-эрекеттерді орындау кезінде коллектордың, 
борышқордың жэне өзге де адамдардың құқықтарын қорғау 
(атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 14-16-тарауларьшда): 
эрекеттерге (эрекетсіздіктерге) шағым жасау, сот приставтарьшың 
шешімдері; мэжбүрлеп өндіріп алу ісіндегі талап қою; заңды күшіне 
енген шешімді орындауды бүру.

7. Қазақстанда атқарушылық өндірістің қалыитасу тарихы

Атқарушылық іс жүргізудің құқық қолданудың формальды 
проңесі ретінде көие тарихы бар. Римнің классикалық құк;ығында 
кредитордың борышкерге мүліктік талап ету күқығына негізделген 
мэжбүрлі түрде орындау мүмкіндігі жэне өз міндеттерін тиісінше 
орындамаған борьппкерге санкңия қолдану мүмкіндігі туралы 
айтылады. Алайда мүліктік талап етулерді мэжбүрлі түрде орындау 
проңесін жүйелі түрде құқықтық реттеу анағүрлым кеш 
қалыптасты.

Кейінірек, атқарушылық өндіріс азаматтық продесстің қүрамдас 
бөлігіне айналып, атқарушьшық өндіріс барысьшда тек қана 
мүліктік талап қоюлармен байланысты сот актілері орындала 
алатын еді.

Заңцы мүліктік талап қоюлардың мэжбүрлі түрде орындалу 
тэртібі алзғаш рет кеңестік кезеңдегі отандық тарихта РКСФР-дің 
1923 ж. Азаматтық проңессуалдық кодексінде жэне басқа да 
бірнеше актілерде нақты көрсетілген болатын. Сот орындаушылары
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сот төрағасының өкімімен ғана қызметке орналасып, қызметінен 
кететін болатын.

Сот орындаушылары азаматтық істер бойьшша сот шешімдері 
мен сот бұйрықтарын, нотариустердің атқару жазбаларын, сот 
ұйғарымдарын, жер жэне арбитраж комиссияларыньщ шешімдерін, 
третей судьяларының шешімдері мен басқа да актілерді орындады. 
Сот шешімдерін жэне басқа да актілерді орындағаны үшін 
белгіленген мөлшерде сот орындаушылары төлемдерді алып 
отырды.

Қазақстанда мүліктік сипаттағы сот актілерін орындаудың 
тэртібі Қазақ КСР-нің 1963 ж. Азаматаық проңессуалдық 
кодексімен, Сот шешімдерін орындау тэртібі жоніндегі 1973 ж. 24 
сэуірдегі КСРО Әділет Министрлігінің инструкциясымен, сонымен 
қатар 1985 ж. 15 қарашадағы Атқарушылық өндіріс туралы 
инструкңиямен реттелді. Бұл кезеңде КСРО мен Қазақстанньщ 
1990-жьшдардьщ ортасына дейін жүмыс істеп келгеи атқарушылық 
ондіріс жүйесі қалыптасты.

Бүл кезеңдегі атқарушылық өндірістің негізгі белгілері:
1) атқарушылық өндіріс мемлекеттік сипатты иеленді;
2) сот орындаушылары сот жүйесіне жатқызьшды жэне эділет 

органдарының да, тиісті соттардьщ да үйымдастырушылық 
басшьшығында болды;

3) азаматтық сот проңесінің бір болігі ретінде атқарушылық 
ендіріс сот пропесіне тэн белгілер мен сипаттарға ие болды;

4) атқарушылық өндіріс көп жағдайда мемлекеттік, қоғамдық 
жэне ооперативтік меншікті қорғады, мысалы мемлекеттік 
кэсіпорындардың, мекемелердің, ұйымдардьщ, колхоздардың, басқа 
да кооперативтік үйымдар мен олардың бірлестіктерінің, басқа да 
қоғамдық үйымдардың тарапына ондіріп алу жөнінде айтарлықгай 
шектеулер қою арқылы;

5) атқарушылық өндіріс барысында адамдардың құқығы мен 
бостандығын қорғауға байланысты ешқандай арнай механизм 
болған жоқ.

Сот орындаушылары аудандық сотгардың жанында (ҚазКСР- 
нің Азаматтық проңессуалдық кодексінің 348-бабы, РСФСР 
соттарьшың қүрьшымы туралы заңның 77-бабы) жэне қосарлы 
бағыныштылықта болды: қызметке Қазақстанның әділет
органдарының басіпылығымен тағайьшдалды, ал олардың қызметін
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аудандық соттың төрағасы (РСФСР соттарының құрылымы туралы 
заңньщ 26-бабыньщ 5-тармағы) жэне Қазақстанның әділет 
министрлігі (ҚР Әділет минисірлігі туралы 1993 ж. 4 
желтоқсандағы №1187 Ереженің 6-тармақшасы) ұйымдастырды, ал 
олардың қызметін бақылау аудандық соттың судьясымен жүзеге 
асырылды. (ҚазКСР-нің Азаматтық проңессуалдық кодексінің 350- 
бабы).

Сот орындаушыларының қызметі кеңестік қүқықтық 
концепңияға сэйкес тек қана құқық қолданушылық сипатта ғана 
емес, тэрбиелік жэне профилактикалық сипатта болуы міндетті еді. 
Азаматтардың кең ауқымына мүліктік талап коюлар бойынша сот 
шешімдері мен үкімдерін орындалуьш қамтамасыз ететін сот 
орындаушыларыньщ қызметі туралы хабар тарату, сонымен қоса 
қүқықтық насихаттауда сот орьшдауының қылмыспен немесе 
азаматтық-қүқықтық бүзушылықпен келтірілген залалдың орнын 
толтыруда көмегін тигізетін нақты фактілердің қолданылуы 
ешкімнің жазадан жэне азаматтық-қүқықтық жауапкершіліктен 
қашып күтьгамайтындығының дэлелі болып табылуға міндетті еді. 
Бүл тәжірибені қолдану қазіргі Қазақстандағы атқарушьгаық 
өндірісті оптимизациялауда өте бір тиімді болушы еді.

Атқарушьгаық өндіріс жүйесін түбегейлі өзгерту қажеттілігі 
1990-жылдардың бірінші жартысында пайда болды. Бүл. 
біріншіден, елімізде конституциялық қүрылыстың қальштасуымен, 
екіншіден, экономикалық сектордың жаңдануьшен, экономикальпс 
қатьшастардың жаңа сипат алуымен байланысты болды.

Қазақстан Республикасында екі заң қабылданады: 1997 жылы 7 
шілдеде «Сот приставтары туралы» жэне 1998 жылы 30 шілдеде 
«Атқарушылық өндіріс және сот орындаушыларыньщ мәртебесі» . 
Олар атқарушылық өндіріс реформасын жүргізу барысьшда негізгі 
тірекке айналды.

Аталған заңдардың қабылдануымен ғана атқарушылық 
өндірісті өзіндік мақсаттары, принциптері, қүқықтық қатынастарда 
орны бар жаңа ерекше процесс ретінде қарастыру мүмкіндігі пайда 
болды.

Тәуелсіздік алған сэттен бері атқарушылық өндіріс органдары 
реформалаудың бірнеше сатысын басынан өткерді. 1998 жылдың 
ортасына дейін сот орындаушьгаары соттардың штатында болды. 
Сот орындаушыларының қызметі кеп жағдайда атқару парағын
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Гюрышкердің жұмыс орны бойынша бухгалтерияге апарып берумен 
шектелді. Осьнаи қарамастан олардың қызметін қадағалау тікелей 
судьялармен жүргізілді.

Экономиканы реформалау соттьщ және басқа да органдардың 
каулыларын орындау жүйесінде шиеленіске альш келді, себебі 
сотгармен қарастырьшагын азаматтық жэне шаруашылық істердің 
сапының өсуі мен ку])делілігінің артуына альш келді. Сандық 
жүктеменің артуы, сонымен қоса сот юрисдикңиясының үлғаюы сот 
орындаушыларына судьялар тарапьшан көмектің азаюына экеп 
соқтырды.

Сот орындаушылары мен юстиңияньщ анықтау органдарының 
қызметі өзара тікелей байланысты екенін жзне сот шешімдерін 
орывдау ортақ мақсатына бағытталғандығьш ескере отырып, осы 
екі ведомствоны біріктіру мэселесі күн тэртібінде пайда болды.

Атқарушылық өндірістің жэне заңды күшіне енген сот 
шешімдерін орындаудан жалтарған түлгаларды қылмыстық 
қудалаудың тиімділігін арттыру мақсатында, ҚР Үкіметінің 1999 
жылғы 5 шілдедегі №931 қаулысымен Әділет министрлігінің Сот 
қаулыларын орындау ясөніндегі комитет қүрыдцы. Сот қаулыларын 
орындау жөніндегі комитет сот орындаушылары мен юстиция 
органдарыньщ аньщтаушыларынан жасакталдЫ. Облыстық 
департаменттердің басшьшарьшьщ үйымдық-бақылау
бағыныштылығына сот орьшдаушыларының шгаттық саны беріліп, 
сот приставтары аударылды.

Облыстық департаменттердің қүрылымдық бөлімдеріне 
қалыпты жағдайда жүмыс жасауьша бүрын Сот орывдаушылары 
мен сот приставтарына, тергеу басқармаларына бекітіліп берілген 
материалдық-техішкалық күралдар берілді. Бүл іс-шара алғашқы 
кезевде бүрынғы кезеңдерге қарағавда атқару қүжатеарының 
орындалу сапасын айтарлықтай арттыруға мүмісіндік берді.

Сотгардың тэуелсіздігі конституциялық принципін жүзеге 
асыруды қамтамасыз еткен Қазақстанның құқық жүйесін 
реформалаудың келесі бір қадамдарының бірі Едбасының 2000 
жылдың 1 қыркүйегівдегі «Қазақстан Республикаьшдағы сот 
жүйесін нығайту шаралары туралы» Қаулысы болды, оған сәйкес 
соттарды материалдық-техникалық және үйымдастырушылық 
қамтамасыз ету функциялары Әділет Министрлігінің қүзыретіиен 
ҚР Жоғарғы Соты жанынан жаңадан қүрылған Сот әкімшілігі
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Комитетіне берілді. Аталған нормативтік акт сотты оның 
әкімшілігімен арасын ажыратып, соттар мен судьялардың 
мемлекеттің атқарушы органдарынан толықтай тәуелділіктен 
арылуьша мүмкіндік жасап берді. Осыған байланысты биліктің 
тармақтарға бөліну принцшгі шынайы көрініс тапты.

Бұл проңесстің логикалық қорытындысы болып сот актілерін 
орындауды сот процесінің бөлінбейтін бөлігі ретіндегі 
функциясыньщ әділег органдарынан Жоғарғы соттьщ жанындағы 
сот экімшілігі комитетіне берілуі болып табылды. Бұл процесс ҚР 
Президентінің 2001 жылғы 22 қаңтардагы №536 «Қазақстан 
Республикасында құқық қорғау органдарының қызметін жетілдіру 
туралы» Жарлыгьша сәйкес жүзеге асырылды. Аталған қадам сот 
актілерінің орындалуы мемлекеттегі барлық сот механизмі 
жұмысының тиімділігінің көрсеткіші ретінде қабыдцанатын- 
дығымен байланысты болды. Оның негізгі ерекшелігі сот жүйесін 
атқарушылық биліктен ажырата отырып, атқарушылық өндіріс 
соттармен тікелей жақындықта орналасқан дербес мемлекеттік 
органга берілді, ал соттарға атқарушылық өндірістің орындалуын 
процессуалдық бақылау жүктелген.

Сот актілерінің орындауға байланысты жұмысты жақсартуға 
байланысты басқа түбегейлі шарасы болып, мемлекет басшысы ҚР 
судьяларының төртінші съезінде атап көрсеткендей, жеке сот 
орындаушылары институтының енгізілуі болды. Францияның, 
Германияның жэне басқа да мемлекеттердің тэжірибесі олардың 
қызметінің нәтижелерінің жогары тиімділігін көрсетеді. Бұл 
тәжірибені мүқият зерттеу қажет болды. Өз кезегінде бұл тэжірибе 
зерттеліп, Қазақстан ТМД елдерінің ішінде алгашқылардың бірі 
болып жеке сот орындаушылары институтын енгізді. Жеке сот 
орыпдаушылар қызметі мемлекеттік сот орындаушыларының 
жүктемесін азайтуға бағыттавды. Мемлекеттік сот 
орьшдаушьшарыньщ істерінің көп болғандығы соншалық, олар 
физикалық түргыдан оз жұмысын атқара алмаған болатын.

Атқарушылық өндірістің тиімділігін арттыру мақсатында 
Әділет министрлігінің экімшілік органдарына соттар мен басқа 
органдардың қаулыларын орындау жэне соттар жанында қалған сот 
орындаушылары қызметін бақылаумен байланысты басқару, 
ұйымдастыру міндеттері жүктелді.
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2010 жылдың 17 тамызында ҚР Президентінің «Қазақстан 
I 'сспубликасындағы құкық қорғау қызметін және сот лсүйесінің 
і иімділігін арттыру шаралары туралы» Жарлығы шықты. Қазақстан 
ІЧх публикасы Президентінің 2010 жылғы 22 қыркүйегіндегі №1066 
«Қачақстан Реснубликасы Президентінің 2010 жьшғы 17 тамыздагы 
N«1039 «Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау қызметін жэне 
сот жүйесінің тиімділігін арттыру шаралары туралы» Жарлығын 
жүісге асырудың кейбір мэселелері туралы» Жарлығына сәйкес, 
<(( )блыстық соттар экімшілігі» ММ қайта құру жүргізіліп өтті.

Осы 2010 жылғы 19 қазандағы жарлыққа сәйкес, ол ГУ 
«Облыстық сот актілерін орындау жөніндегі Департамент» болып 
кдйта кұрылді.і.

Осылайша, Жоғарғы соттьщ жаныпдағы сот экімшілігі комитеті
о ііііің атқару құжаттарын орындау, жекелеген негіздер бойьшша 
мсмлекеттік меншікке өткізілген (айналдырылған) мүлікті есепке 
алу, сақтау, бағалау жэне одан ары пайдалану өкілеттіктері мен 
<|)уикцияларын ҚР Әділет Министрлігіне бере отырып таратылды, 
ал оның орнына Әділет Министрлігі құрамында жаңа Сот актілерін 
орыидау жөнінде Комитет құрылды. Комитеттің облыстарда 
қүрылымдық бөлімшелері болыпсот актілерін орындау 
дспартаменттері табылдаі, олар ез құзыреті шеңберінде атқару 
қүжатгарьш орындау, жекелеген негіздер бойынша республика.пық 
мсншікке айиалдырылған (келіп түскен) мүлікті есепке алу, сақтау, 
(іагалау жэне одан ары пайдалануға байланысты функідаяларды 
атқарды.

Сот төрелігінің қызметінің тиімділігінің артуъша айтарлықтай 
лссрш сот актілерін орындаумен байланысты сұрақтар тигізетіндігін 
ҚР Президенті Н.Назарбаев республика судь.яларының тертінші 
съездінде атап еткен болатьш. Ол ез сезінде сот актілерінің 
орындалмауының негізгі себептері тек борьппкерлерде ақшаньщ 
немесе басқа да мүліктің болмауы ғана емес, сонымен қатар тиісті 
жүмыстың қажетті жоғарғы деңгейде ұйымдастырылмауында 
скепдігін атап керсетті. Әрбір үшінші сот актісі орындалмайды, бүл 
оз кезегінде негізді шағымдардың көп болуына, эсіресе кәсіпкерлік 
саласындағы даулар бойынша альш келді.

Сот шешімдерінің орындалуы жэне атқарушылық өндіріске 
байланысты сұрақтар Елбасының Қазақстан судьяларыныц бесінші 
съездінде сөйлеген сөзінде де, Мемлекет басшысымен бекітілген
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Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі даму жоспарында, 
ҚР 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі қүдықтык саясаты 
кондепциясында, Елбасының Қазақстан халқына жолдауларында, 
ҚР «Атқарушылық өндірісі жэне сот орындаушыларының 
мәртебесі туралы» Заңында осы саланы реттейтін басқа да 
нормативтік-қүқықтық ахтілерде көрініс тапты.

2010 жьшдың 2 сәуірінде қабылданған ҚР «Атқарушылық 
өндірісі жэне сот орындаушылары мэртебесі» туралы заңын жүзеге 
асыру мақсатында, Әділет Министрлігімен облыстық жэне оған 
теңестірілген Әділет басқармаларында сот орындаушылары 
департаменттері қүрылды, ал 4 облыста сот орындаушылары мен 
приставтарының департаменттері ашылды. Әділет Министрлігінде 
жаңа ведомство - тергеу департаментінің қалыптасқанын атап оту 
қажет, ол туралы ереже ҚР Үкіметінің 1998 жылғы 7 сэуірдегі № 
289 Қаулысымен . Департаменттің қызметі сот төрелігіне қарсы 
кейбір қылмыс түрлерін, соның іпіінде сот шешімдерін қасақана 
орындамаумен байланысты қылмыстарды, тергеуге бағытгалды.

ҚР Үкіметінің 2014 жылғы 14 тамыздағы № 933 «ҚР орталық 
атқару органдарының ведомстволары» туралы Қаулысымен ҚР 
Әділет Министрлігінің сот актілерін орындау Комитеті Әділет 
Министрлігінің сот актілерін орындау жоніндегі Департамент 
болып қайта қүрылды.

Сот органдарының бірыңғай информаңиялық-аналитикалық 
жүйесі шеңберінде Атқару ендірісінің автоматгандырылған жүйесі 
(АӨАЖ) қүрастырылып, іске қосьшды.

2006 жылдьщ 17 ақпанында «Қазақстан Республикасьшың сот 
орьшдаушыларының одағы» реснубликалық қоғамдық бірлестігін 
қүру туралы шешім қабылданды, ол мүддесін қорғау мақсатында 
қүрылған болатын. Бүл қоғамдық бірлестіктің негізгі мақсаты сот 
орындаушыларының қызметіне қатысты қүқықтық сүрақтарды 
шешуде ғана емес, сонымен қоса оларды эр түрлі іс-шараларды 
үйымдастыру арқылы оларды қызықтыру больш табылады. Осыған 
орай 2007 жылдың 6 маусымында Қазақстан Республикасының сот 
орындаушыларының I Республикалық съезді үйымдастырылды. 
Осы съездге Премьер-Министр, Жоғарғы Соттың төрағасы, 
Конституцияльщ Кеңестің торағасы, Парламенттің екі палатасының 
депутатгарының бір тобы, министрлер, ғалымдар, ТМД жэне алыс 
шетел елдерінің атқару органдарының өкілдері қатысты. Съездбен
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• ( іп орыпдаушыларыяың одағы» республзикалық қоғамдық 
і*і ңссііііц қүрылуы замаи талабына сай жэне еліміздің сот 
і үікч-іидсгі манызды оқиғалардьщ бірі болып табылды. Сот 
і \ иі і ш і ц  басым бағыттағы негізғі мақсаттарының бірі сот актілерін 

1 'Iч.иідцу жүмысы сапасын арттыру мен сот орындаушыларыньщ 
моргобосін көтеру больш табылады.

()еылайша, атқарушылық әндірістің келесідей негізгі сүрақтары 
іиоіиілді.

I. Сот актілері мен заңмен оған теңестірілген актілерді 
прі.шдаумен байланысты мүліктік нұсқамаларды мэжбүрлі 
ирыіідатуды реттейтін дербес қызмет органы пайда болды. 
А гқарушыльпс; өндіріс саласында негіз ретінде қальштасқан негізгі 
ндсялардың бірі іске асты. Ол идеяға сәйкес, сот актілерін, 
.пқарушы биліктің әкімшілік жэне өзге де қадағалауіпы 
органдарының актілершдегі мүліктік талаптарды мэжбүрлі 
орыодату азаматгық сот өндірісінің бір бөлігі болып табылмайды 
жоне болуы да іугүмкін емес , сол себепті ҚР Азаматтық процестік 
иодсксімен реттелмейді жэне реттеле де алмайды.

Атқарушылық өндіріс процесс ретінде өз алдына жеке күқық 
саласы ретінде реттеуді қажет етеді, қылмыстық атқару қүқығы 
торізді қазіргі уақытта ҚР қылмыстық-атқару кодексімен реттелетіні 
сияқты оз алдына жеке қүқық саласы болуға лайық. Биліктің 
гирмақтарға бөліну конституңиялық принципіне сэйкес, сот 
аісгілерін жэне өзге де органдардың актілерін орындау сот билігінің 
смес, атқарушылық биліктің функциясы болып табылады, сол 
себепті мэжбүрлі орьшдату қызметі сот жүйесі мен сот өндірісінен 
альшып, ҚР Әділет минисгрлігіне - атқарушылық биліктің 
рссиубликалық органына берілді.

Сонымен қатар сот өндірісі мен атқарушылық өндіріс 
орындайтын мақсатымен ажырамастай бірлескен. Олардьщ негізгі 
міндеті азаматтар мен үйымдардың бұзылған немесе даулы 
қүқықтары мен мүдделерін қорғаумен, оньщ ішінде кәсіпкерлік 
жэне өзге де экономикалық қызметпен біайланысты, оларды 
а гқарушылық өндіріс тек бір ғана жолмен -сот актілерін жэне озге 
де органдардың актілерін мэжбүрлі түрде орьщцату арқылы жүзеге 
асырады.

2. Заңнамалық деңгейде атқарушылық өндіріс саласында 
барлық меншік түрлерін қорғау теңдігіне қол жеткізілді.
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Мемлекеттік меншік тұрі бұл мәселеде өзге меншік түрлерімен 
салыстырғанда ешқавдай артықшыдьщқа ие емес.

3. Өзінің сот актілерінде жэне оған теңестірілген актілердегі 
мүліктік сипаттағы ережелерін орындамаған жосықсыз 
борышкерлер үшін жауапкершіліктің тиімді жүйесі қалыптасқан 
болатын. Сот орындаушыларына үйымдарға (банктер мен езге де 
кредиттік ұйымдардан басқа), олардың қызметкерлері мен 
азаматгарға салынатью айыппұлды өздері сала алатын құқық 
берілді.

Соның нәтижесінде, сот орындаушыларры өзінің міндеттерін 
орындауға байланысты кең өкілеттіктерге ие болды жэне олардың 
қызметі анағұрлым тиімді бола бастады.

4. Қүқықтар мен завды мүдделерді қоргаудың арнайы жүйесі 
қалыптасты.



2-бөлім: ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ

I. О іін-оиІ гексеруге арналған сүрақтар:
I А і қаушыяық өндірістің ұлттық құқықтық жүйеде алатын 

п|ніі.і қнпдай?
Қаидай қоі'амдық қатынастар атқарушылық өндірістің негізгі 

іі.чіпі қүрайды?
і. Лгқарушьшық өндіріске құқьщтық реттеудің қандай әдісі

Г9ІІ?
I. Лтқарушыиық өңцірістің құқықтық қайнар көздеріне жалпы 

і иіиггтама беріңіз .
'. Л гқарушыльщ өндірістің прннциптері үғымын қалай түсінуге 

бшцщы?
(>. Лтқарушылық өндірістің принцнптерін атап көрсетіңіз.
/. Атқарушылық өндіріс процесін реттейтін негізгі құқық 

іипдоріне сипаттама берііңіз.
X. Атқарушьшьщ өңціріс жүйесін ашып көрсетіңіз.

Қазақстанда атқарушылық әндіріс институтының 
қплыптасуы.

10. ҚР 2015 ж. АПК, 1999 ж. АПК ҚазКСР-нің 1963 ж. АПК-нен 
атқарушылық әндіріс жағынан несімен ерекшеленеді?

2. КАЗУСТАР:

Казус 1.
Аудандық соттың шехпімімен жеке кәсіпкер Ибраев К.К. 

ішіідасына «Ансар» ЖШС-нен 300000 тенге өндірілді. Ибраев 
<Амсар» ЖШС-нің орналасқан жері бойынша сот орыядаушысына 
ііудандық соттың шешімін мэжбүрлі түрде орындау жөнінде 
ніиіпшен жүгівді. Сот орьшдаушысы атқарушылық өндірісті

і о ігаудан бас тартты.

Казусца сұрацтар:
Сот орындаушысының іс-әрекеті дұрыс па? Атқарушылық 

кү.жат түрлерін атап көрсетіңіз.
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Казус 2.
Аудандық соттың төрағаеы әрбір квартал сайын сол аудандағы 

барлық сот орындаушыларының жұмысын акт жасай отырып, сот 
шешімдерін орьшдау барыеында жеделдік пен сот
орындаушыларьшың қаржылық қызметіне назар аударып тексеріс 
жұргізіп отырды.

Казусца сүраңтар:.
Соттың эрекетіне баға беріңіз. Судьяньщ атқарушылық 

өңдірістегі орньш «Атқарушылық ондіріс жэне сот
орьшдаушыларының статусы» туралы және «Сот приставтары» 
тураяы заңдармен танысып анықтаңыз.

Казус 3.
Сот орындаушысы өндіріп алушы С.К. Сабыровқа 

атқарушылық өндірістің борышкер А.А.Шарипованың 
атқарушылық құжатты орындау барысында тұрғылықты мекен 
жайын ауыстырғаны негізінде тоқтатылғандығын хабардар етті.

Казусца сүраңтар:
Сот орындаушысының әрекеті заңға сай ма? Атқарушылық іс- 

әрекеттердің орындалу орнына сипаттама беріңіз.

Казус 4.
Исаканов Л.Б. Шортанды аудандық сотына сот 

орындаушыларының әкімшілік органының аға сот орындаухпысы 
қабылдаған тыйым салу туралы қаулысын заңсыз деп тану туралы 
өтінішпен жүгінді. Өтініштің негіздемесі ретінде ол төмендегіні 
көрееткен болатын.

Петровтьщ пайдасьша өзінен ақша сомасын өвдіріп алу туралы 
атқару парағы сот орындаушыларының Шортанды экімшілік 
органында орындауда болған. Сот қаулысын орывдау кезінде 
бөлімде аға сот орындаушысымен бірге екІ сот орындаушысы 
жұмыс істеген. Алайда, сот орындаушысының біреуі кезекті 
демалыста, ал екінпіісі науқастанып қалуына байланысты демалыс 
алғаидықтаи, орындаумен юрисдикңиялық органдардың
қаульюарын мэжбұрлі тұрде орындаумен байланысты тиісті 
қаулылар қабылдап, шешімдер шығаратьш аға сот орындаушысы 
айналысқан
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Іипусқа сүрақтар:.
Жагдаятты шешіңіздер. Өндіріп , алушы мен аға сот 

(ірі.шдаушысыиың іс-эрекетіне баға беріңіздер. Бүл жағдайда сот 
орыидаушысы қандай әрекет жасауы керек еді?

3. ТАПСЫРМАЛАР

1-тапсырма. Аталған тақырып бойынша 1963 ж. ҚазКСР, 1999
ж. және 2015 ж. ҚР АПК талдау мақсатында салыстырмалы кесте 
кү.растырыңыз.

Сурактар 1963 ж. 
ҚазССР АПІС

1999 ж. 
ҚР АПК

2015 ж. 
Қ РА П К

Қабьшданған
мерзімі
Атқарушылық 
ондіріс институтын 
ретгейтін баптардың 
көлемі
Мемлекеттік сот 
орындаушьшарының 
кызметінің 
ерекшеліктері
Жеке сот 
орындаушьшарының 
қызметінің 
ерекшеліктері

2-тапсырма. Аталғаи тақырыптардың біреуі бойынша 
презентация дайындаңыздар:

1. Азаматтык атқару қүқығьшың калыптасу жэне даму тарихы.
2. Қазірғі уақыттағы КР-ньщ заңнамасьшдағы революңияға 

дейінғі атқару өндірісінің құқықгық ережелерінің мирасқорлығы 
мен назарға алынуы.

3. Атқарушылық өндіріс институтын ҚР 1999 ж. АПК мен 2015
ж. АПК редакңиясымен салыстырмалы түрде қарастыру.

3-тапсырма. Төмендегі тақырып бойынша шағын баяндама (10 
минутқа дейін) дайындаңыздар: «Атқарушылық ендіріс туралы
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Қазақстан Республикасының заңнамасы». Оны жазбаша түрде 
дайындаңыздар.

4-тапсырма. «Атқарушылық өндірістің принциптері» атты 
кесте құрастырьщыздар:

№ Атқаруш ылық өндірістің 
принциптері

А тқаруш ылық вндірістің 
нринципіне сипаттама

4. ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Атқарушылық өвдірістің мақсаты болып табылады:
а) атқару құжаттарын, азаматтық жэне экімшілік істер бойынша 

ұйіарымдар мен қаулыларды, қылмыстық істер бойьшша үкімдер 
мен қаульшарды орывдау;

б) азаматгық жэне экімшілік істер бойынша сот шешімдері, 
үйғарымдары мен қаулылары негізінде, қылмыстық істер бойынша 
мүліктік өндіріп алу туралы үкімдер мен қаулылар жэне басқа да 
органдар қаулылары негізінде берілетін атқару құжаттарын 
уақытылы жэне міндетті түрде орывдау;

в) азаматтық жэне экімшілік істер бойынша сот шешімдері, 
ұйғарымдары мен қаулылары негізівде, қылмыстық істер бойынша 
мүліктік өндіріп алу туралы үкімдер мен қаулылар негізінде 
берілетін атқару парагын орындау.

г) азаматтық, экімшілік жэне қылмыстық істер бойынша сот 
шешімдері, ұйғарымдары мен.қаулылары негізінде берілетін атқару 
құжаттарын уақытылы жэне міндетті түрде орындау.

д) дұрыс жауап жоқ

2. Атқарушылық өндірістің алдына қойған міндеті қандай?
а) сот немесе басқа да уәкілетті органның шығарған 

нұсқамасыішң мэнін өзгертпей, бар мүмкіндікпен оны мэжбүрлі 
түрде орындату.

б) сот немесе басқа да уәкілетті органның шығарған 
нұсқамасының мэнін өзгерте отырыл, заңмен көзделген арнайы 
құралдар кемегімен оны ерікті түрде орындату.

в) сот немесе басқа да уэкшетті органның шығарған 
нүсқамасының мэнін өзгертпей, заңмен көзделген арнайы құралдар 
көмегімен оны мэжбүрлі түрде орывдату.
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г) оот немесе басқа да уәкілетті органның шығарған 
иүсқамасының мэнін өзгертпей, заңмен көзделген арнайы қүралдар 
комогімен оны мэжбүрлі түрде орындату.

д) дүрыс жауап жоқ.

3. Атқарушылық өндірістің принциптеріне не жатпайды?
а) Кінәсіздік іірезумпциясы.
б) Зацдылық.
в) Өндіріп алынған ақша сомаларын бір кезек вндіріп 

алушылары арасында кезектің барлық талаптарьш толық 
қацшаттандыруға жеткіліксіз болған кезде оларды 
иропорционалдық бөлу принципі

г) Сот процедуралық іс-эрекеттері мен сот орындаушыларьшың 
қііулыларына шағымдану бостандығының принципі

д) Қолсүғылмаушылық.

4. А тқарушылық өндірістің негізгі кезеңдерін белгілеп 
кврсетіңіздер:

а) қозғау;мэжбүрлі орындау шараларын жүзеғе асыру.
б) дайындық; мэжбүрлі орындау шараларын лсүзеге асыру.
в) қозғау;мэжбүрлі орындау шараларын жүзеге асыру; аяқтау.
г) қозғау; дайындау; атқаруды жүзеге асыру.
д) қозғау; дайындау; орындауды жүзеге асыру.

5. Қандай н ор м ати втік- қуқы қты қ актілер ҚР-ның 
атқарушылық вндірісіне қатысты заңнамасына жатпайды?

а) ҚР Конституциясы.
б) «Атқарушылық өндіріс жэне сот орындаушыларының 

мэртебесі туралы».ҚРЗ
в) ҚР Қылмыстық-процестік Кодексі.
г) ҚР Азаматтық процестік кодексі.
д) ҚР Салық Кодексі.

6. М атериалдық қүқықтық қатынастарды реттейтін 
азаматтық атқару қүқығының қайнар көздеріне заңдардың қай 
тобын жатқызуға болады?

а) ҚР азамаітық Кодексі
б) ҚР «Неке (ерлі-зайыптылық) жэне отбасы» Кодексі
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в) ҚР Еңбек Кодексі
г) ҚР Қылмыстық Кодексі
д) барлық жауаптар дүрыс

7. ҚР «Атқарушылық өндірісі және сот 
орындаушыларының мәртебесі туралы» Заңы қашаи 
қабылданды?

а) 02 сәуір 2010 жылы
б) 23 сэуір 2011 жылы
в) 02 сәуір 2001 жылы
г) 12 сэуір 2009 жьшы
д) 20 сәуір 2008 жылы

5. Әдебнеттер тізімі:

Нормативтік қүқықтық актілер:
1. Констнтуция Республики Казахстан (принята на 

республиканском референдуме 30 авгусга 1995 года) (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 02.02.2011 г.) // 
Әділет АҚЖ

2. Гражданский проңессуальный кодекс Казахской ССР от 28 
декабря 1963 года. Утратил силу - Законом РК от 13 июля 1999 года 
№412-1.

3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан 
от 13 июля 1999 № 412-1. Утратил силу с 01 октября 2016 года - 
Законом РК от 29 октября 2015 г. № 376-У ЗРК

4. ҚР Азаматтық іс-жүргізу кодексі. 31 қазан 2015 жылғы № 
377-У ЗРК (өзгертулер мен толықтыруларды қоса алғанда
05.06.2018 ж.) // Әділет АҚЖ

5. ҚР Азаматтық іс-жүргізу кодексіне комментарий -  Астана: 
ҚР Жоғаргы Сотьшың кітапханасы, 2016. -  808 стр.

6. 'Грудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 
года № 414-УЗРК // ӘділетАҚЖ

7. «Неке (ерлі-зайыптылық) жэие отбасы» туралы 26 
желтоқсан2011 жылғы № 518-ІУ (өзгертулер мен толықтыруларды 
қоса алғанда 05.06.2018 г.) // Әділет АҚЖ

8. ҚР Әкімшілік қүқықбүзушылық туралы Кодексі 2014жьш 5 
шілдедегі №235-У ҚРЗ// Әділет АҚЖ
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9. ҚР Қылмыстық Кодексі 2014жыл 3 шілдедегі Х«226-У ҚРЗ // 
Өділет АҚЖ

10. «Атқарушылық іс жұргізу және сот орындаушьшарының 
моргебесі туралы» № 261-IV ҚР Заңы 2 сәуір 2010 жыл (өзгертулер 
мси толықтыруларды қоса алғанда 05.06.2018 ж.) // Әділет АҚЖ

11. «Сот приставтары» туралы № 150-1 ҚР Заңы 7 маусым 1997 
жыл (өзгертулер мен толықтыруларды қоса алғанда 05.06.2018 ж.) 
// Әділет АҚЖ

12. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан № 12 от 19 декабря 2003 года «Об ответственности за 
неисполнение судебных актов // Әділет АҚЖ

Негізгі әдебиеттер:
1. Валеев Д.Х. Исполнительное производство: Учебник для 

вузов. СПб.: Питер, 2008. - 400 с.
2. Морозова И.Б., Треушников А.М. Исполнительное 

ироизводство. М.; ОАО «Издательский Дом «Городец», 2006. -  560 
с.

3. Чухвичев Д.В. Исполнительное производство: пособие. - М .: 
ІОНИТИ-ДАНА: 2008. - 303 с.
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2 - тақырып. АТҚАРУШЫЛЫҚ ӨНДІРІСІНДЕП ҚҮҚЦҚТЫҚ 
ҚАТЫНАСТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ

Қарастырылатын сұрақтар:
1. Атқару өндірісіндегі кұқықтық қатынастар түсінігі.
2. Атқару өндірісіндегі субъектілердің түсінігі мен түрлері.
3. Мэжбүрлеу өндірісінің органдары.
4. Атқару өндірісінің тараптары.
5. Атқару өндірісіне қатысатын өзге де адамдар.

Н Е ГІЗГ ІҮҒЫМДАР.

Қүқықтық қатынастар - бүл заң нормаларымен реттелетін 
қогамдық қатьшастар.

Қүқықтық қатынастардың субъектісі - нақты қүқықтық 
қатынастардың мүшесі болып табылатын түлга. Оларға субъект 
қүқыгы берілген жеке түлғалар мен үйымдар жатады.

Қүқықтық қатынастардың нысаны - субъективті қүқьвқтар 
мен заңды міңдеттер бағытталған нәрсе.

Қүқықтық қатынастардың мазмүны - қүқықтық
қатынастардың субъектілері (қатысушылары) арасындағы
туындайтын субъективті қүқықтар мен қүқьщтық міндеттемелер.

Мәжбүрлеу ендірісінің органдары - атқарупіы билік
органдарының тармағы, атап айтқанда, Қазақстан Республикасы 
Әділег миннстрлігіне бағьшысты Сот актілерін орындау 
департаменті (СОАД).

Атқарушылық іс бойынша тараптар - атқарушылық іс 
жүргізудің негізгі қатысушылары болып табылады. Оларға заңды 
түрде ондіруші мен борышкер атаулары беріледі.

%
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1-бөлім. ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ

1. Атқарушылық өндірісіндегі қуқықтық қатынастар түсінігі

Атқарушылық іс жүргізу барысында туындайтын құқықтық 
қатынастардың мэнін анықтау үшін құқықтық катынастардың 
түсінігін анықтау керек. Құқықтық қатынастар дегеніміз 
қатысушылары мемлекет тарапынан қорғалатын субъективті 
құқықтар мен құқықтық міндеттемелерді иеленетін қүқық 
нормаларының негізінде туындайтын ерікті қогамдық қатынастар.

Құқықтық қатынастарда мынадай элементтерді бөлуге болады: 
субъектілер - субъективті құқықтары мен құқықтық міндеттемелері 
бар құқықтық қатьшастар қатысухнылары; мазмұны - құқықтық 
қатынастарга қатысушылардың арасында туьшдайтын жеке 
күқықтар мен заңды міндеттер; объеісгілер - құқықтық 
қатынастардагы қатысушьшардың субъективтік қүқықтары мен 
заңды міндеттемелері багытталган нәрсе. Қүқықтық қатынастардың 
пайда болуына, өзгеруіне немесе тоқтатылуына қүқықтық фактілер 
негіз болып табылады.

Атқару өндірісі барысында туындайтын құқықтық 
қатынастарды реттейтін бұрынгы заңнамада азаматтық-проңестік 
құқықіық қатьшастарга тэн ерекшеліктер болды. Ішінара бұл 
ерекшеліктер атқарушылық іс жүргізуді реттейтін қолданыстагы 
заңнамада да сақталды.

1997 жылы атқару өндірісі туралы заңнаманы реформалау 
нәтижесінде сот жэне өзге де азаматтық юрисдикция актілерін 
мэжбүрлеп орындау тэртібі айтарлықтай өзгерді. Осыган 
байланысты қүқықтық мәжілісте атқару өндірісіндегі құқықтық 
қатынас сипаты туралы кең тапқьшау басталды. Бұл тақырып 
бойынша эр түрлі кәзқарастар айтылды. Осылайша, кейбір 
процессуалист-галымдар атқарушылық құқықтық қатынастарды 
азаматтық іс жүргізу ретінде қарастыруды жалгастырды.

Сонымен қатар, атқарушьшық іс жүргізудегі қүқықтық 
қатынастар азаматтық-процестік қатынастар жүйесіне кірмейді 
деген ойлар туындады, өйткені олар экімшілік қатынастарга 
жатады, себебі бір тарап ретінде қатысушы - атқарушы билік 
органларындагы мемлекеттік қызметтегі сот атқарушысы болып
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табылады. Дегенмен, «атқарушьшық іс жүргізудегі құқықтық 
қатьшастар таза азаматгық процестікке де таза экімшілік- 
қүқықтық қатынастарга да жатпайды деген пікірлер де айтылды.

Профессор В.С. Анохин темендегідей қорытыидыға келді 
«атқарушылық іс жүргізудегі құқықтық қатынас біртекіі емес: сот 
актілерінің орындалуынан туындайтын жэне соттың қадағалауымен 
жэне тікелей қатысуына байланысты туындайтын жағдайлар 
процестікке, ал билік пен бағыныстылық қатьшастарынан 
туъюдайтын, сот атқарушысьшың жоғары тұрған органдарға жэне 
лауазымды адамдарға, сондай-ақ сот емес органдар мен өзге де 
органдардың шешімдерін орындау барысьюда туындайтын 
жағдайлар- экімшілік жэне қүқықтық қатынастарға жатады.»

Қарастырылып отырған мэселе бойьшша эр түрлі 
көзқарастардың пайда болуыньщ себебі, біріншіден, заң шығарушы 
іс жүргізу кодекстеріне өзгерістер мен толықгырулар енгізудің 
орнына атқару өндірісі іуралы жеке,арнаулы заң қабылдаудың 
жолымен жүрді, екіншіден, жаңа заңнама аясында атқарушылық іс 
жүргізу органы сот билігі органынан алыныгі тасталды жэне 
атқарушы органдардың қүзыретіне берілді, бұл атқарушылық іс 
жүргізудегі сот бақылау функцияларын қысқартуға алып келді.

Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 7-бабына сәйкес, сот 
жэне өзге де органдардың актіперін орындау функциялары 
жоғарғы сот орьшдаушыларының басшылығына тиісті аумақтық 
департаментгерге біріктірілген тікелей сот орындаушыларына 
жүктеледі. Демек, атқарушылық іс жүргізудегі құқықтық 
қатынастарда негізгі және міндетті субъект сот орындаушысы 
болып табылады, онсыз осы кұқықтық қатынастар пайда болмас та 
еді.

Азаматтық-процестік қүқықтық қатынастардағыдай,
атқарушылық іс жүрхізудегі қатынастар тек қана екі субъектінің 
арасында - сот орындаушысы мен қатысушылар (өндіріп алушы, 
борышкер, өкіл, куәгерлер, маман және т.б.) арасында пайда 
болады. Борышкер,өндіріп алушы жэне маман өзара құқықтық 
қатынаста тұрмайды. Бүл қатынастар арнаулы субъект -  сот 
орындаушысысыз туындамайды. Атқарушылық іс жүргізудегі 
құқықтық қатынастардың бұл ерекшелігі юрисдикциялық актілерді 
іске асыру процесінде міндеттерді орындау сот орындаушысына 
заңды түрде берілуімен түсіндіріледі.
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Сот орьшдаушысы атқарушылық іс жүргізуді бастау туралы 
моселені шешкен кезде борышқорды атқарушы қркатты ерікті 
үурде орындауға шавдурады, борышқорға мэжбүрлеу шараларьга 
қолдану мәселесі жөнінде шешім қабылдайды, атап айтқанда, 
қамауға алу, тэркіленіп алынган мүлкін сақтау, алып кою және 
сату, борышқорды, мүлікті іздестіруді немесе баланы іздестіруді 
жариялау, заңды талаптарды орындамаган жағдайда атқарушы 
қүқықтық қатынастардың қатысушьшарына айыгшүл санкцияларын 
қолдану туралы мәселені шешеді.

Сот орындаушысы мемлекеттік органньщ өкші болгандьщтан, 
атқарушылық іс жүргізу барысында туьшдайтын қүқьпдгық 
қатынастар биліктік сипатта болады. Сот актілерін жэне басқа 
органдардың актілерін орындау барысындағы сот 
орындаушысьшың талаптары Қазақстан Республикасының
аумағында барлық органдар, үйымдар, лауазымды түлғалар мен 
азаматтар үшін міндетгі болып табылады. Сот орындаушысының 
талаптарын орьшдамағаны үшін заңда жауапкершілік көзделеді 
(Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 7, 128-бабы).

Осылайша, А.М.Трушниковтың айтуынша, атқарушылык іс 
жүргізудегі күі<;ықтык қатынастар азаматтық іс жүргізу жэне 
зкімшілік-құқықтық қатынастар секілді қүқьщтық қатынастардың 
субъектілерінің теңдігіне ие болмағаидықтан, «биліктік қатынас» 
больш табылады:.

Атқарушылық іс бойьшша қүқыктық қарым-қатьшастарда
экімшілік-қүқыктық қатынастардың бедгісі болып табылатын
төменгі экімшілік деңгейлердің жоғары деңгейге багыну
қатынастары көрініс табады. Қүқықтық қатынастардьщ бүл белгісі 
қолданыстағы заңнамада сот актілерін орындау департаменті 
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі жүйесінің бір бөлігі 
болып табылатындығын жэне осы департаментінің төрағасы - 
соттардың белгіленген тэртібін жэне сот актілерінің және басқа да 
актілердің орындалуын қамтамасыз ету жөніндегі республикалық 
атқарушы билік органыньщ басшысы болып табылатындығьш 
анықтайды.

Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 7-бабына сэйісес, 
атқару өндірісін жүгргізуші түлға ретінде сот орьшдаушысы 
танылады. Қазақстан Республикасының заадарында козделген 
жагдайларда атқарушылық құжаттарды ресімдеу құқық қорғау
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органдарының жэне басқа да мемлекеттік органдардьщ 
қызметкерлерінің қатысуымен жүзеге асырылады.

Заңдармен іікелей уәкілеттік берілген түлғаларды қоспағанда, 
ешкімнің сот орындаушысьшың қызметтік ісіне араласуға құқығы 
жоқ. Сот орындаушысының қызметіне заңсыз араласу Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа экеп 
соғады.

Атқару өндірісіндегі билік органдарының жүйесін қүрайды:
1) атқарушылық қүжаттарды орындау саласындағы уэкілетті 

орган;
2) облыстарда, Астана жэне Алматы қалаларында (аумақгық 

органдар) атқарушылық қүжаттарды сақтау саласындағы уәкілетті 
органның аумақтық органдары;

3) аудандардағы, қалалардағы жэне қалалық аудандардағы 
(аумақтық органдарда) аумақтьщ органдардың бөлімдері.

Уэкілетті оргаиньщ өкілеттіктері мен қызмет тэртібі Қазақстан 
Республикасының Әділет министрімен бекітілген Атқарушыльщ іс 
жүргізу туралы заңда жэне жалпы ережелерде айқындалады. 
Уәкілетті органның аумақтық органдары мен аумақтық 
бөлімшелерінің өкілеттіктері мен тэртібі, уәкілетті орган бекіткен 
(«Атқарушьшық іс жүргізу туралы» Заңның 133, 169-бабы)
атқарушылық іс жүргізу туралы заңда және Ережелерде 
айқындалады. Мемлекеттік сот орындаушысы мемлекеттік қызмет 
туралы Қазақстан Республикасының заңдарьшда белгіленген 
тэртіппен аумақтық органның басшысының тағайындауымен 
лауазымы беріледі жэне қызметінен босатьшатын мемлекеттік 
қызметші больш табьшады. Мемлекеттік сот орындаушыларының 
саны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді.

Алайда, атқарушы билік органдарьшда басқа билік 
қүрылымдарынан өзгешелігі бағыныстылық тек
үйымдастырушылық-эдістемелік сипатқа ие жэне заңдық актілерді 
жүзеге асырудың тікелей іс-эрекеттерімен ешқандай байланысы 
жоқ. Осылайша, мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарынан 
айырмашылығы, мысалы, кеден органдары немесе сальщ қызметі 
органдарынан, сот орындаушысы іс-эрекеттерде процестік 
тэуелсіздікке ие жэне өздігінен көптеген мэселелерді шеше алады. 
Бүл мәлімдеме сот актілерін жэне өзге де органдардың актілерін 
мэжбүрлеп орындау барысында сот орындаушысы атқарушы
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қүжаттардың уақтылы, толық жэне дұрыс орындалуы үшін шаралар 
қабылдау; тараптардың атқарушылық іс жүргізуте қатысты 
отініштері мен олардың етінішхаттарын қарау; шагым беру мерзімі 
меи тәртібін түсіндіре отырын, тяісті шешімдер қабылдауға; 
қызметі барысында қажетті ақпаратгы, түсіндірмелерді жэне 
анықтамаларды алуга, жүмыс берушіге жұмысшыларына қатысты 
атқарушылық қүжаттарды орындауды тексеру, сондай-ақ 
Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 126-бабында көзделген 
басқа да көптеген іс~эрекеттер жасау қүв;ығына негізделген. 
Сонымен қатар, осы бапта керсетілген окілеттіктер тізімі толық 
смес жэне толықтырылуға жатады, өйткені сот орындаушысы 
атқарушылық іс жүргізу туралы заңда кезделген басқа да 
эрекеттерді жасауға құкылы.

Сол сияқты, тараптардың жэне басқа адамдардың мүдделеріне 
осер ететін маңызды шешімдерді сот орындаушысы проңессуалдық 
акт -  қаулы шығару түрінде қабылдайды. Қаулы атқарушьшық іс 
қозғалғанда (атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 10-бабы), 
атқарушылық іс-эрекеітердің орьшдалуын тоқтата тұру кезінде 
(атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 42-бабы) жэне 
борышкерді, мүлікті немесе баланы іздестіру кезінде (атқарушылық 
іс жүргізу туралы заңның 45-бабы) шығарылуы тиіс.

Тек Сот қана сот орындаушысының эрекетін заңсыз деп тануы 
және ол қабылдаған шешімнің күшін жоюы мүмкін. Осындай 
өкілеттіліктер Атқарушылық іс жүргізу заңының 10-бабының 4- 
тармақшасында керсетілгендей Сот актілерін орындау 
департаментінің лауазымды тұлғалары мен жоғарғы сот 
орындаушылар және олардьщ орынбасарларында да бар. 
Прокуратура органдарының екілетгіктері мэжбүрлеп орынлау 
сатысында шектеледі.

Осылайша, мысалы, прокурорлық органдардың тергеу жэне 
алдын ала тергеу органдарын заңды жүмыс істеуін қадағалауына 
қарағанда «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 44-бабы прокурорлық қызметкерлерге ездерінің құзыреті 
шегінде атқарушылыь; іс жүргізудің заңцылығын қадағалау 
барысында темендегідей құқықтар береді:

1) Қазақстан: Республикасының Конституциясының,
заңдарының жэне адам құқықтары саласындағы халықаралық 
шарттардың жэне қамауда отырғандар мен сотталғандарға
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адамгершілікпен қараудың дұрые және біркелкі қолданылуын 
талап етуге;

2) Азаматтардың, мемлекеттің құқықтары мен мүдделерін, 
сондай-ақ прокурордың талыптары мен арыздарын қорғау 
мәселелері бойынша атқарушылық іс жүргізуді талап етуге жэне 
тексеруге;

3) Кез келген уақытта бас бостапдығынан айыру орындарына 
жэне жазалауды жүзеге асыратын басқа да мекемелерге жэне сот 
тағайындаған басқа да мэжбүрлеу шараларын тексеру мақсатында 
баруға;

4) Мэжбүрлеу шаралары қолданьшып үсталғандарды, қамауда 
отыргандарды, сотталгандарды жауапқа тартуға;

5) ұсталған, қамауда отырған, жазасын өтеп жатырған жэне 
басқа да мәжбүрлеу шаралары қолданылған адамдарға қатысты 
қүжаттарды талап етуге;

6) Әрбір заңсыз үсталған адамды бас бостандығынан айыру 
орындарынан немесе мәжбүрлеу шараларын жүзеге асыратын 
мекемелерден дереу босатуды жүзеге асыру;

7) бас бостандығынан айыру орыидарында жазасын өтеп 
жатқан адамдарды заң бұзған тэртіптік жазаларьш жоюға, оларды 
жазалау камерасынан, камералық типтегі немесе карцерден шығару 
туралы шешімдерімен босатуға;

8)заңда көзделген жағдайларда жазалауды жүзеге асыратын 
мекемелер экімшілігінің актілерін санкциялауға.

Атқарушылық іс жүргізудегі құқықтық қатынастар, азаматтық 
істерді қарау жэне шешу кезінде туындайтын құқықтық қатынастар 
секілді азаматтық жэне басқа кұқықтарды тікелей қорғауды 
қамтамасыз етеді, соған қарамастан сот төрелігін жүзех-е асырудағы 
құқықгық қатынастар болып табылмайды.Сот орындаушысы даулы 
заттық құқықтық қатынастардың мэн-жайларьш анықтамайды, оған 
байланысты дәлелдемелерді зерттемейді, заттық күқық бойынша 
соггауды қарастырмайды. Оның негізгі міидегі атқарушы кұжат пен 
заңмен бекітілген мәжбүрлеуді қолдану болып табылады жэне 
көптеген жағдайларда императивті эдістер арқылы сот жэне басқа 
актілердің орындалуын үйымдастырады.

Атқару өндірісіндегі құқықтық қатынастар құқықтық 
бастамалармен жэне диспозитивтілікпен сітатталады.



Можбүрлеу шараларын орындау процесінде субъектілердің 
озара қарым-қааынасьшда диспозитивті бастаіуіаларын бекіту өте 
мацызды больш табылады, себебі қүқық қорғау қызметінің дәл осы 
еатысында көбіие субъективті материалды қ.үқықтардың шынайы 
қорғалуы жүзеге асады.

Атқару ісін жүргізудегі диспозитивті бастама азаматтық құқық 
сипатына, материалдық сипаттағы, сот шешімі бойьшша оларды 
белгілеу жолында даусыз сипатқа ие. Атқару әндірісіне тэн 
диспозитивтік қағида атқару өндірісіндегі қүқықтық 
қатынастастардьщ туьшдауы, өзгеруі жэне тоқтатылуы сот 
орындаушының көмегі арқалы әзінің материалдық жэне процестік 
қүқықтарын қолданатьш мүдделі қатысушылардың бастамасымен 
жүзеге асатындығын білдіреді. Сөз жоқ, шешуші жағдай болып 
өндіріп алушьпиың позициясы саналады.

Сот атқару парағын өндіріп алушыға өныв; арызы бойынша сот 
актісі күшіне енген кейін беріледі. Өндіріп алушы атқару 
ондірісінің басталуына негіз болатын атқару парағының 
орывдалуын талап етуге құқылы.

Дизпозитивгік эдіс атқару өндірісінде өндіріп алушының 
арызын қараудан бас тартуымен, соттьщ өндіріп алушы мен 
борышкер арасындағьі келісімге келуі туралы: шешімімен, өндіріп 
алушы өндіріп алу туралы атқарушы құжатты ресімдеу кезінде 
борышкерден ұсталған заттарды алудан бас тартуымен (атқару 
туралы заңның 48-бабы) тікелей байланысты. Тиісінше, 
диспозитивтік қағидасыиа сэйкес атқару өндірісіи тоқтатудың 
объективті себептері болмаған жағдайда, мэжбүрлеу шарасын 
орындау процесі материалдық мүдделі түлғаның (өндіріп 
алушының) ерік-жігеріне байланысты тоқтатьша алмайды.

Борыішсерге қатысты атқарушылык іс жүргізудіңдиспозитивті 
қағидасы, бірінші кезекте, жылжымайтьш мүлік түрлерінің немесе 
бірінші кезекте әвдірілетін заттарға назар аудару қүқығы негізівде 
ескеріледі.(Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 62-бабы). 
Борышкер атқару құжатын кейінге қалдыру немесе бөліп беру 
жөнінде, немесе оның орындау әдісі мен аті;ару тэртібін өзгерту 
туралы (сот орыидаушылары туралы заңның 40-бабы) сотқа жүгіне 
отырып, мәжбүрлеу шарасының орындалу процесіне эсер етуі 
мүмкін.
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Атқару өндірісіндегі диспозитивтік қағиданың көрінісі - өндіріп 
алушы немесе борышкердің сот орындаушысының шешімдеріне 
жэне эрекеттеріне (эрекетсіздігіне) шағымдаіту жэне сол арқылы 
сотқа тиісті өндірісте істі қозғау құқьгғы болып табылады.

Атқару өндірісіндегі құқық қатынастарының айрықша 
ерекшелігі, азаматтық іс жұргізу құқығы секілді, олардың құқық 
нормаларымен міндетті түрде реттелуі болып табылады. Бұл 
құқықгық қатынастар тек заңды түрде ғана мүмкін. Материалдық 
қатынастардан айырмашылығы олар заң ережелерімен реттелмесе 
олар жарамсыз болып келеді.

Азаматгық проңессуалдық қүқықтық қатынастардың және 
атқарушылық іс жүргізудегі қүқықтық қатынастардың бірлігі бүл 
құқықтық қатынастардың пайда болуына негізделеді. Басқаша 
айтқанда, атқарушылық іс жүргізудегі құқықтық қарым- 
қатынастардағы құқықтық фактілер, азаматтық-проңессуалдық 
құқықтық қатынастардағыдай - қатысушылардың заңды эрекеттері 
болып табылады. Сонымен қатар аі:қарушылык іс жүргізу 
субъектісінің эрбір іс-эрекеті оларға берілген құқықтарды немесе 
оларға жүктелген міндеттерді жүзеге асыру болып табылады жэне 
сол уақытта белгілі бір әрекеттерді орындау үшін атқарушылық іс 
жүргізудің басқа субъектісінің қүқықтары мен міндеттерінің пайда 
болуына негіз болады.

Осылайша, өндіріп алушы ұсынған, ескіру мерзімі етіп кеткен 
атқару құжатының орныдалуын сот орындаушысы үш күн ішінде 
атқарушылық іс қозғау туралы қаулы шығару арқылы және 
борышкерді атқару қүжатынан ерікті түрде орындалу мерзімін 
қамтамасыз ету міндетін жүктейді. Борышкердің атқару 
күжаттарының талаптарын ерікті орындау үшін белгіленген 
мерзімде орындамауы сот орындаушысының оған мэжбұрлеу 
шараларын, оның ішінде борышқордың мүлкін алып қою, оны 
өткізуге беру жэне т.б. қүқықтары мен міндеттерін тудырады.

Материалдық құқықтық қатынастардан айырмашылығы 
оқиғалар сияқты құқықтық фактілер атқарушылық іс жүргізуде 
құқықтық салдар тудыруы мүмкін емес. Мысал ретінде өндіріп 
алушы немесе борышкер қайтыс болуын алуға болады. Осындай 
оқиға, белгілі бір адамға (құқықтық мұрагерге) тек қана өндірісте 
қаза тапқан адамның орнын алу қүқығын береді, бірақ оны өндіріп 
алушы немесе борышкердің тиісті құқықтары мен міндеттерін
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ін-рмсйді. Құқықтық нәтиже сот орьшдаушысы әзінің атқару туралы 
ищідмың 17-бабына сэйкес өидірістеи шьвғып қалған тараптың 
(Ірныи сотпен немесе өзгеде органмен анықталған оның 
мүрагерімен алмастыру туралы шығарған қаулы нэтижесінде 
(іасталады.

Өз кезегінде экімшілік -кұқьщтық қатынастар қатысушылардың 
к орекеттер жасау нэтижесінде ғана емес, сондай-ақ оқиғалардың 
басталуы арқылы туындауы, әзгеруі жэне тоқтатьшуы 
м у мкін.Осындайымен экімшілік-құқьщтьщ қатынастар атқару 
оидірісінде азаматтық процестік қатынастардан айтарльщтай 
орекшеленеді.

Атқарушылық іс жүргізу барысында туындайтын күқықтьщ 
қатынастардың құрылымы азаматтық-процестік құқықтық 
қагынастардың құрылымымеи сәйкес келеді. Атқарушыльщ 
қужатты орындау жэне атқару өндірісі басталған сәттен бастап «сот 
орындаушысы -өндіріп алушы», «сот орындаушысы - аудармашы», 
«сот орындаушысы - борышкер», «сот орындаушысы-сақтаушы» 
сияқты қарапайым құқықтық қатынастардан туратьш бірыңғай 
құқықтьщ қатынас туыңдайды.

Атқару өндірісіндегі қүқықтьщ қатынастарі бірыңғай (күрделі) 
қүқықтық қатынастар болып табылады, өйткені қарапайым 
құқықтық қатьшастардың ешқайсысы өз бетімен жеке өмір сүре 
алмайды. Қарапайым құқықтық қатынастардьщ нақты қүрамы 
иақты атқарушылық іс жүргізу ерекшеліктеріне байланысты. 
Атқару өндірісіндегі құқықтық қатынастар сот орындаушысының 
атқарушылық іс жүргізудің аяқталғаны туралы қаулы шығарған 
сәттен бастап аяқталады.

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, сот 
орындаушысы мен өндіріп алушы, борышкер жэне басқа да 
қатысушылар арасындағы атқару өндірісінде туындайтын құқықтық 
қатынастар әкімшілік-қүқықтық қатьшастарға өте үқсас, себебі 
басты субьект атқарушы биліктің өкілі - сот орьтадаушысы болып 
табылады.

Атқарушы-құқықтьщ қарым-қатынастар сипаты туралы мұндай 
шешім тек қолданыстағы құқықтық доктринаға негізделіп қана 
қоймай, соиымен қатар құқық қолдану практикасында расталынады.
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2. Атқарушылық өндіріске қатысушыларың түсінігі және
түрлері

Атқарушылық іс жүргізу субъектілері туралы ереже азаматтық 
сот ісін жүргізу немесе экімшілік өндіріске үқсас. Бүл өзара 
байланыс мына жағдайда айқындалады, мысапы, азаматтық сот ісін 
жүргізудегі процестік субъект қүқыгы берілген адам бір мезгілде 
өндіріп алушы немесе борьппкер ретінде эрекет ету үшін 
атқарушылық іс жүргізу субъектісі ретінде де танылуы тиіс. Бүл 
түрғыда атқарушылық іс жүргізу процесіне қатысушылардың 
субъект қүқыгы азаматтық-қүқықтықтагы қүқықпен тең, қогамдық- 
қүқықтық қарым-қатьшас саласындагы қүзыреттіліктерден, қысқа 
айтқанда, азаматгық істерге рүқсат етілген тиісті процестік жэне 
материалдық-қүқықтық қатынастарға жэне атқарушы қүжатқа 
негізделген себептерден туынды сипатта болады.

Қүқық қоргау процесіне қатысушылар - ол заңда көзделген 
заңдық актілерді мәжбүрлеп орындау процесіне қатысатын 
азаматтар, үйымдар мен лауазымды түлгалар.

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңда атқару өндірісінде 
туындайтын қүқықтьщ қатынастардың қатысушылары туралы 
бірқатар бөлімдер мен баптар козделген (14-26 баптар, 3-тарау және 
осы Заңның басқа да ережелері).

Заң әдебиеттерінде атқару өндірісініне жэне күқық қоргау 
органдарымен өзара қатынасқа түсуші атқару өндірісінің 
қатысушыларын мақсаттары мен міндеттеріне сэйкес келесі 
жіктелуі қарастырылган:

1) атқарушылық іс жүргізу тараптары ( өндіріп алушы жэне 
борышкер);

2) атқарушылық іс Жүргізу тараптарының өкілдері;
3) Сот приставы;
4) Атқарушы қүжатта қамтылған талаптарды орындауды 

жеңілдететін өзге де түлғалар (оның ішінде ішкі істер 
органдарының жэне өзге де мемлекеттік органдардың 
қызметкерлері, аудармашы, куэгерлер, мамандар, үсталған мүлікті 
сақтау немесе сақтауға тапсырған адамдар).

Басқа авторлар атқару өндірісінің күқықтық қатынастарына 
түсетін екі топқа бөлуді ұсынады:

1) атқарушылық іс жүргізудің негізгі қатысушылары;

80



2) атқаруға көмектесетін тұлғалар.
Іііздіц ойымызша, мұндай жіктеу сот орындаушысының 

а гқарушылық іс жүріізудегі басқа қатысушылар арасында ерекше 
ио іициясын корсетпейді.

И.В. Решетникова атқару өндірісінің субъектілерін үш топқа 
боледі:

1) Атқаруды жүзеге асыратын билік органдары;
2) Атқару өндірісі өздеріне қатысты жүргізілетін адамдар;
3) Атқару өндірісіне жэрдемдесетін адамдар.
Билік органдарына И.В. Решетникова сот орындаушысын, 

сопдай-ақ сотты (судьяны) жэне атқару өндірісіне қатысушы басқа 
қатысушыларын жатқызады.

Мүнымен келіспеуге болады, өйткені сот (судья) атқару 
ондірісінің субъектісі емес. Сот орындаушысының іс-эрекеттеріне 
сотқа іпағымданудан, басқалардың атқарушылық іс-эрекеттерін 
орындауда қүқықтарын қорғаудан, соттың атқарушьшық іс жүргізу 
үшін маңызды болатын басқа да іс жүргізу әрекеттерін жасауынан 
туындайтын қатынастардың сипаты даулы мәселе болып табылады. 
Сот процесі туралы заңның 9-бабында көрсетілгеп атқарушьшык 
құжаттарды орындау кезінде, сондай-ақ сот орындаушысының іс- 
эрекеттеріне шағымдарды қарап, шешкен кезде мүлікті мүліктен 
босату туралы талап қою, басқа эрекеттер жасау туралы азаматтық 
іс жүргізу қатынастарына жатқызылады.

Бұдан басқа, «атқару өндірісі өздеріне қатысты жүргізілетін 
адамдар» деген атау да дұрыс емес. Бүл топқа тек атқару ендірісінің 
тараптарын ғана жатқыза аламыз, ал автор атап көрсеткен 
атқарушылық іс-әрекеттерге қатысты тұлғалар қүрамына кіретін 
тараптардың өкілдері бұл топқа кірмейді. Және де, бұл жіктеуде 
прокурордың, мемлекеттік органдардың жэне жергілікті өзін-өзі 
басқарудың рөлі анық емес. Автор оларды атқару ісінде көмек 
көрсететіп адамдар құрамына жатқызу әбден мүмкін.

Сонымен, іс-эрекеттері мен мақсатты бағдарына,рөліне қарай 
атқару процесіндегі барлық қатысушыларды төрт топқа жіктейді:

1) Мәжбүрлеп атқару органдары;
2) Сот (судья);
3) Тараптар; -
4) Атқару өндірісінің өзге де қатысушылары.
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Қолданыстағы заңнамаға сәйкее атқару өндіріеінлегі барлық 
субъектілерді үш топқа бөлуге болады:

1) Атқаруды ды жүзеге асыратын билік органдар;
2) Атқару өндірісіне қатысушы адамдар;
3) Атқару өндірісіне көмек корсететін тұлғалар.
Бірінші топқа атқару өндірісін жүзеге асыратын сот 

орындаушысы, яғни билік функцияларына ие адам кіреді.
Екінші топқа атқарушылық іс жүргізуге қатысушы тұлғалар 

атқару өндірісінің қатысушылары деп аталатын категория енгізілуі 
мүмкін,(Іс жүргізу туралы заңның 3-тарауы).

Бүған тараптар мен тараптардың өкілдері кіреді. Сонымен бірге, 
заң шығарушымен келіспеушілікті білдіруге болады, себебі 
прокурор мен мемлекеттік органдар атқару өндірісіне қатысушы 
тұлғалардың құрамына кірмейтінін ескеру керек. Біздің ойымызша, 
атқару өндірісінде прокурор мен мемлекеттік басқару органдары 
атқару ісіне қатысушы тұлғалар ретінде бөлу қажет.

Үшінші топ атқарушылық іс жүргізуді жүзеге асыруға 
көмектесетін тұлғалардан тұрады. Олардың атқарушылық іс 
жүргізуде заңдық және басқа да мүдделері жоқ, өндіріске тек 
өздерінің нақты міндеттерін орындауға қатысады. Бұл топқа 
аудармашьшар, куэлар, мүліктік қамқоршылар жэне басқалары 
кіреді. Сэйкесінше, Морозова мен Трешниковтың пікірімен келісуге 
болады, олардың қызметін жүзеге асыру кезінде жеке орындау 
элементтерін пайдалануға болады, яғни, борьппкерді жэне оның 
мүлкін іздестіру, сипатталған мүлікті детективтік, іздеу жэне 
қауіпсіздік қызметімен айиалысатын коммерциялық үйымдарды 
тартуға (жэне оларға арнайы құқықтық мәртебе беру) қорғау үшін 
қолдануға болады, эсіресе мүндай тэжірибе қолданылып 
жүргендіктен.

3. Мәжбүрлі атқару органдары

Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 7-бабына сәйкес сот 
актілерін мәжбүрлеп орындау, басқа органдар мен лауазымды 
тұлғалардаң актілері Сот актілерін орындау департаментіне жэне 
оның аумақтық органдарына жүктелді.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 17 
тамыздағы № 1039 «Қазақстан Республикасындағы кұқық қорғау
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ііы імеп мсш сот жүйесінің тиімділігін арттыру жөніндегі шаралар 
іуішіім» Жарлығының орындалуына байланысты бірқатар 
м.нолоиср бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 
жмііп.і 22 қыркүйектегі № 1066 Жарлығымен «Аймақтық
і и 11 іірді.іц окімшілігін» қайта құру өткізілді.

()СЫ Жарлыққа сэйкес, 2010 жьшдың 19 қазанында 
•'Аіімақтардың сот актілерін орыңдау бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
іиіііга қүрылды. Өңірлердің сот актілерін орындау бөлімдері 
Каіақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот актілерін 
орындау комитетінің қүрамына кірді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 14 тамыздағы 
14" 933 «Қазақстан Республикасы Орталық атқарушы органдарының 
коцоелері туралы» қаулысымен Қазақстан Республикасы Әділет 
мипистрлігінің Сот актілерін орындау комитеті таратылды.

Содан бері Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот 
актілерін орындау департаменті (ҚР ДСӘДҚ) сот актілерінің 
орындалуын бақылайды жэне қадағалайды. Қазақстан 
1’еспубликасы САОД ІМ-нің негізгі міндеттері:

1) жалпы юрисдикңия соттарының сот актілерін (бұдан эрі - сот 
актілері), сондай-ақ Қазақстан Республикасының аткарушылық іс 
жүргізу туралы заңнамасында көзделген басқа да актілерді (бұдан 
эрі - басқа органдардың актілері) мәжбүрлеп орындауды 
үйымдастыру;

2) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің САОД 
аумақтық органдарын басқару.

САОД ІМ өз қызметі аясында Қазақстан Республикасының 
Конституңиясы, Констнтуциялық заңдар, заңдар, Қазақстан 
Республикасы Президентінің жэне Үкіметінің актілерін, Қазақстан 
Республикасының халықараиық шарттарына, Қазақстан 
Республикасы Әділет министрлігінің актілерін басшьшыққа алады. 
ҚР ДСӘ МДҚ өз қызметін тікелей жэне (немесе) аумақтық органдар 
арқылы жүзеге асырады. ҚР ДСӘ МДҚ өз қызметін басқа 
мемлекеттік атқарушы органдармен, жергілікті езін-өзі басқару 
органдарымен, қоғамдық бірлестіктермен жэне үйымдармен бірге 
жүзеге асырады.

ҚР ДСӘ Департаментіне ҚР Президенті тағайындайтын жэне 
қызметінен босатылған басшы басқарады.
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Бастық орынбасарларының саны Қазақстан Республикасының 
Президенті белгілейді.

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің жэне аумақтық 
органдардың ДСӘ орталық аппаратының жүргізілетін шығыстарын 
қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге 
асырылады.

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ДЗА-ы заңды 
түлға больш табылады, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Елтаңбасы бейнеленген мөрі жэне оның атауы, белгіленген үлгідегі 
өзге де мөрлер, мөртаңбалар жэне бланкілер, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасына. сәйкее ашылған шоттары бар.

Сот актілерін, өзге де органдардың жэне лауазымды 
түлғалардьщ актілерін мэжбүрлеп атқару функцияларын тікелей 
орындау Қазақстіан Республикасының Әділет министрлігі аумақгық 
органдарының аумақтық қүрылымдық бөлімшелерінің сөт 
орьшдаушыларына жүктеледі («Атқарушьгаық іс жүргізу туралы» 
Заңның 7-бабы 1-бөлімі).

Сот органдарьшың жэне уәкілетті органдардың басқа да 
актілерін атқарудьщ келесі органы сот органы институты болып 
табылады.

Сот приставының жағдайы арнайы нормативтік актімен - «Сот 
приставтары туралы» ҚР Заңымен реттеледі. Осы Заңның 6-бабына 
сәйкес, сот приставы ретінде өзінің қызметіне жэне жеке 
қасиеттеріне мұмкіндік беретін орташа (жоғары) білімі бар, соидай- 
ақ денсаулық жағдайы бойынша оның міндеттерін орындай алатын, 
кемінде жиырма бір жасқа толған және арнайы тест тапсырған 
Қазақстан Республикасыньщ азаматы тағайындала алады. Сот 
приставтары арнайы дайындықтан өтеді, содан кейін олар атыс 
қаруын жэне электрлік қаруды сақтау жэне алып жүру, арнайы 
күралдарды пайдалану қүқығын иеленеді. Сот приставы 
мемлекеттік қызметгегі лауазымды түлға больш табылады, 
сондықтан оған мемлекеттік қызметшінің мэртебесі беріледі және 
оның қүқықтық мэртебесі Мемлекеттік қызмет туралы заңмен 
анықгалады.

Сот приставтарыньщ қүқықтық талаптары «Сот приставтары 
т)фалы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабына сэйкес барлық 
жеке жэне заңды түлғалардың орындауы үшін міндетті болып 
табылады.
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Сот орындаушыларының заңды талаптарын орындамау, сондай- 
ақ сот орындаушыларының сот актілерін, басқа органдар мен 
лауазымды түлгалардың актілерін орындау функцияларын
орындауына кедергі жасауы, Қазақстан Республикасының 
іаңнамасында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.

Сот приставтарының бөлімшелері Жоғаргы Соттьщ, 
облыстардағы, астананың жэне республикалық маңызы бар 
қалалардың жергілікті жэне басқа да соттарын үйымдастыру және 
материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті 
мемлекеттік органмен қүрылады.

Аумақтық бөлімшелердегі сот приставтарын тиісті аумақтық 
бөлімшелердің басшылары тағайьшдайды және қызметтен 
босатады.

Қазақстан Республикасы Жогаргы Сотының сот приставтарьш 
уэкілетті органның басшысы тағайындайды жэне қызметтен 
босатады.

Сот приставтарының саны Қазақстан Республикасыньщ 
Президенті бекіткен штат санының шегінде уәкілетті органның 
басшысымен бекітіледі.

Оған жүктелген міндеттерді орьшдаған кезде сот приставы ішкі 
істер органдарыньщ қызметкерлеріне, ал эскери соттың сот 
приставы- эскери қолбасшысьша көмек көрсетуге қүқылы. Құқық 
қорғау органдары сот приставтарына заңмен жүктелГен 
міндеттердің орындалуына көмектеседі. Сот орындаушыларының 
қүқық қорғау органдары мен әскери бөлімдермен өзара іс-қимыл 
жасауы аталған органдар басшыларымен бекітілген өзара келісім 
туралы тиісті заңнамада көзделген тэртіппен жүзеге асырылады.

Теріс қылық мен құқық бұзушылықтар үшін, өз міндеттерін 
орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін сот 
орындаушылары заңда белгіленген тэртіппен жауап береді.

Мүдделі түлға сот приставтарының эрекеттеріне сотқа шагым 
жасауы мүмкін. Шағым сотқа Қазақстан Республикасының 
азаматтық іс жүргізу заңнамасында көзделген тэртіппен жэне 
мерзімдерде беріледі.

Жоғарыда аталған органдардан басқа, сот актілерінің 
талаптарын жэне басқа органдардың актілерін орындайтын басқа да 
органдар мен ұйымдар бар. Заңның 9-бабына сәйкес, заңда 
кәзделген жағдайларда сот актілерін, басқа органдар мен
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лауазымды тұлғалардың актілерін органдар, ұйымдар, соның ішінде 
мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, 
банктер жэне басқа да несие ұйымдары, лауазымды тұлғалар мен 
азаматтар атқарады. Дегенмен, бұл органдар, ұйымдар мен жеке 
тұлғалар мәжбүрлі атқару органдары больш табылмайды.

4. Атқарушылық өндіріс тараптарыкың қүқы қты қ мәртебесі

Атқарухпылық іс жүргізу шеңберінде туындайтын қүқықтық 
қатынастардың басты тараптары -  өндіріп алущы және борышкер, 
оларсыз атқару өндірісіндегі кұқықтық қатынастар мағынасын 
жоғалтады, сондықтан олар атқарушылық іс жүргізу туралы заңда 
атқарушылық іс жүргізуге қатысушы тұлғалар ішінде ең бастылары 
болып табылады (атқарушылық іс жүргізу заңының 15-бабы).

Е.В. Васковскийдің айтуынша, сот шешімі өзінің пайдасына 
шешілген жэне күшіне енген түлға -  өндіріп алушы, , ал шешімге 
қарсы болған адам - борьппкер. Әдетте іс бойынша жеңіске жеткен 
ендіріп алушы - талапкер, ал борьшпсер- жауапкер. Алайда бұл 
керісінше болуы мүмкін, мысалы, жауапкер қарсы талапты жеңген 
кезде немесе оған сот шьн-ындарын талапкерден өндіріп алу 
қү.кьп’ы берілген болса.

Қазіргі заңнама атқарушы органдардың тараптарын келесідей 
анықтайды:

Өндіріп алушы болып, атқару қүжаты оның пайдасына немесе 
мүддесіне берілген азамат немесе ұйым.

Борышкер - атқарушылық құжатқа сэйкес белгілі бір 
эрекеттерді орындауға міндетті(ақша мен өзге мүлікті аудару, 
атқарушылық қүжаттамада кезделген езге де міндеттерді немесе 
тыйымдарды) немесе белгілі бір іс-әрекеттер жасамауға міндетті 
азамат немесе үйым.

Өндіріп алушы мен борьнпкер болып азамат жэне ұйым, 
сондай-ақ заңды түлға болып табылмайтын азаматтардың бірлестігі 
бола алады.Егер Қазақстан Республикасының заңнамасьшда өзгеше 
белгіленбесе, атқарушы органдардьщ атқарушылық іс қарауға 
қатысуын анықгайтын Атқарушылық іс жүргізу туралы заңнын 
нормалары аталған бірлестіктер үшін қолданылады.

Кейбір жағдайларда өндіріп алушы және бөрышкер болып 
оздерінің органдары немесе арнайы тағайындалған өкілдері арқылы



қүқықтық қатынастарға Қазақстан Республикасы жэне оньщ 
лкі мшілік-аумақтық бірліктері бола алады. Мемлекеттік органдар 
меп жергілікті өзін-озі басқару органдары Қазақстан 
1’еспублнкасыньщ мүдделерін білдіреді.

Сонымен қатар, мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі 
басқару органдары, заңды тұлғалар (мысалы, мемлекеттік атқарушы 
органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары) қүқықтық қарьм- 
қатынаста өздерінің атынан жэне мүдделерін өздерінің негізгі 
'жономикалық қолдау көрсету мақсаггарьша қол жеткізуге қүқылы. 
Қазақстан Республикасының деңгейінде мемлекеттік билік 
органдарыньщ мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен 
міндеггемелерді сатып алу жэне жүзеге асыру жөніндегі іс- 
эрекеттерімен сотқа жүгінуге қүқығы бар, заңнамалық және 
атқарушы билік органдары болып табылады.

Осы мемлекеттік билік органдары мен жергілікті өзін-өзі 
басқару органдары Қазақстан Республикасының атынан қүқықгық 
қатынастарға арнайы қүзыреті шегінде, арнайы белгіленген 
нүсқауларға еэйкес әрекет етеді.

Атқарушылық іс бойынша бірнеше ендіріп алушы немесе 
бірнеше бөрышкерлер қатыса алады. Олардың эрқайсысы 
атқарушылық іс жүргізуде өз бетінше қатысады. Атқару өндірісі 
кезінде қатысушы өз мүдделерін келісімімен басқа қатысушысына 
беруі мүмкін.

Қолданыстағы заңнамаға сэйкес азамат 18 жасқа толғанңан 
кейін,яғни кэмелеттік жасқа толғаннан кейін, толықгай 
әрекетқабілетті болып саналады. Осы сэттен бастап ол оз 
құқықтарын жүзеге асырады жэне өзіне жүктелген міндеттерді 
орындайды. Демек, ол өзі (немесе өкілі арқылы) атқару ісіне 
қатысады. Кэмелеттік жасқа толғанға дейін, кэмелеттік жасқа 
толмағандардың атқарушылық қызметтегі мүдделері олардың заңды 
өкілдері - ата-аналар, асырап алушылар, қорғаншылар, 
қамқоршылар жэне осы қүқық заңмен берілген басқа түлғалармен 
қорғалады.

Бүдан басқа, заңнама кэмелетке толмағандардың 14 жастан 16 
жасқа дейінгі адамдардың жасына қарай атқарушылық іс жүргізуде 
тэуелсіз қатысу мүмкіндігін ажыратады.

14 жасқа толмаған,кэмелетке толмағаи адамның қүқықтары мен 
міндеттерін атқару ісінде оның занды өкілі жүзеге асырады.



Атқарушы құжатқа сэйкес ендіріп апушы немесе борышкер 
больш табьшатьш 14-16 жастағы кәмелетке толмаған бала өзінің 
құқықтары мен міндеттерін өзінің заңды екілінің немесе 
қамқоршьшық жэне қорғаншылық органының өкілінің жазбаша 
келісімімен немесе тікелей қатысуымен жүзеге асыра алады.

16-18 жастағы кэмелетке толмаған атқарушы қүжатпен өндіріп 
алушы немесе борьшікер болып табылатын, адам ез қүқықтарын 
жеке жүзеге асырады жэне атқарушылық іс жүргізуде ©з 
міндеттерін өз бетінше атқарады (21-баптың «Атқарушылық іс 
жүргізу туралы» Заңның 21-бабы). Алайда сот орындаушысы бүл 
жағдайда кәмелетке толмаған түлғаның заңды өкілін немесе 
қорганшылық жэне қамқоршьшық органының өкілін атқару ісіне 
шақыртуға қүқьшы. Кэмелетке тодмаған адам толық 
эрекертқабілеттілігі болуы мүмкін,егерде: біріншіден, егер адам 18 
жасқа толғанға дейін некеге түрса, мұндай мүмкіндік заңмен рүқсат 
етілген (эмансипаңия). Сонымен қатар, неке нэтижесінде алыш’ан 
толық эрекетқабілеттілік толығымен жэне 18 жасқа дейін 
ажырасқан жағдайда да сақталады. Бірақ неке жарамсыз деп 
танылса, сот толық әрекетқабілеттілігін айыру туралы шешім 
қабылдауы мүмкін (Қазақстан Республикасының Азаматтық 
кодексінщ 17-бабы).

Екіншіден, кэмелетке толмағап баланы қорганшылық жэне 
қамқоршылық органының шешімі бойынша егер ол еңбек шарты 
бойынша жүмыс жасаса немесе кэсіпкерлік қызметпен айналысса 
(Азаматтық кодекстің 22-1-бабы 1-бөлімі) толық кәлемде берілсе 
(босату) толық эрекетқабілетгі деп танылады.

Эмансипацияланған кэмелетке төлмаган баланың қүқықтық 
мэртебесі ересек азаматтың қүқықтық мэртебесіне теңестіріледі, 
сөндықтан мүндай кәмелетке толмаған адам өзінің қүқықтарын 
пайдалаиады жэне атқарушылық іс жүргізу бойынша міндеттерді 
атқарады. Толық заңды қабілеттілігі бар кэмелетке толмаған, өзінің 
қүқықтарьш жүзеге асырады жэне атқарушылық іс жүргізуде ез 
міндеттерін өз бетінше атқарады.

Атқаруіньшық іс жүргізу бойынша тараптар белгілі бір 
қүқықтар жиынтыгына ие. Тараптар, өтініш атқарушы эрекеттер 
жасауға қатысуға, атқарушылық іс-шаралар барысында ауызша 
жэне жазбаша түсініктер беруге, туындайтын барлық мэселелер 
бойынша өз дәлелдері мен көзқарастарын білдіруге, атқарушылық

%

н жүргізу материалдарымен танысуға, олардан үзінділер алып, 
ічнпірмелерін жасау, қосымша материалдар берз/ге, атқарушьшық іс 
і іо і і і.і шпа, (эрекеттер ін е шағымдануға, қарсылық білдіруге, 
а гқарушылық іс қатысатын басқалардың дэледд;ер мен қозғалыстар 
к.арсы эрекеті) немесе сот орындаушысының атқарушылық іс 
жүргізу туралы шешімі сотқа келісімді бекіту уіігін сотқа жүгінуге 
қүқылы.

Атқарушылық іс жүргізу бойынша тараптар өздеріне берілген 
барлық қүқықтарды адап пайдаланады, сондай-ақ Атқарушылық іс 
жүргізу туралы заңның ] 6-бабының талаптарын орындайды.

Борьішқор сот орылдаушысын жүмыс орнының, түрғылықты 
жері мен орналасқан жерінің өзгерістері туралы, сондай-ақ аталған 
мэн-жайлар туындаған кезден бастап жаңа табыс көздері мен 
мүліктің пайда болуы туралы жазбаша түрде хабардар етуге 
міндетті. Борышқордың атқарушылық іс жүргізу ажқталғаш^а дейін 
айына бір рет, сондай-ақ шақыру болған жағдайда сот 
орындаушысына келуге міндетті. Оның келмеуі Қазақстан 
Р еспублихасының заңдарына сэйкес жауаптылыққа экеліп соғады

Сонымен қатар, ата;арушьшық іс жүргізуде талапкер негізінен 
қүқыққа ие адам ретінде, ал борышкер - негізінен міндетті адам 
ретінде танылады. Жоғарыда аталған жалпы қүқықтар мен 
міндеттемелерден басқа, тараптар да арнайы кұқықтар мен 
міндеттерге ие.

Өндірігі алушы «Атқарушылық іс жүргізу туралы» Заңның 16- 
бабының 1-белігінде керсетілгеи кұқықтарды пайдалануы 
мүмкін:атқарушылық іс жүргізу материалдарымен танысуға, 
олардан үзінділер жасауға, кешірмелер жасауға, қосымша 
материалдарды беруге, өтініштер беруге, атқарушылық іс- 
шараларға қатысуға, атіщзушылық іс-эрекеттер барысыида ауызша 
жзне жазбаша түсініктемелер беруге, өндірісті жүргізллге, 
мэжбүрлеп орындатуға қатысушы басқа адамдардьщ дәлелдеріне 
жэне өтініштеріне қарсылық білдіруге, сот орындаушысыньщ 
атқарушылық іс жүргізу мэселелері бойынша іс-эрекеттеріне 
(эрекетсіздігіне) немесе шешімдеріне шағымдануға, сотқа келісімді 
бекіту үшін сотқа жүгінуге жэне т.б.

Өндіріп алушы атқарушылық іс жүргізу барысында берілетін 
кептеген құқықтарды жүзеге асыру қабілеті жэне, ең бастысы, 
олардың тиімділігі оның бастамасымен жэне сот талқі.шауына



дайындалуынан бастан азаматгық сот ісін жүргізу барысында 
қабылданған атқарушылық іс-әрекеттерге байланысты болады. 
Осыған байланысты Қазақстан Республикасының Азаматтық іс 
жүргізу кодексі (14-тарау) талапкерді сотқа талап арыз бере алатын 
өндіріа алушы ретінде сотқа жүгіну құқығын бекітті,бл жағдай 
барлық уақытта қолданылады , тек егер сот шешімдері талап 
қоюды қамтамасыз ету үшін іс-қимылсыз эрекет ету мүмкін 
болмаған жағдайда ғана.

Талап арызды қамтамасыз ету институты азаматтар мен заңды 
түлғалардың азаматгық іс жүргізу заңнамасында көзделген 
қүқықтарын қорғаудың маңызды кепілі болып табылады. Талапты 
қамтамасыз ету - сот талап арызды қанағаттандырған жағдайда 
талаптарды орындау мүмкіндігін қамтамасыз ететін шараларды 
қабылдауды көздейтін институт. Бұл институтты дұрыс пайдалану 
сот қаулыларын орындауды азаматтық істерді қарау кезінде де, 
қылмыстық іс бойынша азаматтық талапты қарау кезінде де 
орындауды қамтамасыз етеді.

Талап қоюды қамтамасыз ету түсінігі айыпталушының заңсыз 
мүдделерін қорғайтындығы немесе оның арызының іс жүзінде 
қабылданбауы жағдайында сот шешімін орындаудың мүмкін 
еместігіне алып келуі фактісі больпі табылады.

Жиі жауапкер алдын ала оған тағылған талаптан жалтару 
мақсатында қоюшының талаптарын және т.б., аудармалы, оның 
орындалуын қамтамасыз етпеу үшін меншігін жасырады, сондықтан 
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі талапты 
қамтамасыз ету үшін ҚР КҚК қолдану 157-бабында сэйкес 
уақытша жеңілдету үшін өтінішті қарау тэртібі туралы мәселе істі 
қарау судья рұқсат етіледі дұрыс шешім, ол алынған сол күні, 
сотталушыға жэне іске қатысухпы басқа түлғалардың хабарлама 
бермей өзі талап бойынша сұрақты шешеді.

Талапты қамтамасыз ету туралы мәселе, сондай-ақ, іс қатысушы 
тұлғалардың өтініші бойынша шешіледі. Бұл кездейсоқ емес, 
ейткені үлттық заңнаманы дамытудың қазіргі кезеңінде оның 
субъектілерінің, бірінші кезекте азаматтар мен заңды тұлғалардың 
қүқықтарын қорғау рөлі едәуір артты. Сонымен қатар, заңда 
көзделген жағдайларда жэне шектерде мемлекеттің құзыретті 
органдары іс қорытыидысына субъективті түрде мүдделі 
тұлғалардың бастамасын толтырады немесе толықтыра
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ңіш,ііі.і,Осмлайша., қазіргі уақытта бірьщғай иайдалану принціші 
\ н 11 ық :іацпамада кебірек дамып келеді.

Гпряптардың нроцедуралық теңдіктің қағидатын еақтай
■ і і.ірі.ш, галапты қамтамасыз ету туралы өтіыіш берген кезде 

іііііуипкордің зацды күшіне енуі, айыпталушыға мүмкін болатын 
'іп.ігыпдарды қамтамасыз ету немесе талап коюдан бас тартқан 
.щіі'даЙда тапап қоюды қамтамасыз ету шаралары туындаған 
ііішшды отеу туралы міндеттеме беру арқылы өз мүдделерін толық 
қцргау қажет. Мүндай шешім азаматгық процеске де қатысты. 
і .ппқстаи Республикасы Азаматтық іс жүргізу кодексінің 162- 
Ыібыиа сэйкес, талап қоюды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін 
сот гішапкердің жауапкердің шыгындарын қамтамасыз етуін талап 
с гуі мүмкін. Қызыгушыльщ танытқан адам жауапкерге келтірілген 
•шлалды қарастырмаған жағдайда, талапты: қамтамасыз ету
шараларын қолдану қажеттілігі туралы мәселені судьяның істіц 
пақты жағдайлары негізінде шешеді. Өндіріп алушының талап- 
арызы бойынша. бас тартылған сот шешімінің заңды күшіне 
спгеннен кейін:, борышкер талапкердің талабы бойынша 
қабылданған талапты қамтамасыз ету шаралары бойынша оған 
келтірілген залалды өтеу туралы талап қоюға. қүқылы. Сонымен 
бірге, іс бойынша іс жүргізуді тоқтатқаннан кейін жэне талапты 
қараусыз қалдырғаннан кейін жауапкерге келтірілген зиян туралы 
моселе де шешілуі керек.

Өтінішті қамтамасыз ету тзфалы айтатьш болсақ, сотта өндіріп 
алушы тараптың талаптарын одан эрі іске асыруға кепілдік беретін 
шараларды қабылдау қабілеті азаматтық өндірістің барлық 
түрлеріне қарастырылмағанын атап өткен жөн.Егер шағым талапты 
қамтамасыз етуді: көздейтін болса, онда өндіріс тапсырысында талап 
етілген талаптардың ережесі бекітілмеген.

С.И. Вильшснский айтқаіщай, сот шешімі шығаруға өтініш 
«құқық мэселесін түсіндіруге ғана емес, соттың қаулысымен 
айьшталупіыдан жалтарған айьшталушыдан жалтаруды немесе сот 
билігі арқылы мүлікті беруге мэжбүрлеу қүқығын алуды көздейді», 
алайда айқьш мақсагы - сотты жеңілдету процедзфалар, 
кредитордың қүқықтары мен мүдделерін қорғауды жеделдету 
болып табылады.Айта кету керек, мэлім,делген талаптарды 
қамтамасыз етпестен, сот бүйрығы міндетті түрде оның мәжбүрлі 
сипатын жоғалтады, бүл көбінесе оньщ заңды мәнін жоққа
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шығарады.Өіідіріп алушы борышкер сот шешіміиің көшірмесін 
алғаннан кейін залща көзделген 10 кұн ішінде (ҚР Азаматтық іс 
жұргізу кодексінің 141-бабы) талап етілген мүлікті немесе ақшаны 
жасыра алады деп қорқататын болса, ол талапты қамтамасыз ету 
мүмкін болатын сот тәртібімен сотқа жүгіне алады. Осыдан бастап 
сот актісіне өтініш беру кезінде талап қоюды қамтамасыз ету 
мүмкіндігі туралы ережелерді енгізуге қатысты қолданыстағы 
процессуалдық заңнаманы жетілдіру қажеттігі туралы қорытынды 
жасай аламыз, бүл нәтижесінде кейінгі атқарушылық іс жүргізудің 
тиімділігіне әсер етеді.

Атқарушылық іс жүргізуде материалдық жэне іс жүргізу 
заңнамасымен бекітілген мүрагерлік институгы (атқарушылық іс 
жүргізу туралы заңның 17-бабы) жүмыс істейді. 
Борьппкердің ніығып қалу (азаматтың қайтыс болуы, заңды 
тұлганың қайта құрьшуы, берешекті беру) жагдайында мемлекеттік 
сот орындаушысы мемлекеттік кірісті қалпына келтіру туралы 
қүжаттарды ресімдеу туралы шешім шығарған сотқа, сот 
орындаушысына борышкерді оның мирасқорымен ауыстыру туралы 
шешім қабылдау туралы ұсыныс жібереді.

Өтініш сот орындаушысы борышкердің мұрагері туралы 
хабардар болған сәттен бастап үш жүмыс күні ішінде жіберіледі.

Құқық мұрагері ұшін, ол атқарушылық іс жүргізуді бастағанға 
дейін жасалған барлық іс-эрекеттер борышкер үшін міндетті болып 
табылатындықтан, оған да міндетті болып табылады.

Барлық қалған жағдайларда мүрагерлік Қазақстан 
Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес ондіріп 
алушының өтініші бойынша белгіленеді. Сот орындаушысы сот 
актісінің, басқа органның немесе лауазымды түлғаның қүжаты 
негізінде атқарушы ендірістің тарапьш оның құқықтық 
мирасқорына ауыстыруды жүзеге асырады. Өсылайша, тарапты 
құқық иеленушінің атқарушыльщ іс жүргізуінде ауыстыру туралы 
мәселе шьнъіп қалған тараптың, атқарупіы органның немесе сот 
приставының қүқықтық мирасқорының талабы бойынша қаралады.

Сот орындаушысы құқық иеленушінің тарапын атқарушылық іс 
жүргізуде өз бетінше анықтай алмайды. Бұл заңмен немесе сотпен 
белгіленген тэртіппен жасалады.

Атқару ендірісінің гараптарын ауыстыру туралы сот 
отырысыньщ орны мен уақыты туралы тараптар жэне сот



м|іі.щдпушысы хабардар етіледі. құқықты иеленушінің орнына 
иүі.н гыру аемесе ауыстырудан бас тарту туралы сот шешіміне 
і . і | і с ы  жскеше шағым берілуі мұмкін.

I і ср құқық неленушінің атқарушьшық іс жүргізуде 
і .ір.іптардың бірінің орнына түссе, атқарушылық іс жүргізу процесі 
іиііпадан басталмайды, тек жалғасады, өйткені құқықиеленушіге 
процеске кіріспес бұрьш орындалатын барлық іс-кимьшдар 
міидетті болып саналды:, ал олар кұқық иеленушілер үшін міндетті
і)о,іп,ш табьшады. Тарантардың құқықтық мүрагерінің атқарушьшьщ 
н қарауына кіруі ссіт орындаушысының қаулысы бойынша 
рссімделеді.

Сот және әзге де актілердің орындалуын ретгейтін заңнамада 
окілдің атқарушылық іс жүргізуіне катысуын анықтайтьш ережелер 
(Заңпың І8-бабы атқарушылық іс жүргізу туралы заң) 
айқындалған.Тараптар атқарушы қүжаттарды міндетті түрде 
орьшдау процесінде өздерінің күқықтары мен міндеттерін атқара 
алады немесе өздерінің өкіліне атқарушьшық іс жүргізуге қатысуды 
гапсыра алады.

Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 18-бабына сәйкес 
атқарушы органның өкілі атқарушылық іс жүргізуде өкілетті тұлға 
окілінің мүддесі үшін қатысуы керек және де толық әрекетқабілетті 
болуы тиіс. Жеке тұлғалар атқару ісіне өздері немесе екілдер 
арқылы қатыса алады. Жеке тұлғаның атқарушылық іс жүргізуде 
жеке қатысуы оған екілдігі бөлу құқығынан айырылмайды. Егер 
атқарушы қүжатқа сәйкес, бөрышқордың жеке әзі ғана атқара 
алатын міндеттері болса, онда борышкер оларды орындау кезінде 
өкіл арқылы әрекет етуге құқьшы емес.

¥йымдардьщ атқарушьшық іс жүргізуіне қатысуы зацдармен, 
өзге де нормативтік қүқықтық актілермен жэне кұрылтай 
кұжатгарымен берілген өкілеттіктер шегінде немесе осы 
органдардың өкілдері арқьшы жұмыс істейтін өкілдері арқылы 
жүзеге асырьшады.

¥йым атынан екілдік ететін түлғалар олардъщ ресми лауазымы 
мен өкілеттілігін растайтын құжатгарға ие бөлуы тиіс. Өкілдің 
өкілеттігі Қазақстан Республикасыньщ азаматтык заңнамасына 
сәйкес берілген жэне берілетін сенімхатпен куэлаидырылады.

Атқарушьшық іс жүргізу туралы Заңның 20-бабьша сэйкес 
атқарушылық іс бойынша: он сегіз жасқа немесе кім
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қорғаншылықха немесе қамқоршылықта болып жасқа толмаған 
адамдар , судьялар, нрокурорлар, құқық қорғау органдарының 
қызметкерлері, уэкілетгі орган қызметкерлерінің екілі, 
органдарының мүшслсрі жэне оның аймақтық департаменттерінің 
өкілі, Қазақстан Республикасының соттары, сондай-ақ олардьщ 
жақын туыстары, жүбайының (жүбайьшың) мэжбүрлеу шаралары 
бойынша өкіл бола алмайды. Егер осы іс бойынша көмек 
корсететін болса немесе бүрын мүдделі түлғаларға қарсы тараптарға 
қүқықгық көмек көрсеткен болса, сондай-ақ егер ол жүбайына 
немесе сот приставтарының жақьш туыстарына заң көмегін 
көрсеткен болса, өкіл бола алмайды. ҚР «Неке (ерлі-зайыптылық) 
жэне отбасы туралы» Кодексінің 1-бабының 13-тармағында жақын 
туыстары ретінде ата-аналары, балалары, асырап алушылары, 
асырап алынған, туған жэне жақын бауырлары, аталары, әжелері, 
немерелері жэне немерелері танылады.

Атқарушылық құжаттарды орындауға білікті заңгерлік көмек 
алу үшін көбінесе атқарушы өндіріс өкілдері тартьшады. Жиіатқару 
өндірісінде атқарушы органдардың өкілдері болып адвокаттар, заң 
фирмалары қызметкерлері, сондай-ақ қажетті қүқықтық білімі бар 
басқа түлғалар болып келеді.

Азамагтардың атқарушьшық іс жүргізудегі жеке қатысуы оған 
өкілдік ету қүқығынан айырмайды. Сонымен бірге, егер борышкер 
жеке-дара орындауга болатын атқарушылық құжатты орындауға 
міндетті болса, онда борышкер өкіл арқылы әрекет етуге құқылы 
емес.

Атқарушылық іс бойынша ұйым заңдармен, өзге де нормативтік 
құқықтық актілермен немесе құрьштай құжаттарымен берілген 
өкілеттіктер шегінде әрекет ететін өз органдары немесе лауазымды 
тұлғалары арқылы қатысады. Үйымның басқа өкілдер арқылы 
қатысуы рұқсат етіледі. Заңды тұлғалар атқару ісінде жанама түрде 
қатысады.

Кейбір жағдайларда өкілдердің атқарушылық іс жүргізуіне 
қатысуы міндетті болып табылады, өйткені азаматгардың кейбір 
санаттары өздерінің кұқықтары мен міндеттерін жеке өзі жүзеге 
асыра алмайды (кэмелетке толмағандар, эрекетке қабілетсіз немесе 
ішінара қабілетті, заңмен белгіленген тэртіппен танылган).

Атқарушылық іс бойынша мұндай тұлғалардың олардың заңды 
екілдері больш - ата-аналар, асьфап алушылар, қамқоршылар
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ііі мітч: қамқоршылары танылады . Сонымен бірге, завды өкіл 
пііінсггі гұлга ретівде ездері тавдаган басқа тұлғаға атқару ісіне 
і ч г і  ысуды тапсыра алады.

Окілдің нақты өкілеттіктері Атқарушылық іс жүргізу туралы 
Іііімп.т, 19-бабында айқыидалған.

Агқарушылық іс бойынша өкілі өкілетті түлғаньщ атынан 
(ч-пімхатқа ие өкілеттіктер шегівде атқарушылық іс жүргізу 
(Іоііыиша барлык; іс-әрекеттерді жүзеге асырады. Өкілетті тұлға 
үгымган сенімхатта өкшдің келесі эрекеттерді орьшдауына өкілеттік 
Періледі:

1) атқарушылық қүясатты үсыну лсэне кері қайтарып алу;
2) өкілеттігін басқа түлғаға беру (сенім аудару);
3) сот орындаушысының эрекеттеріне (эрекетсіздігіне) немесе 

іпешімдеріне шаіым жасауға;
4) берілген мүлікті (ақпіаны қоса алғанда) алу;
5) ортақ келісімге келу шартын жасасу.
Практикалық түрғыдан, атқарушы өндіріс тарахітарынын 

окілдерінің өкілеттігін дүрыс ресімдеу өте маңызды.
¥йым атьінан басшылардың жэне олардың атынан эрекет етегін 

органдардың басшьшарының өкілдері олардың атқаратын 
лауазымдарын растайтын, совдай-ақ қүрылтайшылық жэне өзге де 
қүжаттарды сот орывдаушыларьша үсынған қүжаттармен 
расталады. ¥йылі атынан басқа түлғаға берілетін сенімхатқа үйым 
басшысы немесе басқа уэкілетті адам қол қояды жэне ол үйымныц 
морімен бекітіледі.

Егер заңды өкілдігі бар болса, азаматтардың заңды өкілдерінің 
окілеттігі олардың берген мэртебесін растайтьш сот 
орындаушыларыіна үсынылған қүжатгармен расгалады.

Кэмелетке толмағандардың құқықтарын мен заңмен қорхалатын 
мүдделерін, сондай-ақ эрекетке қабілетсіз немесе жартылай 
орекетке қабілетсіз деп танылган адамдарды атқару өндірісінде 
заңды өкілдер қорғайды, ояардың өкілеттіктері тиісті құжаттармен 
расгалады. Завды өкілдер заңмен қарастырылған өкілдіктері шегіне 
жататын барлық іс-әрекеттерді атқарады.

Іс түссіз жоғалды деп таныған адамның мүлікке атқарушылық 
іс жүргізу бойынша, Қазақстан Республикасының азаматтық 
заңнамасында белгіленген тэртіппен өкілі тағайындаған адам оның 
окілі болып табылады.
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Атқару өндірісіне қатысуға міндетті тарап, қайтыс болса немесе 
қайтыс болды деп танылса, оның мұрасы ешкіммен қабылданбаса, 
оның мұрагер өкілі ретінде өсиетгі орындаушы немесе мұраға иелік 
ететін сенімді адам түседі.

Заңды өкілдер атқарушылық іс жүргізуде өз өкіпдері ретінде 
тапсырған басқа адамды қатыстыра алады.

Сот орындаушысына үсынылған етініш негізінде іс жүргізу 
проңесінде бірлескен өкілдің өкілетгігі белгіленуі мүмкін.

Барлық басқа жағдайларда адвокаттардың атқарушылық іс 
жүргізуді жүзеге асыруға байланысты іс-әрекеттер жасауды қоса 
алғанда өкілеттігі бар өкілдер Қазақстан Республикасының 
Азамаітық кодексіне сәйкес шығарьшған жэне берілетін 
сенімхатпен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының халықаралық 
шартында немесе заңмен қарастырылған жағдайларда - басқа 
қүжатпен расталады.

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңда өзгеше кезделмесе, 
атқарушы органдардың барлық басқа өкілдері атқарушылық іс 
жүргізу бойынша барлық іс-эрекеттерді өздері орьшдауға құқылы.

5. Атқарушылық өндіріске жәрдемдесетін түлғалар

Атқарушылық іс жүргізуде кемек керсететін езге де адамдар 
дегеніміз - атқарушылық іс жүргізуде құқықтық немесе өзге де 
мүдделерге ие емес жэне атқару әндірісінде тек қана қызметтік 
немесе өзге де функцияларьш атқаруда өздерінің
мамандандырылған міндеттерін орындау үшін тартылған тұлғалар. 
Бүл адамдардың атқару өндірісіне қатысуы олардьщ жеке қалауы 
мен басқалардың қалауымен емес, заңның талап етуімен 
байланысты.

Бүл топқа аудармашылар, куәгерлер, мамандар, мүлікті 
сақтаушылар мен басқа да адамдарды кіреді.

Атқарушылық іс бойьшша қатысушылар атқарушылық іс- 
эрекеттерді орьшдаған кезде, егер олар атқарупіылық іс жүргізу 
жүргізілетін тілде сейлемесе, аудармашыны өз бастамасы бойынша 
немесе сот орындаушысының үсынысы бойынша шақыруы мүмкін.

Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 22-бабына сәйкес 
аудармашы келесі талаптарға сай келетін түлға болуы мүмкін:

1) әрекетқабітетгілікке ие;
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2) 18 жасқа толған;
3) осы мэселеде мүдцелі емес;
4) білімді аудару үшін қажет тілдерге ие болу.
Ауызша аудармашының атқарушылық өндірісіне қатысу 

іпқарушылық іс жүргізуді қоса алғанда бірнеше процессуалдық 
с.алаларға тэн үлттық тіл принцппін жүзеге асырады (Қазақстан 
ІЧ:оиубликасының Азаматтық іс жүргізу кодексіиің 14-бабы, 
п гқарушылық іс жүргізу туралы заңның 8-бабы).

Әдетте, атқарушылық іс-қимылдарды орындаған кезде 
агқарушылық іс жүргізу тараптары немесе сот орындаушсы 
аудармашы шақыруы мүмкін. Ауызша аудармашыны тағайындау 
гуралы шешім сот орындаушысыньщ қаулысы бойынша 
қабылданады.

Аудармашының қызметтеріне мүқтаж болған борьпшсер немесе 
ондіріп алушыға аудармашыны шақыру үшін сот орындаушысы 
белгілі бір мерзім береді. Егер борышкер немесе өндіріп алушы 
аудармашыға көрсетілген мерзімде аудармашьшьщ қатысуын 
қамтамасыз етпесе, сот орындаупгысы өз қалауы бойынша 
аудармашы тағайындайды. Сондықтан сот орындаушысы 
аудармашы функңиясын орындау үшін ықтимал кандидаттар тізімі 
болуы керек.

Аудармашы орындаған жұмыстары үшін сыйақы алуға құқылы. 
Оған төленетін сыйақы атқарушылық іс-қимылдарды орындау 
шығындарына жатады.Атқарушылық іс-шараларды орындау үшін 
шығыстар республикалық бюджетке, өндіріп алушыға және осы 
шығыстарды жұмсаған тұлғаларға борышқордың есебінен өтеледі 
(«Атқарушьшық іс жүргізу туралы» Заңның 113-бабы).

Аудармашы аударманы қате аударған жагдайда, аудармашы 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке 
тартылады, оны сот орындаушысы ескертеді. Бұл жағдайда 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 422-бабын 
қолдануға болады, ол сотқа немесе алдын-ала тергеу барысында 
мақсатты түрде жалған аударма бергені үшін қылмыстық 
жауаптыл ықты көздейді. Алайда атқарушьшық іс жүргізу сот ісіне 
немесе алдын-ала тергеуге байланысты емес.

Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 54-бабы аудармашыға 
қатысты қарсылық білдіру мүмкіндігі бар екені көрсетіледі, егер ол 
атқару өндірісінің тараптармеи туыстық қатынаста немесе өзге де
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байланысты болса, атқару өндірісіне қатысатын өкілдермен немесе 
басқа да тұлғалармен байланысты болса,не оларға бағынышты не 
бақылауында болса, немесе атқарушылық іс жүргізудің нәтижесіне 
қызьнушылық танытса оған қарсылық білдіруге болады.

Жалпыға ортақ ереже бойынша, қарсылық білдіруге негіз болса, 
аудармашы өзіне қарсьшық біліруі керек. Алайда, егер ол қарсьшық 
білдірмесе, қарсылықты өндіріп алушы немесе борьппкер талап 
етуі мүмкін.

Аудармашыға қарсылық білдіру туралы мәселені сот 
орындаушысы ол бойынша арыз түскен күннен бастап үш күн 
ішінде шешім қабылдайды, бүл дәлелді негіздерге(«Атқарушылық 
іс жүргізу туралы» Заңньщ 54-бабының 3-болігі) сәйкес шешіледі. 
Жоғарыда айтылғандай, бүл шешімді жоғаргы соттың бекітуі талап 
етілмейді. Аудармашыға берілген қарсылық қабылданбаса, сотқа 
шағым жасалуы мүмкін («Атқарушылық іс жүргізу туралы» Заңның 
54-бабы 4-бөлімі).

Куәгер- бүл борышкердің немесе басқа тұлғалардың иелігіндегі, 
немесе оларға тиесілі үй-жайларды жэне қоймаларды ашу сияқты 
атқарушылық іс-эрекеттерді орындау кезінде қатысуы міндетті 
адамдар: тексеру; қамауға алу; борьпнкердің мүлкіне тыйым салу 
жэне беру және т.б .

Куэғерлердің атқару ісіне қатысуы және басқа жағдайларда. сот 
орындаушысының қалауы бойынша («Атқарушылық іс жүргізу 
туралы» Заңның 23-бабы) қатысуға рүқсат етіледі.

Куэгерлердің болуы келесі жағдайларда міндетті болып 
табылады:

1) өндіріп алушы немесе борышкердің өтініші бойынша;
2) борышкердің мүлкін басьш алу, алып қою жэне беру, оның 

үйін, үй-жайын жэне қоймаларын қарап тексеру, тексеру туралы 
шешім қабылдау, шығару туралы шешім қабылдаған кезде.

Басқа жағдайларда куәгерлердің қатысуы сот орыңдаушысының 
бастамасымен болуы мүмкін.

Куэгерлерге белгілі бір талаптар қойылады: азаматтың
әрекетқабілетілігі; 18 жасқа толған; атқарушылық іс-эрекеттерге 
мүдделі емес немесе атқарушылық іс жүргізуге қатысатын 
адамдармен туыстық жэне өзге де қарым-қатынаста емес, сол 
тұлғаларға бағынушылық жэне бақылаушылық байланысы жоқ 
тұлғалар болуы керек.
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Куогерлердің саны кем дегенде екі болуы керек.
Атқарушылық іс жүргізу туралы заңда куәгерлерге қарсьшық 

(н-ру мұмкіндігі қарастьгрылмаған, алайда олардың өндіріске 
мүдцелі болуы сот орындаушысьшың оларды атқарушылық іс 
жүргізуден алып тастау үінін негіз бола алады жэне егер сот 
орымдаушысы оны орындамаса, ендіріп алушы немесе борышкер 
сог орындаушысьшың іс-әрекеттеріне сот тэртібінде көзделген 
тортіппен шағымдана алады (Атқарушьшық іс жүргізу туралы 
іацның 127-бабы).

Сот орындаушысы атқарушылық іс-әрекеттер басталғанға дейін 
куо ретінде шақырылған адамнан, осы істе мүдделі емес екенін 
жоые атқарушылық іс-әрекеттерге қатысуға мүмкіндік бермейтін 
озге де жағдайлардың болуын тексеруге міндетті.

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 23-бабы куәгерлердің 
қүқықтары мен міндеттерін қамтиды. Атап айтқанда, куэгер әрекет 
ету іс-эрекеттерін орындау туралы актіде жэне (немесе) 
қолданыстағы іс-эрекеттердің мазмүны мен нәтижелерінің 
орындалуына ықпал ету шараларьга қолдану туралы актіде қол 
қоюымен куэландыруы тиіс.

Куэгер өзі қатысқан атқарушылық іс-эрекеттердің фактісін, 
мазмүны мен нәтижелерін куәландырады.

Куэгердің қандай іс-әрекеттерге жэне (немесе) қандай 
шараларды қолдану ісіне шьвқырылғаньга білуге, іс-эрекет кандай 
атқаруглылық құжаттың орындалуьхна жэне қолданылуына 
иегізделгенін білуге, сондай-ақ ескертулер жасауға қүқығы бар. 
Куэгердің ескертулері аталған актіде жазьшады. Куэгердің өтініші 
бойышпа ескертулер актіде өз қолымен жазылуы мүмкін. Куэғер 
қатысатын атқарушылық әрекеттер жэне (немесе) мэжбүрлеу 
шаралары басталғанға дейін сот орындаушысы оған куэгердің 
міндеттері мен құқықтарьш түсіндіреді

Куэгер болған адам куэгердің міндеттерін орындауға 
байланысты шығьшдарды өтеуге, сондай-ақ уақыт жоғалтуына 
байланысты жоғалған жалақыға немесе ақшалай өтемақыны өндіріп 
алуға күқығы бар.Бүл шығындар атқарушылық іс-эрекеттердің 
орындалуына байланысты туьгадайды.

Куәгердің міндеттерін орындауға байланысты туған 
шығындарын өтеу мөлшерін Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айкындайды.

99



Бұл шығындар атқарушылық іс-әрекеттердің орьшдалуына 
байланысты шығындар болып табылады.

Атқарушылық іс жүргізу бойынша маманның қатысу туралы 
жалпы ережелері «Атқарушылық іс жүргізу туралы» Заңның 24- 
бабында көзделген.

Атқарушылық іс жүргізу бойынша маманның қатысуы 
мамандардың білімін қажет ететін атқарушылық іс-шараларды 
орындау кезінде туъшдайтын мәселелерді түсіндіру үшін қажет.

Атқарушылық іс жүргізу бойынша мамандарды тарту туралы 
мәселені өз қалауы бойынша немесе тараптардың өтініші бойынша 
сот орындаушысы шешеді (ол маманның тағайындалуы міндетті 
болған жағдайда).

Атқарушылық іс бойынша маманның функңиялары азаматтық 
проңестегі сарапшыға ұқсас. Маманға өндіріске мүдделі тұлға 
болмауы керек. Оның бейтараптығына күмэн тудыратын кез келген 
мэн-жайлардьщ болуы оған қарсылық білдіруге негіз бола алады 
(«Атқарушылық іс жүргізу туралы» Заңның 51-бабы). Алайда, 
сарапшы сотгың үйғарымы бойынша, ал маман - сот приставының 
қаулысы бойынша қатысады. Сарапшының қорытындысы заңмен 
белгіленген қатаң формасы болады, ал мұндай талап маман үшін 
талап етілмейді. Оларға тек жалғыз талап қойылады - маман ауызша 
жэне жазбаша түрде консультациялар мен түсіндірмелерді береді, 
қажет болған жағдайда техникалық кемек көрсетеді.

Маман: әз міндеттері туралы білуге, атқарушылық іс-
әрекетгерге байланысты орындалған жұмыстар үшін сыйақы алуға, 
қорытынды беруден бас тартқаны немесе жалтарғаны үшін немесе 
қьюмыс жасағаны үшін қылмыстық жазалау шараларын қодцану 
мүмкіндіктері туралы білуге (Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
кодексінің 422- бабы, алайда бұл жағдайда өте күмэнді) құқылы.

Маман: сот орындаушысының шақыруы бойынша келеді, 
қойылған сұрақтар бойьшша объективті пікір білдіруі және оның 
атқарған іс-әрекеттері тураіш түсініктеме беруі керек.

Атқарушылық іс жүргізу бойынша маманның қатысуының 
жалпы жағдайлары Атқарушылық іс жүргізу туралы заңда 
кезделген.Егер жеке мүліктерді бағалау қиын болса сот ендіріп 
алушы немесе борышкер сот орындаушысының бағалауымен 
кеоіспесе, сот орындаушсы мүліктің құндылығыи анықтау үшін 
маман тағайындайды (атқару туралы заңның 51-бабы).
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( 'опымеи қатар, маманның атқарушылык іс жүргізуде қажетті 
і ;і|пі,шуының нақты мысалдары бар.

()сьшайша, сот орындаушысы атқарушылық іс жүргізу туралы 
Ііщпың 68-бабының 1-тармағьша сэйкес бағалау үшін 
жылжілмайтын мүлікті (бағалаушыны); жылжымайтын мүлік; 
уйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында айналыста емес 
(нігалы қағаздарды (ашық жэне аралық инвестиңиялық иай 
қорларының инвестиңиялық үлестерін қоспағанда); мүліктік 
қүқықтарды (аукционда сатылмаған дебиторлық берешеғін 
қоспағанда); қьшбат бағалы металдар мен қымбат бағалы тастарды, 
олардан жасалғаи бүйымдарды, сондай-ақ осындай бүйьшдардъщ 
сынықтары; теңгеде жэие шетел валютасында банкноттарды жинау; 
тарихи немесе көркем қүндылық объектілерді бағалау үшін маман 
гартуға міндетті.



2-болім. ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ

1. Өзін-өзі тексеруге арналған сүрақтар:
1. Аткару ендіріснің қатысушыларыньщ топтарын атаңыз: топ 

критериіілері.
2. Атқару процесінің тараптарына анықтама бер.
3. Атқару өндірісінде құқықиеленушілік қалай рэсімделеді?
4. Атқару құжаттарының талаптарын орындаушы органдары- 

ның құқықтық мэртебесіне сипатта бер.
5. Атқару өндірісінде қандай жагдайда куәгерлер қатысады?
6. Атқару ендірісінде қандай жағдайда атқарушы билік 

органдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдары қатысады?
7. ҚР Жоғары Сотының 29 шілде 2009 жылғы «Азаматтық істер 

бойынша сот актілерін орындаудың кейбір мэселелері жөнінде» №6 
нормативтік қаулысы туралы айтып бер.

2. КАЗУСТАР

Казус 1.
Ішкі істер бөлімінің учаскелік инспекторы ПА.Мамилин 

атқару құжатыида көрсетілген Ракишевтер отбасы тұратын 
пэтерінен шығару жэне басқа тұрғын жайға мэжбүолеп көшіру 
туралы соттық атқару парағының негізінде талапты орындады. 
Ракишевтер отбасы полицияның мэжбүрлеп орындау органына 
кірмейтініне сілтеме жасай отырып, учаскелік инспектордың 
құқыққа қайшы іс-әрекеті үшін прокуратураға арыз жазды. П.А. 
Мамилин өзінің мэжбүрлеп орындауды қамтамасыз ететін 
органньщ өкілі екенін түсіндірді.

Казусңа сүрацтар;.
Сот актілерін жэне басқа да орган актілерін мәжбүрлеп 

орындауды қандау орган жүзеге асырады? Орындау іс-эрекетін 
қандай органдар мен ұйымдар қамтамасыз етеді?

Учаскелік инспектордың іс-эрекеті заңды ма? Прокурор қандау 
шешім қабылдауы қажет?



Казус 2.
Берілген заңды өкілеттілігін жүзеге асыру барысында сот 

орындаушысы «ЯССО» АҚ днректорынан мекеменің құрыліай 
қужаттары мен баланстық ведомосін көрсетуді талап етті. Директор 
бүл талаптардың міндетті еместігін жэне қүқыққа қайшы екендігін 
айтып, сот орындаунп,ісьшың талабын орындаудан бас тарты жэне 
ормвдамайтынын айтты.

Казуска сүрацтар:
Сот орывдаушысына заңмен қандай күқықтар берілген? Орган, 

мекеме, лауазымды түлғалар мен азаматтар сот орывдаушысының 
галабын орывдауы міндетті ме?

Казус 3.
Сот актілерін орындау департаментінің қабылдауына 

К.Н.Ашимов деген азамат түрғын жайына меншік қүқығын тану 
туралы сот шешімімен келді. Азамат К.Н.Ашимов осы мэселе 
бойынша сот шешімін орындалуын сүрады.

Казуска сұрақтар.
Сот орындаушысы қалай эрекет етуі керек? Осы сот шешімін 

қандай орган орындай алады? Сот актілерінің талаптарын қандай 
оргавдар мен мекемелер орындайды?

Казус 4.
Азаматша Р.С.Макншева қызының жүмыс жасайтындықтан сот 

актілерін орывдау департаментіне келе алмайтьшдығын айтып, сот 
орындаушысынан немересін бағуға алимент өвдіру туралы атқару 
өвдірісінің материалымен таныстыруын сұрап, өтініш білдірді. 
Макишева талап-арыз беруге берілген сенімхатын көрсетті.

Казуска сүрақтар.
Макишева атқару өндірісінің материалдарымен танысуға 

құқығы бар ма?Окілдің өкілеттігі қалай рэсімделеді? Сот 
орындаушысы қалай әрекет етуі керек?



Казус 5.
Сот актілерін оырндау департаментінің орындауында алимент 

өндіру туралы атқару парағы болды. Борышкер Б.А.Омаров қайтыс 
болған. Сот орындаушысы сотқа атқару өндірісін тоқтату туралы 
арыз береді.

Казуска сұрацтар.
Осы жағдай құқықиелспушілік мүмкін бе? Сот орындаушысы 

дүрыс жасады ма? Қүқықиеленупгілік қандай қүқықтық 
қатынастарға жол бермейді?

Казус 6.
Азамат А.Б.Қүрманов сот орьшдаушысыньщ үзақ уақыт 

орындамайтьшьш жэне арызды приставтың қарауын абергенін алға 
тарта отырып сот орындаушысына қарсылық білдірді. Сот 
орындаушысы мүндай арызды қарауға өкілеті еместігін айтып, 
қарсылық туралы арызды қабылдаудан бас тартты.

Казусқа сүрақтар.
Сот орындаушысы дұрыс жасады ма? Сот орындаушысың 

қарсылық туралы арызын кім қарау керек? Азамат 
А.Б.Құрмановтың сот орындаушысына қарсық білдіруі үшін 
негіздер бар ма?

3. Т АПСЫРМАЛАР

Тансырма 1. Тақырып бойынша нормативтік-құқықтық актілер 
мен ұсынылған әдебиеттерді қарап шығынып және атқару 
өндірісіне құқық тармағы ретінде құқықтық сипаттамасына 
сараптама жасаңыз.

Қорытынды жасаңыз.
Тансырма 2. «Атқарушьшық іс жүргізу жэне сот 

орындаушьшарының мәртебесі туралы» ҚР Заңын қолдану арқылы 
«атқарушылық іс жүргізу тараптары» кестесін жасаңыз.___________
№ Атқару

ондірісінің
тараптары

Атқару өндірісіне қатысушм тараптардьщ 
құқы қтары  мен міндеттері

1 Өндіріп алушы
2 Борышкер
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Тансырма 3. «Атқару өндірісінің қатысушьшар» кестесін 
жасаңыз.
№ Атқару

өндірісінің
қатысушыларм

Атқару өидірісне қатысу

1

Таосырма 4. «Мэжбүрлеу өндіріс органдары мен атқарушылық 
іс жүргізуге көмектесетін түлғалар» тақырыбьшда қысқаша 
баяндама дайындаңыз (10 минутқа дейін).

4. ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Қазақстан Республикасындағы мәжбүрлеу органы бүл:
а) салық комитеті;
б) ӘМ Сот актілерін орьщдау департаменті;
в) банктер және басқа кредиттік үйымдар;
г) сот органы;
д) эділет органдары.

2. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сог 
актілерін орындау денартаменті мемлекеттік билік 
органдардьщ қандай жүйесіне кіреді?

а) сот;
б) заңшығарушы;
в) атқарушы;
г) бақылау жэне қадағалау;
д) көмекші- қызметтік

3. Сот актілерін орындау департаментінің аумақтық 
органдарының үйымдастыру-әдістемелік басшылық қызметін
жүзе асырады:

а) Әділет митшстрлігі;
б) Қазақстан Республикасьшың Үкіметі;
в) Қазақстан: Республикасының Жоғарғы Соты;
г) Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сд)тының пленарлық 

отырысы;
д) прокуратура орпшы.
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4. Атқарушылық іс жүргізу бойынша тараптары:
а) өндіріп алушы және борышкер;
б) сот орьшдаушысы;
в) сот немесе атқару қүжатын берген өзге де орган;
г) борышкер мен кредитор;
д) жеке сот орындаушысы.

5. Атқарушылық іс журіізуіндегі қатысатын кәмелетке 
толмағандардың қүқықтары жүзеге асырылады:

а) олардың заңцы өкілдерімен;
б) сот орындаушыларымен;
в) кәмелетке толмағандарға арналған инспекцияның өкілімен;
г) қамқоршылық жэне қорғаншылық органдарымен;
д) азаматтық қорғаушымен.

6. Тараптар атқарушылық іс-әрекетгерді жүзеге асыру 
кезінде қүқығы жоқ:

а) қарсылық білдіруге;
б) мүлікті талап ету арызының реттілігін анықтауға;
в) тыйым салу кезінде тыйым салынган мүлікке бағалауды 

жүргізу;
г) атқарушылық іс материалдарының үзінді көшірмелерін 

жасауға;
д) тыйым салынған мүлікті іске асыру үшін мамандандырылған 

ұйымдарды тартуға;

7. Атқару өидірісінің қатысушы тараптарын қүқық- 
иеленушімен ауыстыруды сот орындаушысы келесі негізде 
жүзеге асырады:

а) атқару өндірісінің тараптарының өтініштері бойынша;
б) жоғары сот орындаушының қаулысы неғізінде;
в) соторындаушысының қаулысы негізінде;
г) соттың үйғарымен;
д) өз бетімен.

8. Заңды өкілдердің әкілеттіктері расталады:
а) сенімхатпен;

%
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б) жергілікті өзін-өзі басқару органыньщ шешімімен баланың 
ітоіюрты немесе т г̂у туралы куәлігімен;

в) жеке куэл:ік;в
г) жүргізуші куэлігі;
д) туу туралы куэлік.

9. Атқарушылық іс жүргізу өкіл бола алады:
а) егер олар атқарушылық іс жүргізуді уәкілетті қүзыретті 

і оттар, прокуратура органдары немесе заңды өкілдер ретінде 
қатыспаса, судьялар, тергеушілер, прокурорлар, сот актілерін 
орынДау департаментінщ қызметкерлері жэне сот аппараттары;

б) қорғаушылар;
в) кэмелетке толмағандар жэне қамқорлықтағы адамдар;
г) сот шешімімен эрекетқабілеттілігі шектелген адамдар;
д) сот орындаушысы.

10. Куәгерлердің қатысуы міндетті болын табылады:
а) борышқордың мүлкін алып қою;
б) борышқордың мүлкін алып қою жэне беру;
в) борышқорды немесе оның мүлкін іздестіру;
г) үсталған мүлікті бағалау;
д) борышқор орнізласқан үй-жайлар мен қоймаларды ашу 

кезінде.

4. Әдебиеттер тізімі;

Нормативтік қүқы қты қ актілер:
1. ҚР Азаматтық іс-жүргізу кодексі. 31 қазан 2015 жылғы № 

377-У ЗРК (өзгерт}'лер мен толықтыруларды қоса алғанда
05.06.2018 ж.) // Әділет АҚЖ

2. ҚР Азамгіттық іс-жүргізу кодексіне комментарий -  Астана: 
ҚР Жоғарғы Сотының кітапханасы, 2016. -  808 б.

3. «Неке (ерлі-зайыптыльщ) жэне отбасы» туралы 26 
желтоқсан2011 жылғы № 518-ІУ (өзгертулер мен толықтыруларды 
қоса алғаңда 05.06.2018 г.) // Әділет АҚЖ

4.«Атқарушылық іс жүргізу жэне сот орындаушыларының 
мортебесі туралы» № 261-IV ҚР Заңы 2 сәуір 2010 жыл (өзгертулер 
мен толықтыруларды қоса алғанда 05.06.2018 ж.) // Әділет АКЖ
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5. «Сот приставтары» туралы № 150-1 ҚР Заңы 30 маусым 2017 
жыл (өзгертулер мен толықгыруларды қоса алганда 05.06.2018 ж.) 
// Әділет АҚЖ

6. «Прокуратура туралы» № 81-VI ҚР Заңы, 30 июня 2017 ж. // 
Әділег АҚЖ
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і піқырыл. АТҚАРУШ ЫЛЫҚ ӨНДІРІСТЩ  ҚҮЖАТТАРЫ

Қарастырылатын сұрақтар:
1. Атқарушылық құжаттар тұжырымдамасы жэне түрлері
2. Атқарушылық құжаттарға қойылатын талаптар
3. Атқарушьшық қүжаттарды орындау үшін шарттарды үсыну

НЕГІЗГІ ҮҒЫМДАР:

Атқарушы қүжаттар - ерікті түрде ез борьппкердің 
< ірі.шдамаған жағдайда, заңда белгіленген тәртіппен мәжбүрлеп 
орындауға сот орындаушысы болу үшін заң қүжаттарында 
корсетілген.

Атқарушы қүжаттың әрекет ету мерзімі - қорғау 
органдарына ата;арушы қүжатты шағымдана алады туындаған кейін 
уақыт нүктесі.

Орындау гуралы бүйрық - егер ол оны ерікті орындамаған 
жағдайда беделді нүсқауды комиссия (мүлдем) өзге де 
органдарының сот актілері мен актілерінің негізінде жалпы 
іорнсдикңия және терелік соттардың соттардың судьялары завда 
көзделген тэртіппен берілген атқарушы қүжаттың белгілі бір іс- 
орекеттер, сондай-ақ завды күшіне сот приставы бар борышкер.

Сот бұйрықтары - судьяньщ ақша сомасьга инкассаңиялау 
гуралы етінішінің негізінде немесе борьшікерден жылжымалы 
мүлікті талап ету туралы сот шешімі, осы Кодексте кезделген 
галаптарға сәйкес. 140 Қазақстан Республикасының Азаматтық іс 
жүргізу кодексі. Сот шешімі бір мезгілде атқарушы құжат болып 
табылады, оныв; шешімі Ч. Қазақстан Республикасының Азаматтық 
іс жүргізу кодексінің 12-бабы).

М онетарлық қорларды жинау бойынша бақылауды жүзеге 
асыратын органдардың актілері салық төлеупііден - ұйымнан 
немесе жеке кэсіпкерден ақшалай қаражат жш-іау туралы қадағалау 
оргавдарыньщ шешімі болып табылады.

Сот нриставтарьшың шешімдері - сот приставы қабылдаған 
заңға тэуелді акгілердің бірі.
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1-бөлім: ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ

1. Атқару өндірісі қүжаттарының тусінігі және турлері

Атқарушы құжат заңнамада белгіленген нысан бойынша 
жасалатьга құқықтық қатынастар жөніндегі уәкілетті тұлғалармен 
жасалатын құжат болып табылады, бұл атқарушылық іс жүргізуді 
бастауға негіз болып табылады.

Атқарушы құжат - атқарушылық іс жұргізуді бастау үшін ресми 
негіз болып табылады. Процессуалдық аспектісінде бұл - мүлдем 
тәуелсіз қүжат, ол басқа ешкімге қолданылмайды жэне өздігінен 
процедуралық кұндылыққа ие. Оны беру үшін негіздер 
атқарушылық іс қозғау үшін ешқандай маңызы жоқ және оның 
курсы жоқ. Атқарушыльщ іс-эрекеттердің негізі көрсетілетін құжат 
мүлдем жасалмауы мүмкін, атқарушылық іс жүргізуде 
пайдаланылмэуы мүмкін. Атқарушы өндіріс тек атқарушы құжатқа 
негізделеді жэне ешқандай жағдайда оның орындалуына немесе 
оның нысанына байланысты болмайды.

Атқарушылық қүжаттар тізбесі өнерде берілген. Атқарушылық 
іс жүргізу туралы заңньщ 9-бабы. Сот орындаушысына жіберілген 
атқарушылық құжаттар:

Атқарушы құжаттар:
1) сот актілерінің негізінде шығарылған атқарушы тізімдер;
2) Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу 

зацнамасьюа сэйкес шығарылған сот бұйрықтары;
3) Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық, 

ыіетелдік соттар мен арбитраждардың шешімдерін мэжбүрлеп 
орындау туралы сот актілерінің негізінде шығарылған атқарушы 
тізімдер;

4) төрелік соттардьщ шешімдерін орындау туралы сот шешімі 
негізінде берілген атқарушы тізімдер;

5) Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы» Кодексінде көзделген жағдайларда экімшілік құқық 
бұзушылық туралы іс бойынша жасалған сот шешімдері;

6) Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы» Кодексінде көзделген жагдайларда экімшілік қүқық 
бұзушылық туралы істерді қарауға уэкілетті органньщ (лауазымды 
адамның) шешімдері;
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/) ирокурордың іалаптарын мәжбүрлеп орындату туралы
ш р ш ім і;

М) со г орындаушысының аткарушылық шараны кайтару туралы 
іноіиімі;

')) сот орындаушысының атқарушылық іс-эрекеттерді жүзеге
і. мру іссііиде шеккен шығыстарды өтеу туралы шешімі;

10) жеке сот орындаушысының оның қызметіне акы төлеу
11 ім11сып бекіту туралы шешімі.

I Іегізгі атқарушы қүжаттардың түрлері бойынша ерекшеліктері:
1. Өнімділік парақтары. Орындау туралы бүйрық - бүл онъщ 

норі.пшсер ерікті орындамаған жағдайда (Кемелсіз) басқа да 
органдарьшың сот актілері мен актілерінің негізінде жалпы 
іприсдикция жэне төрелік соттардың соттардың судьялары заңда 
шгіделген тэртігшен берілген атқарушы қүжаттың белгілі бір іс- 
ірокетгер, жэне орындалуға сот орындаушысьш жасағаны туралы 

і шделді нүсқауды қамтиды .
Атқарушы парақ дереу орындалу жагдайларьш қоспағанда, сот 

і і к г і с і н і ң  күшіне енгеннен кейін беріледі. Мүндай жағдайларда 
црыидау актісі ілүндай сот актісі немесе оны тез арада орындау 
гуралы отініш жасалғаннан кейін дереу шығарылады. Атқарушы 
парақ отеліп берушіге немесе оның отініші бойынша тікелей сотқа 
жібсріледі (Қазақстан Республикасыньщ Аза.маттық іс жүргізу 
кодексінің 241-бабы).

Әрбір сот шешімі бойынша бір парагргіф беріледі. шешім 
іііриеше талап қоюшьшың пайдасына немесе бірнеше жауапкерге 
қарсы жасалған Алайда, егер, өтініш бсрушініі? етініші бойьшша 
ічгг орындау (арт. 233 ҚР ҚіК) жатады, бүл парақта больш орындау 
нсмесе ерітінді бәлігінің орнына нақты кәрсете отырып, орындау 
бірнеше парақтарын беруге тиіс.

Талапкердің өтініші бойьшша бірлескен жэне бірнеше 
(ісауапкерге қаражатты қалпына келтіру үшін соттың шешімі немесе 
үісімі негізінде орындау бірнеше парақтарын беріледі, саны 
оірлескен жэне бірнеше жауапкерге санына сәйкес келеді. Әрбір 
агқарушы параета сауъіқтырудың жалпы кеілемі және барлық 
:іііі>шталушылар, олардың бірлескен жэне бірнеше жауапкершілігі 
ісорсетілуі тиіс.

орындау немесе бүйрық (сот бүйрықтары) бастапқы талап 
арыздың жоғалған жағдайда, сот бүйрығын шығарған шешім
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қабылдаған сот, сот актісін қабылдаған, сот бұйрығын піығару (сот 
бұйрьны) дубликатыи беруге талапкердің етініші бойынша мүмкін. 
Дубликатын беру туралы өтініш сот отырысында қаралады. Іске 
қатысушы адамдар отырыстың уақыты мен орны туралы хабардар 
етіледі, бірақ олардьщ келмеуі дубликатын беру мэселесін шешуге 
кедергі болмайды. дубликатьш беруге телнүсқасын немесе бас тарту 
үшін сот (Арт. 242 КБМ ҚР) шағымдануға болады.

2. Сот тәртібі судьяның актісі олардың түсініктемелер естуге 
борьппкер мен кредитор шақырмастан жэне сот жоқ ақша 
сомаларын өндіріп алу талапкер немесе даусыз талаптар бойынша 
борышкерден мүлікті қалпына келтіру өтініші бойынша төмен 
табыс болып табьшады.

Сот бүйрығын шығару «Қазақстан Республикасындағы сот 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңыньщ 2-бабында көзделген 
талаптарға сәйкес жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының 
Азаматтық іс жүргізу кодексінің 135-бабьюда белгіленген.

Сот шешімі бір мезгілде атқарушы құжат болып табылады, 
оның шешімі Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу 
кодексінің 12-бабы (134-143 баптар). Сауығу сот тәртібімен 
шығарьшғаннан кейін жэне сот шешімдерія орындау үшін 
белгіленген тэртіпте жүргізіледі.

3. Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық, 
шетелдік соттар мен арбнтраждардың шешімдерін міндетті 
түрде орындау туралы сот акгілерінің негізінде шығарылған 
атқарушы нарақтар. Шетелдік соттардың жэне арбитраждың 
шешімдері, егер бүл заңда немесе Қазақстан Республикасының 
халықаралық шартында езара негізде кезделген болса, Қазақстан 
Республикасьшда танылады және орындалады. Шетелдік соттардың 
жэне төреліктердің шешімдерін тану жэне орындау тэртібі мен 
тэртібі, егер Қазақстан Республикасының халықаралық 
шарттарында езгеше белгіленбесе, заңмен анықталады. Шетелдік 
соттьщ немесе арбитраждың шешімі шешімнің күші заңды күшіне 
енген сэттен бастап үш жыл ішінде міндетті түрде орындалуы 
мүмкін. Жарамсыз себеппен жіберілген мерзім Қазақстан 
Республикасыньщ Азаматтық іс жүргізу кодексінің 124-бабында 
кезделген тэртіппен Қазақстан Республикасыньщ сотында қалпына 
келтірілуі мүмкін. ҚР берген бүйрьңъш шешімдер
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кіцолік ережелерін қамтамасыз ету үшін сот бұйрығын шығаруы 
ічуггың шепіім қабылдауы.

4. Торелік соттардың шешімдерін мәжбүрлеп орындату
■ уралы сот шешімі негізінде берілген атқарушы парақтар. 20- 
щрііу (253-254-баитар) ҚР ҚІЖК төрелік шешімді орындау тэртібін 
речтейді!

Марапат төрелік шешім (талапкер), онда дауды төрелік немесе 
(юрышкер түрғьшықты жері қарау сотта шешімді орьшдау үшін 
қолдануға қүқылы, оның пайдасына корсетілғен онда мерзімді
і арап төрелік іпгінде оны өз еркімен орындалған жоқ болса немесе 
іаңды түлғаның орналасқан жері бойынша, егер түрғылықты жері 
мемесе орналасқан жері белгісіз болса, онда борышкердің 
орналасқан жері бойынша.

Орындауға жазба беру туралы өтінішке:
1) шешімнің түпнүсқасы немесе көшірмесі. түрақты төрелік 

кошірмесі дауды регтеуте сыйлығыньщ көшірмесі нотарналды 
расталған болу керек, төрелік басшысы куэландырылады;

2) заңда белгіленген тәртіппен жасалған арбитраждық 
келісімнің түпнүсқасы немесе нотариалды куэландырылған 
кошірмесі.

Орьшдалу туралы жазбаша қүжаттарды тапсыру туралы 
өтінішті ерікті орындауға арналған мерзім аяқталған күннен бастап 
үш жылдан кешіктірілмей берілуі мүмкін. мерзімін әрекетсіздігі 
берғеннен немесе қажетті қүжаттарды қоса тіркей емес, ол орындау 
талап арыздың, беру үшін қолдану қандай шешімнің сот қараусыз 
қайтарылды КҚК белгіленген тэртіппен шағым жасалуы мүмкін, ол 
жүзеге асырылады.

Отініш беру туралы өтінішті судья бір ғана өтінішгі сотқа келіп 
түскен күннен бастап он бес жүмыс күні ішінде қарайды. Сот 
гөрелік шешімді орындау үшін орьщдау туралы өтініш беру туралы 
өтінішті қарау кезінде төрелік шешімнің мэні бойынша қайта 
қарауға қүқығы жоқ. Өтінішті қарастырудың қорытындысы 
бойынша сот атқару туралы мәселе бойынша шешім шығарады 
немесе оны беруден бас тартады. Сот шешімін орындау туралы сот 
шешімі дереу орындалуға жатады.
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5. Қазақстан Республигсасыньщ «Әкімшілік құқық 
бүзушылық туралы» Кодексінде (КоАО) көзделген жағдайларда 
әкімшілік құқық бүзушылық туралы іс бойынша жасалған 
соттардың шешімдері.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша шешім дәлелді 
болуы керек. Егер сіз кінэлі мүліктік залалды әтеу туралы мэселені 
бір уақытта судья экімшілік құқық бұзуніылық үшін айьшпұл 
қолдану туралы мэселені болса, шешім ендірілуге тиіс зиянның 
мөлшерін, мерзімін жэне өтемақы тэртібін мэлімдеді. Қазақстан 
Республикасынан экімшілігінен шығару туралы шешім қабылдау 
кезінде шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан 
Реснубликасының аумағынан кетуге міндетті ақылға қонымды 
мерзімі керсетіледі.

Әкімшілік кұқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулыда бұл 
жағдайда, заңцьі тұлғаға тиесілі тәркіленген құжаттар мен мүлкі 
туралы, жеке тұлғаның болды тәркіленді затгар мен құжаттар 
туралы шешілуі тиіс:

1) әкімшілік құқық бұзушылық жасау құралдары не нысанасы 
болған жэне Әкімшілік кодекстің 2-болім арнайы бөлімінде 
санкңияларды жағдайларда экімшілік жауапкершілікке жеке немесе 
заңды тұлғага тиесілі мақалалар, тэркіленген немесе тиісті 
мекемелерге берілетін немесе жойылған; басқа жағдайларда 
олардың аксессуарлары қайтарылады;

2) айналымға тыйым салынған заттар тиісті мекемелерге 
беріледі немесе жойылады;

3) құнды болып табылмайтын жэне пайдалануға болмайтын 
заттар жойылуға жатады, ал мүдделі түлғалардың өтініші бойынша 
оларға берілуі мүмкін;

4) жеке куәліктер болып табылатын құжаттар оны сақтаудың 
барлық кезеңінде жұмыс істеп қалады немесе мүдделі адамдарға 
беріледі.

Алқалы органның шешімі отьфысқа қатысқан алқалы органның 
мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Галстук 
болған жағдайда төрағаның дауысы шешуші болып табылады.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша шешімге 
алқалы орган жиналысында төрағалық ететін судья қаулы шығарған 
лауазымды адам қол қояды.
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6. Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық 
Оүіушылық туралы» Кодексінде көзделген жағдайларда 
'ЖІмшілік қүқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті 
органның (лауазымды адамның) шешімі. Қолданыстағы 
■іаңнамада жүмыспен қамту саласындағы мемлекеттік қызметтерді 
қамтамасыз еху үшін, осындай еңбек, жұмыспен қамту жэне 
олеуметтік қорғау саласьшдағы бақьшау жэне қадағалау үпгін 
жауапты атқарупп>і органның республикалық орган ретінде түрлі 
салаларда, бақылау жэне қадағалау функңияларын жүзеге асыратын 
кейбір республикалық атқарушы органдардың қүқығы көзделген 
халықгы жүмыссыздықтан, еңбек көші-қонынан жэне ұжымдық 
еңбек дауларынан қорғау - Еңбек жэне халықты әлеуметтік қорғау 
министрдігі.

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жэне элеуметтік 
даму министрлігінің кейбір мэселелері туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулысьшың 17-тармағына сәйкес. 
Қазақстан Республикасының Еңбек комитеті, элеуметтік қорғау 
жэне көші-қон Денсаулық сақгау министрлігінің жэне элеуметтік 
даму экімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға жэне 
экімшілік қүқық бүзушылық туралы Қазақстан Республикасының 
заңнамасьша сэйкес экімшілік жаза қолдануға құқығы бар. Еңбек, 
әлеуметтік қорғау жэне көші-қон департаменті өз өкілеттіктерін 
жүзеге асыру кезінде атқарушы құжат міндетті больш табылады 
жэне Сот актілерін орындау департаменті арқылы шешілуі мүмкін.

7. Прокурордың талаптарын мәжбүрлеп орындату туралы 
шешімі. «Прокуратура туралы» заңға прокурор, заң бұзушылықтың 
сипатына қарай оның талаптарын орьшдау т}фалы бұйрық 
шығарады. Прокурордың шешімі уәкілетті органның немесе 
лауазымды адамның заңмен белгіленген мерзімде жэне бұл ретте 
прокурор белгілеген мерзімде орындамауы тиіс. Прокурор 
шешімнің орындалуы туралы дереу хабардар етіледі. Прокурордың 
шешімін белгіленген мерзімде орындамау Қазақстан 
Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа әкеп 
соғады.

Прокурордың ерікті шехпім қабылданған жағдайда, ол 
прокурордың талаптарын мәжбүрлеп орындату туралы қаулы 
шығаруға жэне уэкілетті мемлекеттік оргавдарға орывдау үшін оны 
жіберу кұқығы бар. Уэкілетті мемлекеттік органдар прокурордың
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жэне төлем жасау үшін іс жүзінде тартылған шығындарды төлеуден 
босатпайды.

2. Атқару өндірісі қүжаттарына қойылатыи талаптар

Атқарушы құжаттың мазмұны анық жэне егжей-тегжейлі 
Ережемен реттеледі. Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 9- 
бабы.

14 қараша 2012 жылғы Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінің Сот актілерін орындау жөніндегі комитетінің 
төрағасы бұйрығы 356 орьшдалуын нысаны, құжаттардың 
атқарушы өндіріс жарамдылық мерзімі бар, оған сэйкес, 
атқарушылық іс атқарушы құжаттьщ қабылдау, есепке алу жэне 
сақтау жөніндегі нұсқаулық бекітілді. Сэйкес өнер. орындау үшін 
(қабылдау) атқарушы құжатты ұсынған күннен бастап сот 
орындаушыларының қабылдаған атқарушылық іс үшін 
Атқарушылық іс жүргізу шешімдері туралы Заңының 10-, ережелер 
беріледі. Резолюңияның мазмұны өнертабыстың 2-бабыньщ 2- 
тармағында белгіленген талаптарға сэйкес кепуге тиіс. 
Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 10-бабы.

Сот приставының шешімі:
1) аумақтық органның атауы жэне мекен-жайы немесе жеке сот 

орындаушысының кеңсесі;

Атқарушылық іс жүргізуді қозғаудан бас тарту туралы қаулыда 
атқарушы құжаттьщ атауы мен немірі көрсетіледі;

5) шешім қабылданған мәселе;
6) заңдарды жэне өзге де нормативтік құқықтық актілерді 

ескере отьфып, шешім қабылдау үшін негіздер;
7) осы мэселе бойынша қабылданған шешімді көрсететін 

қаульшың жедел бөлігі;
8) шешімге шағымдану тэртібі.
сот приставы, ез бастамасы бойынша немесе атқарушьшық іс 

жүргізуі’е қатысушы адамдардың етіиіші бойынша, шешім айқын іс 
қағаздарьш немесе арифметикалық қателер оларды түзетуге 
мойьшдады мүмкін. Керсетілген гүзетулер бұрын қабылданған 
шешімге өзгерістер енгізу туралы шешіммен қабылданады.



Мемлекеттік сот орындаушысыныд шешімі жойылзған жағдайда 
аумақтық органның басшысы - аға сот орындаушысының тиісті 
шешімі қабылданады.

Болдырмау жеке сот орындаушысы шешімі прокурордың сот 
актісін немесе наразылық негізінде, соның ішінде жеке құқык 
қорғау арқылы жүзеге асырьшады.

сот орындаушысы қаулысын орындалуға болып табылады жэне 
Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына 
сэйкес сотқа шағым жасалуы мүмкін.

Сот санкңияларыньщ типтік формаларын уэкілетті орган 
бекітеді.

Сэйкес өнер. атқарушы қүжатта Атқарушылық іс жүргізу 
туралы заңның 9, сот орындаушысы туралы ережеде қоспағанда, 
сот тэртібі көрсетілуі тиіс:

1) іс туралы немесе олардың негізінде атқару қүжаты берілген 
материалдар жэне олардың нөмірлері;

2) сот актісін, басқа органның немесе лауазьшды түпғаның 
актісін қабылдаған күиі;

3) сот актісінің заңды күшіне енген күні, басқа органның немесе 
лауазьшды адамның актісі немесе дереу орындау туралы нүсқау;

4) борышкер мен қайтарушы туралы мэліметтер:
а) азаматтар - тегі, аты, әкесінің аты, болу немесе түрғылықты 

орны, сондай-ақ борышкер ретінде - егер белгілі болса туған 
жыльша және орны, жүмыс орны 0;

б) үйымдар үшін - атауы жэне заңды мекенжайы;
в) Қазақстан Республикасының немесе мемлекеггік орган үшін - 

олардың атынан уэкілетті органның атауы мен мекен-жайы, 
қүқықтарды жүзеге асырады жэне атқарушылық іс бойынша өз 
міндеттерін орындауға;

5) сот актісінің жедел бөлігі, белгілі бір іс-әрекетгерді талапкер 
пайдасына қаражат жэне өзге де мүлікті коллектор, немесе 
комиссия беруге немесе белгілі бір іс-әрекетгерден аулақ үшін 
борышкердің міндеттемені тапсыруға талап бар басқа органның 
немесе лауазьшды актісі;

6) атқарушылық кұжатты беру күні.
Атқарушылық іс жүргізу туралы заңда барлығы бар, бірақ 

міндетті түрде атқарушы қүжатта баяндалған негізгі деректемелер 
ғана.
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Олардың арасында орталық орын сот актісінің шешуіш бөлімі 
немесе басқа органның актісі болып табылады.

толық немесе ішінара талап арызды қаназғаттандыру, тұтастай 
не бір бөлігінде талап бас тартуға: соттайтын жедел бөлігі қысқаша 
жэне жағдайда соттың соңғы қорытьшды, талап оның жауап қамтуы 
тиіс. сот шешімі эділдік актісі болып табылады, сайып келгенде, 
мэселе реттелмеген, жэне оның жедел бөлігі нақты мэн-жайлар ой 
жүгірту бөлігінде белгіленген туындайтын кешевді қорытынды 
болуы тиіс.

Алдьш ала атқарушы қүжаітың беру үшін мерзімін кейінге 
қалдыру немесе бөліп төлеу орывдалуын берілген болса, 
көрсетілген қорғау құжат олардағы орывдау талаптарын кез келген 
мерзімге уақытын бастау.

Атқарушы қүжат судья қол қоюға жэне согтың ресми морімен 
куэлавдырылады, сот іс-эрекетінің немесе сот актісін шығарған.

басқа үйымның актісінде немеее оны берген орган немесе 
адамньщ дене жэне мәр лауазымды адам қол қоюы органның басқа 
актісіне сәйкес берілген атқару құжаты.

Сот бұйрығының мазмұны Қазақстан Республикасының 
Азаматгьщ іс жүргізу кодексі, соған сәйкес соттың қаулысында:

1) әнімнің нөмірі жэне тапсырыс күні;
2) соттың атауы, бұйрықты берген судьяның тегі мен аты-жені;
3) қалпына келтірушінің атауы, тұрғылықты жері немесе 

орналасқан жері;
3) тегі, аты жэне экесінің аты (жеке басын куәландыратын 

құжатта көрсетілген болса), өтініш берушінің туған күні, 
тұрғылықты жері немесе орналасқан жері оның орны, тұрғылықты 
жэне жеке сэйкестендіру нөмірі орнында оны тіркеу туралы 
ақпарат, немесе сіаішег заңды тұлға, оның атауы, орналасқан жері 
болып табылады, егер нақты орналасқан жері, немесе бизнес 
сэйкестендіру номірлерін, банктік шот деректемелері жэне бизнее- 
сэйкестевдіру, нөмірі, жэне қала немесе ұялы абоненттік нөмірі 
туралы ақгіаратты, электрондық пошта Үлггық тізілімін деректер 
еғер бар болса, мекен-жайы;

4) тегі, аты жэне әкесінің аты (жеке басын куэландыратын 
құжатта корсетілген болса), борыппсердің туған күні, тұрғылықты 
жері немесе орналасқан жері оның орны, оның тұрғылықты тіркеу 
туралы ақпарат, жұмыс берушінің жұмысқа орналастыру жэне банк



деректемелері, оның орны туралы ақнарат (көрсетілген болса сот 
бұйрығын қолдану), оның банк деректемелері жэне жеке 
сойкестендіру нөмірі (сот бұйрығын өтінім ат;*лған болса), немесе 
борышкер заңды тұлға, оның атауы, төмендеген немесе нақты 
орналасқан жері болып табылады, егер Мен кез-келген жағдаііда, 
(сот бұйрығын етініште көрсетілген болса) ¥лгтық тізілімге бизнес 
сэйкестендіру нөмірін шығьш банктік жэне бизнес-сэйкестендіру 
ііөмірі жүрмін, жэне қала немесе ұялы абонентгік нөмірі туралы 
ақпаратты, электрондық пошта мекен-жайы, белгілі;

5) талап ету қанағаттандырылған заң;
6) ақша сомасы оньщ мэні көрсете отырып, реквизицнялау 

болуы жылжымалы мүлікті өтелетін, немесе айқындамаға құрайды;
7) егер ол заң бойынша немесе келісім бойынша жиналған 

болса, жазаның мөлшері;
8) мемлекеттік ба>іс сомасы кредитор немесе тиісті бюджетке 

борышкерден жиналған тиіс;
9) соттың қаулысына шағым жасаудың уақыты мен тәртібі.
ақпарат қажет тармақтардың қоспағанда кәмелетке толмаған

балаларға арпалған Алимент өндіру туралы сот бұйрығы. 1) -5), 8) 
тармақша. Азаматтық іс жүргізу кодексі, мыналарды қамтуы тиіс: 
борышкердің туған күні мен орны, жүмыс онъщ орны, эр баланың 
туған атауы мен күні, алимент марапатталды оның техникалық 
қызмет көрсету, төлемдер сомасы, борышкердің, жэне қалпына 
келтіру кезеңімең ай сайын алынатын.

Соттың қаулысы бір данада жасалып, судья қол қояды. сот 
бұйрығын көшірмесі, сынақ өндіріс соттың мөрімен 
куэландырылған сот тәртібі, қалады, Кредитор өзінің немесе оның 
өтініші қамтамасыз ету үшін аумақгық ВІ8А органына жіберіледі 
орындау ұсыну үшін жіберіледі.

3. Орьшдауға берілетін атқару ендірісі қүжаттарына 
қойылатын мерзімдер

Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 11 -бабында 
атқарушылық щгжаттарды орындау үшін мерзім белгіленеді:

1) сот актілері негізінде шығарьшған сот бұйрықтары мен 
атқару парақтары - үш жыл ішінде;

2) төрелік шешімдерді немесе аралык соттарды атқару туралы
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сот шешімі негізінде берілген атқарушы тізімдер, үш жыл ішінде;
3) экімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша жасалған 

сот шешімдері, егер заңмен өзгеше белгіленбесе, үш жыл ішінде;
4) экімшілік құқык бүзушьшық туралы істерді қарауға уэкілетті 

органның (лауазымды адамның) үш жыл ішінде шешімі;
5) прокурордың шешімі - үш ай ішінде.
Атқарушылық қүжаттар Атқарушылық іс жүргізу туралы 

Заңның 11-бабы 1-тармағының 4-тармағында көрсетілген 
қүжаттардың) қоспағанда, күшіне енгеннен кейін жоқ ерте бес 
жүмыс күнінен орындау үсынылуы мүмкін.

Көрсетілгеи шарттар есептеледі:
1) мүліктік талаптар қатысты сот шешімдерінің негізінде 

берілген атқару парақтары өнімділігін - заңцы күшіне сот актісін 
енген немесе кейінге қалдырылған бар белгіленген мерзімде 
соңында немесе сот актісін орындау жарнаның келесі күннен 
бастап, соңдай-ақ сот актісі жатады жағдайларда дереу орындау - ол 
шығарылғаннан кейінгі күннен бастап;

2) терелік немесе төрелік мэжбүрлеп орьшдату үшін сотқа 
негізінде берілген атқару парақтары өнімділігін - күннен бастап 
шешімі күшіне енгеннен кейін;

3) экімшілік қүқық бүзушылық туралы іс жүргізілген соттардың 
үкімдерін орындау кезінде қаулы шығарылған күннен бастап;

4) шешім органның (лауазымды адамның) орындау экімпіілік 
құқық бүзушылық туралы істерді қарауға уэкілетті - орындау үшін 
шешім кейінгі күннен бастап;

5) барлық басқа атқарушы құжаттар үшін - олар шығарылған 
күннен бастап.

Ол мерзімді (алимент жағдайларда, жарақат немесе 
денсаулығына жэне т.б. өзге де залал келтірілген залалды өтеу) 
төлемдер өндіріп алу туралы шешімі негізінде берілген 
атқарушылық құжат төлемдер беріледі, ол үшін барлық уақытта, 
кем күшінде қалады атап өткен жөн. Мұндай жағдайларда, эрбір 
төлем үшін жеке шарттар есептеледі.

Атқарушьшық іс жүргізу туралы Заңның 12-бабы атқарушы 
құжаттарды ұсынған кезде мерзімнің үзілуін көздейді. Орындалу 
туралы атқару құжатын беру мерзімі:

1) атқарушылық құжатты орындау үшін ұсыну;
2) борышқордың атқарушылық құжатын ішінара орындау;
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?) борышқорды іздеу кезеңіне.
Үчілістен кейін кезең қайтадан басталады, ал үзіліс алдындағы 

уақыт жаңа мерзімге есептелмейді. Сонымен қатар үзілістен кейінгі 
жііңц кезең толық немесе ішінара өтелмеген атқару қүжатын 
кшшына келтірушіге қайтарылған күннен бастап есептеледі.

Лтқару қүжатын орындауға түсаукесер мерзімін өткізіп алған 
гакапкер, өтіп кеткен мерзімді қалпына келтіру туралы етініш 
орындау орны бойынша сот актісін шығарган сотқа жүгінуге 
қүқылы, немесе сотқа болуы тиіс. Бгер сот орындау туралы 
жазбаны табыс ету мерзімін жоғалту себегггерін аныктаса, соттың 
қаулысы жарамды, уақытты қалпына келтіруге болады.

Басқа да атқарушы қүжаттарда, Атқарушылық іс жүргізу 
туралы заңның 9-бабында қалпына келтіруге арналған мерзім 
белгіленбейді.
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2 бөлім: ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ

1. Өзін-өзі тексеруге арналған сурақтар
1. Атқарушы құжат тұжырымдамасын беріңіз.
2. Сот орьшдаушысына жіберілген (ұсынылған) атқарушылық 

құжаттардың түрлерін көрсетіңіз.
3. Орывдау жазбасы туралы түсінік беріңіз.
4. Сот бұйрығының мазмүнью кеңейтіңіз.
5. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша сот 

актілері қавдай жағдайларда өзге оргавдардың және лауазымды 
адамдардың актілері орывдалуы мүмкіи?
„ 6. Атқарушы құжаттьщ жедел бөлігінің мазмұнын жэне мэнін

анықтаңыз.
7. Сот актісінің немесе сот актісінің негізінде хнығарылған 

атқарушы қүжатгың міндеггі атрибуттарының тізбес-і.
8. Шығарылған күннен бастап үш жыл ішінде атқарушы 

құжаттардың қандай түрлері ұсынылады?
9. Атқарушылық құжатты орындау үшін қабылдаудан бас 

тартудың себептерін көрсетіңіз.
10. Атқарушылық құжатты тапсыру үшін жіберілген мерзімін 

кім қайтарып алады?

2. КАЗУСТАР

Казус 1.
Сот орындаушысын атқаруды қамтамасыз ету үшін Сот 

актілерін орывдау департаменті еңбек дауларына қатысты келісім 
комиссиясының шешімін еңбек ақысын жинау туралы шешім 
қабылдады. Сот приставы келісу комиссиясының шешімі мөрі 
сияқты міндетті реквизиттерден тұрмағандықтан, атқарушылық іс 
қозғаудан бас тартгы. есту шақырылғап Келісу комиссиясының 
төрағасы Бітімгерлік комиссиясы мөрі жоқ, оның күшіне, заңды 
түлға болып табылмайтын, деп хабарлады.

Казусқа сүрақтар:
Бұл жағдай қалай шешілуі керек? Келісім комиссиясының 

шешімі атқарушы кұжат болып табылады ма? Атқарушы құжатта 
қавдай міндетті мэліметтер болуы керек?
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Казус 2.
( :от актілерін талапкердің орындау департаменті хабарласу ол 

алимент төлеу туралы түпнұсқасы нотариалды куэландырылған 
ксаісімге жоғалтып байқалмаса алдыида, алайда, бүл шарттың 
иотариат куэландырған көшірмесін қалды. Өтеп үстаушы сот 
актіяерін орындау департаментіне өтініш жасай отырып, шарттың 
кошірмесін қоса бере отырып, атқарушылық іс қозғау туралы
о гіиішпен жүгінді.

Сот приставы түпщ;сқасы немесе алимент төлеу туралы келісім 
гелнүсқасын беруге үсынды, бірақ коллектор келісімнің көшірмесін 
жасау, сондай-ак нотариалды куэландырылған көшірмесі талап етті.

Казусца сүрақтар:
Бүл жағдайдьх қалаиі шешуге болады? Бүл жағдайда кім дүрыс?

Казус 3.
Алимент төлеу туралы нотариалды түрде расталған 

нотариустың нотариусіъхң атқарушы жазбасьша сүйене отырып, 
Берікова Т.А. аудандық сотқа борышкердің кэсіпорьшньщ есеп- 
қисап бөлігіне х;айтару туралы жазбаша үсыиған атқару парағын 
алған.

Казусца сұрақтар:
Нотариустың атқарушы жазбасы қандай? Нотариалды 

атқарушы қүжаттың атқарушы жазбасы бар ма? Берікованың жэне 
соттың іс-әрекетгерін талдау.

Казус 4.
Тасболатов К.К. Ол жалақы өңдіріп алу сот бүйрықтың 

орындалуын туралы орындау сот бүйрығын шығару туралы сотқа 
сүрадьх. Судья сүрау Тасболатова берілген жэне борышкердің 
банкке сот бүйрығын жіберді.

Казусқа сүрақтар:
Судья қандай қателіктер жібереді? Сот актісін орындау үшін 

жазба орындалуы мүмкіін бе?

Казус 5.
Заңды тұлғаның - банк, ойткені олардьщ салық төлеушінің 

шоттарынан болмауы қаражатын есептен шывғару мүмкін еместігі 
туралы белгімен: салық органының департамекті Табыс қызметінің
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жинау мақсатында оралды. Табыс қызмет департаменті 
борышкердің мүлкін өндіріп алу туралы сот актілерін орындау 
жөніндегі департаменті қаражаттың жоқтығы туралы банктің осы 
инкассалық өкімді жолдады.

Казусқа сүрақтар:
Бұл салық органының атқарушы құжатын жинау тәртібі ме? 

Мәжбүрлеу салық органдарының талаптарына сэйкес қалай 
орындалады?

Казус 6.
Жеке кэсіпкер Б.Бөккеновтің пайдасына. сот шешімімен 

«Қүлагер» АҚ 3 000 000 теңге алынды. Бөкенов шешімді 
орындауды жүзеге асыруға өтініші бар соттың шешімін бере 
отырып «Қүлагер» орналасқан жері бойынша сот орындаушысына 
айналды. Сот орындаушысы атқарушылық іс қозғаудан бас тартты.

Казусца сүрацтар:
Сот приставы қүқылы ма? Сот приставы қалай әрекет етуі 

керек? Кәсіпкер Букенов қандай қүжаттарды тапсыруы керек?

3. Т АПСЫРМА ЛАР

1 тапсырма. Үсынылған эдебиеттер мен нормативтік қүқықтық 
актілерді ТМД елдерінде, шет елдерде атқарушы қүжаттардьщ 
қүқықтық мэнін салыстырмалы қүқықтық тачдау жүргізеді. 
Атқарушы қүжаттың заңды сипаты туралы қорытынды жасаңыз.

3 тансырма. «Атқарушылық іс жүргізудің пайда болуының 
негізі» логикалық схемасып жасаңыз.

3 тапсырма. Қазақстан Республикасының атқарушылық іс 
жүргізу заңнамасын қолдану арқылы «атқарушы құжаттардың 
түрлері: орындау сипаттамалары, сипаттамасы жэне орындау 
мерзімдері» тақырыбы бойынша кесте жасалады.

Атқарушы
қ^жапүрі

Мінездеме Ерекшелікте
рі

Өткізуүшінұсынумерзімд
ері

1. Өнімділікпарақгары
2. Сот актілеріжәнет.б.

4 тапсырма. Атқарушылық құжаттарға қойылатын талаптарды 
зерделеп, («Сот орындаушысы туралы» Заңның 10-бабы «Сот
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ін міциуіш.ісы т]фалы» Заңның орындалуы туралы қаулысы) осы
• ' і.ірі.щ бойынша ұсьшылған істердің біріндг орьшдалу туралы 
>і шГіпжасайды.

4. ТЕСТ ТАПСЫРІУІАЛАРЫ

1. Атқарушылық құжаттыорындау үшін жіберілген 
і н-|> іімінкім қайтарышшады?

;і) тиісті актіні қабыядаған сот ғана;
б) кез келген сот;
і») сот приставы;
г) қалпьша келтіруш:і;
д) Сот актілерін орындау департаменті.

2. Өткізілген мерзімін қалпына келтіру туралы отінішпен 
ттқа жүгінуге кім қүқылы?

а) қалпына келтІрупсі;
б) қалпына келтіруші мен қайтарушы өкілдері;
в) сот орындаушысы және қалпына келтіруші;
г) мүдделі түлгалар мен қалпына келтіруші;
д) сот орындаушысына.

3. Қандай атқарушы қүжаттарда жоғалтылған термин 
қалпына келтірілуі мүмкін?

а) сот актілерінің негізінде ғана шығарылатын атқарушылық 
құжаттар;

б) орьшдау актісі жэне алименттерді төлегені туралы 
потариалды куэландырылған шарттар не олардьщ нотариат 
куэландырған көшірмелері;

в) алимент төлеу туралы нотариалды куэландырылған жэне 
нотариалды куәландырылған көшірмелері;

г) еңбек дауын шехпу жөніндегі комиссиялар берген 
сертификаттардан басқа атқарушылық қүжаттардың барлык 
түрлері;

д) атқарушықүжатгардыңбарлықтүрлері.
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4а Орындалу туралы қужаттъі беру мерзімі:
а) сот актісі заңды кұшіне енген күннен бастап үш күн өткен

соң;
б) сот шешімі кейін берілген орындау бүйрығын дереу орындау 

жағдайларды қоснағанда, күшіне енген;
в) бүйрық жағдайларда дереу орындауды қоспағанда, заңды 

ісүшіне сот актісін енгеннен кейін 3 күн ішінде беріледі;
г) атқару актісі сот актісі заңды күшіне енгеннен кейін беріледі;
д) атқару актісі сот актісі күшіие енгенге дейін беріледі.

5. Әрбір сот шешімі бойынша қанша атқарушы тізімдер 
шығарылады?

а) бір параграф; шешім бірнеше таиап қоюшының пайдасына 
немесе бірнешежауапкерге қарсы жасалды

б) егер, талапкердің өтініші бойынша сот орындау немесе 
орындалуға жатады осы парағындаболып шешу, сол бөлігінде 
орнына нақты көрсете отырып, орындау бірнеше парақтарын беруге 
тиіс;

в) бірнеше атқарушы парақ - бір коллекгоры, екінші - сот 
орындаушысы, үшінші - үйымдастыру;

г) өтем ақы төлеушіге беріледі жэне оның отІніші бойынша сот 
орындаушысына орындау үшін беріледі; шешім бірнеше талап 
қоюшының пайдасына немесе бірнеше жауапкерге қарсы жасалған 
болса

д) орындау бүйрығью, алайда, талапкердің өтініші бойынша сот 
орындау немесе орындалуға жатады осы парағында болып шешу, 
сол бөлігінде орнына нақты көрсете отырып, орындау бірнеше 
парақгарын беруге тиіс.

6. Сот актілерініц негізінде шығарылған атқарушылық 
бүйрықтардың қай уақытта орындауына болады?

а) бес жыл ішіңце заңды күшіне сот актісін күннен немесе оның 
орыңдалуын мерзімін кейінге қалдыру немесе бөліп-қамтамасыз ету 
белгіленген кезең аяқталғанға дейін;

б) заңды күшіне сот актісін күннен немесе оның орьшдалуын 
мерзімін кейінге қалдыру немесе боліп көрсетуге көрсегілген 
мерзім аяқгалған күннен бастап алты жыл ішінде;

%

128



іі) екі жыл ішінде заңды күшіне сот актісін күннен немесе оның 
и|іі.ііідалуын мерзімін кейінге қалдыру нёмесе бөлін-қамтамасыз ету 
(кіліілоиген кезең аяқталғанға дейін;

і') бір жыл ішінде заңды күшіне сот актісін күннен немесе оның 
(ірындалуын мерзімін кейінге қалдыру немесе боліп-қамтамасыз ету 
ислі іленген кезең аяқталғанға дейін;

д) үш жыл ішінде заңды күшіне сот актісін күннен немесе оның 
орыпдалуын мерзіміи кейінге қалдыру немесе бөліп-қамтамасыз ету 
бслгіленген кезең аяқталғанға дейін.

7. Қанша уақыт төрелік сохгардың сот актілерінің негізінде 
(Терілген атқару парақтары, орындау үшін талап арыздың 
і апыстыру үшін босатқан мерзімін қалпына торелік сот, 
орындау қойылуы мүмкін етеді?

а) өтініш берілген мерзімді қалпына келтіру тураяы сот шешімі 
шығарылған күннен бастап екі ай ішінде;

б) өтпеген мерзімді қалпына келтіру туралы сот шешімі 
шығарьшған күннен бастап үш ай ішінде;

в) жіберілген мерзімін қалпына кеятіру туралы сот шешімі 
қабылданған күннен бастап алты ай ішінде.

г) он алты ай ішінде өтіп кеткен мерзімді қалпына келтіру 
гуралы сот үйғарымының күннен бастап.

д) он екі ай ішінде өтіп кеткен мерзімді қалпына келтіру туралы 
сот үйғарымының күннен бастап.

8. Сот орындаушысының шешіміне:
а) аумақтық органның атауы және мекен-жайы немесе жеке сот 

орындаушысының кеңсесі;
б) қаулы шығарылған күн;
в) бүйрықты берген адамның лауазымы, тегі, аты-жөні;
г) шешім қабылданған атқарушылық іс жүргізудің атауы мен 

нөмірі;
д) борышкердің отбасылық жағдайы. ~
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4 гақырып. АТҚАРУШЫЛЫҚ ӨНДІРІС ГЕГІХАБАРЛАУ
МЕРЗІМДЕРІ

Қарастырылатын сүрақтар:
1. Ісжүргізумерзімдерініңзаңдысипаты
2. Атқарушылық ісжүргізудегі мерзімдердің түсінігі мен 

түрлері
3. Мерзімдердің есептеу тәртібі
4. Хабарламалар мен шақырулар

НЕГІЗГІ ҮҒЫМДАР:

Атқарушылық іс жүргізу мерзімі - сот приставы, атқарушылық 
іс жүргізудің басқа қатысушьшары атқарушылық іс жүргізу 
бойынша қажетті іс жүргізу әрекеттерін жасайтын кезең.

Іс жүргізу мерзімі - заңдакөзделгеннемесе сот (судья) 
тағайындайтьш уақыт кезеңі, оның барысында жекелегені сжүргізу 
орекеттері немесе іс-шаралар кешені аяқталуы тиіс.

Құқықтық факт -  заңның үстемдігі заңды қатынастардың пайда 
болуы, өзгеруі немесе тоқтатылуы туралы нақты өмірлік жағдай 
(шарт, жағдай).

Оқиға - орыналатын, уақыттың кеңістігіндегі ерікті нүктеге 
келеді; қоғамдық немесе жеке өмір фактісі ретінде елеулі оқиға, 
қүбылыс немесе басқа қызмет;

эксперимент нэтижелерінің жиығггығы.
Әрекет -  бүл адамдардың саналы іс-әрекеггерінің нэтижесі 

больш табылатын өте маңызды факт. Заңды жэне заңсыз 
эрекеттерді ажырата білу.

Шектеу мерзімі -  бүл заңды факті туындаған кезден бері өткен 
уақыт кезеңі, оның қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін осы 
фактінің завды салдарын жою мүмкіндігі туындайды.

Мәжбүрлеу шаралары - арнайы сот тәртібімен бекітілген немесе 
сот орывдаушысының атқарушьшьщ іс-жүргізу кұжаттарында 
көрсетілген, зорлық-зомбылықты эрекетіне байланысты жэне 
тікелей атқарушы қүжатта қамтылған талаптарды орындауға 
бағытгалған іс -эрекет.

Хабарлама-уэкілетті орган жіберген қүжат болып табылады 
жэне кез-келген ресми органға міндетті немесе мівдетті түрде ресми
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шақыру туралы белгілі бір іс жүргізу әрекеттері туралы адресатқа 
хабарлау.

Атқарушылық орындау кұжатты тапсыру мерзімін тоқтата 
тұру-құжаггы орындау ұшін атқарушы құжаттың ұсьшылуы, 
сондай-ақ борышкердің атқарушы құжатының ішінара орындалуы 
тоқтатылады. Үзілістен кейін кезең қайтадан басталады, ал үзіліс 
алдындағы уақыт жаңа мерзімге есептелмейді.
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1-бөлім: ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ

1. Процестік мерзімдердің куқықгық табиғаты

Заңдьшық қағидасы сақтау жэне азаматтар мен уйымдардың 
птқарушылық іс жүргізудегі қүқықтарьш тиімді іске асыру іс 
жүргізу мерзімдер институтылың маңыздышарты больш табыяады.

Атқару ісін жүргізудегі мерзімдер деп сот орындаушысы, 
атқарушылық іс жүргізудің басқа қатысупхылары атқарушьшық іс 
жүргізу бойынша қажетті ісжүргізу әрекеттерін атқаруы тиіс уақыт 
ісезеңі ретінде түсіну керек.

Атқарушылық іс жүргізу барысында іс жүргізу мерзімдерін 
артүрлілігін бөлектеуге болады:

сот приставы мен процестің басқа қатысушылары үшін 
арнайы заңда козделген мерзімдер;

сот орьшдаушысы белгілі бір атқарушылық іс-қимьшдарды 
орындау үшін белгіленген мерзімдер;

Сот приставы үшін заңда көзделген мерзімдер. Атқарушылық іс 
жүргізу туралы заң атқарушылықіс-эрекеттерді орындаудың жалпы 
мерзімі -  атқарушьшық іс қозғау басталған күннен бастал екі айдан 
аспайтын мерзімде, мерзімді жазалар бойынша атқарушылық 
қүжаттарды қоспағанда, сондай-ақ заң актілерінде орывдау үшін 
озге де мерзімдер белгіленген жағдайларды қоспағанда. 
(«Атқарушылық іс жүргізу туралы» Заңның 39-бабы 1-бөлімі). 
Ғимараттардың бүзылуына байланысты технблогиялық 
операцияларды жасау мен байланысты атқарушылық қүжаттар 
туралы, сондай-ақ сарапшыларды тарту, сараптама жасау, сату, 
борышқордың мүлкін іздестіруді, талап етлетін мүлікке сальшатын 
айыппүлдар туралы атқарушылық қүжаттарға сәйкес орындау төрт 
айдан аспайтын мерзімде аяқталуға тиіс.

Осы Заңда көзделмеген өзге де мерзімдер, қалпына келтіруші 
мен жеке сот орындаушысы арасында жазбаша түрде келісілуі 
мүмкін.

Іс жүзівде бұл талап жиі бұзылады, соныңішівде сот 
орывдаушыларыиың үлкен жүктемесі салдарынан. Сондықтан 
өндіруші құқығын одан эрі қорғау үшін, атқарушылық іс жүргізу 
туралы заңға сәйкес, атқарушылық іс-әрекеттерді орыңдау
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мерзіміне септеу атқару ісұжат сот орьщцаушысьша түскен сэтте 
емес (заңца -  атқарушылық іс жүргізу басталған сәтте), ал оны 
рэсімдік заңнамада көрсетілгендей аумақтық органға қабылдау 
сэтіне басталуы тиіс (мысалы, КПК-нің 122-бабы) ҚР).

Заңсыз жұмыстан босатылған немесе аударылған қызметкерді 
жүмыстан босату туралы атқарушы қүжатта қамтылған талаптарды 
сот орындаушыларьшың аумактық органы атқарушы құжатты алған 
күннен кейінгі бірінші жұмыс кұнінен кешіктірмей орындауға тиіс.

Егер атқарушы қүжатта қамтылған талаптарды дереу орындау 
көзделсе, оларды орындау сот орьшдаушыларының аумақты 
қорганьшьщ атқару құжатыналған күннен кейінгі бірінші жұмыс 
күнінен кешіктірмей басталуы керек. Мүндай жағдайлар орыналған, 
мысалы, 243-бабына сэйкес, сотталап қоюшының өтініші бойынша 
шешімнің дереу орыидалуын талап етсе, оның орындалу мерзімінің 
кешігуі қалпына келтірушіге айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін 
немесе орындалуына кедергі болуы мүмкін. Егер шешім дереу 
орындалса, сот талап қоюшыдан сот шешімінің күші жойылған 
жағдайда. оны орындауды тоқтатуын талапетуі мүмкін. Сот 
шешімінің дереу орындалуы туралы мәселе сот шешімі 
қабьшданған кезде бір мезгілде қаралуы мұмкін.

Бұлретте, соттьщ талап етубойынша қауіпсіздік шараларын 
қабыдцау туралы шешімі дереу орындалатындығын ескеру қажет, 
өйткені атқарушы құжатта талаптарды борышкер ерікті түрде 
орьгадауға уақытшашектеу туралы ереже қолданьшмайды.

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңнамның 37 бабына сәйкес, 
талап қоюды қамтамасыз ету туралы сот шешімі негізінде 
шығарылған сот орындаушысының жазбаша өтініші бойынша жаза 
сот орындаушысының аумақты қорганына келіп түскен күні 
орындалуға тиіс, ал егер бүл сот орьщцау шысьгаың бақылауынан 
тыс себептер бойынша мүмкін болмаса, келесі күннен кешіктірмей 
орындалуға тиіс. Сот орьшдаушысының аралық шаралар туралы 
шешімі, егер бұйрық оны орындаудың басқа тэртібін белгілемес, 
дэл сол тэрттіппен орындалады.

Атқарушьшық іс жүргізу туралы заңда 4-бөлімде 39 бабында 
көрсетілген, уақыт қосьшмайды:

1) олардың орындалуына байланысты атқарушылық іс- 
шаралар өткізілмеген;

2) бұи ретте атқарушылық іс жүргізу тоқтатЫлды;
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3) атқарушылық құжатты орындау мерзімін кейінге қалдыру 
ііемесе бөліп төлеу

4) қарыз алушы-ұйымды, сондай-ақ борышкердің мүлкін 
іздестіру туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап іздеу 
аяқталғанға дейін;

5) атқарушы қүжаттың ережелерін түсіндіруге, оны 
орындауды кейінге қалдыруға немесе оны үзарту туралы өтінішпен, 
сондай-ақ оны жүзеге асырудың тәртібі мен тәртібін өзгерту күніне 
дейін өтеу туралы өтінішпен, өтеуді, борышкерді, сот 
орындаушысын сотқа, басқа органға немесе атқарушы қүжатты 
берген лауазымды адамға өтініш берген күннен бастап заңды 
күшіне енген сот актісін сот орьшдаушысыньщ мұндай шағымды 
қараудан кейін қабылданған басқа органның немесе лауазымды 
адамның актісі

6) маманның тағайындалғаны туралы шешім шығарылған 
күннен бастап оның жұмыс қорытындысы туралы оның есебі 
немесе өзге құжаты сот приставтарының бірлігіне келіп түскен 
күнге дейін;

7) (Бұдан эрі - сот орындаушыларының аумақтық органының 
бақылаушының) аумақтық органының уақытша тәртіптемесіне 
кіретін ақша қаражаттарын есепке алу шотына осы мүлікті сатудан 
түскен ақшаны алу күніне дейін мүлікті беру күнінен бастап, бірақ 
соңғы мерзімі өткеннен кейін екі айдан аспайтын мерзімге аталған 
мүлікті сатуға арналған.

Атқарушылық іс-әрекетгерді орындау мерзімінің өтуі жэне 
мәжбүр ету шараларын қолданудьщ аяқгалуы атқарушылық іс 
жүргізуді тоқтату немесе тоқтату үшін негіз болып табылмайды.

Сот актісін орындау үшін, басқа органның немесе лауазымды 
адамның экімшілік күқық бұзушылық туралы іс-эрекетінің 
орындалу мерзімінің аяқталуы атқарушылық іс жүргізуді тоқтату 
үшін негіз болып табылады. Заңда шектеу адамның атқарушы 
құжатта қамтылған талаптарды орындаудаң бас тартатын мерзімі 
қамтылмайды. Шектеулердің мерзімін есептеу, бұл жағдайда 
борышкер анықталған жағдайда немесе оның мүлкі анықталған 
жағдайда егер ендіріп алу сол мүлікке бағытгалған болса, қалпына 
келтіріледі.

Іс жүргізуте қатысты басқа қатысушыларына заңда көзделген 
мерзімдер.
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Осы топқа атқарушылық кұжатгарды тапсырудың соңғы 
мерзімі (атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 11 -бабы) енгізілуі 
мүмкін.

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, атқарушы қүжатгар келесі 
тэртіпте орындалуы мүмкін:

1) сот актілері жэне сот актілері негізінде шығарылған сот 
актілері - үш жыл ішінде;

2) төрелік сот немесе аралық сот шығарған мэжбүрлі түрде 
шешім орындау атқарушылық өкімдер - үш жыл ішінде;

3) экімшілік құқық бүзушылық туралы іс жүргізілген 
соттардың үкімдері, егер заңда өзгеше белгіленбесе, үш жыл ішінде;

4) экімшілік құқық бүзушылық туралы істерді қарауға 
уэкілетті органның (лауазымды адамның) үш жыл ішінде шешімі;

5) прокурордың шешімі - үш ай ішінде.
Атқарушы қүжаттар заңды күшіне енгеннен кейін бес жүмыс 

күнінен кешіктірілмей мәжбүрлеп орындауға берілуі мүмкін, бүл 
тармақтарда көзделген қүжаттарды қоспағанда. 4) 1-бөлім, іс 
жүргізу туралы заңның 11-бабы, экімшілік құқық бүзушылық 
туралы істерді қарауға уәкілетті органньщ (лауазымды 
тұлгалардың) шешімдері.

Осы бапта көрсетілмеген атқарушылық құжаттарды берудің 
соңғы мерзімі заңдарға сэйкес белгіленеді.

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 12-бабында 
атқарушылық құжатты орындау үшін уақытты тоқтата тұру 
мүмкіндігі қарастырылған. Мынадай жағдайларда болады :

1) атқарушылық кұжатты орындау үшін ұсыну;
2) борышқордың атқарушы құжатының ііпінара орындалуы;
3) борышкерді іздеу кезеңінде.
Үзілістен кейін кезең қайтадан басталады, ал үзіліс алдындағы 

уақыт жаңа мерзімге есептелмейді.
Үзілістен кейінгі жаңа мерзім толық немесе ішінара өтелмеген 

атқару құжатын қалпына келтірушіге қайтарылған күннен бастап 
есептеледі.

Өтінішті жүргізушіге оны орындау мүмкіндігіне байланысты 
қайтарылған жағдайда қайтару қүжатын ресімдеуге беру мерзімі 
атқару кұжатын қалпына келтірушіге қайтарған күннен бастап 
есептеледі.
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Сот актісін орындау басқа органньщ немесе лауазымды 
тұлғаның актісін кейінге қалдырған немесе тоқтатылған болса, 
атқару кұжатын орындау мерзімін ұзарту сот актісінің орындалу 
кұнінен бастап басқа органның немесе лауазымды тұлғаның актісін 
қалпына келтіреді.

Егер атқарушы құжатты тапсырудың соңғы мерзімі 
өткізілмеген боиса, онда жалпы ережеге сэйкес орындау мерзімінің 
аяқталуына байланысты атқарушы құжаттардың орындалу мерзімі 
аяқталғаннан кейін сот приставы тиісті қаулыньщ мәні болып 
табылатын өндіріске қабылданбайды. Алайда, «Атқарушьшық іс 
жұргізу жэне сот орындаушыларының мәртебесі туралы» ҚР 
Заңының 13-бабьшда атқарушылық құжапы орындау ұшін 
өткізілмеген мерзімді қалпына келтіруге болады, бірақ тек сот 
актілерімен - атқарушылық парақтар мен сот бұйрықтарымен ғана 
болады. Сонымен қатар талап етуші,атқару парағын тапсыру 
немесет сот ұкімін орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда, сотқа 
мерзімді қалпыиа келтіру өтінішхатымен қайта жүгініуге құқылы, 
дәл сот актісін қабылдаған сотқа немесе орыіздау орны бойынша, 
егер осы кезеңді қалпына келтіру заңмен көзделген болса. Соттың 
оң шешім қабылдауы үшін дұрыс себептер болуы керек (ауру, 
іссапарға бару және т.б.).

Сот орьшдаушысы тағайьнщалған, белгілі бір атқарушыльщ іс- 
әрекетгерді орындау үшін, мерзімдер. Атқарушылық іс жүргізу 
туралы заңда, сот орындаушысьшың қалауы бойынша белгілі бір 
атқарушылық іе-әрекеттерді орындаудың іс жүргізу мерзімдерін 
белгілеуге мүмкіндік береді. Әдетте заңда іс жүргізу кезеңнің ең 
жоғарғы шектері белгіленген, ал сот орындаушының міндеті - осы 
негізде атқарушылық іс жүргізудің ерекше жағдайларын есепке ала 
отырып, нақты рәсімдік кезевді белгілеу. Мысалы, сот 
орындаушысы атқарушылық іс қозғау туралы шешім қабылдаған 
кезде сот присгавы атқару құжаттарында камтылған талаптарды 
ерікті түрде орындау мерзімін белгілеуге құқылы. Дегенмен, сот 
хтрактикасын ескеру қажет, шешімді орыңдауды кейінге қалдыру 
хуралы өтінішхаттар негізді себеп больш табьшмайды.

Құқық қорғау шараларын орындауға кедергі келтіретін 
жағдайлар болган кезде сот орьшдаушысы борышкердің өтініші 
бойынша немесе өз бастамасы бойьшша орындау туралы іс- 
әрекеттерді тоқтата алады (Заңның 42-бабы атқарушылық іс жүргізу
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туралы). Аудармашының қызмеггеріне мүқтаж болған борышкер 
немесе өтемақы алушы оны шақыру мерзімін үсынады (сот 
орындаушысы туралы заңның 22-бабы).

2. Мерзім түсінігі және оның түрлері

Кез-келген субъективтік заңның маңыздыльаъі, оған сеніп 
тапсырылған өкілетгіктерді жүзеге асьфу арқылы белгілі бір 
практикалық пайда алуға мүмкіндік береді.Бірақ бүл мүмкіндікті 
өкілетті адамға осы мүмкіндіктерді іске асыру үшін жеткілікті 
уақыт берілсе ғана жүзеге асыра алады болады.Атқарушы ендіріске 
қатысатын адамдардың қүқықтары мен мүдделерін қорғаудың 
өзектілігі сог актілерінің, басқа органдардың және лауазымды 
түггғалардың эрекеттерінің орындалу тиімділігін анықтайтын 
маңызды факторлардың бірі болып табылады. Мерзімдер деп, 
қүқықгық нормалар белгілі бір қүқықтық салдарды 
байланыстыратын бір уақыт аралық немесе бір уақыт сэтті айтамыз.

Демек, оның заңды сипаты бойынша, бұл термин субъективті 
қүқықтар мен субъективтік міндетгердің пайда болуы, өзгеруі 
немесе тоқтатылуы туралы басталған немесе аяқталатын заңды факт 
болып табылады.

Азаматтар мен үйымдардың атқарушылық іс жүргізудегі 
заңдылықты жэне қүқықтарын қамтамасыз етудің алғы шарттары 
проңедуралық мерзімдерді сақтау болып табылады.

Атқарушылық іс жүргізу талаптарының мерзімі деп сот 
отырысының жэне іске қатысатын өзге де қатысушылары іске 
қатысты белгілі бір қүқықтық әрект жасауъш түсінеміз.

Орындау әдісіне байланысты атқарушылық іс жүргізудегі 
барлық шарттар екі түрге бөлінеді:

атқарушылық іс жүргізу туралы заңнамасьшда белгіленген 
мерзімдер;

сот орындаушысы белгілеген мерзім.
Атқарушылық іс жүргізу туралы заңда белгіленген мерзімдер:
1) атқарушылық әрекеттерді орывдау мерзімдері. Осьшайша, 

жалпы ережеге сэйкес атқарушы қүжатта қамтылган талаптарды сот 
орындаушысы атқарушылық іс жүргізуден кейінгі екі айдың ішінде 
орыңдауға тиіс («Атқарушылық іс жүргізу туралы» Заңның 39- 
бабының 1-бөлімі).
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Егер сот орьшдауягысыныц өкілеттігі болмайтын аумақта 
белгілі бір атқарушьшық іс-эрекеттер жасау және (немесе) 
можбүрлеп орындаудың белгілі бір шараларын қолдану қажет 
(юяса, ол тиісті сот орьшдаушысына осындай іс-эрекеттер жасауға 
таігсырады.(52-баптың 3-бөлігін) Атқарушылық іс жүргізу туралы 
чаң).

Заңсыз жүмыстан босатылған немесе аударылған қызметкерді 
жүмыстан босату туралы атқарушы қүжатта қамтылған талаптар сот 
орындаушыларының аумақтық органына (атқарушылық іс жүргізу 
туралы заңның 105-бабы) атқарушылық қүжатты алған күннен 
ксйінгі бірінші жүмыс күнінен кешіктірмей орьшдалуға тиіс.

Егер атқарушы қүжатта оған қойылатын талаптардың дереу 
орындалуы көзделсе, овда оларды орындау аткарушы қүжатты сот 
орындаушыларының аумақтық органына жеткен күннен кейінгі 
бірінші жүмыс күнінен кешіктірмей басталуы керек.

Соттың тапап қоюды қамтамасыз ету туралы шешімі негізівде 
шығарылған сот орыңдаушысыньщ атқару парағыньщ талаптары 
орывдау жазасы сот орындаухпының бөлімдеріне жіберіяген күні 
орындалуға тиіс. ал егер бүл сот орындаушысының бақылауьгаан 
тыс себептер бойьшша мүмкін болмаса, - келесі күннен 
кешіктірмей;

2) атқарушылық қркаттарды орындау үшін үсыну мерзімдері. 
Әдетте, сот актілерінің негізінде шыгарыяған парақтар сот актісін 
заңды күшіне енген күннен бастап үш жыл ішіңце немесе орывдау 
мерзімін үзарту немесе боліп өтеу жоспары бойынша белгіленген 
мерзім аяқталғанға дейін орындалуы мүмкін.

Сот актілері тэуелсіз атқарушы қүжаттар болып табьшады, олар 
шығарылған күннен бастап үш жыл ішінде орындалуы мүмкін.

Айта кету қажет,заң шығарушы ереже бекітті, егер 
«Атқарушылық іс жүргізу туралы» заңнамалық актіде 
атқарушылық қүжаттрды үсыну мерзімі көрсетілмесе,ол 
қолданыстағы заңдарға сэйкес белгіленуге жатады ;

3) сот орындаушысына оны алған күннен бастап сот 
орывдаушысының аума.қтық органына (сот орындаушысы турсшы 
заңның 37-бабы 4-бөлімі) талап арызды беру туралы үш күвдік 
мерзім;

4) сот орывдаушысы атқарушылық қүжатты орындаудан 
басталған күннен бастап үш күн ішінде атқарушылық іс қозғау
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туралы немесе атқарушылық іс қозғаудан бас тарту туралы уйғарым 
шығару міндетті (Заңның 38-бабы атқарушьшық іс жүргізу туралы);

5) егер атқару қүжаты дереу орындалуға жататын болса, сот 
орындаушылары сот тағайындалған аумаққа, ал ол болмаған кезде 
сол аумақга лауазымды сот орындаушысына тапсырылады. 
Атқарушылық іс қозғау туралы шешім қабылдау немесе 
атқарушылық іс қозғаудан бас тарту туралы шешім сот 
орындаушысына атқарушы қүжатты сот приставтарының бөліміне 
келген сәттен бастап бір күн ішінде қабылдайды («Атқарупиылық іс 
жүрғізу туралы» Заңның 11-бабының 2-бөлігі);

6) Айлық кезең, оның барысында аукңиондық сауда- саттық 
өткізілетін мерзім. Бүл мерзім аукңион үйымдастырушысы сатуға 
арналған мүлікті (Есеп жүрғізу туралы заңның 78-бабы 3-бөлімі) 
алған күннен бастап есепке алынады;

7) аумақтық бөлімшенің лауазымды түлғасының шешіміне, 
оның іс-эрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым түскен он күндік мерзім. 
Мерзім, сот орындаушысы иемесе өзге де лауазымды адам шешім 
қабылдаған күннен бастап, акт жасауға, оның эрекетсіздігінің 
фактісін белгілеуге немесе кері қайтарып алудан бас тартқан күннен 
бастап есептеледі.

8) Іс-эрекеттер жасау уақыты мен орны туралы хабардар 
етілмеген адамға осы қаулы шығарылғаны туралы немесе іс- 
эрекеттер жасау немесе эрекетсіздік туралы хабардар болған күннен 
бастап он күн ішінде өтініш берілуі тиіс (Заңның 127-бабы 
атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 250-бабында ҚР ККЖ):

9) басқа кейбір мерзімдер. Атқарушылық іс жүргізу мерзімінің 
екінші түрі сот приставы белгілеген мерзім болып табылады. 
Мүндай уақыт кезеңдерінде:

1) сот орындаушысы айқындайтын ерікті орындау мерзімі;
2) атқарушылық іс жүргізуді тоқтата тұру мерзімі. 

Атқарушылық іс жүргізуді тоқтата тұру үшін негіз болып 
табылатын жағдайлар жою үшін сот орындаушысы атқарушылық іс 
жүргізуді тоқтатуы (атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 44- 
бабы);

3) басқа кейбір мерзімдер.

%
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3. Мерзімдерді есептеудің тәртібі

Ліқарушылық іс жүргізу уақытында, додоыс қолдану үшін 
оиіірды есептеу ережелері белгіленеді.

Лтқарушьшық іс жүргізу туралы заңда уақытша лимиттерді 
гсептеу тэртібі негізінен «Орьшдау талаптары» тарауымен 
|н;тіеледі. Сонымен бірге, құқық қолдану шараларын орындау 
мсртімдерін есептеудің тэртібі басқа тарауда. («Атқарушылық іс 
жүргізу туралы» Заңның 36-бабы) қамтылған.

Атқарушылық іс жүргізу тәртібіндегі талапгар анықталады :
- күнтізбелік күн;
- орын алуы тиіс оқиганы көрсету;
- іс- эрекеттің болуы мүмкін кезең.
Мерзімді есептеу үшін жыл, ай жэне күн болуы мүмкін.
Жалпы ереже бойынша жылдар, айлар немесе күндермен 

есептелетін кезеңнің агымы күнтізбелік күннен кейінгі немесе 
кезеңнің басталуымен анықталған оқига күні басталады. 
Жылдармен есептелетін мерзім белгіленген мерзімнің соңғы айы 
жэне ай аяқталатын күні аяқталады. Айлармен есептелетін мерзім 
белгіленген мерзімнің соңғы айының тиісті күнінде аяқталады. Егер 
кезеңнің аяқгалуы айлармен есептелсе, тиісті нөмірі жоқ айға келсе, 
мерзім сол айдың соңғы күнінде аяқталады.

Күнмен есептелетін мерзім, белгіленген мерзімнің соңгы 
күнінде аяқталады. Мерзімнің аяқталу күні демалыс күнге түскен 
жағдайда, мерзімнің аякталуы келесі ж р ш с  күні болады. 
Дегенмен, бүл жағдай атқарушылық іс жүргізу туралы заңмен 
немесе басқа заңмен басқа ереже белгіленуі мүмкін.

Егер атқарушы қүясаіта мерзім күнтізбелік күнмен анықталатын 
болса, онда ол аяқталады:

атқарушы құжатта айтылған күннің алдындағы куні, егер 
атқарушы құжаг осы күнге дейін нақты іс-әрекеттерді орындауды 
талап етсе;

атқарушыы құжатында көрсетілген күні.
Маңызды заңдық ереже, оньщ орьшдалу мерзімі белгіленген 

мерзім өткен күннің соңғы күнінен бастап 24 сагатқа дейін жасалуы 
мүмкін екенін көрсетеді. Өтініш, шағым, басқа құжаттар немесе 
ақша сомалары органға берілсе немесе оларды қабылдауға уэкілетті 
болса немесе белгілен)'ен мерзімнің соңғы күнінен бастап 24 сағат
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бұрын почта бөлімшесіне жіберілсе, соңғы мерзімі өткізіп 
жіберілмеді деп есептелмейді. Алайда, егер іс-эрекет ұйымда 
тікелей жасалса, онда мерзім аяқталғаннан кейін осы ұйымда 
жұмыс күні аяқталған немесе тиісті операциялар аяқталған кезде 
аяқталады.

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңда мерзімді тоқтата тұру 
мүмкіндігі қарастырылған. Осылайша, барлық аяқталмаған 
мерзімде атқарушы өндірісті тоқтата тұрумен бір мезгілде 
тоқтатылады жэне атқарушылық іс жүргізуді қайта бастау күнінен 
бастап жалғасады.

Атқару ісін жүргізудегі мерзімнің аяқталуы белгілі бір 
қүқықтық салдарға экеп соғады - мерзімін жоғалтудың салдары. 
Жалпы ереже бойынша, заңгерлік кезеңнің немесе сот 
орьшдаушысының атқарушы құжатта қамтылған талаптарды 
орындамау заңда белгіленген жауаптылыққа экеп соғады. Мэселен, 
борышкердің орындалу үшіи белгіленген мерзімде атқарушы 
құжатты орындамауы ақшалай айыппүл салуды - атқарушылық 
жазаны қолдануды талап етеді (атқарушылық іс жүргізу туралы 
заңның 124-бабы). Бүдан басқа, мерзімді өткізіп алу атқарушы 
құжатта қамтылған талаптарды орындаудан босатылмайды.

Сот басқармасының жоғары түрған лауазымды тұлғасына сот 
орындаушысының шешімдер мен іс-әрекеттердің орындалуына 
(эрекетсіздігіне) шағымдану мерзімін өтіп кету, шағымды берілген 
адамға мэн-жайлар бойынша сараптамасыз қайтаруға экеп соғады. 
Мұндай шағым негізсіз деп саналады.

Алайда, белгілі бір жағдайларда, шағым берудің өткізілмеген 
мерзімі қалпына келтірілуі мүмкін. Біріншіден, бұл жағдайда 
мерзімді қалпына келтіру туралы өтінішхатқа, шағымға қоса 
ходатайство жүру тиіс, екіншіден, шағымды қарайтын сот 
орындаушыларының аумақгық органының лауазымды түлғасы 
мерзімін өткізіп алу себебін негіздіь деп танып, жэне мерзімін 
қалпына келтіру туралы өтініші хадатайство беру мерзімі 
негізделген деп тану қажет.

Өткізілген мерзімін қалпына келтіру аумақтық бөлімшенің 
лауазымды тұлғасының жеке қаулысымен қалпьша келтірілмейді 
жэне тиісті шағымның мэн-жайлары бойынша қарауға 
қабылданады. Откізіп алынған мерзімді қалпына келтіруден бас 
тарту, керісінше, өтінішті қараған сот орындаушыларының



і м і і қ т м қ  органының лауазымды түлғасьшың шешімімен ресімделуі 
ініі Дталған шешімнің көшірмесі өтініш берген адамға қаулы 
іиі.іі ирылған күннен кейінгі күннен кешіктірілмей жіберіледі.

Лгқарушылық іс жүргізу туралы заңда сондай-ақ өткізілген 
!■■!"к-цді қалпына келтіруден бас тарту туралы шешімге шағымдану 
м үмкіндігі қарастырылған.

Іігер сотқа шағым/^анудың мерзімі өткізшсе, оны калпына 
ксл і іру іс жүргізу заңдарында белгіленген тэртіппен сот жүрғізеді.

Лтқару қүжаттарын орындауға берілген мерзім үзілуі мүмкін. 
( 'онымен қатар, бүл кезең атқарушы қүжаттың борышкердің 
атқарушылық қүжатыньщ орындалуъша немесе ішінара 
орындагіуына кедергі келтіреді.

Үзілістен кейін атқарушылық қүжатты орындау үшін үсыну 
мсрзімі қайта жаңартылып, мерзім аяқталғанға дейін еткен уақыт 
жаңа мерзімге енғізілмейді.

Егер атқарушы қүжат оны орындаушының мүмкін еместігіне 
орай қайтарылса, оны орындау мерзімі оны атқарушы актіні 
қалпына келтірушіге қайтарған күннен бастап есептеледі.

Сот актісін орындау, басқа органның немесе лауазымды 
түлғаның актісін кейінге қалдыру немесе тоқтата түру туралы 
атқарушылық қүжатты орындау мерзімінің өтуі сот актісін орындау 
күнінен бастап жаңартылады, басқа органның немесе лауазымды 
түлғаның актісі қайта жаңартылады.

Өтініш беру немесе орындау туралы жазбаны үсыну мерзімін 
еткізіп жіберген шағымданушы сотқа тиісті сот актісін қабылдаған 
сотқа жіберілген мерзімін қалпына келтіру туралы сотқа жүтінуге 
қүқылы (13-бапта атқар>тпылық іс жүргізу туралы заңиың 13-бабы). 
Өткізілген мерзімнің аяқталуы сотпен мойындаған себептер 
бойынша жарамды болып таныла алады.

Өткізілген мерзімін қалпьша келтіру туралы етініш атқарушы 
қүжатты берген сотқа немесе сот орындауіпысына жазылады. 
Өтініш сот отырысында сот отырысының уақыты мен орны туралы 
хабардар етумен сот отырысына қатысушы: түлғалар туралы 
хабардар етіледі, бірақ олардың келмеуі сотқа қойылған мэселені 
шешуге кедергі болмайды (Қазақстан Республикасының Азаматтық 
іс жүргізу кодексінің 126-бабы).
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Осылайша, өткен кезеңді қалпына келтіру туралы өтініш 
азаматтық сот ісін жұргізудің жалпы ережелеріне сэйкес 
қарастырылады.

Белгілі бір ерекшелік болып - атқарушылық іс-қимылдардың 
орындалу мерзімін есептеу тэртібі табылады.

Яғни , белгіленген мерзімге жатпайтын уақыт: олардың ішінде 
атқарушы әрекеттер оларды кейінге қалдырумен байланысты 
жасалмаған; соның ішінде атқарушы өндіріс тоқгатылғап; атқарушы 
құжаттың орьшдалуын кейінге қалдыру немесе кешіктіру, 
борышкер,ү_йымның іздеу жарияланған күнен бастап, жэне 
борышкердің мүлкі тергеу аяқталғанға дейін; өтеу туралы талапіы 
алған күннен бастап, борышкер, сот орындаушысы сотқа, басқа 
атқарушы органға немесе атқарушы қүжатты берген лауазымды 
адамға атқарушы күжаттың ережелерін гүсіндіру гуралы өтінішпен, 
оны кешіктіру немесе оны орындау мерзімін үзарту, сондай-ақ сот 
орындаушысы заңды күшіне енген сот актісін алған күнге дейін оны 
әдістемені жэне оны орындау тэртібін өзгерту туралы, мүндай 
шағымды қараудан кейін қабылданған басқа органның немесе 
лауазымды адамның актісі; маманның тағайындалғаны туралы 
шешім шығарылған күннен бастап сот актілерінің сот 
орындаушылары немесе жүмыс нәтижесі туралы басқа қүжат 
аумақтьщ органға келуіне дейін; мүлікті сату күнінен бастап осы 
мүлікті саіудан түскен ақша қаражатын есепке алу үшін есепке алу 
күніне дейін, сот орындаушьшарының аумақтық бөлімшесін 
уақытша билік етуге келген бірақ атапган мүліктің соңғы партиясын 
өткізу күнінен бастап екі айдан аспайтын мерзімге беріледі.

Бір нэрсеге назар аудару керек; атқарушылық іс-эрекеттердің 
аяқталу мерзімінің аяқгалуы жэне мәжбүрлеу шараларын қолдану 
мерзімін үзарту сот актісін орындау үшін қолданылатын 
шектеулердің жарамдылық мерзімі аяқталғаннан басқа әкімшілік 
қүқық бүзушылық болған кезде басқа органның немесе лауазымды 
түлғаның актісін қоспағанда, атқару ісін тоқтату немесе тоқтату 
үшін негіз больш табылмайды, өз кезегінде, ал атқарушы өндірісті 
тоқгату үшін негіз болып табылады. Сонымен қатар, шектеу кезеңге 
түлға атқарушы қүжатта қамтылған талаптарды орындаудан бас 
тартқан кезең жатпайды.

%
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4. Атқарушылық өндірістегі хабарландырулар мен 
шақыртулар

Актерлердің атқарушы өндіріске қатысуына мүмкіндік беру 
үшін жағдай жасаудагы негізгі элеменггерінің бірі олардьщ 
іпқарушылық іс-әрекеттер мен атқарушылық шараларды тиісті 
гүрде хабардар етуі болып табылады.

Атқару өндірісіндегі хабарландырулар институты практикалық 
маңызы бар жэне заңдылықтьщ Конституңиялылық қағидатын 
қамтамасыз етуге бағытталған (Қазақстан Республикасы 
Копституңиясьшың ІЗ-бабы 2-бөлімі, Атқарушылық іс жургізу 
гуралы заңның 3-бабы). Осы жағдайды ескере отырып, Заң 4-ші 
«Тожірибе туралы хабарлар мен хабарландырулар» дербес бөлігі 
шығарылған.

Хабарламалар мен қиындықтар атқарушылық іс жүргізуді 
ақпараттық қамтамасыз ету қүралы болып табылатынын атап өткен 
жөн.

Қолданыстағы заңнама, атқарушылық іс жүргізу ісіне 
қатысушы тұлғалардың атқарушылық іс-әрекеттер мен міндетті 
орындау шаралары туралы мынадай ықтимал тәсілдер туралы 
хабардар етеді:

- тапсыру туралы хабарламамен бірге шақыру;
- телефондық хабарлама;
- телеграмма арқылы;
- электрондық, басқа байланыс түрлерін және жеткізуді 

пайдалану;
- сот приставы әзінің келісімімен жеткізуге тапсырма берген 

адамньщ жеткізуі.
Сот приставы жіберген шақыру немесе басқа ескертуде 

мьюадай ақпарат болуы тиіс: сот орындаушыларының аумақтық 
органыньщ атауы мен мекен-жайы; адресаттың аты; адресаттың 
кімге хабарландырылғаны немесе шақырьшғаны туралы көрсеткіш; 
адресат хабарландырьшған немесе шақырылған атқарушылық іс 
жүргізудің атауы немесе номірі; мәжбүрлеу шараларын 
орындаудың орындалу күні, уақыты жэне орны немесе 
орындалатьга орындау үшін шара қолдану; шақыру бойынша 
келмегенің салдары.
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Сонымен бірге сот орындаушысының шешімінің көшірмесі 
адресатқа шақыру немесе басқа хабарлама арқылы жіберілсе, 
адресат хабарландырылған немесе шақырылған атқарушылық іс 
жүргізудің атауы немесе нөмірі, сондай-ақ орьшдау шарасын 
орьщдау күні, уақыты жэне орны, не орындау шарасын қолдану 
туралы керсетілмеуі мүмкін.

Атқару ісін жүргізуте қатысушы адамга жіберілген хабарлама 
атқарушылық іс жүргізуге қатысушы түлға немесе оның екілі басқа 
мекен-жайы керсетілмесе, құқық қорғау қүжатында керсетілген 
мекен-жайға жіберіледі.

Сонымен қатар, Атқарушылық іс жүргізу туралы заң сондай-ақ, 
атқарушы органның атқару ісіне қатысушы адамды жүмыс орнында 
хабардар етуге мүмкіндік береді. Үйымға жіберілетін хабарлама 
заңдық мекен-жайына немесе оның екілдігінің немесе филиалының 
заңды мекен-жайына жіберіледі. Алайда үйым сот орьшдаушысына 
жазбаша түрде хабарлауға жэне хабарлама жіберілетін басқа мекен- 
жайға (понггалық мекен-жайға) хабарлауы мүмкін.

Қабылдау немесе езге де хабарламаны почта арқылы немесе сот 
приставы оларға тапсыруды тапсырған адамға жеткізілім болған 
жағдайда, оларды адресатқа жеткізу күнін жэне уақытын сот 
приставтарының аймақтық органына қайтару туралы қүжат 
бекітіледі. Егер шақыру, басқа хабарлама басқа байланыс түрімен 
жеткізілсе, оларды адресатқа жеткізудің күні мен уақыты бекітілген 
түрде белгіленеді.

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 
жылғы 16 қаңтардағы № 72 қаулысымен бекітілген пошта 
қызметтерін үсыну ережелері қолданьшады.

Осы Ереженің 2-тармағьша сэйкес почта женелтімі почта 
женелтімімен мойындалады, оған сәйкес жіберуші почта 
операторына оған немесе ол керсетілгенде жэне оған кімге 
хабарлағаны туралы хабарлауға нүсқау береді. Сонымен бірге, 
шақыру немесе басқа да хабарламаны жеткізу ерекшеліктері 
Атқарушьшық іс жүргізу туралы Заңның 27-бабымен анықталады.

Күн тэртібі немесе хабарламасы пошта арқылы немесе сот 
приставы оларға тапсыруды тапсырған адаммен жеткізіледі жэне 
жеткізу туралы хабарламаньщ аумақтық органына немесе жеке сот 
орындаушысының кеңсесіне қайтару туралы отінішке қарсы 
адресатқа жеке беріледі. Егер күн тэртібі немесе хабарлама басқа
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(шйданыс түрлерімен жеткізілсе, оларды адресатқа жетьсізу күні мен 
уцқыты белгіленген тэртіпгіен белгіленеді. Үйымға жіберілген 
хабарлама немесе ескерту үйымның қызметкеріне күн тәртібін 
ік-месе жеткізу туралы хабарламаны апғаны туралы хабарламаға қол 
қойып, оның атын, атын, лауазымын, күнін жэне уақытын 
корсетеді.

Үйым (заңды түлға) жүмыс істемейтін және / немесе экімшілік 
органның қызметкерлері болмаған жағдайда, үйымның (заңды 
гүлғаның) күн тэртібі немесе хабарламасы тікелей бірінші 
басқарушыға немесе бірінші директор ретінде уакытша жүмыс 
істейтін адамға беріледі. Олар болмаған кезде бас бухгалтерге 
(бухгалтерге) шақыру немесе хабарлама беріледі. Завды тұлғаның 
басқару органы болмаған жағдайда, күн тэртібі немесе хабарламасы 
заңды түлғаның қүрылтайшыларыньщ біріне жеткізіледі.

Егер шақыру немесе хабарландыруды жіберген адам өзінің 
түрғылықты жерівде немесе жүмысында азаматты таппаса, шақыру 
немесе хабарландыру өзімен бірге түратын өзінің ересек отбасьшан 
шыққан адамға, ап болмаған жағдайда - түрғын үйді үстауға 
арналған үйымға жергілікті өзі басқару органы немесе адресатгьщ 
түрғылықты жеріндегі тиісті атқарушы органы немесе оның жүмыс 
орнывдағы экімшілікке бере алады. Бүл жағдайда күн тэртібін 
немесе хабарламаны қабылдаған адам күн тәртібінің артында оның 
аты-жөні, бар болса, адресатқа немесе лауазымға деген кезқарас 
туралы хабардар етуге міндетті. Шақыруды немесе хабарламаны 
қабылдаған адам ертерек мүмкіндікте оларды адресатка дереу 
жеткізуге міндетті.

Адресаттың жоқты кезінде немесе хабарламаны үсынатын 
түлға адресаттың қайтып келгені туралы жэне оны қайтып келуін 
күгілгенін немесе осындай ақпараттың жоқтығын хабарламада 
көрсетіледі.

Адресат шақыруды қабылдаудан бас тартқан кезде немесе басқа 
да хабарламаны қабылдамаған жағдайлар жиі кездеседі. Осы 
жағдайларда атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 30-бабывда 
адресаттың, бақса да түлғалардың бас тарту жағдайлары 
қарастырылған. Осы Заңның 28-тармағына хабарламаны жеткізуші 
, оларға тиісті ескертпе жасап, одан кейін шақыруды немесе 
хабарламаны аумақтьщ органға немесе жеке сот орьшдаушысының 
кеңсесіне қайта қайтарылады.
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Атқарушылық іс жүргізу қатысушылары хабарландырылды деп 
саналады, егер:

1) адресат шақыруды жэне ескертуді қабылдаудан бас тартты;
2) ііошта хабарьш алғанына қарамастан, адресат белгіленген 

күні хабарламаның артында келмеген жағдайда;
3) шақыру немесе хабарландыруды өзімен бірге түратын 

жақьш туысқандардан біреуге берілсе жэне оларды қабылдаудан 
бас тартқан жағдайда.

Бүдан басқа, сот төрелігін жүзеге асыру барысында тараптар үш 
жүмыс күнінің ішінде атқару ісін жүргізу барысында олардың 
мекен-жайындағы өзгерістер туралы жазбаша түрде хабарлауға 
міндетті. Осындай мэлімеггер болмаған жағдайда, шақыру немесе 
хабарлама белгілі сот орындаушысына белгілі соңғы мекен-жайына 
жіберіледі жэне осы мекен-жайдағы адресат бүдан бьшай түрмаған 
жағдайда хабарлама жеткізілді деп саналады (Заңның 29-бабы 
Атқарушылық іс жүргізу туралы зац).,

Атқарушьшық күжат дереу орьшдалуі’а жататын жағдайларда, 
сондай-ақ мүлікті иемденгенде немесе басқа да қауіпсіздік 
шараларын қолданған кезде белгілі бір ерекшеліктер бар. Мүндай 
жағдайларда сот орыңдаушысы атқарушылық іс жүргізуді жүзеге 
асыруға жэне атқару ісіне қатысушы түлғаларды алдын ала 
хабардар етпестен мәжбүрлеу шараларын қолдануға қүқылы.

Қажет болған жағдайда сот ісін жүргізуге қатысушы түлғалар 
сот орындаушысына немесе тікелей атқарушы эрекеттердің 
орындалу орнына («Атқарушылық іс жүргізу туралы» Заңның 52- 
бабы) шақырылуы мүмкін. Хабарландыру әдісі өзге хабарландыру 
эдістеріне (түбіртек, жеделхат, телеграмма жэне т.б. алу арқылы 
шақыру) үқсас екендігін атап өткен жөн.

Егер түлғалар сот орындаушысының шақыруымен келуден 
жалтарса, олар сот орьшдаушысьшьщ мэжбүрлеп экелуі негізінде 
жүргізілуі мүмкін. Бүл бүйрықты сот орындаушысы бекітеді.
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2  б е л і м :  П Р А К Т И К А Л Ы Қ  Б Ө Л І М

Өзін-өзі тексеруге арналған сурақтар:
1. «Мерзім» терминінің мазмунын ашыңыз.
2. Атқарушылық іс жүргізуде мерзімдердің қандай түрлері 

бар?
3. Атқарушылық қүжаттарды орындау үшін қанша мерзім 

үсынылуы мүмкін?
4. Атқаруншлық қүжатты үсыну кезеңінің аяқгалуы 

жағдайында қандай салдары болады?
5. Атқарушы қүжаттың орындалу мерзімі қалай есептеледі, 

егер атқарушы қүжат оны орындауды жүзеге асыру мүмкіндігіне 
байланысты қалпына келтірушіге қайтарылса, оның орындалу 
мерзімі есептеледі ?.

6. Уақытты есептеудің жаппы ережелерін ашыңыз.
1. Атқарушылық іс жүргізу проңесіне тартылған адамдарды 

хабардар етудің ықтимал жолдарын көрсетіңіз.
8. Қандай жағдайларда атқару ісіне қатысушы түлғалар 

хабарланған деп танылады?
9. Атқарушылық әрекеттерді орындау мерзімін есептеу 

тәртібінін ерекшелікгері.
10. Шағымды қандай жағдайларда берілмеген деп санауға 

болады?

2. КАЗУСТАР:

Казус 1
Сот орындаушысы мүлікті бағалау жэне алу үшін тағайындаған 

күні мен уақытында, хабарландырылған қарызгердің екілі - 
«Авторепрем» АҚ мүлікті алу күні, уақыты жэне орны туралы 
хабарландырылған бойда келмеді.

Казусца сұрацтар:
Сот приставтарының әрекеттері қандай болуы тиіс? Егер 

куэгерлердің бірі немесе мүлікті бағалау жөніндегі сарапшы пайда 
болмаса? Бүл жағдайда сот приставы борышкердің мүлкіне тыйым 
салуға қүқылы ма?
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Казус 2
2014 жылғы 15 қаңтарда Астана қаласының Есіл аудандық соты 

шығарған атқару тізіміне сәйкес орындау бойынша атқарушылық іс 
жүргізу Асқаров К.Қ. сенімхат арқылы жүргізетін автокөлік ВМ\¥- 
ні, талапкер Қалиев С.С-ке беру туралы.

2014 жылдың 2 ақпанында сот приставы автомобильді үстап 
түру үшін Астанадағы ЖПП (Жол патрульдік полициясы) 
басқармасын міндетіі түрде үстап тұруға шешім қабылдады. 2014 
жылғы 12 ақпанда сот орындаушысы ЖПП-ның басшысынан хат 
алды, оның нәтижесінде ЖПП-ның қолында бар ақпаратқа сәйкес, 
сот приетавтарының шешімімен көрсетілген ВМ\¥ автокөлігі 
қаладан тыс жерде орналасқан. Астана ЖЭО-ның автокөлігін 
басқарудьщ дэл орналасқан жері туралы ақпарат жоқ.

2014 жылғы 13 ақпанда сот приставы талапкерге жазбаша хат 
жолдады, бүл хат мазмұны- мұндай жағдайда міндетті болып 
автокелікті іздеу жариялауны қажет, жариялануы тек талапкер 
алдын ала телемді езіне міндеттеп алса.

Іздестіру шараларын жүргізу туралы ұсыныста 
шағымданушыдан жауап алынган жоқ, сот приставы 2014 жылдың 
17 наурызында орындалу туралы жазбаны және атқару ісін 
аяқтауды қайтару туралы шешім қабылдады.

Казусқа сүрақтар:
Сот орындаушысының орындау туралы жазбаны қайтару жэне 

атқарушылық іс жүргізуді тоқтату туралы шешімі негізделген бе? 
Сот приставы қалай эрекет етуі керек?

Казус 3
Ішкі істер басқармасының бастығы Рахимов А.Т. 2014 жылғы 

10 ақпанда азамат ЕлекинненР.А. айыппұлды евдіріп алу туралы 
қаулы шығарды. 2014 жылдың 20 маусымывда бұл шешім сот 
орьгадаушыларының аумақтық оргаиына орындау үшін жіберілді. 
Сот орьшдаушысы АТЖ-ны орывдаудан бас тарггы.

Казуща сүрацтар:
АТЖ қавдай негіздерде міндеттеме шараларьгаан бас тартты? 

Сот санкциясының эрекеті заіады ма? Сот приставының бүл 
шешімнің құжатын қалай ресімдеу керек?

%
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Казус 4
Сот орындаушыларының аумақтык органына заңсыз жұмыстан 

босатылған қызметкер О.О. Амановты жұмысқа қайта алу туралы 
құжат тұседі. 12 кұн ішінде азамат Аманов сот орындаушысына осы 
атқарушылық құжатты дереу орындауға етініш білдірді. Сот 
орындаушысы жауап беру мерзімінің екі айға созылғанын жэне 
қалпына келтірушінің талаптарын негізсіз деп санайды.

Казусқа сұрақтар:
Сот орындаушысы бұл жағдайда дұрыс па? Талапкердің талап- 

арызы жұмыс орнындағы қалпына келтіру туралы атқарушылық 
құжатты дереу орындауға арналған ма? Қандай мерзімде дереу 
орындау талаптары бар атқарушы құжаттар орындалады?

Казус 5
2015 жылғы 15 шілдеде Астана қаласының Алматы аудандық 

соты 2015 жылдың 15 тамызыңда күшіне енген «Престиж» ЖШС- 
нің ақшасын қалпына келтіру үшін «Консалтинг жэне Инвестмеит» 
ЖШС-нің талап арызы бойынша шешім қабылдады. Осы шешім 
негізінде 2015 жылғы 25 тамызда Сот жазалау туралы атқарушылық 
қүжат шығарды. Атқарушы құжат 20 желтоқсан 2015 жылы аталған 
аумақгық органға кірген Алматы облысының Астана қаласы сот 
орындаушыларының аумақтық органына міндетті түрде орындау 
үшін пошта арқылы жөнелтті.

Казусца сұрацтар:
Сот орындаушысы бұл жағдайда атқару парағын орындауға 

жэне атқарушылық іс қозғауға міндетті ме? Сот орындаушысы бұл 
жағдайда қалай әрекет етуі керек?

3. ТАПСЫРМАЛАР:

Тапсырма 1. Тақырып бойынша ұсынылған эдебиеттер мен 
нормативтік құқықтық актілер бойынша жұмыс жасаңыз жэне 
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу Кодексінің 1999 
жылғы жэне Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу 
кодексінде 2015 жылғы іс жүргізу мерзімдерінің құқықтық сипатын 
салыстырмалы-құқықтық талдау жасаңыз.

Тапсырма 2. Логикалық схеманы жасаңыз: «Хабарламалар 
мен атқарушылық іс жүргізудегі қиындықтар».
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Тапсырма 3. Қазақстан Республикасының атқарушылық іс 
жүргізу заңнамасын қолдану арқылы «Атқарушылық іс жүргізу 
кезінде мерзімдер» тақырыбында кесте жасаңыз.

Атқару 
құжаттарын 
орындауға 

үсыну мерзімі

Мерзімдерді
есептеу
тәртібі

Атқаруш ылық 
қүжатты 
үсынған 
мерзімін 

тоқгата тұру

Атқарушыл ы қ 
қүжатты орындау 
үшін жіберілген 

мерзімін қалпына 
келтіру

Тапсырма 4. Атқарушылық құжаттарға қойылатын талаптарды 
оқып («Сот орындаушысы туралы» Заңның 10-бабы 
«Атқарушылық іс жүргізу жэне сот орындаушыларының мәртебесі 
туралы» Заңының Жарлығыньщ 10-бабы), осы тақырып бойынша 
үсынылған оқиғалардың(казус) біріне жеткізілім туралы 
хабарламаға шағым жасау.

4. ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ:

Юрындалу туралы сот шешімін үсынудың соңғы мерзімі
а) үш жыл ішінде
б) бес жыл ішінде
в) бір жыл ішінде
г) алты ай ішінде
д) екі жыл ішінде

2 Орындалу туралы жазбаны орындау уақыты
а) үш жыл ішінде
б) біржылішівде
в) бес жылішінде
г) екіжылішінде
д) белгісізқүжат

3 Әкімшілік қүқықбүзушылық туралы соттардың 
қаулысын берудің соңғы мерзімі

а) егер завда өзгешекөзделмесе, үшжылішівде
б) егер заңмен өзгешежағдайларбелгіленбесе, үшайдыңішівде
в) егерзаңменөзгешежағдайларбелгіленбесе, бір ай ішінде
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г) егер заңмен өзгеше жағдайлар белгіленбесе, екі жыл ішінде
д) егерз аңмен өзгеше жағдайлар белгіленбесе, алтыайдьщ 

ішінде

4 Прокурорд ың шешімін орындау уақытыі
а) үш айдың ішінде
б) бес айдың ішінде
в) бір жыл ішінде
г) алты ай ішінде
д) он күн ішінде

5 Сот приставы атқарушы қүжатты алғаннан кейін қандай 
мерзім ішінде атқарушылық іс қозғауға міндетті?

а) үшкүнішінде
б) бес күнненкешіктірмей
в) біркүнненкешіктірмей
г) өзқалауыбойынша
д) он күнненкешіктірмей

6 Сот орындаушысы атқарушылық іс қозғау туралы 
қандай қүжат шығарады?

а) Қаулы
б) Анықтау
в) Акт
г) Бұйрык
д) Шектеу

7 Атқарушылық қүжаттарға арналғаи толық орындау 
уақыты

а) екі ай
б) алты ай
в) ай
г) үш ай
д) он күн

8 Ғимаратты бүзу туралы атқарушы құжаттарда қандай 
мерзімде орындалу керек?

а)торт ай
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б)алты ай
в) Жыл
г) үш ай
д) алты ай
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5 тақырып. АТҚЛРУ ӘРЕКЕТТЕРІШҢ ОРЫНДАЛУ 
ТӘРТПІІ.АТҚАРУ ӘРЕКЕТТЕРШ 5КАСАУҒА 

I» Д ЙЛАНЫСТЫ ШЫҒЫНДАР. АТҚАРУ САНКЦИЯСЫ

Қарастыратын сүрақтар:
1. Агқарушылық эрекеттерді жасау тәртібі.
2. Атқарушылық санкдиясы.Оны қалпына келтіру тәртібі.
3. Атқарушылық эрекеттер жасау жөніндегі шығыстар
4.Өндіріп альюған ақша сомасын бөлу. Өндіріп алушьшардьщ 

і илаптарын қанаі'аттандыру кезектілігі

НЕГІЗГІ ҮҒЫМДАР:

Атқарушылық іс жұргізу- борышкерден атқарушылық 
санкциясын атқарушылык іс жургізу бойығшіа өсімпұлдарды, 
шығыстарды, жеке сот орындаушысының қызмет ақысын ондіріп 
ала отырып, атқарушылық құжаттарды мәжбүрлеп орындатуға 
бағытталған шаралар; Атқарушылық санкция-сот
орындаушысы тағайындаған мерзім ішінде негізсіз себептермен 
атқарушылық қүжаттарға сэйкес талаптарды орындамау 
салдарынан туындайтын борышкердің мүліктік жауакершілігінің 
бірі болып табылады;

Атқарушылық ендірістегі шығындар -  бүл мәжбүрлеп 
орындату шарадарына қатысты заңға,басқа да актілерге сәйкес 
туындайтын ақшалай шығындар.



1-бөлім: ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ

1. Атқару әрекеттерінің орындалу гәртібі

Атқарушьшық іс жұргізу жэне сот орындаушыларыньщ 
мэртебесі туралы Қазақстан Республикасы заңыньщ 126-бабына 
сэйкес сот орындаушысының атқарушьшық құжаттар тадаптарын 
орындау барысында атқарушылық әрекеттер жасау кезіндегі 
қүқықтары мен міндеттері айқын көрсетілген. Дегенмен онда 
аталған тізімдегі құқықтар мен міндетгер ғана емес, заң 
шығарушылар сот орындаушьшарына агқарушы кұжаттардың 
уақтылы, толық жэне дұрыс орындалуы үшін қажетті басқа 
шараларды орындау мүмкіндігін де қарастырады.

Сот орындаушысы заңда белгіленген тэртіппен:
1) орындауға қатысты мэселелер бойынша қаулылар шығаруға;
2) экімшілік қүқық бүзушылық туралы хаттамалар толтыруға 

(жеке сот орындаушысын қоспағанда);
3) Қазақстан Республикасының заіщамалық актілерінде 

белгіленген коммерңиялық, банктік жэне заңмен қорғалатын өзге де 
құпияны құрайтын мэліметтерді жария етуте қойылатын 
талаптарды сақтай отырып, атқарушылық эрекеттер жасау кезінде 
туындаған мәселелер бойынша қажетті ақпаратты, түсініктемелер 
мен анықтамаларды өтеусіз алуға қүқылы. Бұл ретте жеке жэне 
заңды тұлғалар оларды дереу, ал арнайы құжаттарды өңдеуді, 
дайындауды талап ететін жағдайларда үш күннен кешіктірмей сот 
орындаушысына беруге міндеггі;

3-1) басқа сот орыидаушыларында атқарушылық іс жүргізудің 
бар-жоғын анықтауға;

4) атқарушылық эрекеттер жасағанда негізге алынатын 
атқарушылық құжаттар түсініксіз болған жағдайда түсінік алу үшін 
сотқа немесе атқарушылық құжатты берген басқа да органдарға 
жүгінуте;

5) атқарушылық іс-эрекеттер жасау кезінде туындаған 
мэселелер бойынша, оның ішінде орындау тэсілі мен тэртібін 
озгерту, сондай-ақ атқарушылық құжаттар бойынша борышкерге 
іздеу салу түрғысынан сотқа ұсыныстар енгізуге;
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6) іс жүргізіліп жатқан атқарушылық құжаттар бойынша 
і шмігпар мен лауазымды адамдарды шақыртуға;

7 ) ұйымдарда атқарушылық құжаттардьщ орындалуын жэне 
і>пар (к)йынша күжаттаманың жүргізілуін тексеруге;

8) нақты атқарушьілық әрекеттер жасау мэселелері бойынша 
аіқарушылық іс жүргізудің қатысушыларына жэне езге де 
пдамдарға тапсырмалар беруге;

9) борышкерлер, сондай-ақ оларда борышкерге тиесілі мүліктің 
гүріаиын растайтын деректер болған жағдайда басқа адамдар 
ириаласқан немесе соларға тиесілі үй-жайлар мен қоймаларға кіруте 
иүқылы. Қажет болған жағдайда борышкердің қатысуынсыз үй- 
жийлар мен қоймаларды мэжбүрлеп ашуға, куэгерлердің 
қатысуымен тексерулер жүргізуге;

10) атқарушылыв; қүжаттарды орыңцауға байланысты 
моселелер бойынша мемлекеттік органдар, үйымдар басшьшарының 
жоне басқа да лауазымды адамдарының қабылдауына дереу кіруге;

11) борышкерлердің банктердегі ақшалары мен бағалы 
қағаздарына осы Заңца көзделғен тәртіппен тыйым салуға;

12) мүліктің кімге тиесілі екенін анықтағанға дейін осы Заңның 
63-бабының 1-тармағында көзделген қагадаларды сақтай отырып 
оған уақытша тыйым салуға;

13) тыйым салынған мүлікті алып қоюға, сақтау үшін беруге 
жэне өткізуге;

14) алынған мүлікігі сақтау үшін үйымдардың үй-жайын, сол 
мүлікті тасу үшін өндіріп алушы мен борышкердің көлігін 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тэртіппен 
пайдалануға;

15) қажет болған жағдайларда атқарушылық қүжаттардың 
орындалуъш қамтамасыз ету үшін ішкі істер органдарының 
қызметкерлерін немесе бөлімшелерін тартуға;

16) қылмыстық қудалау органьша сот актілерін орындаудан 
қасақана жалтарған адамдарды қылмыстық жауапқа тарту туралы 
үсыныс енгізуге;

17) егер атқарушьшық қүжатты орындау проңесінде осьшдай 
қажеттілік туындаса, басқа аумақтық органның жэне (немесе) 
бөлімнің мемлекеттік сот орындаушыларына (жеке сот 
орындаушысын қоспағанда) жекелеген атқарзтпылық іс-эрекеттер 
жасауды тапсыруға;
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18) Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу жэне 
сот орындаушыларьшың мэртебесі туралы заңнамасында көзделген 
өзге де әрекеттерді жасауға құқылы.

Атқарушыльпс; әрекеттерді орындаған кезде сот орындаушысы:
1) сот актілерін, оның ішінде талап-арызды қамтамасыз ету 

жэне бітімгершілік келісімін бекіту жөніндегі сот үйғарымдарын, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасьшың заңнамалық актілерінде 
көзделген жағдайларда өзге де органдардьщ актілерін мэжбүрлеп 
орындатуға бағытталған шаралар қолдануға;

2) тараптарга немесе олардьщ өкілдеріне атқарушылық іс 
жүргізу материалдарымен танысуға, олардан үзінділер жасауға, 
көшірмелер түсіруге мүмкіндік беруге;

3) атқарушылық іс жүргізу мэселесі жөніндегі арыздар мен 
тараптардың өтініштерін қарауға жэне олар бойынша қаулылар 
шығаруға, оларға шағым жэне наразылық біпдіру мерзімдері мен 
тэртібін түсіндіруте, егер оның өзі атқарушылық іс жүргізудің 
нэтижесіне тікелей немесе жанама түрде мүдделі болса немесе оның 
эділдігіне күмэн туғызатын әзге де мэн-жайлар бар болса, істі 
қараудан бас тартуға;

4) Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу және 
сот орындаушыларының мэртебесі туралы заңнамасында көзделген 
озге де эрекеттер жасауға міндетті. Сот орьщцаушысы өз 
қызметінде жеке жэне заңды түлғалардың қүқықгары мен заңды 
мүдделерінің қысым жасалуына жол бермеуте міндетті.

Жеке сот орьгадаушылары Атқарушылық іс жүргізу туралы 
Заңның 147-бабына сэйкес:

1) осы Заңда кезделген атқарушьшық әрекеттерді езіне өтініш 
жасаған жеке жэне заңды түлғалардьщ мүдделеріне сай жасауға;

2) кез келген банкте банктік шоттар, оның ішінде валюталық 
шот ашуға, мүліктік және жеке мүліктік емес қүқықтары мен 
міндеттерінің болуына, кеңсе қызметкерлерін жалдауға жэне 
жүмыстан босатуға, түскен кірістерге бнлік етуге, сотта өз атьшан 
сәйлеуге жэне Қазақстан Республикасының заңнамасына сэйкес 
басқа да эрекеттер жасауға;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тэртіппен мемлекеттік элеуметтік қамсыздандыру, медиңиналық 
жэне әлеуметтік сақтандыру жүйелерінің қызметін пайдалануға;
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'I) момлекетгік тіркеу органдарының және өзге де уйымдардың 
пмш-троидық деректер базасынан мәліметтер аиуға;

'і) Қазақстан Республикасыньщ заңнамалық актілерінде 
м> ідслгеи басқа да куқықтарды жүзеге асыруга күдылы.

Жеке сот орындаушысы:
1) уәкілетті органда есептік тіркелгеннен кейін үш жүмыс күні 

ііііімде мемлекетаік кіріс органдарына тіркелу үшін өтініш жасауға;
2) осы Заңның жэне Қазақстан Республикасының сот 

і ірілвдаушысының қызметін реттейтін басқа да нормативтік 
і үқмқтық актілерінің талаптарына сэйкес атқарушылық эрекетгер 
жасауға;

3) өзінің кәсіби міндеттерін адал орьшдауіа, жеке адамдардьщ 
жске өмірінің мән-жайларыиа қатысты қүпияны сақтауға, 
қызметінің нэтижесінде езіне белгілі болған коммерңиялық немесе 
очге де заңмен қорғалатын қүпияны қүрайтын мәліметтерді жария 
отуге жол бермеуге міндетті.

Атаотан міндет жеке сот орындаушысының өкілетгігін 
гоқтатқаннан кейін де күшінде қалады. Қүпияны сақтау туралы 
галапты жеке сот орындаушысы кеңсесінің қызметкерлері мен 
аталған мэліметтерге қолжетімді басқа адамдар да сақтауға 
міндетті;

4) атқарушылық іс жүргізу жөніндегі автоматтандырьгаған 
ақпараттық жүйеде атқарушылық іс жүргізуді, атқарушылық іс- 
орекеттерді уақтылы тіркеуді және мүлікті есепке алуды жүзеге 
асыруға;

5) Жеке сот орындаушыларының кэсіптік Ар-намыс кодексін 
сақтауға;

5-1) уәкілегті жэне (немесе) аумақтық органдарға з^ақтылы 
жэне тиісінше ақпарат үсынуға;

5-2) тоқсан сайын міндетті мүшелік жарналарды төлеуге;
7) заңмен көзделген жағдайларда жасалған атқарылған 

эрекеттер туралы мэліметтерді, қүжаттардың өзге де көшірмелерін, 
қажет болған жағдайда -  түсініктемелер, оның ішінде Жеке сот 
орындаушыларының кәсіптік Ар-намыс кодексінің талантарын 
сақтамау мэселелері бойынша жеке түсініктемелер беруге;

8) иегіздер болған кезде аумақтық органға (бөлімге) экімшілік 
құқық бүзушьшық туріалы хаттама жасау үаіін материалдарды 
жіберуге;
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9) өзінің ьсәсіби біліктілігін үнемі артгырып отыруға;
9-1) өз қызметін жүзеге асыра бастағаннан бастап алты ай 

ішінде, кейіннен үш жылда бір рет атқарушылық іс жүргізу 
мәселелері бойынша Республикалық палата бекітетін 
бағдарламаларға сәйкес кэсіпіік, оның ішінде қашықтықтан оқудан 
өтіп тұруға;

9-2) лицензияның қолданысы тоқтатыла түрған немесе 
тоқтатылған не үзақ уақыт (бір айдан астам) болмаган жағдайда, 
өндіріп алушымен келісу бойынша атқарушылық іс жүргізу 
материалдарын басқа жеке сот орындаушысына міндетті түрде бере 
отырып, жеке сот орындаушыларының тиісті өңірлік палатасына 
хабар беруге;

10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 
көзделген басқа да міндетгерді атқаруға міндетті.

Атқарушылық іс-жүргізудің тәртібі мен әдістері
Сот актілерінің жэне басқа да органдардьщ актілерін 

орындаудың тэртібі мен әдістері азаматтар мен үйымдардың 
атқарушылық іс жүргізудегі күқықтарын жүзеге асыруда белгілі бір 
шектеулерді енгізеді, өйткені орындалу мақсатында белгілі бір 
мәжбүрлеу шараларын қолдану, негізінен, орывдалуға жататын 
заңдық актінің мазмүнына байланысты болады1. Айрықша
жағдайда атқарушьшық іс-жүргізудің тэртібі мен эдістеріі атқарушы 
қүжаттың сипатьша жэне иегізіне байланысты екендігін ескере 
отьірьш, Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік 
кодексіне жэне басқа нормативтік актілердің тиісті ережелеріне 
жүгіну қажет. ҚР Жоғарғы Сотының 2003 жылғы 11 шілдедегі № 5 
«Сот шешімі туралы» нормативтік қаулысының2 10 жэне 11- 
тармақтарында сот шешімдеріне қатысты шығарылған сот 
шешімінің істі шешуде түпкілікті шешім болып табылатынын атап 
өткен жөн, оның қарар бөлігінде, ақылға қонымды дэлелденген 
нақты жағдайлардан туындаған толық қорытынды болуы керек. 
Осыған байланысты, егер ол жарияланған болса (ҚР АПК 153-бабы) 
бастапқыда қойылған талап ретінде де, қарсы талапта да дәл сол

*Селезнев В.А., Пронякин А.Д. Атқарушылық өндіріс. Оқу-эдістемелік кешені. -  М.: Изд. 
центр ЕАОИ, 2009. -  С. 85-86

2ҚР Жшаргы Сотының 2003 жылғы 11 шілдедегі X» 5 «Сот шешімі туралы» нормативтік 
қаулысы (31.03.2017ж.өзгергулер мен толықтырулар негізінде) // ИПС Әділет



і опың қандай бұйрықтары нақты анықталуы керек екендігі нақты 
норсетілуі керек, онда тараптар үшін даулы күқық танылады. 
( чш ымен қатар, сот шешімі атқару барысында қиындық тудырмауы 
үшііі (ҚР АПК 241-бабы) үшін завда көзделген басқа да мәселелерді 
шсшуге рүқсат берілуі тиіс. Қойылған талаптардан толық немесе 
ішінара бас тартылған жағдайда, кімге қатысты және кімнің бас 
і аргқандығын дэл көрсеткен жөн.

Шағымдарды талап ету бойынша белгілі бір қүқықтық 
қатыластардың бар-жоқтығы немесе істе қатысушы адамдардың 
жеке құқықтары мен міндеттері туралы мәселе шешілген сэттен 
бастап, сот талапты қанағаттандырған кезде, қажет болған 
жағдайда, шешімнің қарар бөліғінде мұндай танудың заңцы 
салдарларын көрсетуге міндетті (мысалы, неке жарамсыз деп 
танылған жағдайда, некені тіркеу туралы куәліктің кұшін жою).

ҚР АПК-нің 245-бабына сәйкес сот шешімінің орындалуының 
белгілі бір тэртібі белгіленген жағдайларда, бұл шешімде 
көрсетіледі. Атап айтқаңца, мүлік мүліктік тұрғыдан берілсе, сот 
шешімі бойынша алынуы тиіс мүлік сот шешімін орындағанда (ҚР 
АПК 247-бабы) болмаған жағдайда, сотталушыдан қайтарылуы тиіс 
соманың мэнін көрсетіледі.

Сот шешімі қабылданғаннан кейін, жауагікер белгіленген 
мерзім аралығыңда тиісті іс-эрекеттерді жасамаған жағдайда, талап 
қоюшы жауапкердің есебінен тиісті эс-эрекеттерді жасай 
алатындығын сол шығарылған шешімде көрсете алады. Көрсетілген 
эрекеттерді тек жауапкер ғана жүзеғе асыра алатын жағдайда, сот 
шешімде сот шешімі орындалатын кезеңді белгілейді. ¥йым немесе 
алқалы орган мүлікті немесе белгілі бір соманы аударуға 
байланысты емес іс-эрекеттерді орындауды (сот шешімін 
орындауды) талап ететін сот шешімін белгіленген мерзімде 
олардың басшылары арқьшы орындауға міндетті1.

Шешімді неғізсіз себептермен орындамаған жағдайда, шешім 
қабылдаған сот немесе сот орындаушысы ұйым басшьшығына 
немесе алқалы органның басшысына заңмен көзделген шараларды 
(ҚР АПК 241-бабы) қолданады. Сот бірнеше талапкердің пайдасына 
шешім қабылдаған кезде сот олардың әрқайсысына қатысты қандай 
мөлшерде кімге тиесілі екенін немесе бірдей негізде бөлуді

'Баймолдина З.Х. ҚР Азаматгық процестік қуқығы: 2 томдық. Т.2. Оқулық -  
Алматы:КазПОА, 2001. -  С.98
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көрсетеді. Сонымен бірге сот бірнеше жауапкерге қатысты шешім 
қабылдаған кезде де, жауапкерлердің эрқайсысы сот шешімін 
қандай шамада орындауы тиіс екенін немесе олардың 
жауапкершілігі тең екендігін көрсетеді (ҚР АПК 233-бабы). Будан 
басқа, Казақстан Республикасы Жоғарғы Сотьшың «Балаларды 
тэрбиелеуге байланысты дауларды шешудегі соттардьщ өтініштері 
туралы»1 2000 жьшғы 28 сәуірдегі № 4 қаулысының 22-тармағына 
сәйкес қажетті жағдайларда соттар балаларды алу туралы істер 
бойынша. шешімдердің орындалу тэртібін, баланы бір адамнан 
екіншісіне ауыстыруды жеңілдететін шараларды қолдануды 
қарастырады (мысалы, балалар мекемесіне орналастыру).

Атқарушылық іс-әрекеттің орындалу тэртібі мен әдістері басқа 
да атқарушылық құжаттарда көрсетілуі тиіс. Мэселен, ҚР АІЖ-нің 
140-бабына сэйкес, сот буйрыгында жауанкерден немесе бюджеттен 
өндірілуге жататын барлық ақшалай сомалар,оның ішінде, талап 
қойылған мүлікке қатысты оның багасы көрсетіле отырып, егер 
заңда немесе шартта көзделсе түрақсыздық айыбы, сонымен қатар, 
бар болған жағдайда айыппұлдар мөлшері жэне мемлекеттік 
баждың мөлшерлері көрсетіледі. Кэмелетке толмаған балаларға 
алимент өндіру туралы сот буйрығында ҚР АПК-нің 140-бабында, 
көзделген мэліметтерден басқа, борышкердің туған күні мен 
туьшған жері, оның жұмыс орны, алимент толенетін эрбір баланың 
аты жэне ісүні, борышкерден ай сайын жиналатын төлемдер сомасы 
жэне оларды алу мерзімдері көрсетіледі. Сонымен бірге, 
атқарушылық қүжаттарда көрсетілген талантарды орындау тэртібі 
мен әдістері өзгеруі мүмкін (ҚР АПК 40-бабы). Бүл үшін 
атқаруші>ілық іс- әрекеттердің орындалуына кедергі келтіретін 
ерекше жағдайлар болуы қажет.

Орындау тэртібі мен әдісін өзгерту туралы бастамашылық сот 
орындаушысы тарапынан да, тараптар арқылы да жүргізілуі 
мүмкін. Бірінші жағдайда сот орындаушысы сотқа немесе атқару 
құжатын шығарған басқа орғанға атқарушылық іс-әрекеттің 
орындалу тэртібі мен эдісін өзгерту туралы өтінішпен жүгінуге 
қүқылы. Екіншісі - тараптар осындай өтіиішпен сот 
орындаушысына немесе тікелей сотқа жэне атқарушы қүжатты

'Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының «Балаларды тэрбиелеуге байланысты 
дауларды шешудегі сотгардың өтініштері туралы» 2000 жылғы 28 сэуірдегі № 4 қаулысы ( 
31.03.2017ж.өзгертулер мен толықтырулар негізінде) // ИПС Әділет
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беретін басқа органға жүгіне алады. Әдістемені жэне орындалу 
гортібін өзгерту үшін белгілі бір шектеулер бар - сот немесе басқа 
орган осы іс жүргізу әрекетін жүзеге асыруды көздейтін жаңа 
шешім қабьшдай алмайды.

Атқарушылық әрекеттер жасалатын жер мен уақыты
Атқарушылық эрекеттер жасалатын жер мен уақыты 

борышкердің - жеке түлға немесе заңды түлға екендігіне 
байланысты анықталады.

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 52-бабы 1-болігіне 
сэйкес, Атқарушьшық іс-эрекеттер үсынылған жері бойынша 
жүзеге асырыла отырып, атқарушылық қүжат борышкер жеке 
түлғаның тіркелген жері бойынша не оның түрақты түратын жері 
бойынша не жүмыс орны бойынша, сондай-ақ оның мүлкінің 
гіркелген жері не орналасқан жері бойынша үсынылады. Егер 
борышкер заңды түлға болып табылса, онда атқарушылық іс- 
эрекеггер ұсьшылған жері бойынша жүзеге асырыла отырып, 
атқарушылық құжат тіркелген жері не оның органының 
(құрылтайшысының) нақты орналасқан жері, сондай-ақ оның 
мүлкінің тіркелген не орналасқан жері бойынша ұсынылады. 
Заңды тұлғаның тұрақты жұмыс істейтін органы тұрған жер оның 
тұрған жері болып танылады. Заңды тұлғаның тұрған жері оның 
құрылтай құжаттарында почталық толық мекен-жайы жазылып, 
көрсетіледі. Үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда заңдьх тұлға 
нақты мекенжайының Бизнес-сэйкестендіру немірлерінің ұлттық 
тізіліміне енгізілген мекенжайыиа сэйкес келмейтініне сілтеме 
жасауға құқылы емес. Бұл ретте, үшінші тұлғалар заңды тұлғаға 
почталық жэне өзге де хат-хабарды Бизнес-сэйкестендіру 
нөмірлерінің ұлттық тізіліміне енгізілген мекенжайьша да, накты 
мекенжайына да жіберуге құқылы. (ҚР АК 39-бабы).

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 52-бабы 1-бөлігінде 
назар аударарлық бір жайт, борышкердің жалақысы мен басқа да 
табыстарынан жұмыс орны бойынша атқарушылық іс-жүргізу 
негіздерінің көрініс таппауы болып отыр. Бұньщ заңцы негізділігі 
де екіталай. Өйткені, борыппсердің «тұрғыльщты жері» жэне 
«мүліктің орналасқан жері» терминдері борышкердің жүмыс 
орнында толық орындалуын қамтымайды деп есептеуге экеліп 
соғады. Атқарушылық іс жүрғізу туралы заңның 52-бабында жеке
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түлғаның немесе заңды түлғаньщ қайсысы борышкер болып 
табылатындығьша қарамастан қолданылатын арнайы ережелер 
бекітілген. Бүл ережеге сәйкес, белгілі бір іс-эрекеттерді орындауға 
міндеттейтін атқарушы қүжаттарда қамтылған талаптар (белгілі бір 
іс-эрекетгерден басқасы) іс-эрекеттер орын алған жерде 
орындалуға жатады. Борышкерді шығаруға міндеттейтін, 
борьппкерді қайта жұмыс орнына орналастыруға байланысты жэне 
басқа да мысалдар негізінде атқарушылық құжаттар орындалуы 
мүмкін.

Борышкердің орналасқан жері, оның мүлкінің орналасқан жері 
жэне баланың тұрғылықты жері туралы ақпарат болмаған кезде 
атқарушылық әрекеттер орындала береді жэне сот орьшдаушысы 
соңғы белгілі тұрғылықты жері бойынша немесе борышкердің 
тұрғылықты жері бойьшша немесе резиденттің түрғылықты жері 
бойынша, борьппкердің орналасқан жері мен мүлкі бекітілгенге 
дейіншаралар қолданады.

Атқарушылық іс-эрекеттер жасалған жерде сот орындаушысы 
аудио-, фото-, бейнетіркеуді пайдалана алады, альшған материал 
кейіннен атқарушылық іс жүргізуге тігіле отырып, бұл туралы іс 
жүргізу құжатында белгі жасалады.Борышкерді белгілі бір іс- 
қимылдарды орындауға міндеттейтін атқарушы қүжаттардың 
орындалуьш сот орьшдаушысы мүндай эрекеттер орын алған 
жерде атқарады.1

Жекелеген атқарушылық эрекеттерді жасау жэне (немесе) 
мемлекегтік сот орындаушысының өкілеттігі қолдаішлмайтын 
аумақта мэжбүрлеп орындатудың жекелеген шараларьш қолдану 
қажет болған жағдайда, ол атқарушылық әрекеттерді жаса}? және 
(немесе) мэжбүрлеп орындату шараларын қолдануды тиісті 
мемлекеттік сот орьшдаушысына тапсыруға кұқылы. Тапсырма 
осы Заңның 10-бабына сәйкес мемлекеттік сот орьшдаушысынын 
қаулысымен ресімделеді жэне оны аумақтық бөлімнің басшысы -  
аға сот орындаушысы бекітеді. Егер атқарушылық іс жүргізуді 
орындау проңесінде борышкердің атқарушьшық кұжат ұсынылған 
мекенжай бойышпа жоқ болғаны, басқа экімшілік-аумақтық 
бірліктің аумағында екені анықталса:

'Селезнев В.А., Пронякин А.Д. Атқаруиіылық өндіріс. Оқу-адістемелік кешені. -  М.: Изд. 
центр ЕАОИ, 2009. -  С. 83-88
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1) мемлекеттік сот орындаушысы бұл туралы дереу каулы 
шығарады және оны шығарған кезден бастап үш жүмыс күнінен 
кешіктірмей атқарушьшық қүжат пен атқарушылық іс жүргізудің 
барлық материалдарыньщ көшірмелерін борышкердің жаңа 
і үрғылықты жері немесе нақты түратын жері, оның жаңа жүмыс 
орны, борышкер заңды түлғаның жаңа орналасқан жері бойынша 
мемлекеттік сот орындаушысына жіберіп, бүл туралы өндіріп 
алушыға хабарлайды. Атқарушылық қүжаттың көшірмесі 
атқарушылық іс жүргізуде қалады;

2) жеке сот орындаушысы атқарушылық қүжатты өндіріп 
алупіыға қайтаруға не онымен келісу бойынша тіркелген жері 
бойьшша борыпжердің жьшжымайтын мүлкін және (немесе) 
орналасқан жері бойынша өзге де мүлікті өткізу үшін өзінің 
аумақтық округінен тыс жерге шыға отырып, атқарушылық іс- 
әрекеттер жасауға қүқылы. Борышкердің, оның мүлкінің, 
орналасқаи жері анықталғаннан кейін сот орындаушысы:

1) егер борышкер, борышкердің мүлкі оиың өкілеттіктері 
таратылатын аумақта болса немесе мәжілісте көзделген мэн- 
жайлар болса, атқарушылық іс жүрғізуді жалғастырады. 
Атқарушылық іс жүрхізу туралы заңның 52-бабы;

2) егер борышкердің мүлкі оның өкілеттіктері оған жатпайтын 
аумақта болса жэне жэне осы бапта кезделгеи мэн-жайлар жоқ 
болса,Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 49-бабына сэйкес, 
мэжбүрлеп өндіріп алуды тоқтатады.

Жалпы ереже бойынша, сот шешімін немесе басқа 
юрисдикңиялық актіні орындау сот орындаушысының 
қүзыреттілігін белу аумағында жүзеге асырылатынын ескеру 
қажет. Алайда, егер сот орындаушысының өкілеттіктері 
қолданылмайтын аумақта белгілі бір атқарушылық іс-эрекеттер 
жасау жэне (немесе) орындалудың белгілі бір шараларын қолдану 
қажет болса, ол тиісті сот орындаушыларына атқарушылық іс- 
қимылдар жасауға жэне (немесе) мәжбүрлеп орындату шараларьш 
қолдануға нүсқау беруге қүқылы. Тэртіп сот орындаушысының 
шешімі бойынша 52-башың 3-тармағына сәйкес жасалады,заңға 
сэйкес оны аға сот орындаушысы бекітеді. Сот орындаушысы, егер 
Атқарушылық іс жүргізу туралы заңда жэне Қазақстан 
Ресцубликасының езге де заңнамалық актілерінде езгеше 
көзделмесе, өндіріп алушының арызы бойынша, 37-бапқа сай
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атқарушылық қркаттың негізінде атқарушылық іс жүргізуді 
қозғайды.

Осы тапсырманың орындалу мерзімі ішінде негізгі 
атқарушылық іс жүргізу тоқтатыла тұруы мүмкін.

Егер атқарушы қүжатты ресімдеу барысында борышкердің 
тұрғылықты жері өзгерсе, оның тұрғылықты жері немесе 
қайтарылуы мүмкін борышкердің мүлкі оның бұрынғы орнында 
болмағаны анықтапса, сот орындаушысы заңның 52-бабы бойынша 
атқарушылық іс жүргізуді Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тэртіппен жалғастыра береді немесе 
арнайы аісті толтырады жэне атқару ісін аяқгауды жүзеге асырады.

Атқарушылық іс жүргізу аяқталғаны туралы сот 
орындаушысының қаулысы көшірмесі, осы қаулы шығарылған 
күннің келесі күнінен кешіктірілмей материалдар ҚР ӘМАІЖ жэне 
оның аумақтық департаменттеріне, аумактық органға жіберіледі 
хабарлама кредитордың, борышкердің тұрғылықты немесе 
мүліктің жаңа орналасқан жері бойынша борышкердің орны, басқа 
да атқару парағы берілген орган немесе лауазымды тұлғаның 
тұрғылықты жері бойынша жіберіледі. Атқарушы құжаттың 
көшірмесі орындалатын атқарушылық іс жүргізуде қалады.

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот актілерін 
орындау департаментінің лауазымды тұлғалары атқарзшіылық іс 
жүргізудің барынша толық жэне дұрыс орындалуы үшін сот 
орындаушыларының бір бөлімшесінен екінші бөлімшесіне 
орындауға (соның ішінде атқарушьшық іс жүрғізуді бастау 
сатысьшда) атқаруға байланысты іс жүргізуді беруге құқылы, 
сонымен бірге атқарушы қүжатты берген басқа орган немесе 
лауазымды адамдар да құқылы.

Сот орындаушыларының бір аумақтық органынан 
атқарушылық іс жүргізуді басқа бір органға ауыстыру туралы 
шешімді аға сот орындаушысы қабылдайды. Аталған шешім оны 
шығарған күннен кейінгі күннен кешіктірмей тиісті сот 
орындаушысының орнын толтырушы, борышкер, сондай-ақ сотқа, 
басқа органға немесе атқарушы құжатты берген лауазымды адамға 
жіберіледі. Аға сот орындаушысы аталған шешімді алғаннан кейін 
тиісті атқарушылық өндірісті жүзеге асыратын сот 
орындаушысына бұл туралы дереу хабарлайды. Сот орындаушысы 
мәжбүрлеп орындатуды Атқарушылық іс жүргізу тураиы заңның
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49-бабында белгіленген тэртіппен аяқтайды. Сот
орындаушыларының бір аумақтық органьгаан сот
орындаушыларының басқа органына берілген атқару ісін 
жүргізуіне сәйкес, сот орындаушысы оның өкілеттіктері 
жатпайтын аумақта атқарушылық іс-шараларды орындауға және 
мәжбүрлеу шараларын қолдануға қуқылы.

Басқа органға берілген атқарушылық іс жүргізуге сәйкес сот 
орындаушысы атқарушылық іс-қимылдарды жүзеге асырады және 
мәжбүрлеу шараларын қолданады:

1) Қазақстан Республикасының аумағында - аға сот 
орындаушысының келісімімен;

2) аумақгық бөлімшенің шегінде - сот орындаушысыньщ 
келісім бойынша. Егер сот орындаушысы өз қүзыретіне кірмейтін 
аумақта атқарушылық іс-шараларды орындауға жэне мэжбүрлеу 
шараларын қолдаиуға уэкілетті болса, осы аумақтағы сот 
орындаушысы сот орындаушысына атқару қүжатын ресімдеуге 
көмектеседі.

ҚР ӘМ АІЖ аумақгық органдарының атқарушылық іс- 
эрекеттерін орындау орны туралы дауларға жол берілмейді.

ҚР Әділет Министрлігінің 2014 жылғы 7 наурыздағы № 97 « 
Кеңсе жүмысының ережелерін бекіту туралы»1 бүйрығы сот 
орындаушыларының басқа бөлімшесінің аумағьша мәжбүрлеп 
орьшдату жүргізілген жағдайда корсетілі ен тэртіппен жэне негізде 
«Атқарушылық іс жүргізу жэне сот орындаушыларының мэртебесі 
туралы» ҚРЗ-ның бабына сәйкес, тиісті қаулы қабьшдайды оны аға 
сот орындаушысы бекітіп, атқарушы қүжаттардың есеп 
журналында, атқарушы қүжаттардың жэне статистикалық 
карточкалардың жазбаларында жазылады.Атқарушылық іс 
жүргізуді қабьшдаушы сот орындаушысы тиісті материалдарды 
алғаны туралы жазады. Атқарушылық іс жүргізуді беру негізі сот 
орындаушысының актідегі жеке қол қоюы арқылы немесе пошта 
арқылы арнайы хат жөнелтілімі негізінде жасалады.

Сот орындаушысының атқарушылық іс жүргізуді беру туралы 
шешімі сот орындаушыларының жіберуші жэне қабылдау 
бөлімшелерінің атауларын міндетті түрде көрсете отырып 
жасалады; сандар; инвестшщялық шот бойынша атқарушылық іс

'ҚР Әділет Министрлігінің 2014 жылғы 7 наурыздағы № 97 « Кеңсе жұмысьшың 
ережелерін бекіту туралы» бұйрыгы //ИС «Параграф»
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жүргізу парақтарының саны; борышкер мен қайтарушы туралы 
ақпарат; атқарушылық іс жүргізуді беру күні; қүжаттарды жіберген 
жэне қабылдаған сот орьшдаушыларының тегі, аты-жөні мен 
қолтаңбалары, поштага күжаттарды (пошталық түбіртекті қоса 
отырып) жіберген кезде пошта деректемелерінің барльвғы толық 
көрсетіледі.

Атқарушылық іс жүргізуді қабылдайтын аумақтық органда 
жаңа нөмір тағайындалады.

Сот орындаушысы атқарушылық қүжаттарды орындау 
барысында мүндай қажеттілік туындаған жағдайда оның 
функциялары қолданылмайтын аумақта атқарушылық іс- 
әрекеттерді жүзеге асыра алады.

Қорытынды атқарушылық эрекеттерде жаңа ережелердің бар 
екендігін ескерте кеткен жөн. Осылайша, бір борышкерге қатысты 
басталған мүліктік сипаттағы бірнеше атқарушылық іс жүргізу, 
сондай-ақ бір өндіріп алушы пайдасына біріктіріл бірнеше 
борышкерге қарсы атқарушылық іс қозгалады.

Егер бір борышкерге немесе бірлесіп жалдағаны үшін бірнеше 
борышкерге қатысты атқарушылық қүжаттар Қазақстан 
Республикасы Әділет министрлігінің АІЖ аумақтық органдарының 
болімшелеріне берілсе, онда оларға сот орындаушыларының 
бөлімінде қорытынды атқарушылық іс жүргізіледі. Мүндай 
атқарушылық іс жүргізуді бақылауды сот орындаушысы жүзеге 
асырады немесе қорытынды атқару ісін жүргізу орны бойынша 
оның орынбасарларының біріне жүктеледі. Келіп түске атқару- 
шьшық қүжат борышкердің мүліктік талаптарына сай болса және 
басқа аумақтық органдардың қарауы мен қорытынды атқаруға 
жатса, атқарупіылық іс-жүргізу қорытынды атқаруды жүргізген сот 
орындаушысына беріледіжәне ол атқарушы қүжатты берген 
борышкер, сот, басқа орган немесе лауазымды түлғаларға хабардар 
етіледі.Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 52-бабында 
белгілеиген тәртіппен атқарушылық іс-эрекеттер мен мэжбүрлеп 
орындату шараларын сот орындаушысы өзіне тиісті аумақтарда 
ғана жүзеге асыра отырып, қорытынды атқарушылық іс- 
эрекеттермен іс-жүргізуді тоқтатады. ҚР Әділет Министрлігі АІЖ 
қорытынды атқарушылық іс жүргізу туралы ақпаратты қамтитын 
деректер банкін қүрады.
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Лтқарушылық әрекеттер жасалатын уақыт.
Атқарушьшық әрекеттер жұмыс күндерінде сағат алтыдан 

жиырма екі сағатқа дейін жасалады. Атқарушылық эрекеттерді осы 
піскте жасаудың нақты уақьпъін сот орьшдаушысы белгілейді. 
Д гқарушылық іс жүргізу тараптары атқарушылық эрекеттер 
жасаудың өздеріне қолаіілы уақытьш үсынуға құқылы.

Атқарушылық іс жүргізу уақыты белгіленген мерзім ішінде 
аяқталуы мүмкін,сондықтан сот тәжірибесінде оған сэйкес сот 
орындаушысының талаптарын орындауға нақты мүмкіндіктің 
жоқтығы туралы борышқордың дәлелдері келтірілген 
жағдайда,егер іс бойынша мэлімдемесі болмаса, борышқордың 
жүмыс беруші белгілеген мерзімде қарызды етеу туралы қандай да 
бір іс-эрекеттер жасағаны туралы хабардар етіліп,жүмыс 
істемейтін мерекелерге байланысты сот орындаушысы белгілеген 
мерзімде негізсіз болып табылады.

Іс-әрекеттердің жедел орьшдалуы үшін атқаруінылық іс~ 
шараларды орындау мерзімдерін белгілеудің ерекше ережелері 
кезделеді. Демек, атқарушылық іс-әрекеттерді орьшдау жэне 
заңмен немесе өзге де нормативтік қүқықтық актілермен 
белгіленген, сондай-ақ жүмыс күндерінде 22-ден 6 сағатқа дейінгі 
жұмыс істемейтін күндерге міндетті түрде орьшдалу шараларын 
қолдану, шүғьш емес жағдайларда ғана жол беріледі, соның ішінде:

1) азаматтардың өмірі мен денсаулығына қатер тендіру;
2) атқарушы құжатта қамтылған талаптардың сайлауды 

мемлекеттік органдарға жэне жергілікті өзін-өзі басқару 
оргаидарымен жургізуге: байланысты орындалуіл;

3) атқарушы құжадта қамтылған талаптардың орындалуы 
соттың талапты қамтамасыз ету туралы шешімінің орындалуын 
білдіреді;

4) борышкердің мүлкіне тез зақым келтіруте жол берілмейді.
Атқарушылық іс-қимылдарды орындаудың ерекше

ережелерінің айрықша сипаты осы жағдайларда атқарушьшық іс- 
эрекеттер мен атқарушьшық шараларды қолдану үшін сот 
орындаушысы жазбаша түрде аға сот орьшдаугаысыньщ рүқсаты 
туралы ҚР ӘМ АІЖ-ге дереу хабарлайды.
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2. Атқару санкциясы, оны өндіріп алудьщ тәртібі

Атқарушы санкция -біздің заңнамамызда жэне атқарушы 
қркаттардың міндетті түрде орындалу тэжірибесінде борышкердің 
сот орындаушысы белгілеген атқарушы құжаттардьщ талаптарын 
негізсіз себептермен орындамауы салдарынан туындайтын мүліктік 
жауапкершілігі болып табылады. Оның мақсаты — атқарушы 
құжаттьщ ерікті түрде орындалуын қамтамасыз ету болып 
табылады. Атқарушылық қүжатты өз еркімеи орындамағаны үшін 
атқарушы санкция жаза түрінде қарастырылуы мүмкін. Ол тек бір 
рет - сот орыңдаушысының бірінші мэжбүрлі іс қағазын алған кезде 
ғана орындалады («Атқарушылық іс жүрғізу туралы» Заңның 124- 
бабы).

Сот орындаушысы белгілеген мерзімде, борышкер дәлелсіз 
себеитермен атқарушы күжатты орындамаған жэне сот 
орындаушысына дәлелдеме бермеген жағдайда ғана, борышкердің 
атқару санкциясын орындау заңды больш табылады, орындау, яғни, 
еңсерілмейтін күш эсері салдарынан мүмкін емес екенін осы мэн- 
жайлар бойынша ерекше, сондай-ақ қайталанбайтын жағдайлар, 
бірақ сонымен бірге іс жүргізу туралы заңда қандай да бір мэн- 
жайлар жэне кез-келген жағдайларда қарастырылмайды, бүл 
борышкерді белгілі бір уақыт ішінде атқарушы қүжат талалтарына 
сай келмеуге мүмкіндік береді.

Біріншіден, бүл мәжбүрлеу күші, сондай-ақ сот 
орындаушысының әрекеттерін кейінге қалдыруға, сот актісін 
немесе басқа органның актісін орыидау мерзімін үзарту немесе 
бөліп беру жоспарын, оны орындау тэртібін, сондай-ақ 
атқарушылық іс жүргізудің міндетті жэне факультативті түрде 
тоқтатылуьша экелетін жағдайлар.

Екіншіден, сот орындаушысының ерікті түрде немесе дереу 
орындау туралы ұсынысымен атқарушьшық іс қозғау туралы шешім 
қабылдауы туралы борышкердің уақытында келуі ақиқат себеп 
ретінде қарастьфылуы тиіс.

Үшіншіден, эрине, дэлелді себеп - бұл орьшдау үшін 
қарастырылған кезеңде борышкердің мекемесінің шоттарындағы 
ақшаның болмауы. Қазақстан Республикасының Азаматтық 
кодексінің 105-бабьша сэйкес мекеме өзінің міндеттемелері 
бойьпшіа өз міндеттемелерін ғана орындай алады.
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Егер мекеме құрьштай кұжаттарьша сәйкес табысты ендіретіи 
кмчметті жүзеге асыру құқығына ие болса, онда осы кірістерден 
сигып алынған мұлік ұйымның дербес тэртібіне орнапастырылады 
жоис жеке баланста көрсетіледі. Бұл жағдайда шоттарДағы 
қпржының жетіспеушілігіне байланысты агқарушы құжатты
і алаптарын орындамау негізді себеп болып табылмайды және 
орындау жазасын тудырады1.

Жұзеге асырудың негізді себегітері сот аігтісін немесе басқа 
оргалньщ актісін (Атқаругшылық іс жұргізу тураііы заңның 40-бабы) 
морзімін ұзарту немесе атқарушы органның қайтару үшін орындау 
шарапарын тоқтата тұру үшін негіз болып табылады (Атқарушылық 
іс жүргізу туралы: заңның 42-бабы( Атқарушылық іс жүргізу туралы 
•тңның 48-бабы).

Сот орындаушысының орындамаудьщ негізді себептерін 
тоқтату (тоқтату, жою) ісүнін сот орындаушысы ерікті түрде 
орындауға ұсынған уақыт кезеңінің басталуы ретінде қарау керек, 
содан кейін атқарушылық жазаны міндетті түрде орындау мүмкіи.

Құқық қорғау құжатын негізсіз себептермен орындамаған 
жағдайда, осы құжатты ерікті түрде орьшдағаны үшін белгіленген 
мерзімде сот орындауівъісы мәжбүрлеп орындату туралы шешім 
шығарады.

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 124-бабьша сэйкес 
мүліктік даулар бойьшша атқару санкңиясы атқарушылық құжатга 
көрсетілген айыппұл сомасынан немесе борыіікерден қайтарылған 
мүліктің қүнынан есептеледі.

Мүліктік емес сипаттағы атқарушыльщ құжаттарға сэйкес, 
атқарушы санкңия заңда белгіленген мөлшерде алынады.

Осылайша, санкңия қолданысқа енгізілмеген мүлікке меншік 
құқығының атқарушылық құжаттары бойынша заңды тұлғалардан 
алынатын соманьщ немесе мүлік құнының он пайызы немесе жеке 
тұлғалардан он айлық есеп айырысу керсеткішіне жэне мемлекетгің 
жиырма айлық есептік корсеткішіне мемлекеттік кірістен алынады.

Борышкердін бас тартуы жағдайында мемлекетгік сот 
орындаушысы борышкерден мәжбұрлеп өндіріп алу туралы 
санкңияны қалпына келтіру туралы шешім негізінде күшіне енеді.

] Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполі-штеяьное производство. М.: Эк.смо. 2009. -  С.233-234
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Іс бойынша санкция қолданылмайды, егер:
1) мәжбүрлеп орындауга мэжбүрлеу қүжаты берілгенге дейін 

борышкер атқару қүжатын толық көлемде орьшдайды;
2) атқарушы қүжатқа сәйкес жиналган соманьщ он пайызы 

мөлшерінде өтелуге тніс санкция бір айлық ееептік керсеткіштен 
кем;

3) мемлекеттік борышкер болып табылады.
Атқару санкциясы республикалық бюджетке аударылады.
Тыйым салынған жағдайда сақтандыру шарты бойынша 

борышкерге толық көлемде қайтарылады:
1) сот актісі, негізінде атқарушылық қүжатты берген басқа 

органныц немесе лауазымды адамның актісі;
2) атқарушы қүжат;
3) сот орыңдаушысының атқарушылық санкциясы туралы 

нүсқам шешімі1.
Борышкер сотқа сот орындаушысының шешімін күшін жоюга 

немесе оны үзарту туралы талап қоюға, оның мөлшерін азайтуға 
немесе мэжбүрлеп орьшдату туралы шараларды орындаудан 
босатуға мәжбүрлеу туралы сот шепгіміне шағымдануға қүқылы.

Қарағанды облыстық сотының эділет басқармасында бірыңгай 
сот практикасын эзірлеу туралы Консультативтік кеңестің 2013 
жылғы 12 шілдедегі №182сот шешімдерінің орындалмауына 
байланысты айыппүлдар мен өндіріп алу туралы санкцияларды 
қолдануға қатысты заңнаманы қолдану мэселелері талқыланды.

Сәйкесінше Атқарушылық қүжатты орыпдамағаны үшін 
атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 25-бабында борышкер 
экімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

Айыптау барысында айыптаушы атқарушы қүжатта көрсетілген 
эрекеттерді орындауға міндетті емес.

Сот орындаушысы мүліктік снпаттағы атқарушы қүжаттың 
талаптарын уақытында орьшдамаган жағдайда, сот орындаушысы 
атқарушылық іс жүргізуді тоқтатқан сэттен бастап, борышкерден 
өндіріп алудан түскен кірісте өсім сомасының 0,1% мелшеріндё 
немесе кешіктірілген эрбір күн үшін берілетін мүліктің қүнындағы

"Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство. М.: Эксмо. 2009. -  С.235
2Қараганды облыстық сотыньщ зділет басқармасьшда бірыңғай сог практикасын эзірлеу 
туралы Консультативтік кеңестің 2013 жылғы 12 шілдедегі №18 сот шешімдерінің 
орындалмауына байланысты айыппұлдар мен өндіріп алу туралы санкцияларды қолдануға 
қатысты заңнаманы қолдану мэселелері жөніндегі ақпараттық хаты
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ін Імиүлды жүргізу атқарушылық іс басталған сәттен бастап сотқа 
' н |>у үхпіи жібереді.

3. Атқарушылық іс-қимылдарды орындау шығыны

А гқаруиіылық іс бойынша шығындар заңда көзделген сот жэне 
іхго де актілерді мәжбүрлеп орындауына байланысты туындайтын 
іқшалай шығындар болып табылады.

Атқарушылық іс жүргізуде тараптар эр түрлі шығьшдарға ие
• >олуы мүмкін. Оларды :асүзеге асыру қажеттілігі, эдетте, тараптарға 
гоуслді емес, объективті себептерге байланысты туындайды. 
Мысалы, жинақталған соманы жөнелтушіге поштамен аудару 
(пудару) бойынша жүмсалған шығындар. Кейбір жағдайларда, 
агқарушылық іс бойынша шығындар қолайсыз процессуалдық 
салдары (орындаушы санкциялар жинағы) түрінде сашсция 
ироцессуалдық жауапкершілік түрі ретінде борьпшсердің қарсы 
м інез және актіге байланысты болуы мүмкін. Шығыстар 
институгының негізгі функциясы міндетті түрде атқарылуына 
байланысты мемлекеттің шыгындарын өтеу больш табылады. 
Қосымша функция ретінде, борьшікердің заңсыз әрекетін 
болдырмау функциясы аисарушылық іс жүргізудегі тапаптарды 
сақтамағаны көрінеді. Жалпы ереже бойынша, атқарушыльюк іс 
жүргізу бойьшша шыіъістардьт төлеу міндеітемесі тараптармен 
(қайтарушы және дебитор) анықгалады. Алайда, айрықШа
жағдайларда, мысалы, 1-бөліктің 1 жэне 2-тармақтарында 
белг'ілепген негіздер бойынша аткарушылық іс жүргізу тоқтатылған 
жағдайда, Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 47-бабында 
атқарушылық іс-эрекетгерге жүмсалған шығывдар республикалық 
бюджеттің есебіне алынады (Заңның 114-бабының 2-бөлімі).

Атқарушылық іс бойынша шығыстар атқарушылық іс- 
шараларды орындауға жүмсалатын шығындардан түрады. Ең соңғы 
заңнамалық өзгерістер атқарушьшық іс жүргізудегі шығындардың 
бір түрі ретінде атқарушылық санкцияның мэнін аньпстауға эсер 
еткен жоқ, жэне заңнамальгқ технологиялар түрғысынан 
атқарушылық іс жүргізу ережелері 12-тарауда «АткдруШылык іс- 
зрекетгердің орындалу шығындары» болып табылады.

Әдетте, талап қоюшылардан алынатын мемлекеттік баж 
салығынан айырмашьпіығы, сақтандыру шарты қарыз таралтан -
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қарсы тараптан алынады. Атқару санкциясы атқарушылық іс 
жүргізуде мемлекеттің шығыстарын өтеуге арналған, сондықтан 
атқару санкцияларының 10% -ы республикалық бюджетке 
аударылады. Құқық санкциясын сот орындаушысы Қазақстан 
Республикасы Конституциясында көзделғен мерзім аяқталғаннан 
кейін белгілейді. Атқарзшіылық іс жүргізу туралы заңның 125-бабы 
(сот орындаушысының шешімі дереу орындапуы туралы 
атқарушылық іс қозғау туралы шешім қабылдаған сәттен бастап 
ерікті орындау үшін белгіленген мерзім өткеннен кейін).

Мерзімді төлемдерді толемегені үшін сақтандыру шарты әрбір 
қарыз сомасынан бөлек есептеледі және өтеледі.

Борышкердің осы келісімде белгіленген тэртіппен күқығы бар. 
Заңның 124-бабы сот орындаушысының шешімін орьшдаудан бас 
тарту туралы сот шешіміне шағымдануға, оның мөлшерін қысқарту 
немесе оның мөлшерін азайту туралы немесе жазалау шараларын 
орындаудан босату туралы талаппен сотқа жүгінеді.1

Сот атқарушылық қүжатты орындамағаны, борышкердің 
мүліктік жағдайын, басқа да елеулі мэн-жайларды орындамағаны 
немесе атқарушылық ықпал ету шараларьш жинауды кешіктіру, 
сондай-ақ оның мөлшерін азайту туралы, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген соманың 
төртген бірінен аспайтын мөлшерде борышкердің кінэсінің 
дәрежесін ескере отырып, қүқығы бар. Заңның 124-бабының 
орындалуын қадағалау туралы. Азаматтық заңмен белғіленген 
міндеттемені бүзғаны үшін жауапкершілік үшін негіздер болмаған 
кезде сот борышқорды мэжбүрлеп ондіріп алу туралы жазадан 
босатуға құқылы.

Сотга көрсетілген істерді қабылдайтын жағдайда. Өтініштің 
немесе талаптың орындалуын қадағалау туралы заңның 124- 
бабында соттың шешімі күшіне еигеннен кейін атқару жазасы 
тоқгатыла түрады. Соттың толық немесе ішінара қанағаттандыру 
туралы шешімі дереу орындалуга жатады.

Сот қолданыстағы санкциялардың мөлшерін азайтқан кезде сот 
приставының атқару санкциясын қалпына келгіру туралы шешімі 
тиісінше түзетілген болып саналады. Бүл жағдайда, борышқордың

"Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: В двух 
томах. Т.2. Учебник. — Алматы: КазГЮА, 2001. -  С. 120
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үстіиен ақшалай қараясат жиналғаны қайтарылады. Айыпкерлік 
жи іа ретінде айьшпұл ретінде әкімшілік а:азалау шарасының 
прекшеліктеріне тэн: құқық бузупаъшық жасалған жағдайда
ііііыпталушы уәкілетті лауазымды тулғаның шешімі бойынша 
шцмен белгіленген, бекітілген ақшалай кұндылығы бар жэне 
рсспублшсалық бюджетке есептелетін ақшалай құндылығы бар 
скенін атап өткен жөн. Осыдан шығатьшы, экімшілік сипаттағы 
жазалау шарасы ретінде, атқарушылық ықпал ету шарасы Қазақстан 
1'еспубликасының Конституциясының тшіаптарына сәйкес келуі 
гиіс, ол осындай жауапкершілік шараларына жүктеледі.

Сотта атқару санкцияларының көлемі қысқартылуы мүмкін 
иемесе борьппкер жалпы алғанда атқарушылық жазаны төлеу 
жөніндегі міндеттемеден босатылуы мүмкін.

Сот жауапкершілігінің мүндай түрін колданған кезде, сот 
борышқордың кінэсін жеңілдететін жағдайларды, сондай-ақ белгілі 
бір дэлелді себептердің болуын ескеруі керек. Сонымен қатар, 
жарамды себептерді тым кең түсіндіруге болмайды. Бүл мағынада 
срікті орындау мерзімі гүсінікті. Мысалы, борышкердің 
шоттарындағы қаражаттың жетіспеушілігі, сондай-ақ қолда бар 
қаражатты басқару қабілетінің жоқтығы, ал борышкердің өз еркімен 
атқару қүжатын орындау жөніндегі іс-әрекеттері туралы ақпарат 
үсынылмайды, олар атқарушылық қүжатгы орындамаудың негізі 
больш табылмайды сот орындаушысьшың тағайындалған мерзімі.

Сондай-ақ, бүрын белгіленген тэжірибеге сэйкес орындаудың 
жеке сот орындаушысы шеңберінде орындау жазасын орындау 
мүмкін еместігін ескеру керек. Осылайша, мынаны айта кету керек: 
істің материалдары орындаушьшық атқарушы органның атқару 
қүжатьш кері қайтарып алуға байланысты неғізгі атқарушылық іс 
жүргізуді тоқтату туралы шешім қабылданғандығын жзне жеке 
өндірістің өзіндік өндірісі шеңберінде жазалау шараларын 
қолдануға жол берілмейтіндігін, Қазақстан Республикасьшың 
Жоғарғы Соты сот орындаушысының банктердегі шоттардағы 
ақшақаражаты есебінен борышкерден санкцижны қалпына келтіру 
туралы қаулы шығару туралы заңсыз эрекеттерін жариялайды.

Бірақ Атқарушылық іс жүрғізу туралы заңның 4-белімі 37- 
бабында сот орьшдаушысының атқарушылық іс жүргізуді жүзеге 
асыру ншғындарын отеу туралы, атқарушылық іс жүргізу жэне сот 
орындаушысының атқарушьшық қүжаттарды орындау кезіиде
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енгізген айыппұлдарды өндіріп алу туралы атқару құжатьш міндетті 
түрде орындау процесінде жасаған атқарушылык іс жүргізуді 
бастаудың негізі көзделген. Атқарушылық іс-қимылдарды
орындау үшін шығыстар оларды ұйымдастыру жэне бюджет 
қаражатын, атқарушылық іс жүргізу тараптарының қаражатын, сот 
орындаушысының орындау процесінде тартқан басқа тұлғаларға 
жэне үйымдарға жұмсалады.1

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 1 ІЗ-ші бабы 2-бөлімне 
сәйкес,атқарушылық іс-қимылдарды орындауға жұмсалған 
шығындарға қатысты мыналар жұмсалған қаражат қүрамына кіреді:

1) борышкердің мүлкін анықтауға, қарауға, бағалауға;
2) борыткер мүлкіне тізімдеме жасауды жэне тыйым салуды 

ұйымдастыру мен өткізуге, мұндай мүлікті тасымалдау мен 
сақтауға;

3) тыйым салынған мүлікті өткізуді үйымдастыруға;
4) белгіленген тәртіппен атқарушылық әрекеттер жасауға 

тартылған аудармашыларға, мамандарға жэне басқа да адамдарға 
ақы төлеу

5) өндіріп алынған сомаларды өндіріп алушыға почта арқылы 
аударуға (жіберуге) 6) өндірігі алынған соманы қолма-қол ақшаны 
бақылау шотьюан жэне ағымдағы шоттан беруге байланысты банк 
шығыстарына;

7) борышкерге іздеу салуға;
8) өндіріп алушының аванстық жарнасына;
9) атқарушылық әрекеттерді жасау кезінде сот орындау- 

шысының қалалық, қала маңындағы жэне жергілікті қатынастағы 
(таксиден басқа) қоғамдық көліктің барлық түрлерінде жол 
жүруіне, оның ішінде жеке сот орындаушысының іссапар 
шығыстарын төлеуге;

10) атқарушылық құжатты орындау процесіндегі басқа да 
қажетті әрекеттерге;

11) сот орындаушысы орындау процесіне тартқан адамдардың 
өзге де сыйақыларына жұмсалған қаражаттар жатады.

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 113-бабы толық емес, 
бірақ кеңінен түсівдірілуге жатады, өйткені атқарушы құжаттың 
орындалу барысында басқа қажетті атқарушылық іс-қимылдар
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< игі <ілуі мүмкііі. Оның заңды сипатьша жэне мақсаттарына сәйкес 
іггқарушылық іс-әрекеттерді орындау шығыкдары іс бойынша сот 
қпрауына байланысты шығыстар институтына үқсас (Қазақстан 
1‘еспубликасының Азаматтық проңестік кодексінің 108-бабы). 
А гқарушылық іс жүргізу барысында атқарушылық іс-әрекеттерді 
орі.шдауға жүмсалатын шығыстар болуы мүмкін болған жағдайда, 
.іргүрлі сот актілері ғана емес, сондай-ақ заңмен қарастырылған 
(іасқа да юрисдикциялық актілер(атқарушылық іс жүрғізу туралы 
іаңның 9-бабы) жүзеғе асырылады, бүл шығындардың осы түрі 
қазірғі заманғы азаматтық процеске бөлінбейді.

Енді атқарушыльщ іс жүрғізу тэуелсіз заң саласы ретінде 
қаралуы мүмкін болған кезде, ҚР ҚПК-нің орындалуымен 
байланысты шығындар нормаларының болуы артық болып көрінеді, 
ойгкені бұл мәселені атқарушы сот ісін жүргізу туралы заңнаманың 
тиісті ережелерін қүқықтық реттеу үшін жеткілікті.

Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 114-бабьщца 
атқарушылық іс-әрекеттердің орындалуына жүмсапатын 
шығындарды өтеу тәртібі көзделген.

Атқарушылық іс-шараларды орындауға жұмсалған шығыстар 
борышкерден осы шығыстарды тартқан адамдардың немесе 
үйымдардың пайдасына алынады. Атқарушылық құжаты
шығарылған актіні жоюға байланысты атқарушылық іс жұргізу 
тоқтатылған кезде атқарушы іс-шараларды орындау үшін шығыстар 
республикалық бюджет қаражаты есебінен отеледі.

Өтеуді орындаушьшы өндіріп алу туралы атқарушы құжатты 
орындаушыда ұстап беру туралы атқарушы құжаттарды ресімдеу 
кезінде қайтару жәие қайтару туралы актіні орындаушыдан негізсіз 
бас тартқан кезде, егер оның әрекеті немесе әрекетсіздігі 
орындалуды болдырмаса, атқарушы эрекеттерді орындауға 
жұмсалған шығыстар өндіріп алушыдан алынады.1

Ащарушылық іс-әрекеттерді орындауға жұмсалған 
шьшыстарды өтеу жэне шығынға үшыраған органға немесе тұлғаға 
мемлекеттік мекеме сотьшың шешімімеи аумақтық органньщ 
басшысы - аға сот орындаушысы немесе жеке сот 
орындаушысының шешімі және шығындардың бар екендігін 
растайтын құжаттар негізінде жүргізіледі. Борышкер ж язялян 
өлшемін немесе босатуды азайту айыппұлдар мерзімін кейінге
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қалдыру немесе бөлу үшін шығындарды талап етуге агқарушы іс- 
шаралар комиссиясының қалпына келтіру үшін сот орындаушысы 
сотқа жүгінуге қүқылы. Атқарушылық іс-зрекеттердің
орындалуына арналған шығыстар атқарушылық іс жүргізу 
шығындарын есептеу эдістемесіне сэйкес есептеледі.

Атқару шығындарын есептеу әдісгемесі Әділет министрінің
2014 жылғы 13 ақпандағы № 581 бүйрығымен бекітілген жэне осы 
тарауда баяндалған:

1. Ж алпы ережелер
1. Осы атқару ісін жүргізу шығындарын есептеу эдістемесі 

(бүдан эрі - Тэртіп) 2010 жылғы 2 сәуірдегі «Атқарушыльщ іс 
жүргізу жэне сот орындаушыларының мэртебесі туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңьшьщ 114-бабы 6-тармағына сэйкес эзірленді 
жэне атқарушылық іс жүргізу шығьшдарын анықтау үшін 
пайдаланьшады. 2. Атқарушыльщ іс бойынша шығыстар оларды 
үйымдастыруға жэне бюджет қаражатын, атқарушылық іс жүргізу 
тараптарының қорларын, сот орындаушысының орындау 
проңесінде тартқан басқа түлғаларға жэне үйымдарға жүмсалады.

2. Атқарушылық іс жүрғізу шығындарыньщ түрлері
3. Атқарушьшық іс-қимылдарды орындауға арналған 

шығыстарға мьшалар:
1) борышкердің мүлкін айқындау, тексеру, бағалау;
2) борышкердің мүлкін түгендеуді үйымдастыру жэне жүргізу 

жэне мүкдай мүлікті сақтау;
3) үсталған мүлікті өткізуді үйьмдастыру;
4) аудармашыларға, мамандарға және белгіленген тэртіппен 

тартьхлатын өзге де түлғаларға атқарушылық іс-эрекеттер жасау 
үшін ақы төлеу;

5) жинақталған сомаларды жөнелтушіге почта арқылы аудару 
(аудару);

6) ақша қаражатының кассалық жэие ағымдағы шотынан 
өтелген сомаларды жинауға байланысты банк шығындары;

7) борышкерді іздеу;
8) коллектордың аванстық төлемі;
9) қоғамдық көліктің барлық түрлеріне - қалалық, қалалық жэне 

жергілікті коммуникаңияларға (таксиді қоспағанда), сот
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нриставтарының іссапар шығыстарын төлеуді қоса алғанда 
атқарушылық іс-әрекеттерді орындау кезінде сот орындаушысының 
жол жүруін;

10) атқарушылық құжатгы орындау процесінде басқа да қажетті 
іс-әрекеттер;

11) сот орындаушысының орындау процесіне қатысатын 
түлғаларға басқа сыйақы.

3. Аіқару әрекеттерін жасауға байланысты шығындар

Сот орындаушысьгаа есептеледі:
1) хаттарды (хабарламалармен ресімделген) және 

жеделхатгарды жіберу кезінде атқарушылық іс жүргізу кезінде 
шеккен шығыстар;

2) сот орындаушысының қоғамдық көліктің барлық түрлеріне -
қалалық, қала маңывдағы жэне жергілікті коммуникацияларға 
(таксиді қоспағанда), оның ішінде сот приставтарының іссапар 
шығыстарын төлеу бойынша іс-эрекеттер жасау орны бойынша: 
жол жүру қүжаттарының орындалу орны бойынша жол жүру ақысы 
(жол жүру қүжаттарын өңдеу қызметгеріне ақы төлеу, 
пойыздардағы төсек орындарын пайдалану шығындары) жол жүру 
құжаттарымен расталған, бірақ тарифтен жоғары емес іс жүзіндегі 
шығындар сомасында жүзеге асырылады: теміржол арқылы -
жылдам корпоративті пойыздың автоколігінде; су көлігімен - паром 
катерінің I санатындағы кемедегі барлық байланыс желілерінің II 
санатындағы санаттағы кэдімгі көлік желілері мен жолаупіыларға 
қызмет көрсету жөніндегі кешенді теңіз кемелері тобының V 
тобында; эуе келігі - эконом-класс кабинасында; автокөлікпен - 
қоғамдық көлікте (таксиден басқа).

3) борышкердің мүлкін бағалау жөніндегі шығыстар;
4) тартылған мамандардың көрсететін қызметтерінің құны;
5) борышкердің мүлкін тасымалдау (тасымалдау) құны;
6) борышкердің мүлкін сақтау женіндегі шығыстар;
7) алдағы аукционды бұқаралық ақпарат құралдарьгада 

хабардар ету құны;
8) мүлікті сату үшін тендерлерді үйымдастыруға жұмсалған 

сомалар;

179



9) жинақгалған сомаларды жөнелтушіге почта арқылы аудару 
(аудару) ұшін жұмсалған сомалар;

10) ақшаны жэне ағымдағы шотты есепке алу шотынан қаражат 
жинауға байланысты банк шығындарын төлеуге жұмсалған 
сомалар;

11) борышқорды іздестіруді жүргізетін орғандардың 
шығындарын;

12) іс-эрекеттерді жұзеге асыру кезінде жұмсалған адамдардың 
басқа да ніығыстары мен сыйақылары.

13) өндіріп алушы мен жеке сот орындаушысының арасында 
жасалған аванстық төлемдердің шарттарына сәйкес орындау үшін 
қажетті жеке сот орындаушысының ағымдағы шотына коллектор 
төлейтін сомалар. Шығьшдар жұмсалған нақты сомалар мен оларды 
қосу арқылы есептеледі. Атқарушылық іс жүргізу бойынша 
шығыстарды есептеу атқарушылық іс-қнмылдарды жүзеге асыруға 
жұмсалған шығыстар туралы растайтын қүжаттардың негізінде 
жүзеге асырылады.

Шығьшдардың пайда болуын растайтын қүжаттар - төлем 
тапсырмалары, орьшдалған жұмыстар туралы куэліктер, тиісті 
қызмет көрсету жэне басқа да төлем құжаттарында көрсетілген 
шарттарда (келісімдерде) көрсетілген басқа да сомалар.

4. Өндіріп алушылардың талаптарын қанағаттаидыру 
кезектілігі және өндірілғен ақша соммаларын болу реті

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңнама сондай-ақ 
атқарушылық іс жүргізу барысында борышқордан жиналған 
сомаларды бөлудің әмбебап ережесін қамтиды.

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 108-бабында 
борышкерден мемлекеттік сот орындаушысы өтеген сомадан, 
борышкерге атқару қүжатын орындау барысында салынған 
айыппұлдар алынады, содан кейін орындау шығыңцары сақталады, 
ал қалған сома коллекторлардың талаптарын қанағаттандыруға, 
оның ішінде атқарушылық құжаттарға, экімшілік-аумақтық 
бірліктің аясында, басқа сот лауазымды бойынша 
орналастырылады. Жеке сот орындаушысы борышкерден өтелген 
соманың біріншіден, борышкерге атқару құжатын ресімдеу 
барысында салынған айыппұлдардың сомалары төленеді, содан
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іюКііі жеке сот орындаушысының қызметін төлеу үшін теленетін 
юмалар жэне орындау шыгьшдары төленеді, ал қалған сома 
оіелетіндердің талаптарьш қанағаттандыруға кетеді, оның ішінде 
қатысты әкімшілік-аумақтық бірліктің шегінде басқа сот 
орындаушыларымен бірге атқарушы қркаттар жатады.

Барлық талаптар қанағаттандырылғаннан кейін қапған сома 
Оорышкерғе қайтарылады. Борышқордан қайтарьшған және 
үстаушыларға тапсырылуға жататын соманы сот орындаушысы 
иумақтық органның қолма-қол ақшасьш немесе жеке сот 
орындаушысының ағымдағы шотын есепке алады, одан кейін 
Қазақстан Республикасының заңнамасьшда белғіленген тэртіппен 
шығарылады немесе жіберіледі.
Бір борышкерге қатысты бірнеше атқарушылық іс қозғалғанда, 
сондай-ақ бірігіп қалпына келтіру үшін бірқатар борышкерлерғе 
қарсы атқарушылық іе қозғауға сот приставы қалпына келтіруге 
қосылуы мүмкін.

Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 110-бабы 
оралмандардың талаптарын қанағаттандыру тэртібін белгілейді:

Егер атқарушы қүжаттардьщ барлык талаптарын 
қанағаттандыру үшін борышкерден жиналған сома жеткіліксіз 
болса, бүл сома осы Заңда белгіленген кезектілік тэртібімен 
өтемақы алушылар арасында бөлінеді.

Әрбір келесі кезектің талаптары бүрынғы кезекгің талаптарьш 
толық өтегеннен кейін орындалады. Егер бір жолдың барлық 
талаптарын толығымен қанағатгандыру үшін сақгандырылған сома 
жеткіліксіз болса, онда бүл талаптар әрбір қалпына келтірушіге 
тиесілі сомаға пропорңионалды түрде қанағаттандырылады.

Осьшайша, ең алдымен, алименттерді қалпына келтіруге 
қойьшатын талапта]р орындалады; жарақаттану немесе денсаулыққа 
өзге де зиян келтірген зиянды өтеу туралы талап, сондай-ақ 
асыраушының қайтыс болуына байланысты; еңбек қатынастарынан 
туындайтын қызметкерлердің талаптары.

Екіншіден, патенттер берілген жүмыс, өнертабыс, пайдалы 
модель, өнеркәсіптік үлгіні пайдалану үшін авторларға сыйақы 
төлеу жөніндегі талаптар орындапса; Азаматтар өздерінің мүліктік 
қылмыс немесе қьшмыс келтірілғен зиян үшін бекітеді.

Үшіншіден, кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемелер 
бойынша креднторлардың талаптары қанағаттандырылады, оның
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ішінде сыйақы (мүдде), қүқық бүзушылық, айыппүл (өсімпұл), 
кепілдікке салынған мүлікті сақтауға қажетті шығындар, сондай-ақ 
кепіл ұстаушының шығындарын өтеу үшін шығындардың орнын 
толтыру.

Төртінші кезекте салық жэне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдерге қойьшатьш талаптар орьшдалады; қылмыстық 
немесе экімшілік құқық бүзушыпықііен келтірілғен зиянды өтеу 
туралы заңды тұлғалардың талаптары.

Бесінші тәртіп барлық басқа талаптарды қанағаттандырады.
Әрбір дэйекті кезектің талаптары алдыңғы кезеңнің талаптары 

толығымен қанағатгандырылғаннан кейін ғана орындалғанын атап 
өткен жөн.

Барлық осы талаптардан кейін қалған ақшалар борышкерге 
қайтарылады. Сот орындаушысы борышкерғе ақша қаражатының 
қалдығы туралы жэне оны үш күн ішінде алу мүмкіндігі туралы 
хабарлауға міндетті.

Уақыт өте келе, аткарушылық ендіріс мемлекеттік қызметті 
жоғалту саласынан тиімді немесе кемінде езін-езі қамтамасыз етуі 
мүмкін.

Шьшдығында, бөрышқордан алынған сомаларды эділ белу 
мэселесін шешуде заң шығарушы үш өлшемді белгіледі: 
мемлекеттік мүдделерді қорғау, халықтың әлеуметтік қорғалмаған 
топтарын қорғау жэне атқарушылық құжаттарды алу тэртібіне 
талаптарды қанағаттандыру.

Істердің орындалу тэртібі туралы Заңның 116-121-баптары жеке 
сот орывдаушыларына шығындарды анықгау және етеу тэртібін 
реттейді.

Жеке сот орывдаушысы ез қызметін дербес қаржьшандырады. 
Жеке сот орындауідыларының қызметін телеуге алынған ақшаны 
жабдықтарды сатьш алу жұмысы үшін қажетті, жүмыс орындары 
мен қызметкерлерге еңбекақы төлеуді жасау!’а, .сатып алу 
шьиъшдары (жалдау) кеңселер, оның мазмүны, жабдықтар, жендеу 
жэне қорғау үшін телеуғе міндетті төлемдер жасайды кеңселер, 
азаматтық-қүқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандыру, салық 
жэне басқа да мівдетті төлемдерді төлеу, ведомствоның 
мұрағатьшың сакталуын қамтамасыз ету, Республиканың қызметін 
қамтамасыз ету үшін міндетті телемдер Жеке атқарушы қызметін 
дамыту үшін мақсатты бағдарламаға жеке сот орывдаушыларына
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жоне жеке сот орындаушыларыиың өңірлік алқасы, жэне 
үйі.імдастырушылық жэне экономикалық, көлік жэне оның 
қызметінің техникалық қолдау байланысты басқа да шығындарды 
отеуге. Қалған қаражат жеке сот орындаушысының қарамағында 
қалады жэне өз қалауы бойынша жүмсалады.

Жеке сот орындаушысьшың қызметіне ақы төлеу оның 
қызметін өзін-өзі қаржыландьфу қажеттілігін ескеруі тиіс.

Жеке сот орьшдаушысьшың қызметін төлеу борышқордан 
алынған қаражат есебінен жүзеге асырылады және өтелетін сомадан 
немесе мүліктің қүнынан 3-тен 25 пайызға дейін мөлшерінде 
белгіленеді. Мүліктік емес сипаттағы атқарушыльпс; қүжаттар 
туралы жеке сот орындаушысының қызметін төлеу айлық есептік 
көрсеткіште белгіленеді.

Жеке сот орындаушысьшың қызметін төлеу төлем құжатын 
толық немесе ішінара орындаған жағдайда ғана жүзеге 
асырылатынын атап өткен жөн. Егер мүліктік сипаттағы аткарушы 
қүжат ішінара орындалса, жеке сот орындаушысына өтелетін 
сомаға немесе мүліктің қүнына пропорңионалды түрде оның 
қызметіне төлемнің бір бөлігі ғана төленеді. Жеке сот
орындаушысы оз қызметтерін төлеу үшін сомаларды тек 
нормативтік қүқықтық актілермен белгіленген мөлшерде жэне 
тәртіпте жинауға қүқылы. Жеке сот орындаушысына оның қызметі 
үшін толенген сомалардың белгіленген молшерін озгертуге тыйым 
салынады. Жеке сот орындаушысының қызметі үшін толем мәлшері 
уэкілетгі органның үсынуы бойынша Қазақстан Республикасының 
Үкіметі бекітеді. Қазақстан Республикасының заңпамасында 
козделген, жеке түлғалар мен заңды түлғаларға отемақы алу үшін 
жеңілдіктер осы іүлғаларға атқарушылық іс-эрекеттер жасаған 
кезде қолданылады.

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 119-бабы жеке сот 
орындаушысының шығыстарьш үлғайтуды коздейді: атқарушы сот 
өндірісінің басталуына дейін қалпына келтіруші жеке сот 
орыидаушысының тапсырмасы бойынша қолданыстағы есепті 
сақтауға міндетті орындау үшін қажетті соманы сақтауға міндетті. 
Атқарушылық іс жүргізуді жүргізген кезде, жеке сот орындаушысы 
отелмеген соманы осы соманы депозитке салудың кейінгі күнін 
белгілей алады. Осы мақалада көзделген прогресс шарітары, жеке 
сот орындаушысы мен өтемақыны орындаушы туралы Заңның 37-
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бабының 4-тармағьша сәйкес жасалған шарттың (келісімшарттың) 
негізінде реттеледі. Егер жеке сот орындаушысы атқарушылық іс 
жүргізуді жүргізсе жэне кейінге қалдыру үшін тағайындалған 
әрекетті орындау үшін қажетті соманы алға тартса, онда белгіленген 
мерзімде бекітілмеген жағдайда ол атқарудіылық іс жүргізуді 
тоқтата алады.

Егер атқарушылық іс жүргізу барысында ағымдағы шотқа 
салынған қаражат қосымша атқарушылық іс-әрекеттерді жүзеге 
асыру үшін жеткіліксіз болып табылса, коллектор жеке сот 
орындаушысының тапсырмасы бойынша ашмдағы шотқа қосымша 
сома төлеуге міңцетті. Қүқық қорғау іс-шараларын жүзеге асыру 
үшін қажетті аванстық сомалардан босатылады:

1) Қазақстан Республикасының «Салық жэне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексіне сәйкес, 
адамға тегін заң көмегін көрсеткен немесе мемлекеттік бажды 
төлеуден босатылған жағдайда, сот шешімі негізінде ңіығарылған 
атқарушылық қүжатты орындау үшін өкілдік ететін жеке түлғалар 
(Салық кодексі);

2) қылмыс жасаған зиянды өтеу туралы талап қойылған 
қылмыстық проңесте жасалған шешімге сәйкес шығарылған 
атқарушылық күжатты орындауға кірмейтін жеке түлғалар;

2-1) мемлекеттің пайдасына мемлекеттік органдарды қайтару 
туралы;

3) алименттерді өтеу туралы сот актілерінің негізінде 
шығарылған атқарушылық қүжаттар туралы.

Бүл ретте, жеке сот орындаушысы, егер ол борышқордан 
өтелсе, атқарушы эрекеттердің орындалуы үшін алға қойылған 
соманы қайтарушыға қайтарады. Егер орьшдау барысында жеке сот 
орындаушысының қызметіне төлем болмаса, орындау шығыстары 
етелмейді, өндіріп алушы жасаған аванстық төлемдер, жеке сот 
орындаушысы шешімдерді борышқорға шығарады және жібереді. 
Сонымен бірге, атқарушылық қүжаттм орындау, еғер ол мэжбүрлеп 
орындатуға тапсырылғаннаи кейін орындалса, жеке сот 
орындаушысының қызметін жүзеге асыру үшін жэне төлем жасау 
үшін іс жүзінде тартылған шығындарда төлеуден босатпайды.

Борышкер жеке сот орындаушысын айналып өтіп, атқарушы 
қүжатты орындаған жағдайда, ол жеке сот орындаушысының 
қызметін атқару жэне төлеу үшін нақты шығыстарды төлеуден
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босатпайды. Егер сот жеке сот орьшдаушысыньщ қызметін өтеу 
пемесе төлеу жөніндегі іс-қимылдың мвлшерін айқындаған 
жағдайда, жеке сот орындаушысы заңды күшіне енген күннен 
бастап он күн ішінде өздері жинаған немесе төленген адамға 
негізсіз алынған сомаларды қайтарады.

5. Атқарушылық өндірістегі борышкердің жауапкершілігі

Жауапкершілік - олеуметтік қатынастарға қатысушьшардьщ 
белгілі бір әсерін тигізетін элеумепік қ^былыс. Қүқықтық 
қатынастарды жүзеге асырудың негізгі бағыты атқарушылық іс 
жүргізу болып табылады, онда оның қатысушыларының қызметі 
көбінесе атқарувиылық іс жүргізу туралы заңнаманы бүзғаны үшін 
жауаптылық шараларының болуымен анықталады. Сонымен қатар, 
атқарушылық іс жүргізу бойынша жауапкершілік шараларын 
зерделеу өте маңызды, өйткені эрбір заң саласы белгілі бір 
қүқықтың салалық тәуелсіздігінің керсеткіштерінің бірі ретінде 
қызмет ететін жауапкершіліктің бірегейлігімен сипатталады.1

Атқарушы өндіріс қоғамның белгілі бір міндеттерін шешуте 
және азаматтар мен үйымдардыц мүдцелерін шешуге арналған 
қүқықтық қүрал ретінде қарастырылуы мүмкін. Атқарушылық іс 
жүргізу бойынша қүқык;тық нормалар қүқық қорғау орғандарының 
осы саласы бойынша элеуметтік қатынастарды реттейді. 
Атқарушылық іс жүргізу бойынша атқарушылық іс жүргізу процесі 
процедуралық қүқықтық қатынастарды қүқықгық реттеу тетігінің 
тиімді жүмыс істейтін элементтерінің комегімен жеңуге болатын 
белгілі бір қүқықтық немесе заңсыз кедергілерге тап болуы мүмкін. 
Осындай элементтердің бірі - қүқықтық жауапкершіліктің кешенді 
институты.

Атқарушылық іс жүргізуге қатысушылардың заңсыз қызметі 
жеке, мүліктік және үйымдастырушылық жауапкершілік шараларын 
қолдануға әкелуі мүмкін. Ең жалпы нысанда атқарушылық іс 
жүргізу туралы заңнаманы бүзғаны үшін жауапкершілік шаралары 
материалдық жэне рәсімдік жэне қүқықтық шараларға болінуі 
мүмкін.2

"Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России: Учебник. - М.: Юрисігь, 1999. -  С. 
120
2Самоіценко И.С., Фарукшин М . X. Ответсгвенность по советскому законодатеяьству. - М., 
1971.-С . 187
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Материалдық-құқықтық сипаттағы жауапкершілік шаралары 
азаматтық, еңбек, қылмыстық, экімшілік құқық нормалары, кейбір 
заңның басқа салалары, сондай-ақ процессуалдық-құқықтык 
снпаттағы - атқарушылық іс жұргізу ережелерімен белгіленеді.

Кез келген жағдайда атқарушылық іс жургізу туралы 
заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік шаралары мыналармен 
сипатталады:

құқықтық нормаларда шоғырландыру;
мемлекеттік мэжбүрлеуді қолдану;
уэкілетті мемлекеттік органдардың өтініші;
жаңа қосымша баж енгізу;
жеке, мүліктік, үйьмдық сипаттағы теріс салдарлардың пайда 

болуы.
Құқықтық жауапкершілік шараларын қолдану жағдайлары 

тиісті заңңамада тікелей көзделген.
Кейбір жағдайларда қьшмыстық жауапкершілікті қамтамасыз 

ету мүмкіндігі атқарушылық іс жүргізу туралы заңнамамен 
анықтамалық нормалар түрінде беріледі. Мысалы, қылмыстық 
жауаптылықтан мүмкіндігі мынадай жағдайларда көзделген:

1) сот актісін орындау үкіметтің өкіліне, мемлекеттік 
қызметшіге, сондай-ақ мемлекеттік мекеменің қызметкеріне, 
коммерңиялық немесе озге де ұйымға жүктелген кезде сот 
орындаушысы атқарушылық іс жүргізуді қозғау туралы қаулыда 
аталған адамдарды осы Кодексте көзделген қьшмыстық 
жауаптылық туралы ескертеді. Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексінің 430-бабьша1 сэйкес сот актісін бұзғаны 
үшін, сондай-ақ оның орындалуына кедергі келтіргені туралы 
(Заңның 124-бабы агқарушылық іс жүргізу туралы);

2) алимент төлеуден қасақана жалтарған жағдайда, борышқор 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сэйкес («Атқарушылық 
іс жүргізу туралы» Заңның 101-бабы) жауапқа тартылуы мүмкін;

3) неғізгі жаза ретінде тағайындалған қылмыс үшін айыппұлды 
өндіріп алу туралы атқару ісін қозғау туралы шешімде сот 
орьшдаушысы борышкерге белгілі бір мерзім ішінде осы қаулыға 
сәйкес айыппүлды (ақшаны бөліп-беліп төлеу жағдайында 
айыппұлдың бір бөлігін) төлемегені туралы хабардар етеді. 
Қазақстан Республикасы Қылмыстьщ көдексінің 41-бабы

!ҚР Қылмыстық Кодексі 2014жыл 3 шілдедегі №226-V ҚРЗ// ИПС Әділет
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мііыішүлды төлеуден қасақана жалтару болып табылады жэне 
шіиішүлдьщ басқатүрімен ауыстырылуына әкеп соқтырады;

4) егер Қазгіқстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу 
іурішы заңнамасын бузғ&ң адам қылмыс белгілерін бүзса, сот 
о|>і.шдаушысы тиісті органдарға қылмыстық жауаптылыққа тарту 
туралы идеяиы (іс жүргізу туральі заңның 125-бабы) табыс етеді.

В.Колесников атап еткендей, жиі жіберілген материалдардың 
голық болмауына байланысты ішкі істер органдарьшда қажетті 
материалдардың болмауы қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы 
шешімдер қабылданады.1 Қылмыстық заңнама жауапкершілік 
шараларының табиғатьш, қылмыстық санкңияларды, оның ішінде 
атқарушылық іс жүргізу туралы заңнаманы бүзғаны үшін неғүрлым 
егжей-тегжейлі анықтавды.

Лтқарз-шьшық іс бойьшша қылмыстық жауаптылық болуы 
мүмкін. Қылмыстық кодекстің 139-бабы. Атап айтқанда, ата- 
анасының кәмелетке толмаған балаларды үстауға арналған 
қаражаттың сот шешімі бойынша, сондай-ақ 18 жасқа толған 
мүгедек балаларды төлеуден қасақана жалтаруы үшін; Кәмелетке 
толмаған балаларды мүгедек ата-аналарға қамқорлық жасау туралы 
сот шешімі бойынша төлеуден жалтарғаны үшін. Кәмелетке 
толмаған мүлікті немесе қамауға алуға немесе тәркілеуғе жататын 
мүліктің заңсыз әрекеттері үшін қылмыстық жауапкершілік 
көзделген (Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 
425-бабы). Қылмыстық кодекстің 410-бабьшың өзгеруі мүмкіндігіп 
мақүлдау керек. Қазіргі уақытта сот орындаушысын қорлау кезівде 
осы баптың қолданылуы мүмкін емес. Алайда., болашақта судьяға, 
алқа билерге, сот төрелігін жүзеге асыруға тартьшған басқа адамға 
немесе сот проңесіне қатысушыға қорлау түрінде ғана емес, сондай- 
ақ сот орындаушысын құрметтеу үшін де қьшмыстық 
жауапкершілікті қамтамасыз ету қажет. Осындай нормалардың 
болуы атқарушылық іс жүргізудің тиімділігін арттыруға, 
атқарушылық іс жүргізу қатысушыларын тәртіпке келтіруте жэне 
лауазымды түлганың сот орындаушысының беделін арттыруға 
экеледі. Қажет болған жағдайда атқарушылық іс жүргізуде 
экімшілік жауанкершілікті қолдану мүмкіндігі Атқарушылық іс

1 Колесников В. ІІрокурорсхшй надзор за исполнением законов судебными приставами // 
Законностъ, 1999. - № 7. - С. 29
І8Қазақстан Республикасы Әкімніілік құқық бұзушылық туралы Кодексі 2014жыл 5 
шілдедегі .№235-’'/  ҚРЗ// ИПС €1ділет
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жүргізу туралы Заңда нақты қарастьірылады. Келесі мысалдарды 
келтіруге болады:

1) егер борышкер дэлелді себептерсіз атқарушы қүжатта 
қамтылган талаптарды орындамаса, сот яриставы борышкерге 
Қазақстан Республикасьшың заңнамасына сэйкес айьишұл салады. 
Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бүзушылық туралы 
Кодексінің 669-бабына сэйкес жэне оны орындаудың жаңа 
мерзімін белгілейді. Егер борышкердің қатысуы осы талаптарды 
орындау үшін қажет болмаса, сот приставы оган берілген 
қүқықтарга сэйкес орындауды үйымдастырады. Атқарушылық іс 
жүргізу туралы заңның 125-бабы;

2) егер борышкер үш жыл ішінде атқарушы қүжатта көрсетілген 
түрғьш жайларда қайтадан түруға кедергі келтірсе, сот 
орындаушысының атқарушылық іс жүргізуді тоқтату туралы 
шешімі аффилиирленген сот орындаушысыньщ әтініші бойынша 
жойылуы мүмкін. Бүл ретте сот приставы қалпына келтірушіге 
қайта енгізеді, сондай-ақ борышкерге осы Кодексте көзделген 
айыппүлды қолдануға міндетті. Қазақстан Республикасының 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 673-бабы 
(«Атқарушылық іс жүргізу туралы» Заңның 107-бабы);

3) сот орындаушысының заңдық талаптарын орындамаған 
жағдайда, Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу 
туралы заңнамасын басқа да бүзғаны үшін сот приставы экімшілік 
қүқық бүзушылықтар туралы Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тэртіппен жэне мөлшерде, сондай-ақ 
көзделген жағдайда айыппүл төлейді. Іс жүргізу туралы заңның 
125-бабы сотты кінэлі адамды экімшілік жауапкершілікке тарту 
туралы өтінішпен сотқа жүгінеді;

4) борышкерден, банк немесе өзге де несие үйымынан ақша 
қаражаттарын қайтару жөніндегі талаптарды сақтаған атқарушы 
құжаттардың мерзімін орындамаған жағдайда, егер аталған 
шоттарда қаражат бар болса, сот орыңцаушысы экімшілік кұқық 
бұзушылық туралы хаттама бабта бедгіленген тәртіппен жасайды. 
Қазақстан Республикасыньщ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодексінің 670-бабы (орындау тэртібі туралы Заңның 9-бабы).

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодексінде экімшілік жауапкершілік шараларын қолдану 
туралы толығырақ толығырақ қарастырылды. Басқа жағдайларда
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іммшілік жауапкершілікті қолдану мүмкін. Атап айтқанда, сот 
іі іісіп орындау үшін белгілі бір іс жүргізу іс-шараларын жүргізу 
мчіііде басқа органдардьщ актілері атқарушылық іс жүргізудің 
і(,пгі.ісушылары экімшілік қүқық бүзушыльп; жасағаны үшІн 
.ікімшілік жазага тартылуы мүмкін.

Атқарушылық іс жүргізу барысында экімшілік жауапкершілікке 
гнрту полиция органдарының қүқық қорғау органдарыньщ 
қа гысуымен жүзеге асырылады.

Сэйкесінше заңның :26-бабы бойьшша, полгщия қызметкерлері 
еот орьнщазшіьшарына атқару іс-әрекеттерін орындауға кедергі 
кслтіретін немесе олардың өміріне немесе денсаульп-ына қауіп 
гопдіретін жағдайларда, олардың лауазымдық міндеттерін 
орындауға көмектесуге міндетті. Практикада полиңия 
к;ызметкерлерін атқару проңесіне қатысуға, мысалы, борьшгкерді 
шығаруға немесе қалоына келтірушіге ауыртпалық туралы 
атқарушылық қүжатты орындау кезінде қажет.

Азаматтық-қүқықтық жауапкершіліктің болуы, сондай-ақ 
;п қарушылық іс жүргізудің қатысушыларының заңды мінез-қүлқы 
үшін ынталандыру болып табылады. Азаматтық жауашсершілік 
шаралары атқарушылық іс жүргізу жэне басқа да заңнамалар 
бойынша қарастырылады.

Атқарушылық іс жүргізу туралы заң азаматтық-құқықгық 
жауапкершілік туралы келесі ережелерді анықгаіады

1) Қазақстан Республикасыньщ Азаматтық кодексінде 
белгіленген міндетгемені бүзғаны үшін жауапкершілік үшін 
негіздер болмаған кезде сот борышқорды мзжбүрлеп орындату 
туралы қаулы шығаруға і:<;үқылы (Азаматтық кодекстің 359-бабы);

2) борышқо]зды төлеген түлғаларға зейнетақы, стипендия 
немесе басқа мерзімді төлемдер төлеу туралы, борышкерден 
үсталған ақша сомасын қайтару туралы талап қоюға, бірақ өтемақы 
төлеушіге олардың кінэсінен (363-бапта) беруге қүқығы бар;

3) мүдделі адамдар атқарушылық іс-эрекеттерді жэне (немесе) 
мэжбүрлеп іс-эрекеттер жасаумен туындаған шығынды өтеу туралы 
талаппен сотқа жүгінуге қүкзылы (Азаматтық кодекстің 351 -бабы);

4) заңсыз жүмыстан шығарылған немесе аударылған 
қызметкерді жүмыстан босату туралы атқарушылық қүжаттағы 
талапты орындамаған жағдайда үйымға келтірілген залалды 
қызметкерге толеген кезде келтірілген залалды осы үйымньщ
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басшы немесе басқа қызметкерінен өндіріп апу туралы ісұжаггы 
орындамағаны үшін кінәлі деп тануы мүмкін (Азаматтық кодекстІң 
362-бабы).

Азаматтық заңнаманы талдай отырып, атқарушылық іс 
жүргізуде тиімді болатын азаматтық-қүқықтық жауапкершілхктің 
белгілі бір шараларын анықтауға болады. Азаматтық-күқықтық 
жауапкершілік шаралары бойынша зиянды өтеу туралы өтемді 
(Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 351-бабы) 
көрсетеді. Шығындар түлға қайсысының құқығы бұзылған жасалған 
немесе, егер бүл адам азаматтық айналымға қалыпты жағдайында 
алынған еді құқығы бұзылған, жоғалуьша немесе оньщ мүлкін 
(нақгы нүқсан) зақым, сондай-ақ кірістер қалпына келтіру үшін 
жасауға тиіс шығыстар ретінде үғынылады оның құқығы 
бұзылмады (жіберілген пайда) (Қазақстан Республикасының 
Азаматгық кодексінің 350-бабы 4-бөлімі). атқарушы құжаттың 
жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар кезінде сот приставы азаматтар 
мен ұйымдарға жарақат нэтижесінде, атап айтқанда шығындарды 
өтеу мүмкін,. Мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының немесе осы органдардың лауазымды адамдарының 
заңсыз әрекеттері (эрекетсіздігі) нэтижесінде азаматқа немесе заңды 
тұлғаға келтірілген Қазақстан Республикасыньщ Азаматтық 
кодексінің 351-бабына (соның ішінде заңға немесе өзге де заң 
актілеріне сэйкес келмейтін мемлекеттік органның немесе 
жергілікті өзін-өзі басқару органының актісін беру) Қазақстан 
Республикасына өтемақы тәлеу. Қарастырылған мысал
атқарушыльщ іс жүргізуде азаматтық жауапкершілікті жүзеге 
асырудың бірде-бір данасы емес.

Атқарушылық іс жүргізу туралы қолданыстағы заңнаманың 
жетілмегендігі жэне шетел қорларын пайдалану шын мэнінде еркін 
болғанына санкциялар қолданылмайтьшдығын мойындау керек1. 
Демек, міндеттемелерді бүзғаны үшін жауапкершілік туралы 
азаматтық заңнаманың жалпы ережелерін қолдану қажет болады.

Төлеушіге белгілі бір ақшаны аударуға міндетті борышкердің 
орындау талаптары орындалмаған жағдайда, басқа тұлғалардың 
ақшаларын олардың біркелкі ұсталмағаны, оларды қайтарудан 
жалтаруы, басқа да ақы төлеуі немесе басқа адамның есебінен

1 Морозова И.Б., Треушников А.М. Исполнительное производство. - М.: Городец, 2006. -  
€ . 105
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шміишай қаражаттардың түсуі немесе жинақталуы нәтижесінде 
іолсиуі тиіс. осы қорлардың сомасына пайыздар (ҚР Азаматтық 
і одіжсінің 363-бабы). Осы ережеге сэйкес, пайыздык мөлшерлеме 
інч;ие берушінің түрғьші>хқты жері бойьшша, ал егер кредитор заңды 
іүлга болып табылса, оның орналасқан жері бойынша ақша 
міпдеттемелерін немесе оның тиісті бөлігін орьшдау күніндегі банк 
( ыйақысының дисконттау мөлшерлемесі аныкталады. Басқа 
идамдардың ақшасьш пайдалану үшін қызығушылық жинағы жалпы 
іпртіпте сот тэртібімен жүзеге асырылады. Әдебиетте сот 
прындаушысының орнаиасқан жері бойынша сотты жасау арқылы 
м үуіделерді жинаудың« жеңілдетілген »процедурасын белгілеу 
қажеттігі туралы мәлімдемелер бар, алайда тиісті сомалардың 
(іорышкерінен қайтару туралы атқару қүжатын анықтау жэне беру 
кездеседі.

Тәртіптік жауапкершілік сот орындаушысының тэртіптік 
қүқық бүзушылық жасау нәтижесінде атқарушылық іс жүргізу 
кезінде орын алады.

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңға сэйкес сот приставы 
мемлекепік қызметкер болып табылады, совдықтан оның мэн- 
мағынасы оның тэртіптіж жауапкершілігін ескеру керек.

Барлық мемлекеттік қызметшілерге арналіан нормативтік акт 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы болып табылады.1

Мемлекеттік қызметші мемлекеттік қызметке тағайындауға 
қүқылы орган немесе басшы өзіне жүктелген міндеттемелерді 
(лауазымды адамның іс-әрекетіне) кінәлі болғандықтан, 
мемлекеттік қызметші орындамаған немесе тиісінше орьшдамаған 
Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы» 
Заңьшың 28-бабында мьшадай тэртіптік жазалар: сөгіс, катаң сөгіс, 
қызметтің толық орындалмауы туралы ескерту, лауазымнан босату, 
қолданылады.

Бүдан басқа, лауазымды адамның заңсыз эрекетін жасаған 
мемлекеттік қызметші өзінің лауазымдық мпадеттерін 
орындағаннан кейін оның ақшалай мазмүнын сақтай отырып, өзінің

'Қазақстан Рссігублиісасыныц «мемлекеттік қызметі туралы» заңы 2015жыл 23
қарашадагы Лг»416-У К?3( 11.07.2017ж.өзгертулер мен толықігырулар негізінде) // ИПС 
Әділет
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тэртіптік жауапкершілігі туралы мәселе шешілгенге дейін уақытша 
(бірақ бір айдан аспайтын) болуы мүмкін. Мемлекеттік қызметші 
қызметтік міндеттерін атқарудан шьнару осы басшының 
бұйрығымеіі жүзеге асырылады.

«Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 28-бабы бойынша айыппұлдар тізімі толық болып 
табылады, демек, мёмлекеттік қызметшілерге кез келген басқа 
айыппұлдар туралы өтінішті қабылдау мүмкін емес.

Бүл кезектен тыс қайта аттестаттауға (сот орындаушыларына) 
қатысты тэртіптік жаза болып табылмайды, себебі бүл кэсіби 
даярлық деңгейін анықтау, мемлекеттік лауазымдарды атқару жэне 
сот приставына тиісті тэртіптік шаралар қолдану туралы шешім 
қабылдау шарасы.

Тэртіптік жауапкершілікке тартылған жзне оның өтінішін 
заңсыз деп санайтын сот приставы сотқа айып тағуға шағымдануға 
құқылы.

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңнамамен көзделген 
атқарушылық іс жүргізу шеңберінде нақты атқарушылық іс жүргізу 
жауапкершілігі бар. «Атқарушылық іс жүргізу жауапкершілігі»1 
термині атқарушылық іс жүргізу теориясында қолданылуы мүмкін 
деп есептеледі, дегенмен бұл жауапкершілікке басқа аттар рұқсат 
етіледі. Атқарушылық іс жүргізу жауапкершілігінің болуы, сондай- 
ақ нормативтік құқықтық актілерді міндетті тұрде орындауға ықпал 
етеді. Бұрын қаралған жауапкершіліктің кейбір түрлері орындалу 
проңесінің шеңберінен тыс жүзеге асырылады, бірақ оларды 
қолданудың негізі «материалдық» құқық нормаларын бұзғаны үшін 
қарастырылған атқарушылық іс жүргізу бойынша заңсыз эрекеттер 
(әрекетеіздік) болып табылады.

Атқарушылық іс жүргізу жауапкершілігін атқарушылық іс 
жүргізу тэртібін бүзғаны үшін, атқарушылық іс жүргізуде 
проңессуалдық нысанды бұзғаны үшін жэне мәжбүрлеп орындау 
кезінде тікелей жүзеге асырылады, сондықтан оның санкңиялары 
әсіресе тиімді болуы мүмкін.2

Атқарушылық іс жүргізу кезінде процедуралық 
жауанкершіліктің мынадай түрлерін бөлу керек: айыппұл

1 Кузнецов Н.В. Граждаыская процессуальная ответсхвенность и меры процессуальной
защиты // Гражданский процесс России: Учеб. / Под ред. М.А. Викут. — М., 2004. - С. 119 

Вапеев Д.Х. Процессуальная ответственность в иснолнитеяьном производсгве II Журнал 
российского права. 2004. № 4. - С. 60—66
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-іиіушікоршілігі; заңсыз қызметтің заңсыз жэне проңессуалдық 
і шідарлары түріндегі жауапкершілік. Азаматтық іс жургізу 
‘і.пуаіііссршілігіне қатысты бұл жауапкершілікті проф. И.М. Зайңев . 
Ділматгық үдеріс пен атқарушылық іс жүргізу барысында 
іуыіідайтын қүқықтық қатынастардың табиғатының жақьшдьнын 
сскерсек, проңедуралық жауапкершіліктің сипаты, оның сортгары 
іацпың бүл салаларында негізінен сэйкес болуы мүмкін деп 
еоептелуі керек.

Атқарушылық іс жүргізу жауапкершілігіндегі атқарушьшық іс 
жүргізу жауапкершілігінен айыппүл экімшілігінің жауап- 
кершілігінен айыппүл салу түріндегі айырмашылық қажет, өйткені 
олардың күқықтьщ сипаты, тағайындау негіздері, қолдану тәртібі 
мен шартгары, айыппүлдарды заң жүзінде бекіту әртүрлі.
Атқарушылық іс бойынша жауапкершілік экімшілік жауаркершілік 
смес. Міндеттеменің осы түрін қолдану шарттары қарастырылуы 
керек: атқарушылық іс жүргізуді бастау; сот орындаушысьшың 
атқарушы қүжатта көзделген талаптарды ерікті түрде орындағаны 
үшін борышкерге уақыт кезеңі туралы ережені; борышқордьщ 
аталған талаптарды орындамауы; борышкердің атқару қүжат-
тарында көзделген талаптарды өз еркімен орындамауының негізді 
себептерінің болмауы; сот орындаушысының борышкерге айыппүл 
сачу туралы қаулы шығаруы. Башс немесе басқа несие үйымы 
көрсетілген талаптарды орындамаған жағдайда, оларға қатысты 
жазалау шараларын қолдануға болады. Өнертабыспен
қарастырылған айыппүлдарды қолдану ерекшелігі. Атқарушылық іс 
жүргізу туралы Заңның 125-бабы, борышкерден оның 
шоттарындағы ақшалай қаражаттарды кайтару туралы атқару 
қүжатын орыидамағаны үшін банктерғе айыгхпүл салуға қүқығы бар 
үйым сот приставы емес, сот болып табылады.

Аталған шоттардағы қаражат болған жағдайда, сот
орындаушысы экімшілік қүқықбүзушылық туралы есепті
ісүрастыратын, борышкердің, банктің немесе басқа да несие
үйымының борышкерден, банктен немесе басқа кредиттік үйымнан 
ақшаны қайтару туралы талаптарды қамтитын заңнамалык мерзімде 
атқарушылық қүжатты орындамаған жағдайда, атқарушылық іс 
жүргізу туралы заңның 114 бабында белгіленген тэртіппен

'Викуг М.А., Зайцез И.М. Гражданский продесс в России: Учебник. М.:, Юристь, 1999. -  
С. 122
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Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзуніылық туралы 
кодексінің 670-бабы. Протоколдың көшірмесі банктің немесе басқа 
кредиттік үйымның өкіліне беріледі. Протоколды жасағаннан 
кейін сот присгавы банктің немесе басқа кредиттік ұйымның 
орналасқан жері бойынша сотқа жібереді жэне банк немесе өзге 
кредиттік мекемені экімшілік жауапкершілікке тарту туралы сот 
орындауіпыларының аумақтық органының мөрімен расталады.

Өтініште:
1) өтініш берілетін сотгың атауы;
2) сот приставтарының аумақтык органының атауы мен мекен- 

жайы;
3) экімшілік құқық бұзушылық туралы хагтама жасалған банк 

немесе өзге де несие ұйымының атауы мен мекен-жайы;
4) экімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасау үшін 

негіз болған актілерді жасау күні мен орны;
5) экімшілік құқық бұзупіылық туралы хаттама жасаған сот 

орындаушысының лауазымы, тегі жзне аты-жөні;
6) экімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін банк немесе өзге 

де кредиттік үйымды экімшілік жауапқа тарту туралы талап;
7) басқа да қажетгі ақпарат (телефон нөмірлері, факс нөмірлері, 

электронды попгга адресі жэне басқалар);
8) өтінімге қоса берілетін құжаттардьщ тізбесі. Өтініштің жэне 

оған қоса берілғен құжаттардьщ көшірмелері экімшілік құқық 
бұзушылық туралы хаттама жасалған банкке немесе басқа несие 
ұйымына жіберіледі. Сотқа берілген өтінішке өтінімге әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы хаггамамен жэне хаттамаға қоса 
тіркелғен құжаттармен, сондай-ақ экімшілік құқық бұзушылық 
туралы хаттама жасалған банк немесе өзге де несие үйымына өтініш 
пен қоса берілген қүжаітардың көшірмелерін жібергенін растайтын 
қызметвемесе басқа да құжаттар қоса беріледі.

Осылайша, айыппұл салудың негізі - банк немесе басқа 
несиелік ұйымның борышқордың шотыпдағы ақша болған жағдайда 
атқарушы күжаттың бұзылуы. Жиі іс жүзінде банк немесе басқа 
несие үйымы атқарушы қүжатты емес, сот орындаушысының 
борышкердің ақшасы бойынша өндіріп алу туралы шешімі 
жіберіледі. Сот приставтарының барлық шешімдері атқарушьшык 
қүжаттар болып табылмайтындығын атап әткен жөн.
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Лііыппұл салу тәртібі заңмен анықталуы тиіс.
Дтқарушылық іс жүргізу жауапкершілігінің тағы бір түрі 

шцсыч эрекеттердің қолайсыз рәсімдік және құқықтық салдары 
і уріпдегі жауапкершілік болып табьшады. Осындай жауапкершілік 
гіаматгық іс жүргізу қүқығьпіда қарастырылған жэне мыналарға 
Ппғытталған:

а) проңессуалдық бұзушылықты болдырмау;
б) азаматтық іс жүргізу нысаньш қалпьша келтіру;
в) тиісті іс жүргізу міндеттерін орындау1.
Осындай міндеттер атқарушылық іс жүргізуде 

қатысушылардьщ заңсыз іс-эрекеттерінің қолайсыз рәсімдік жэне 
құқықтық салдары түрінде жауапкершілікті жүзеге асыру 
барысында атқарушылық іс жүргізуде де шешіледі.

Жауапкершіліктің бұл түрі атқарушылық іс жүргізу 
қатысушьшарьшың мінез-құлқы, ал кейбір жағдайларда оған 
қатыспайтын тұлғалар атқарушьшық іс жүргізу туралы заңның 
талаптарынан ауытқып кеткен жағдайларда қолданылады.

Атқарушылық іс жүрғізу туралы заң атқарушьшық іс жүргізу 
қатысушыларьша қатысты проңессуалдық жэне қүқықтық 
сипаттағы жағымсыз салдарларға әкелуі мүмкхн жеткілікті 
санкңияларды белгілейді. Мысапы, 5-бөлімнің 24-бабына 
сэйкес,атқарушьшық іс жүргізу туралы заң, сот орындаушысыньщ 
шақыруымен бас тартқан адамдар сот орындаушысының жоғары 
сот орындаушысы бекіткен шешімі негізінде жүргізілуі мүмкін. 
Аталған қаулыға бағыну тэртібімен немесе тиісті сотқа шағым 
жасалуы мүмкін. Санкңияны мэжбүрлеп тәркілеу түрінде 
қолдану үшін келесі шарттар қажет: азамат немесе лауазымды тұлға 
атқарушылық іс-әрекеттерді орындауға байланысты атқарушылық 
іс жүргізу арқылы ғана шақырылады; шақырылған адамға нақты 
жерде және уақытта келу қажеттілігі туралы сенімді түрде хабарлау 
қажет; сот приставының өтініші бойынша келмеуі үшін негізді 
себептер жоқ.2 Ерікті түрде келуден бас тартқан жағдайда, сот 
шешіміне немесе судьяның шешімі негізінде жүргізуге жататьш 
адам шақырту орнына мэжбүрлеп экеліп, оны сот приставы жүзеге 
асырады.

1 Викут М.А., Зайцев И.М. Граждансішй процесс в Роесии: Учебник. М.:, Юристь, 1999. — 
С. 124
2Настольная книга судебного пристава: Справочно-методическое пособие /  Отв. ред. проф. 
В.В. Ярков. М.: БЕК. 2000. -  С. 358
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Сот приставы немесе сот орьшдаушылары тобы жүргізушіге 
нақты тұрған орынға жіберіледі, ол құжаттарға сэйкес оның жеке 
басын анықтайды, сотгың немесе сот приставының қолымен, 
анықтамасымен немесе қаулысымен оған хабарлайды.

Ауру туралы, сондай-ақ қозғалысқа кедергі келтіретін өзге де 
жағдайлар (табиғи апат, біреуді күтіп-баптауға біреуге сеніп 
тапсыру мүмкін болмаған кезде жас балалардың болуы, қозғалыс 
кезінде үзақ үзіліс және т.б.) сот приставы сотқа иемесе аға сот 
орындаушысына қолданба туралы есеп. Зиянды бағынбау немесе 
заң талаптарына қарсылық көрсету жағдайында сот орындаушысы 
«Сот орындаушылар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген тэртіппен жеке күш, арнайы қүралдар мен қару- 
жарақгарды пайдалануға қүқылы.

Адамды тапсырған кезде сот приставы қылмыс орьшыньщ, 
уақытының жэне сипатының, адамға қатысты куэларды көрсете 
отырып, акт жасайды. Акт сот отырысында төрағалық етуші соттың 
торағасына немесе судьяның шешімі немесе шешімі бойынша 
жүргізілген судьяға беріледі. Прокурордың актіге сәйкес жасаған 
жетекшінің аға сот орындаушысы қылмыскер үшін заңда көзделген 
шараларды тексеру жэне қабылдау мақсатында ішкі істер 
органдарына жіберілетін есеп жасайды. 16 жасқа толмаған 
кэмелетке толмағанның ата-анасы немесе оның заңды өкілдері 
арқылы жүзеге асырылады.

Судьяның немесе сот орындаушысының тапсырмасы бойынша 
сотқа тартьшған адам сот орындаушысының немесе атқарушы 
эрекеттердің ақырғы орьшдалуына дейін сот приставьшьщ 
бақылауында болуы мүмкін. Қолайсыз зардаптар ретінде 
қолданылатын қүжатты қалпына келтірушіге немесе тиісішне сотқа 
немесе атқарушы қүжатгы берген басқа органға қайтару сияқты іс 
жүргізу эрекеті қарастырылуы мүмкін.Борышкер үшін қолайсыз 
зардаптарын түрі атқарушы іс-эрекеттері шығындарды жасағаны 
үшін орындаушы санкңиялар жиынтығы больш табылады.

Нақгы проңессуалдық санкңия атқарушылық іс ретінде 
қарастыра отырып, назарға санкңия орындау функңионалдық 
мақсатын ескере отырып, ол борышкердің орындау санкңиясымен 
қалпына келтіру ақша актінің ерікті ішінара орывдаған жағдайда 
ғана ыі<тиярсыз атқарылған болатын бәлігінде борышкерден 
жиналған тиіс деп болжауға тиіс емес, жалпы сомасы.
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Лтқарушылық іс-әрекеттерді орыңдау шығындарын қалпына 
келтіру белгілі бір дәрежеде борышкердің атқару құжатын ерікті 
іүрде атқаруьша байланысты болады. Борышқордың атқарушы 
құжатта көрсетілген талаптарды өз еркімен орьщдаған жағдайда, ол 
а гқарушылық іс-эрекеттердің орьшдалуьша жүмсалған шьң-ьшдарға 
байланысты қосымша ақшалай шығындардан аулак бола алады. 
()сылайша, атқарушылық іс жүрғізу жауанкершілігінің 
жауапкершілігінің нақты ерекшеліктері мен бірегейлігі қазіргі 
іаманғы атқарушылық іс жүргізу тек қана заң проңесінің тэуелсіз 
ііроцедурасы ғана емес, сондай-ақ қүқықтық жауапкершілік 
жүйесінің дамуы, атқарушылық іс. жүргізу процесіне 
қатысушыларды ынталандыру, ал кейбір жағдайларда, 
атқарушылық іс жүргізуде қатыспайтын, заңмен бекітілген 
қүқықтық жэне іс жүргізу міндеттерін тиісті түрде орындауы тиіс. 
Демек, атқарушылық іс жүргізуді тәуелсіз қүқықгық реттеуді талап 
егетін жэне эртүрлі юрисдикциялардьщ актілерін орындауды 
көздейтін атқарушы органдардың қүзырына жататын сот проңесінің 
шеңберінде жүзеге асырылатын қүқықтық қызмет ретінде 
қарастырған жен. Орталық атқарушы сот орындаушысы болып 
табылады, ол атқарушы қүжаттардың талаптарын орындауды 
тапсырады. Сот орындаушысыньщ құқықтық талаптары барлық 
мемлекеттік органдар, жергілікті езін-өзі басқару органдары, 
азаматтар мен үйымдар үшін міндетті болып табылады жэне 
Қазақстан Республикасының барлық аумағында қатаң орындалуы 
тиіс. Сот орындаушыларының заңды талаптарын орындамау, 
сондай-ақ сот орындаушыларының сот актілерін орьшдау 
функңияларына, басқа органдардың жэне лауазымды түлғалардың 
актілеріне сәйкес келмеуі Қазақстан Республикасьшың 
заңнамасында кезделген жауаптылыққа экеп соғады.



2 бөлім: ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ

Өзін-өзі тексеруге арналған сурақіар:
1. Сот орындаушыеы атқару құжаттарының талаптарын 

орындау барысында қандай әрекеттер жасай алады?
2. Атқарушылық санкция үғымына анықтама беріңіз.
3. Атқарушылық санкция мөлшері қалай анықталады?
4. Атқарушылық санкцияны өндіріп алудың тәртібін ашып 

түсіндіріңіз.
5. Өндіріп алушылардың талаптарын қанағаттандырудың 

кезектілігін анықтаңыз.
6. Атқарушылық іс-эрекеттерді жүргізу орнына қандай 

шарттар әсер етеді?
7. Жеке сот орындаушысының шығындарын арттыру ұғымын 

түсіндіріп беріңіз.
8. Жеке сот орындаушысьгаың қызметі үшін борышқордан 

төлем өндіріп алу тэртібін түсіндіріп беріңіз.
9. Жеке сот орындаушысына төленғен ақыны қайтару қандай 

жағдайларда жэне қандай мерзімде жүзеге асырылады?

2. КАЗУСТАР:

Казус 1.
Қарабаев А.А. негізсіз себептермен сот орындаушысына 

келмегі үшін 10000 теңге көлемінде сот орындаушысына айыппұл 
төлеуге міндетті болды. Бірақ Қарабаев А.А. аумақтық 
департаментке сот орындаушысының ісіне қатысты шағыммен 
жүгінді.

Казусқа сұрақтар:
Сот орьгадаушысының әрекеті заңды ма? Қандай жағдайларда 

айыппұл өндіру жүзеге асырылады?

Казус 2.
«Золотой век» АҚ басқарма төрағасы Смақов К.К. сот 

орьгадаушысы Қ.Қ. Смақовтың жалақысынан банкке міндетті 
түрде 10 АЕК мөлшерінде айыппұл ұстап қалу үшін туралы 
шығарғаны шешімінің дұрыс емес екендігі туралы шағымы
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иегізінде сотқа жүгінді. Өзінің қорғауында сот орьшдауніысыҚ.Қ. 
Смақовтың банктің клиенті туралы ақпаратты - басқа 
атқарушылық іс жүргізу үшін борышкердің талаптары бойынша 
лауазымды түлға ретінде талаптарды орьгадамағаны үшін 
«Атқарушылық іс жүргізу жэне сот орындаушыларьгаың мәртебесі 
гуралы» ҚР Заңыиың 10-бабында көрсетілген негіздер бойынша 
шешімнің заң талаптарына сай қабылданғанын түсіндірді,Сот 
орындаушысы белгілеген мерзімде Смақов айыппүл төлеген жоқ, 
сол себепті бүл шешім жалақыны шегеру үшін борышкердің 
жүмыс орнына жіберілді.

Казусқа сұрацтар:
Сот орындаушысының келтірген негіздемелеріне құқықтық 

баға беріңіз. Сот орындаушысы қандай іс-шара қолдануы керек 
еді?

Казус 3.
Атқарушылық іс жүргізу аясында сот орындаушысы Әлиев 

В.А.-дан ақшалай қаражат өндіру үшін өз бұйрығымен борышкерге 
тиесілі автокөлікке тыйым салып, оны жол полиңиясы 
басқармасына жіберді. Содан кейін сот орындаушысы жол 
полиңиясы басқармасының кеңсесінде қаулының жоғалуына 
байланысты тыйым салу іс жүзінде жүзеге аспағандьнын бекітті. 
Ал осы уақыт аралығында Әлиев көлікті басқа адамға сатып 
үлғерген еді.Осы негізде сот орьгадаушысы аудандық жол 
полициясы басқармасының бастығына айыппұл салған. Жол 
полициясы басқармасыньщ бастығы сот актілерін орындау 
жөніндегі аумақтық департаменттің аға сот орындаушысына келесі 
жағдайларды ескере отырьш, айыппұлды қосу туралы өтінішпен 
жүгінді: біріншіден, сот орындаушысының шешімі оны
емес,кеңсенің қызметкерінен өндірілуі керек,екіншіден, ол 
Әлиевке қатысты атқарушылық іс жүргізудің қатысушысы емес, 
сондықтан оған айыппұл салынбайды деген негізбен.

Казусца сұрақтар:
Жағдайды талдаңыздар.Жол полициясы бұл істе атқару 

процесіне қатысушы болыгі табылады ма?Егер иэ болса, онда 
кеңсенің басшысы немесе қызметкері құжаттың жоғалуы жэне сот 
орындаушысының заңды талаптарын сақтамағаны үшін жауапты 
болады ма?Сот орындаушысы, егер кеңсе қызметкерінің жұмысқа
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қатысты немқұрайлы эрекеті үшін экімшілік жауапкершілікке 
тартылған жағдайда да, жол полициясының бастығына айыпнұл 
салуға құқылы ма?

Казус 4.
2015 жылдың 10 мамырында сот орьгадаушысы 15 мамырға 

дейін ерікті түрде орындау мерзімін борышкерге беру туралы 
атқару ісін қозғады.14 мамырда борышкерге атқарушылық іс 
қозғау туралы шешімнің көшірмесі жіберілді жэне 19 мамырда ол 
оны қабылдады.20 мамырда сот орындаушысы 
борышкерденатқару туралы күжатта көрсетілген соманың 7% 
мөлшерінде өндіру туралы атқарушылық санкциясын шығарып, 
оны мэжбүрлі түрде орындауды жалғастырды.

Казусца сүрақтар:
Сот орындаушысы дүрыс әрекет етті ме?Атқарушылық іс 

бойынша. мерзімдерді есептеу тэртібі қандай?Атқарушылық 
санкциясыныц мөлшері қалай есептеледі?

Казус 5.
Медициналық университет» АҚ Астана қаласының Алматы 

аудандық сот орындаушысының аумақтық бөлімшесі сот 
орындаушысының қойылған талап негізінде,негізді себептермен 
ерікті орындау мерзімін атқару қүжаттарында дүрыстамағанын 
алға тартып, сотқа жүгінді.Осындай себеппен өтініш беруші оның 
дүрыс емес орындалуына байланысты Қазынашылық 
департаментінің қаражатты аудару туралы төлем тапсырмасын 
бірнеше рет қайтарғанын атап өтті.

Казусқа сүращтар:
Келтірілген себеп негізді ма? Сот орындаушысы не істеу керек

еді?

Казус 6.
Сот орындаушысына тең негізде Ильясов пен Сейдахметовтен 

300000 тг мөошерінде ақшалай қаражат әндіру туралы атқару 
парағы келіп түсті.Сот орындаушысы атқарушылық іс жүргізуді 
бастады, борышкерлерге ерікті түрде орындау мерзімін 
берді.Ерікті түрде орындау мерзімінің аяқталуына орай, атқарушы 
қүжаттың талаптары орындалмағаны анықталды, борышкерлердің 
орындамауының негізді себептері болмады.
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Казусқа сұрақтар:
Осындай жағдайдағы атқару санкцияларьш қалпына келтіру 

мүмкіндігі туралы мэчелені шешіңдер.Еіер қолданылатьга 
санкцияларды қалпына желтіру мүмкін болса, онда оның мөлшерін 
апықтаңыз жэне оны қалпына келтіру -  кімнен өтелуі тиіс 
Ильясовтан ба элде Сейдахметовтан ба?

Казус 7.
Астана қаласының Есіл аудандық сотының шешімі бойьгаща, 

азамат А. Зарапов. 10 пластикалық терезе блоктарын «Квадрат» 
ЖШС-не қайтаруы тиіс.Зараповтың котгеджінде орнатылған 
гшастикалық терезелер талап қоюшыға берілуі тиіс болатын, 
Зарапов «Барс» компаниясына барып, оларды бөлшектеуге жол 
бермеу үшін он терезе блоктарын шығаруға тапсырыс береді.

Алайда, талапкер пластикалық терезе бловтарьш қабылдаудан 
бас тартты: атқарушы қүжатқа сэйкес етелуге жататын заттарды 
алуға рүқсат беруден бас тартумен байланысты атқарушыльщ іс 
жүргізу тоқтатьпщы.

Борышкер сот орындаушысына терезе блоктарын өндіруге 
жүмсалған ақшаны қайтару үшін іс-эрекеттерін орындау 
шығындарьгаа аудару туралы шешім қабылдау туралы талап 
қойды.

Казусқа сүрактар:
Оқиғаға қүқықтық баға беріңіз. Талап қоюшының қойған 

талабы қанағаттандырылуға жатады ма?

Казус 8.
Сот орындаушысыиьщ өндірісінде «Форт>гна» ЖШС-нің БТА 

Банкінің пайдасына 50 млн.теңге және «Цесна» банкінің 
пайдасына 10 млн.теңге сомасында ақшасын қайтару бойынша 
ауданаралық экономикалық соттың атқарушы парақтары бар.

Атқарушылық іс жүргізу барысында сог орындаушысы 30 
млн.теңге түратын борышкерге тиесілі қала. сыртьгадағы үйге 
тыйым салды.Үсталған мүлік аукционға қойылды,бірақ ол оған 
қатысу туралы өтініштердің болмауьша байланысты өткізілмей 
қалды.БТА Банкі сот орындаушысына қада. сыртындағы үйді 
қарыздың өтелуі есебінен оган беру туралы өтінішпен 
жүі інді.Цесна Бгикіде оған осы үйді меншігіне беруді сүрады.
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Казусца сүрацтар:
Банктердің өтініштері қанағаттандырылады ма? Қала 

сыртындағы үйдің бағасы талап қоюшылар арасында қалай бөлінуі 
керек?

Казус 9.
Сот орындаушысьгаың ендірісінде «Марс» кәсіпорнынан 

азаматтар мен үйымдардың пайдасына жалпы сомасы 170 
млн.теңгеге ақшаны қайтару туралы атқарушылық құжаттар бар.

Борышкер мен ендірушілердің бірі - коммерңиялық банк - 30 
миллион теңге тұратын борышкерге тиесілі экімшілік ғимараттьщ 
атқарушы қүжаты бойынша берешегі есебінен алуға «Марс» 
компаниясы банкке келісім берген келісімшартқа қол қояды.Осы 
бейбіт келісімді бекіту туралы өтінішпен тараптар атқару құжатын 
ресімдей отырьш сотқа жүгінеді. Казусқа сүрақтар:

Бейбіт келісімді бекіту туралы өтініш қанагаттандырылады 
ма? Қалған талап қоюшыларға қалай қайтарылады?

Казус 10.
Маратов М.М. сот шешімі бойьгаша үш кәмелетке толмаған 

бапаны бірінші некеден үстаудың барлық табысьгаан (кірісінен) 1/2 
жэне бір кэмелеттік жасқа толмаған баланы екінші некеден күтіп 
үстау үшін Ул төлеуге міндеттенді .Соттың шешіміне сэйкес, 
денсаулыққа келтірілген зиянды өтеу үшін оған ай сайын 50 мың 
теңге көлемінде ақы берілді.

Маратовтың жалақысы 200 мың теңге.
Казусқа сүрақтар:
Бүл жағдайда қалпына келтіру қалай жүзеге асырылады? Тиісті 

есептеу жүргізіңіз.

3. ТАПСЫРМАЛАР:

Тапсырма 1. Берілген эдебиеттер мен нормативтік-қүқықтық 
актілермен тақырып бойынша жүмыс жасап, ТМД елдеріндегі 
атқарушылық санкцияларына салыстырмалы-анализ 
жасаңдар.Қорытынды жасаңдар.

Тапсырма 2. Қүжаттардың жобаларын жасаңыз:
а) мүлікке тыйым салу туралы шешім;
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б) мулікті өндіріп алу туралы қаулы.
Гапсырма 3. Логикалық схема жасау: «Өндіріп

іиушылардың талаптарын қанағаттандыру кезектілігі».
'Гапсырма 4. «Сот орындазшіыларының және жеке сот 

орьшдаупіысының қүқықгық жағдайындағы айырмашылықтар» 
I .ігіақстан Республикасының «Атқарушылық іс жүргізу жэне сот 
орі.шдаушыларының мэртебесі туралы» Заңының ережелерін 
қ< і.аданып,салыстырмалы кесте жасау.____ ______________________

Мемлекегтік сот Жеке сот
орьшдаушысы орындаушысы

Лпықтамасы
Қүқықтары
Міндеітері

4. ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ:

1. Атқарылуға тиііс қүжаітардың талаитарын орындаған 
кезде сот орындаушысы мынадай әрекеттерді атқаруға
қүқылы емес:

а) атқаруға байланысты мэселелер бойынша шешімдер 
қабылдауға;

б) әкімшілік қүқық бүзушылық туралы хаттамалар жасауға 
(жеке сот атқарушысьш қоспағанда);

в) басқа сот атқарушылардан атқарушылық іс жүргізу барын 
анықтауға;

г) атқарушылық іс-эрекеттер жасалмаған, неғізсіз 
атқарушылық қүжаттар болған кезде атқаруільшық қүжаттарды 
шығарған сотқа немесе басқа да органдарға жүіінуғе;

д) қылмыстық қүқық бүзушылық туралы хаттамалар жасауға 
(жеке сот атқарушысын қоспағанда).

2. Сот орыидаушысы міндетті емес:
а) сот актілерін, соның ішінде талап қоюды қамтамасыз ету 

жэне тараптардың келісімін бекіту туралы сот үйғарымдарьш, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 
көзделген өзге де органдардың актілерін орындауға;

б) тараптарға немесе олардың өкілдеріне атқарушьшық іс 
жүргізу матерналдарымен танысуга, олардан үзінділер жасауға, 
олардың көшірмелерін жасауға мүмкіндік беруі’е;
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в) Қазақстан Ресгіубликасының атқарушылық іс жүргізу 
туралы заңнамасында көзделгеи өзге де іс-әрекеттерді жүзеге 
асьфуға;

г) бас тартуга;
д) қажет болган жағдайда аудармашының міндеттерін 

атқаруга.

3. Жеке сот атқарушысы қүқылы:
а) ҚРЗ көзделген өз мүдделеріне жэне оған жүгінетін жеке 

жэне завды түлғалардың мүдделеріне қатысты атқарушьшық іс- 
әрекеттерді жүзеге асыруға;

б) Қазақстан Ресиубликасының заңнамасында белгіленген 
тэртіииен мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру, медиңиналық жэне 
элеуметтік сақгандыру қызметтерін иайдалануға; в) Жеке жэне 
завды түлғалардың қолма-қол ақшаларыи есепке алу мақсатында 
мемлекеттік тіркеу органдарының электронды деректер базасынан 
жэне басқа да үйымдардан ақпараттар алу үшін орындалатын 
жүмыстарды төлеу үшін міндетті болып табылатын соманы нақты 
анықгауға;

г) атқарушылық іс жүргізу қатысушыларымен туыстық қарым- 
қатынаста болуға;

д) барлық жауаптар дүрыс.

4. Жеке сот орындаушысы міндетті:
а) «Атқарушылық іс жүргізу жэне сот орындаушыларының 

мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына жэне сот 
орындаушысының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының 
өзге де нормативтік қүқықтық актілеріне сэйкес атқарушылық іс- 
қимылдарды жүзеге асыруға;

б) өздерінің кәсіби міндеттеріи адал атқаруға;
в) жеке түлғалардың жеке әміріне қатысты қүпиялылық 

сақтауға;
г) коммердиялық немесе заңмен қорғалатын өзге де қүпияны 

қүрайтын, оның қызметі нәтижесівде оған белгілі болған 
жайттарды қүпия ұстауға;

д) барлық жауаптар дұрыс.
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5. Жеке сот орындаушысының қызметіие қандай қаражат 
голсиеді?

а) борышқордан жиналған қаражат есебінен жүзеге 
игі.ірылады;

б) талапкерден жиналған қаражат есебінен жүзеге асырылады;
в) борышқордан және талапкерден алынған қаражат есебінен 

ясүзеге асырылады;
г) мемлекеттік бюджет есебінен жүзеге асырылады;
д) борьпиқордан немесе оның кепілгерінен альшған қаражат 

есебінен жүзеге асырылады.

6. Жеке сот орындаушысының қызметін төлеу қандай 
молшерде белгіленеді?

а) үштен жиырма бес пайыз мөлшерінде белгіленеді;
б) оннан жиырма бес пайыз мөлшерінде белгіленеді;
в) бестен жиырма бес пайыз мөлшерінде белгіленеді;
г) он бестен жиырма бес пайыз мөлшерінде белгіленеді;
д) екіден жиырма бес пайыз мөлшерінде белгіленеді;

7. Мемлекеттік еот орындаушысының мүліктік емес 
атқарушьхлық қүжаттар жөніндегі қызметі қалай толенеді

а) бестен жиырма бес пайыз мөлшерінде белгіленеді;
б) айлық есептік корсеткішпен белгіленеді;
в) пайызбен жэне айлық есептік көрсеткішпен белгіленеді;
г) пайызбен белгіленеді;
д) екіден жиырма бес пайыз мөлшерінде белгіленеді;

8. Атқаруімылық қүжаттарда корсетілген талаптарды 
орындаудың әдісі мен тәртібін өзгерту мүмкіін бе?

а) атқарушылық іс-қимылдардың жүзеге асырьшуына кедергі 
келтіретін ерекше жағдайлар жэне орындау эдісі мен тэртібін 
өзгерту үшін сот орындаушысының жеке өзінің немесе 
тараптардың бастамасы қажет;

б) атқарушылық іс -қимылдардың жүзеге асырьшуына кедергі 
келтіретін ерекше жағдайлар жэне орындау эдісі мен тэртібін 
езгерту үшін сот орьшдаушысының жеке езінің бастамасы қажет;

в) атқарушылық іс -қимылдардың жүзеге асырылуына кедергі
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келтіретін ерекше жағдайлар жэне орындау әдісі мен тэртібін 
өзгерту үшін талапкердің бастамасы қажет;

г) атқарушьшық іс-қимылдардың жүзеге асырылуына кедергі 
келтіретін ерекше жағдайлар және орындау эдісі мен тэртібін 
өзгерту үшін борышқордың бастамасы қажет; д) атқарушылық 
іс-қимылдардың жүзеге асырылуына кедергі келтіретін ерекше 
жағдайлар жэне орындау эдісі мен тэртібін өзгерту үшін 
тараптардың бастамасы қажет;

9. А тқарушылық қүжаттарда көрсетілген талаптарды 
орындаудың эдісі мен тәртібін езгерту мүмкін бе?

а) Қазақстан Республикасының «Салық жэне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексіне сэйкес, 
адамға тегін заң көмегін үсынған немесе мемлекеттік баж салығын 
төлеуден босатылған жағдайда сот шешімі негізінде шығарылған 
атқарушылық қүжаіты орындау үшін үсынған жеке түлғаларға 
қатысты;

б) қылмыспен келтірілген зиянды өтеу туралы талап қойылған 
қылмыстық сот ісін жүргізу туралы шешім бойынша шығарылған 
атқарушылық қүжатты орындауды үсынған жеке түлғаларға 
қатысты;

в) мемлекеттік органдардьщ мемлекет пайдасына түсетін 
өндіріп алуларға қатысты;

г) алиментті өндіріп алу туралы сот актілерінің негізінде 
шығарылған атқарушылық қүжаттарға қатысты;

д) моральдық зиянды өтеу туралы сот актілерінің негізінде 
шығарылған атқарушыльщ қүжаттарға қатысты.

10. Атқарушылық іс-шараларды орындауға кететін 
шығындарға жүмсалған қаражаттарға кірмейді:

а) өндіріп алынған сомаларды талапкерге почта арқылы 
жөнелту;

б) борышқордың мүлкін тәркілеуді үйымдастыру жэне 
жүргізу, бүл мүлікті тасымалдау жэне сақтау;

в) мемлекеттік органдардың мемлекет пайдасына қатысты 
өндіріп алулары;

г) борышкердің мүлкін анықтау, тексеру, бағалау жүмыстары;
д) өндіріп алушыны іздеу.
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2-БӨЛІМ. ЕРЕКШЕ БӨЛІМ

6 і ақырып АТҚАРУШЫЛЫҚ ӨВДІРІС САТЫЛАРЫ

Қарастырахын сүрақгар:
1. Атқарушшшоқ іс жүргізуді бастау.
Лтқарушылық қүжатты орындау сатысы басталғанда қайтару. 

Лтқарушылық іс жүргізуді тоқтата түру.
2. Атқарушы қүжатта қамтылған талаптарды орындау.
3. Атқарушылық іс жүргізудің аяқталуы. Атқарушылық іс 

жүргізуді тоқтату. Атқарушылық қүжатты қайтару.
4. Борышқорды, оның мүлкін іздеу, баланы іздеу. Іздеу қызметі 

тақырыптары.

НЕГІЗГІ ҮҒЫМДАР:

Атқарушылық іс жүргізудің сатылары - атқарушылық 
құжатгаманьщ талаптарын қанағаттандыру мақсатында 
атқарушылық іс жүргізу барысында қатысушылардың жүйелі іс- 
қимьш әрекеттерінің жиынтығы больга табылады. Атқарушылық іс 
жүргізудің сатылары салыстырмалы түрде логикалық оқшаулануға 
ие, өздерінің мақсаттары мен өзара қарым-қатынасы бар.

Атқарушылық іс жүргізуді бастамалау - атқарушылық іс 
жүргізудің тәуелсіз және міндетті кезеңі больш табылады. Оның 
міндеттері: атқарушылық іс жүргізудің заңды түрде болуын 
қамтамасыз ету; атқарушылық іс жүргізу бойынша тараптарды 
анықтау; алдағы атқарушы іс-шараларды жоспарлау.

Атқарушылық іс жүргізу бойынша ерікті түрде орындау - 
сот орындаушысы белгілеген мерзімде атқарушы қүжаттың 
талаптарын борышқордың міндетті орындауы туралы мәжбүрлеу 
шаралары түрінде мемлекет тарапынан күштеп мәжбүрлеуді 
тәуелсіз орындауы.

Атқарушылық іс жүргізуді тоқтата түру - атқарушылық іс- 
әрекеттердің орындалуын тоқтата түру, атқарушылық іс-әрекеттерді 
тоқтату жэне оларды кейінге қалдыру формасы болып табылады.
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Атқарушылық іс жұргізуді тоқтату - мәжбүрлеу шараларын 
тоқтату, мүлікке тыйым салуды жою, борышкерге белгіленген 
шектеулерді тоқтату.

Толық мәжбүрлеп орындау - атқарушылық құжатты сот 
приставының өндірісінде толық көлемде орьшдау;

Өткізу мерзімі - сот орындаушысының орындау үшін талап 
етілетін заңмен белгіленген мерзімі.

Қарызгерді іздеу - сот орындаушысы, ол борышкердің 
орналасқан жерін анықтауға, борышкердің мүлкіне немесе баланың 
орналасқан жерін анықтауга багытталған іздеу қызметін атқаруға 
арналган іздеу функцияларына жүктелген.
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1 бвлім: ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ

1. Атқарушылық өндірістің қозғалуы. Атқару ондірісі құжатын
а гқарушылық өндірістің қозғалу сатысында кері қайтару.

Атқарушылық өндірісті гоқтата гүру№

Бір жағынан атқарушьшық іс олардың мазмұны жағынан 
атқарушы рэсімдерді, алуан түрлі жиынтығы больш табылады. 
Ллайда, кез келген қорғау, белгілі бір кезеңдерінде орындауьшдағы 
кезеңдері және атқарушы іс-қимыл біртіндеп және біртіндеп 
кездеседі. ол трафик қорғау проңесі қадамдар қарастыру мэжбүрлеу 
уақтылы пайдалануға мүмкіндік береді, тиімді жэне экономикалық 
қорғау іс-шараларды лсүзеге асыру ерекшеліктері көп сатылы 
проңесс, жетек (жетек, шығу), практик ретінде ең маңызды болып 
табылады.

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңда 6-тарау атқарушьшық іс 
жұргізуді орындаудың жалпы шарттарын регдамеиттейтін «Іс- 
орекеттердің орындалу тэртібі» 2-бөлімін анықтайды. Сондықтан 
атқарушылық іс жүргізудің келесі кезеңдері шартты түрде 
анықталуы мүмкін:

1. Атқарушылық іс жүргізуді бастамашылық ету;
2. атқарушы құжатта қамтьшған талаптарды орындау;
3. Атқарушылық іс жүргізудің аяқгапуы.
Атқарушылық іс жүргізуді бастамалау - атқарушы құжатгың 

орындалуының бірінші кезеңі больш табылады. Бұл кезеңде, сот 
орындаушысы өндіріп алушының өтініші бойынша орындау сот 
бұйрығын алған қорғау қозғауға негіздердің болуын немесе 
болмауын белгілейді, содан кейін атқару өндірісін немесе қорғау іс 
қозғау бас тарту бастау үшін не істейтіндігіңізді шешуіңіз керек.

Сот бұйрығы сотқа оған бағытталған жағдайларда арызы жоқ 
басқа органға (лауазымды) атқарушылық іс қозғау сот 
орындаушысы. Жеке сот орындаушысына талапкер мемлекет болып 
табылатын атқарушылық құжаттарды мүдделі мемлекеттік органдар 
жібереді.

Атқарушылық іс жүргізу басталғанға дейін атқарушылық іс- 
эрекеттер жасалмайды. Бұл ереже скоринг атқарушы іс-эрекеттер 
қорғау іс-эрекетгері айтарлықтай меншік құқықтарын тежейтін
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жэне шектеу ретінде мемлекеттік-билік мэжбүрлеу туралы 
борышкер шаралар қолдану мүмкіндігімен байланысты, бүл птьтн 
мэнінде туындайды.

Сот 'бұйрығы сотқа оған багытталған жағдайларда арызы жоқ 
басқа органға (лауазымды) атқарушылық іс қозғау сот 
орындаушысы. Жеке сот орындаушысына талапкер мемлекет болып 
табылатын атқарушылық қүжаттарды мүдделі мемлекеттік органдар 
жібереді.

Сот орындаушысы заңмен белгіленген талаптарға сәйкес 
атқарушылық қүжатты алғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде 
атқарушылық іс қозғауға бастамашылық жасайды, ол қаулы 
шығарылады.

Сонымен бірге, жеке сот орындаушысы қалпына келтірушіге 
атқарушы қүжаттың орындалу шарттары туралы келісім жасайды.

Атқарушылық іс қозғау бір мезгілде сот орындаушысы 
атқарушылық іс жүргізу туралы Заңда көзделген атқарушылық 
құжаттарды орындау қамтамасыз ету үшін шаралар қабылдауға, 
сондай-ақ талапкердің жағдайда борышкерге, қарсы өзге де 
атқарушылық іс жүргізу болуын анықтайды тиіс, оның талаптардың 
басымдық тэртібін хабарлайды жэне түсіндіреді. атқарушылық іс 
кейін коллекңионер борышкерге кез келген өнімділігі 
міндеттемелер сот орындаушыларының міндетті түрде хабарлай 
отырып орын алуы тиіс.

Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 38-бабы атқарушылық 
іс қозғаудан бас тартуға негіздемелерді қамтиды.

Сот орындаушысы атқарушылық кұжатгы алған күннен бастап 
үш жұмыс күні ішінде: 1) атқарушылық іс жүргізуді жүргізуден бас 
тарту туралы қаулы шығарады, егер:

1) талапкердің өтініші немесе қолданбай ұсьшьшған атқарушы 
құжат қорғау талапкердің қолдаухаггары қозғау жататын 
жағдайларды қоспағанда, коллектор иемесе оның өкілі қол 
қоймаған;

2) атқарушылық құжатты атқару актілері жасалған жерде табыс 
етілмейді;

3) атқарушылық кұжатты орындау үшін орындау мерзімі 
аяқгалған жэне сот қалпына келтірілмеген;

4) күжат атқарушы қүжаттарға қойылатын талаптарға жауап 
бермейді немесе орындалмайды
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5) атқарушылық құжат ертерек орьшдау уиіін ұсынылған жэне 
опш атқарушылық іс жүргізу 1-баптың 1-тармағында көзделген 
нсгі ідер бойьшша тоқтатылды. Осы Заңның 47-бабы;

6) атқарушы қүжат больш табылады сот актісіне, орган 
(лауачымды адам) актісінде, заңды күшіне енген, немесе дереу 
орындалуға жатады атқару қүжатгарын қоспағанда, атқару құжатын 
берген, оның негізінде жоқ;

7) талапкер жеке сот орындаушысының агымдағы шотына 
атқарушы іс-шараларды жүзеге асыру үшін қажетті соманы үлес 
қосты жоқ;

8) сот актісінің заңды күшіне ену туралы белгісі бар судьяның 
қолымен жэне сот мөрімен расталған көшірмесі атқарушылық 
күжаттамага қоса берілмейді;

9) уәкілетті органдар «Әкімшілік қүқық бүзушылық туралы» 
Қазақстан Республикасы Кодексінің 896-бабында көзделген ақпарат 
пен қүжаттарды үсынбайды.

Сот орындаушысыньщ барлық келіп түскен қүжаттардың 
қолданылуымен атқарушьшық іс қозғаудан бас тарту туралы 
шешімінің көшірмесі қалпына келтірушіге, сондай-ақ атқарушы 
қүжатты берген сотқа немесе органға (лауазымды адамға) 
жіберіледі.

Жеке сот приставы күжатты қалпьша келтірушіге қайтарады. 
Кері қайтару туралы шешім атқарушы қүжаттың қайтарылу 
себептерін көрсетуі керек.

1. 1), 2), 3), 4), 6) жэне 7) тармақтарда көзделген мэн-
жайларды жою. Заңның 38-бабында сот орындаушысына жалпы 
тэртіпте атқарушылық қүжатты қайтадан жіберу (үсыну) кедергі 
келтірмейді.

Параграфтарда көзделген мэн-жайларды жою үшін 7) 1-бөлім, 
Заңның 38-бабына сәйкес сот орындаушысы қалпына келтірушіге 
он күндік мерзім белгілейді. Көрсетілген мерзімде несие беруші 
талап етілген соманы ағымдағы шотқа аудармаған жағдайда, 
атқарушы қүжат орындалуға үсыньшмайды жэне калпьша 
келтірушіге қайтарылады. Оның кемпгіліктерін жою немесе 
белгіленген мерзімнен кешіктірмей сот орындаушысына келген 
атқарушылық қүжатты беру күні оны екінші рет алған күн болып 
табылады. Сонымен бірге, оны қайтару туралы қаулыда көрсетілген 
қанағаттанарлықсыз кемшіліктермен келген атқарушы қүжат
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орындалуға жатпайды жэне оны жіберген органға немесе оны 
қайтарған адамға қайтарылады.

Атқарушылық қүжатты орындау сатысы басталғанда 
қайтару

Заңның 48-бабына сэйкес орындалу тэртібімен, сот 
орьшдаушысы атқарушы құжахты алған күннен бастагх 3 күн ішінде 
оны қалпына келтірушіге, сотқа немесе оны шығарған өзге де 
органға қайтарады. Қайта қалпына келтірілмеген немесе толық 
колемде орындалмаған атқарушы қүжат келесі жағдайларда сот 
орындаушысының шешімі бойьюша қайтарушыға қайтарылады:

а) егер атқарушы органға оны орындау мерзімін бүза отырып 
жіберілген болса, атқарушы қүжатты қалпына келтірушіге 
қайтарады;

б) атқарушы қүжатты атқарушы қүжатты сәйкес келмеген 
жағдайда сотқа немесе оны шығарған өзғе орғанға қайтарады. 
Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 10-бабы.

Атқарушылық іс жүргізуді бастамашылыққа алу алдында күқық 
қорғау құжатын қалпына келтіруғе нақты ұсыныс беріледі. Осы 
сатыда сот орындаушысы өтініш берушіден немесе соттың немесе 
атқарушы құжатты берген өзге де органның өтішшін жэне атқару 
құжатьш қабылдайды. Отініште атқарушы қүжатта қамтылған 
мүлікке салынатын айыштүлдарға койылатын талаптарды орындау, 
сондай-ақ борышкерге шектеулер енгізу мақсатында қарыз 
алушының мүлкіне тыйым салу туралы өтініш болуы мүмкін.

Атқарушылық іс жүргізуді қозғаудан бас тарту туралы қаулыда 
атқарушы қүжатгың атауы мен нөмірі көрсетіледі;

5) шешім қабылданған мәселе;
6) заңдарды жэне өзге де нормативтік құқықтық актілерді 

көрсете отырып, шешім қабылдау үшін негіздер;
7) осы мэселе бойынша қабылданған шешімді кәрсететін 

қаульшың жедел бөлігі;
8) шешімге шағымдану тэртібі.
Атқарушылық құжаттың мазмұнына жэне фөрмасына 

қөйылатын талаптарды қатаң сақтау іс жүзінде маңызды.
Алайда, атқарушы құжаттың сот орындаушысының іс жүзінде 

қабылдауы бұл атқару ісін кейіннен енғізу туралы болып 
табьшмайды.
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Сот приставы, өз бастамасы бойынша немесе атқарушылық іс 
жүргізуге қатысушы адамдардың өтініші бойынша, шешім айқын іс 
қағаздарын немесе арифметикалық қателер оларды түзетуге 
мойындауы мүмкін. Бұл түзетулер көрсетілетін алдыңғы шешім 
түзетулер енгізу Жарлығы болып табылады.

Ага сот приставы - жете сот орындаушысы шешім аумақтық 
орган басшысының тиісті шешім қабылдайды. Жеке сот 
орындаушысының шешімін жоюды жеке сот орындаушысы, оның 
ішінде сот актісі не прокурордың наразылыгы негізінде жасайды.

Сот орындаушысының шешімі міндетті түрде орындалуға 
жатады және Қазақстан Республикасының азаматгық іс жүргізу 
заңдарына сәйкес сотқа шағым жасалуы мүмкін.

Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 52-бабында 
атқарушылық іс-қимылдарды орьшдау орны туралы жалпы 
ережелер белгіленді.

Атқарушы құжат жеке тұлғаны - борышқорды немесе тұрақты 
тұрғылықты жері бойынша немесе оның орнында атқарылатын іс- 
әрекеттерді жүзеге асырған кезде, сондай-ақ тіркеу орны немесе 
оның орналасқан жері туралы жазбаша түрде жүзеге асырылады.

Егер борыхпкер заңды тұлға болса, атқарушы құжат тіркеу орны 
бойьшша немесе оның органының (құрылтайшыньщ) нақты 
орналаскан жері ұсынылған жерде, сондай-ақ тіркеу орны немесе 
оның орналасқан жері бойынша атқарушы әрекеттерді жұзеге 
асырады.

Сот орындаушысыньщ атқарушылық іс-эрекеттерін орьшдау 
кезінде сот орындаушысы рэсімдік құжатта көрсетілген аудио, 
фото, бейнежазбаны пайдалана алады, кейін алынған 
материалдарды атқарушылық іс жүргізу үшін енгізеді.

Белгілі бір әрекеттерді орындау ұшін борышкерді міндеттейтін 
сот актілерін орындау, осындай іс-әрекеттер жасау орны бойынша 
сот приставы жасады.

Қажет болған жағдайда, жеке қорғау іс-шараларын комиссия 
жэне (немесе) мемлекеттік сот орындаушысы уэкілетті органға 
жатпайды, аумағында орындау бойынша кейбір шаралар қолдану, 
ол тиісті мемлекеттік сот орындаушысын нұсқау беруғе құқылы, 
қорғау шараларын қолдануға қорғау іс-шараларды жэне (немесе) 
қабьшдауға.
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Осы бұйрық мемлекеттік сот орыңцаушысының шешімі 
бойынша, Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның ІО-бабы жэне 
аумақгық органньщ басшысы бекіткен - аға сот орындаушысы.

Атқарушылық іс жүргізу орындау кезінде , борышкер сол 
мекен-жайы бойынша орналасқан жоқ болса жэне басқа да 
экімшілік-аумақтық бірліктердің аумағында орналасқан болса:

1) мемлекеттік сот орындаушысы дереу осы шешім қабылдайды 
жэне ешқандай кейінірек оның берілген күнінен бастап үш жүмыс 
күнінен кешіктірмей, жаңа жүмыс орнына, борышкердің орналасқан 
жаңа орынға атқарушы құжатты жэне атқарушылық іс жүргізу 
барлық материалдардың жаңа түрғылықты жері немесе нақты 
борышкердің резиденңнясында Мемлекеттік сот орындаушысы 
көшірмелерін басшылық - қалпына келтірушіге хабарлайтьш заңды 
тұлға. Атқарушы құжаттың кошірмесі атқарушылық іс жүргізуде 
қалады;

2) жеке сот орындаушысы - атқарушы қүжатты қалпына 
Келтірушіге қайтаруға немесе онымен келісе отырып, оның 
аумағында тіркелген жэне (немесе) оның орналасқан жерінде басқа 
мүлікке қатысты борышкердің жылжымайтын мүлігін сату үшін 
аумақтық бөлімшеден тыс жүру арқылы атқарушылық іс- 
эрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.

Ережеге сэйкес атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 15-бабы 
атқарушы құжатты сот орындаушысына атқарушы құжатты 
шығарушы, сот, басқа орган немесе лауазымды адам бере алады. 
Бұл ереже қалпына келтіруте арналған атқару құжатын үсынуға 
қүқығы бар қатысушылардың толық тізімін анықтайды.

ҚР ҚІЖК-нің 241-бабында шешім бұйрығын дереу қабылдау 
кейін шығарылады дереу орындалуға, басқа жағдайларды 
қоспағанда, күшіне енгеннен кейін сот бүйрығы өндіріп алушыға 
сот щығарған делінген. Сот бұйрығы өндіріп шьвғарылған немесе 
тікелей сотқа жолданады орындау үшін оның өтініші бойынша. 
Осылайша, негізінде талап арыздың-өтелетін жэне орындау бастама 
таныстыру үшін дипозитивтік азаматтық-кұқықтьж қатынастардың 
өндіріп қоздыру атқарушы өндірістік мүмкін емес, онсыз, тиісті 
етініш гүрінде оларды жеткізуге қажет болады.

Жалпы ережеден алып тастағанда, заңда құқық қорғау құжатын 
сот басқа органға (лауазымды адамға) жіберген жағдайларда, 
ендіріп алу туралы талапты орындау туралы талап қою талап
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егілмейтін бірқатар жағдайлар бар. Жеке сот орьюдаушысына 
талапкер мемлекет болып табьшатын атқарухпылық қркаттарды 
мүдделі мемлекеттік органдар жібереді.

Барлық басқа жагдайларда, жалпы юриедикция соттарыньщ 
атқару туралы құжатын қабьшдаган кезде, қалпына келтірушіден 
жазбаша сұрау салу бар, ол атқарушылық іс қозғауға бастамашыльнс 
жасау туралы өтініш жасайды.

Орындалу құжатьш қалпына келтіруге беру - қалпына 
келтірушінің міндеті емес, құқық иеленушінің міндеті емес, 
сондықтан вндірушіге орьшдау жазасын орындау және атқару ісін 
қозғау туралы жазбаша отініш беру қажеттілігі туралы ешкім шеше 
алмайды. Осылайша, атқарушылық іс жүргізуді бастау туралы 
өтінішті қалпына келтіруші иемесе қалпына келтіру үшін атқару 
құжатын ұсыну құқығына тиісті сенімхаты бар оның өкілі жеке өзі 
жасай алады. Сәйкес өнер. Заңньщ 48-бабына сәйкес, жеке тұлғалар 
атқару ісіне өздері немесе екілдер арқьшы қатыса алады, ал жеке 
тұлғаныц атқарушылі.хқ іс бойынша қатысуы оған өкілдік ету 
құқығынан айырьшмайды. Егер атқарушы құжатқа сэйкес, 
борьнпқордың жеке озі ғана атқара алатын міндеттері болса, онда 
борышкер оларды орындау кезінде екіл арқьілы әрекет етуге 
құқьшы емес.

Үйымдардьщ атқарушылық іс жүргізуіне қатысуы заңдармен, 
озге де нормативтік құқықтық актілермен жэне құрылтай 
құжаттарымен немесе осы органдар өкілдерімен берілген 
екілеттіктер пз:егінде жұмыс істейтін органдар арқьшы жұзеге 
асырылады. ¥йым атынан екілдік ететін түпғалар олардың ресми 
лауазымы мен өкілеттілігін растайтын құжаттарға ие болуы тиіс.

Өкілдің екілеттігі Қазақстан Республикасының азаматтық 
заңнамасына сэйкес берілген жэне берілетін сенімхатпен 
куэландырылады.

Атқарушылық іс жүргізу заң мекемесі бар кредитор мен 
борышкер үшін де, белгілі бір құқықтық салдары пайда 
байланыстырады. атқарушылық іс жүргізуге қатысушьшар үшін сот 
орындаушысы талаптарды бұзғаны үшін айыппұл түрінде жэне 
жауапкершілік (мэжбүрлі жетегінің басқа да шаралар қолдану теріс 
салдарын келе алады үшін атқарушылық іс жэне сот 
орындаушыларының тараптардың немесе басқа қатысушылары 
арасында атқарушылық іс жүргізу қарым-қатынас, Билік және
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бағыну қатьшастарыньщ сипаты сатып бері қылмыстық 
жауапкершілікке тарту).

Жоғарыда айтылғандай, атқарушылық іс жүргізу тек өндіруші 
немесе атқарушы қүжат шығаргаи органньщ бастамасы бойынша 
ғана іске асуы мүмкін. Сот орындаушысының орнын толтыру 
туралы талапты орындау туралы сот орындаушысының 
қатысуынсыз атқарушылық іс жүргізуді бастауға, атқарушы 
құжаттар мен атқарушылық іс жүргізуге жол берілмейді.

Атқарушылық іс жүргізуді бастау сот орындаушысы 
атқарушылық іс қозғау туралы қаулы шығару түріиде ресімделеді. 
Бүл шешімді сот орындаушысы атқаруіды құжатты ұсынған сәттен 
бастап үш күн ішінде қабылдайды.

Сот санкцияларының типтік формаларын уакілетті орган 
бекітеді.

Осы қарардың нысаны мен мазмұны бойынша талаптар шартты 
түрде жалпы жэне арнайы деп жіктелуі мүмкін.

Жалпы талаптарды анықтайды жәие Атқарушылық іс жүргізу 
туралы заңның 10-бабьша сәйкес, сот орындауілысьшың қандай да 
бір пгешімі міндетті түрде бірқатар міндетті реквизиттерді қамтуы 
тиіс.

Жалпы ережелерге қосымша, Атқарушылық іс жүргізу туралы 
заңның 10-бабында атқарушылық іс қозғау туралы шешімде:

1) сот орындаушысы ерікті түрде орындауға белгіленген 
мерзім;

2) осы мерзім аяқгалғаннан кейін атқарушылық қүжаттаманың 
талаптарьш мэжбүрлеп орындау туралы борышкерге хабарлау;

3) борышкердің немесе оны дереу оған борышкер ерікті 
орындамаған жағдайда осы шешімінің орындалу күні мен уақытын 
көрсету жөн Әлемнің кредитордың көшіру туралы шешімдерді 
орындау;

4) орьшдамаған жагдайда, олар өз еркімен талаптар онымен сот 
орындаушысы бұл борышкерді хабардар атқарушы іс-шаралар 
комиссиясының қүнын, сондай-ақ санкңиялар орындау сомасы 
тарифтеледі;

5) сот орындаушысы мүлікті алып қою туралы шешім 
қабылдаған кезде атқарушылық іс жүргізуді бастау туралы шешімде 
де көрсетілуге тиіс.
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Атқарушылық іс жүргізуді бастау туралы шешім қабылданған 
күіінен кейінгі күні міндетті түрде өтеу туралы шешім қабылдаушы, 
(юрышкерге, сондай-ақ сотқа, басқа органға немесе атқарушы 
қүжатты берген лауазымды тулғаға жіберілуге тиіс.

Атқарушылілқ іс жүргізуді бастау туралы шешім үш бөлімнен 
іүрады: кіріспе, сипаттама-дәлелді жэне шешуші.

Қарардың кіріспе белігінде шешімді шығарған уақыт пен орын, 
шешім шығарған сот орындаушысының тегі, аты, әкесінің аты, аты- 
жөні, шешімі шығарыиған атқарушы қүжаттыц нөмірі, берілген 
күні, борышкердің аты., өтемақының атауы, орындау нысаны, және 
қарастырылып отырған мәселе.

Снпаттамалы-дэлелді дэлелдеу бөлімінде кредитордың 
іалаптарын боііынша нүсқау, атқару қүжатын үсынған күні, 
атқарушы қүжаттың сақталуьш осындай таныстыру үшін мерзімді 
қалпына келтіру ретінде қорғау іс жүргізуді қозғаудың мүмкіндігіне 
осер барлық қажетті жағдайлар жэне қабылдау жэне атқарушылық 
іс жүргізу жөніндегі талаптар, сондай-ақ басқа да мэн-жайлар, 
қамтамасыз күқық қорғау қүжатын қалпына келтіру.

Мүнда сот приставы осы немесе өзге жағдайға қүқықгық баға 
береді. Бүл жағдайда, бағалау объектісі - атқарушы қүжаттың 
болмауы жағдайлар оның қабылдау жэне атқару өндірісін 
қоспағанда. сипаттамалы-дәлелді бөлігінде қүқықтық дүрыстығы 
бастан ол сот орындаушысьшың барлық кейінгі іс-шаралар 
қолданылу байланысты.

Қарардың түпкілікті бөлігінде орындалатын сот 
орындаушыларының тгшаптары түжырымдалады жэне белғіленеді. 
Оперативті боліктің түжырымдамасының дүрыстығынан бастап, 
атқарушылық эрекеттердің дүрыстығына, заңдылығына жэне 
кейіннен орындалу мүмкіндігіне байланысты. Ол мыналарды 
қамтуы керек:

- Қаралып отырған мәселе бойынша қорытынды, яғни, 
атқарушылық іс қозғау туралы шешім қабьщдау;

- сот орындаушысыньщ орындау үшін белгіленген мерзімі;
- талаптардың өзі, олардың мөлшері, осы мерзім аяқталғаннан 

кейін атқарушы қүжаттың талаптарын міндетті түрде орындау 
туралы борышкерге хабарлау;

- борышқорды шығару немесе өтемакыны ауырлататыны 
туралы шешімдерді қабылдаған кезде, осы шешімдерді борышкер
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орындамаған жағдайда оларды міндетті түрде орындау күні мен 
уақытын дереу көрсету қажет;

- сот орындаушысьшың талаптарын ерікті түрде орындамаған 
жағдайда, атқарушы әрекеттерді орьшдауға жүмсадған шығындар, 
сондай-ақ оның қолданылуын тоқтата түру санкцияларының сомасы 
алынатыны туралы борышкерғе хабарлау;

- сот орындаушысы мәжбүрлеп орындату басталған кезде 
борышқордың мүлкін қамауға алу туралы шешім қабылдаған кезде 
бүл туралы қаулыда керсетілуғе тиіс;

- апелляңияның тэртібі мен мерзімдерін түсіндіру.

Атқарушылық іс жүргізуді гоқгата түру.
Атқарушылық іс жүргізуді тоқгата түру атқарушы әрекеттер 

жасауға үзіліс нысаны болып табылады, бірақ басқа да қүқықтық 
актілерге қарағанда, тоқтата түру іс жүргізуді тоқтата түру туғызған 
мэн-жайлар жойылғаннан дейін емес белгілі бір уақыт кезеңі үшін 
жэне белгісіз мерзімге жүзеге асырьшады.

Атқарушылық іс жүргізу заңының 42-бабына сэйкес сот 
орындаушысы келесі жағдайларда қорғау іс жүргізуді тоқтата 
түруға міндетті:

1) борышкер қайтыс болған немесе кредитор, өлі оны хабар- 
ошарсыз кеткен немесе декларациялауға борышкерді немесе 
кредиторды жариялау туралы сот шешімі заңды күшіне енген, 
қүқықтық қарым-қатьшас сабақгастығын береді, егер;

2) борышкер болып табылатын занды түлға қайта 
үйымдастырылғанда немесе сот талқылауында қүқьщ шешімімен 
белгіленғен тэртіппен қабылдау мэжбүрлеп тарату қабылдау сот 
шешімімен, дэрменсіздігі (банкроттығы) арқылы басталған;

3) жартьшай қабілетті кредитор немесе борышкерғе эрекетке 
қабілетсіз деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енуі;

4) алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 15 
қаңтардағы № 164-У Заңымен;

5) экімшілік жаза қолданған органдардың (лауазымды 
адамдардың) іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) немесе шешімдеріне 
сотқа шағым жасау;

Қазақстан Республикасының заңнамасы атқарушы күжатты, 
сондай-ақ соттың кейінге қалдыру, белгілі бір мерзімге орындау
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жнрііа негізінде шығарылған сот шешімін, орындалуын тоқтата 
і уруға құқылы кімге 6) сот шешімі немесе ресми;

6-1) «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасы 
іацының 29-бабы 3-1-тармағына сәйкес жьшыту маусымы кезінде 
Қазақстан Республикасьшың аумағында бір тұрғын халықтың 
.ілеуметтік осал топтарына жататын азамаітардың мәжбүрлеп 
кошіру;

7) атқарушы құжаттың бойынша альшған түгендеу (қамауға 
босату) мүлікті апып тастау туралы сот іс-қимыл ұсыну;

8) қаржы мекемесінің сақтау үшін қаржы нарықтарында немесе 
інешімдер жұмыс істей лиңензиялардың күшін жою немесе тоқтата 
түру туралы Үлтгық Банкінің шешімі;

9) банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) үйымыньщ, ерікті 
жинақтаушы зейнетақы қорьш мэжбүрлеп гарату туралы сот 
шешімі бойьшша сотта іс қозғау;

10) соттың қаржы ұйымын қайта құрылымдау туралы шешім 
қабылдауы;

10-1) банк конгломератыныц қүрамдас бөлігі болып табылатын 
жэне қаржы ұйымы болып табылмайтын ұйымды қайта 
құрылымдау туралы сот шеінімі;

11) алып тасталды - ҚР 2015 жылғы 22 сәуірдегі № 308-У 
Заңымен;

11-1) бір айдан аспайтын мерзімғе борышкердің, (Қарулы 
Күштер, басқа да әскерлер мен Қазақстан Республикасының әскери 
қүралымдарында әскери кызмет міндетті түрде байланысты, оның 
ішінде медиңиналық мекемеде борышкер, іскерлік сапары, ауылдың 
сыртында,) кезінде уақытша болмауы егер оның қатысуынсыз 
атқарушылық іс жүргізу мүмкін болмаса;

11-2) атқарушылық іс-әрекеттерді жүзеге асыру үшін қажетті 
соманы ағымдағы шотқа үстаушы жеке сот орындаушысы 
тағайындаған уақытқа телемейді;

12) қалпына келтірушінің жазбаша өтініші;
13) сот, прс куратура немесе осы құқыққа ие басқа да кұқық 

қорғау органдары атқарушылық іс жүргізуді талап етуге;
14) егер сот борышқорды іздесе.
Тармақшасында көзделген жағдайда 7) бірінші өнертабыстьің 1 

бөлігі. Қазақстан Реснубликасыньщ Заңьшьщ 42-бабына сәйкес 
атқарушылық іс-әрекеттер мүлікті (қамауға алудан босату) алып
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тастау туралы іс-шара қолданылатын мүлікке қатысты тоқтатыла 
тұрады.

Тармақшасьшда көзделген жағдайда 12) 1-6. Атқарушылық іс 
жүргізу туралы Задның 42-бабы, қазірдің езінде жарияланған 
тендерлерді өткізу туралы атқарушылық іс-әрекеттер, сондай-ақ 
инкассалық өкімдердің орындалуы тоқтатыла түрмайды.

Бүл тізбектер толық емес жэне кеңеюде.
Атқарушылық іс жүргізуді тоқтата түру мерзімдері 

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 44-бабы.
Атқарушылық іс жүргізу мынадай жағдайларда тоқтатылады:
1) тармақтардың ережелеріне сәйкес. 1), 2), 3) тармақша.

Заңның 42 - борышкердің мұрагерін немесе кредитор,
тағайындауын өшірілген немесе ішінара мүгедек талапкер немесе 
қамқоршы немесе қорғаншы борышкерді анықтау үшін, белгіленген 
тәртіппен заңды тұлғаны тарату туралы шешім қабылдау, банкрот 
заңды тұлға немесе жеке кэсіпкер (борышкер) жариялады;

2) тармақшада көзделген 5), 7) тармақша. Заңның, 42 - сот актісі 
күшіне енгенге дейін;

3) к. 6) өнер. Қазақстан Республикасы Заңының 42, - қадағалау 
соңьша дейін немесе белгіленген кезең ішінде атқару парағының 
негізінде шығарылған сот актісін, сондай-ақ соттың кейінге 
қалдьфу, орындау жарнаның орындалуыы тоқтата түру күшін жою 
туралы ресми мүдделі тапсырыс;

3-1) тармақшаларында көрсетілген 6-1) Қазақстан 
Республикасының заңнамасының 42-тармагы - Қазақстан 
Республикасының аумағында жалғыз тұрғылықты жері бойынша 
жылу маусымы аяқталғанға дейін;

4) қарастырылған заттар. 10) өнер. Қазақстан Республикасының 
Заңьшьщ 42-бабында - қаржы үйымын қайта қүрылымдау 
аяқгалғанға дейін;

5) тармақшада көзделген. 10-1) 1-6. Қазақстан
Республикасының Заңының 42-тармағы - банк конгломератының 
бас ұйым ретінде құрамына кіретін жэне қаржы ұйымы болып 
табьгамайтын үйымды қайта құрылымдауға дейін тоқтатылады;

6) тармақшада көзделген. 11-1) бап. Заңның 42 - борышкердің 
разрядқа ауруханадан, Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен 
әскери қызметтің тоқтатылуына байланысты Қазақстан
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Гп иубликасының эскери құралымдарында эскери қызмет, оның 
111111 ідс, қаласында іссапардан қайтып;

7) тармақшада көзд«;лген. 11-2) өнер. Заңның 42 - актілерді іске 
и і.іру жүзеге асыру үшін қажетгі соманы агымдагы шотына сіаітег 
-имспуга;

8) тармақшаларда көзделген 12) өнер. Заңның, 42 - ісүнтізбелік 
(ііі ісүшіен аспайгын мерзімге талапкер өтініш алган күні;

9) тармақшада көзделген. 13) өнер. Заңның 42 - өндіріс 
и гқарушы органға қайтаруға, ол мэлімдеген;

10) тармақшада көзделген. 14) өнер. Қазақстан 
I 'сспубликасының Занының 42-бабына сэйкес, борышкердің 
ориаласқан оріаі немесе оның мүлкі анықталганга дейін.

2. Атқарушылық өндіріс қүжатында көрсетілген талантарды
орындау

ҚР бірінші сатыдағы соттың Азаматтық іс жүргізу 241 кодексі 
тиісті аумақтық органына орындау үшін барады, ол орындау сот 
бүйрығын шығарады.

Атқарушы қүжат борышкерді белгілі бір міндеттерді 
орындауды міндеттевді. атқарушы қүжат талаптарының 
орындалуын - олар қарамастан атқарушылық іс жүргізу уақыты 
лимиттер мен кезеңдері аяқталған, кез келген уақытта жүзеге 
асырылып (бірақ тәркіледі мүліктің нақты жүзеге асыру дейін) 
болуы мүмкін, сол уақытта борышкердің кезекші жэне оң.

2-тармаққа сәйкес шешім көрсетілгендей кредитор сот 
орындаушысының өтінІшз бойьшша мүлікті айыппүлдар туралы 
атқару парағының орындау үшін атқарушьшық іс жүргізу туралы 
Заңның 32-бабы бойынша борышкердің мүлкін түгендеу жүргізуді 
жэне оған таңа түтқындауға қүқылы.

Тәжірибе көрсетіп отырғандай, атқарушы қүжатгың талаптарьш 
орындау нақты мүмкіндігі кейде осындай жағдайларда тэулік 
бойынша сөзбе болып табылады, борышкердің мүлкін тәркілеп сот 
орындаушыларының іс-эрекеттер жылдамдығьша тікелей тэуелді. 
императивті сипатта, орындау процесінде теріс эсер көтереді заң 
үстемдігі сүраныс, с;от суретші туралы есепте болмаған 
борышкердің дереу қамауға талапкер ерікті орындау үшіи сот
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орындаушысы мерзімін мерзімге қамауға иммунитеттен қандай 
себебі.

Сот актісіне сәйкес сот орындаушысы. Атқарушылық іс жүргізу 
туралы заңның 32, атқарушылық кұжаттарды орындауды 
қамтамасыз ету ұшін мынадай шаралар қабылдауға міндетті:

1) Оған тиесілі ақша мен бағалы қағаздарды қоса алғанда, 
немесе өзге де жеке немесе заңды банк операцияларының жекелеген 
тұрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдар, оның ішінде 
ұйымдар 2) сондай-ақ сақтандыру компаниялары бар Борышкердің 
мүлкін алып қою;

оның астында немесе басқа жеке немесе заңды тұлғалардан 
борышкердің мүлкін альш тастау;

3) борышкердің тыйым салу шешімдер қабылдауға заңды 
түлғаның тыйым салу, сондай-ақ жылжымалы немесе 
жылжымайтын мүлікті иеліктен шығарудан, меншік жэне мүліктік 
емес қүқықтар, бағалы қағаздар жэне заңды түлғаньщ жарғылық 
капиталына жэне меншікке акциялар бойьшша қабьшданған 
шешімдердің тоқтата тұру, оның ішінде белгілі бір іс-әрекеттерді 
жұзеге асыруға құқылы;

4) борышкерғе меншік кұқығында, оның ішінде ақшаны немесе 
оны сот орындаушысы белгілеген шектерде пайдалану туралы 
нұсқауды қолдануға тыйъш салу;

5) борышқордың мүлкін мөрлеу;
6) титулдық құжаттарды алып тастау;
7) басқа түлғаларды мүлікті, оның ішінде ақшаны, борышқорға 

беруғе немесе оған қатысты өзге де іс-әрекеттер жасауға тыйым 
салады.

Қажет болған жағдайда, құқық қолданудың бірнеше түрлері 
қолданылуы мүмкін.

Қауіпсіздіктің бір түрін басқаларға ауыстыру туралы мәселе сот 
орындаушысы тараптардың өтініші бойынша немесе өз бастамасы 
бойынша жүзеге асырылады. Резервтердің бір түрін басқасына 
ауыстыру туралы мәселені қарастыру бүрын белгіленген қауіпсіздік 
шараларын қолдануды тоқтатпайды.

Атқарушылық іс жүргізуді тоқтата түру, кейінге қалдыру 
немесе орындамау атқарушылық құжаттарды орындауға бұрын 
белғіленген шараларды жоюға экелмейді.

224



Жеке сот орындаушысы атқарушылық қүжаттарды орындауды 
Қіічақстаи Республикасының азаматтық іс жұргізу заңнамасында 
(іслгіленген тәртіппен алынған соттың санкциясымен қамтамасыз 
сгу үшін шаралар қабылдайды.

Дәлелді себептер жоқ белгіленген мерзімде борышкер болып 
габылатын заңды тұлғаның жеке, лауазымды (актерлік) 
орындамаған жағдайда, атқарушы құжатта қамтылған талаптар, сот 
ириставы, құқығы бар, ал кредитордың сауал Қазақстан 
І*еспубликасының борышкерді қалдырып уақытша шектеулер
гуралы бұйрық шығаруға міндетті кезінде . Қазақстан
Республикасының борышкер болып табылатын заңды тұлғаның
жеке тұлғаны, лауазымды (актерлік) қалдырып уақытша шектеу 
гуралы сот орындаушысының қаулысын Қазақстан
Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасында белгіленген 
тәртіппен сотқа рұқсат жатады.

Осы қаулының көшірмесі Қазақстан Республикасы ¥лттық 
қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметінің жэне ақпарат алу үшін 
борышқорға орындау үшін жіберіледі.

Қазақстан Реепубликасы борьішкер Қазақстан Республикасынан 
тыс жерлерде емдеу қажеттілігі туындаған жағдайда тоқтатылуы 
мүмкін болып табылатын заңды түлғаның жеке тұлғаны, лауазымды 
(актерлік) қалдырып уақытша шектеулер атап өткен жөн.

Тоқтата тұру мерзімі көрсетіле отырып, Қазақстан 
Республикасы борышкер Қазақстан Республикасының азаматтық іс 
жүргізу заңнамасында белгіленген тэртіппен сотқа рұқсат жатады 
заңды түлғаның жеке, лауазымды (актерлік) кету мерзімін тоқтата 
тұру туралы сот орындаушысы шешімі.

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 34-бабы бойынша, 
себепсіз борышкер орындамаған жағдайда атқарушы қүжатты 
лицензиялар беру туралы уақытша шектеулер белгіленген, жэне, 
рүқсатгар жэне арнайы қүқықтары:

1) жеке түлғаға айлық есептік көрееткінітің екі жүзден елуге 
дейінгі сомадан асатын сома;

2) заңды тұлғаға бір мың екі жүз елу айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде айыішүл салуға;

3) материалдық емес - өнер бойынша орьшдау кезең соңындағы 
сот орындаушысы. қарызды қалыптастыру жағдайда Атқарушылық 
іс жүргізу жэне алимент бойынша атқарушы кұжаттар бойынша
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Заңның 39-бабы бойынша сотқа лицензияларды, рұқсаггарды жэне 
арнайы құқықтарды беруге борышкер, сондай-ақ бұрын 
лицензиялар, рұқсаттар жэне арнайы құқықтарды борышкер берген 
тоқтата түру уақытша тыйым салу идеясып жібереді. Өкілдік 
Қазақстан Республикасьшың азаматтық іс жүргізу заңнамасында 
белгіленген тәртіппен сотгың қарауында. сот тиісті оргаңдарға 
орындау үшін борышкердің жіберіледі ұсыну сот орындаушысының 
қарау төмен тапсырды ұйгарымы, жэне борышкерді түптеу жэне 
барлық лицензиарлардың жэне рүқсат беруге уәкілетті өзге де 
мемлекеітік органдардың көшірмесі.

Тіпті борышкер қоргау шараларын қолдану жагдайда, оның 
мүліктік қамауга жэне нарыққа жіберіледі, борышкер эрқашан 
дербес атқарушы қүжатгың талаптарын орындауға құқығы бар. 
Дегенмен, бұл жағдайда ол атқарушылық іс-қимылдарды жүзеге 
асыруга жүмсапган шыгындардың келемін етеуге, сондай-ақ 
колданыстағы санкциялардың мелшерін телеуге міндетті. жалғыз 
борышкер атқару құжатын талаптарын орындаған жэне орындау 
барлық шығындарды етеуге кейін, сот орьшдаушысы ешқандай 
мэселе атқарушылық іс қандай кезеңі болған жоқ, содан кейін 
атқарушылық іс жүргізу аяқгалды тиіс, оларға тағайындалған 
барлық атқарушылық іс-әрекеттерді болдырмау үшін міндетті.

Атқарушы іс-шаралар комиссиясы қиын немесе мүмкін емес 
жасауға мән-жайлар бар болса, кредитор немесе борышкер немесе 
сот орындаушысы орындау эдісін жэне тэртібін езгерту туралы 
мәселе орындау орны бойынша істі қараған сотқа, бұрын, немесе 
сот алдында қоюға құқылы.

Орындауды кейінге қалдыру туралы, немесе жарнаның сұрақ, 
сондай-ақ атқарушылық етініші бойышна сот шешеді марапатталды 
сомасын индекстеу.

Атқарушылық іс жүргізуді тоқтата тұру атқарушы іс-шаралар 
жэне олардың кейінге қалдыру тұндыру бірге, сондай-ақ атқарушы 
эрекеттер жасауға үзіліс нысаны болып табылады. Алайда, басқа да 
заңды іс-әрекеттер айырмашылығы, тоқтата тұру іс жүргізуді 
тоқтата түру туғызған мэн-жайлар жойылғаннан дейін емес белгілі 
бір уақыт кезеңі үшін жэне белгісіз мерзімге жүзеге асырылады.

Өндірістік аспалы жетегінің негіздер байланысты 
(атқарупіылық заңнаманың 40-бабы) немесе сот орындаушысыньщ 
(42-бабы) сот арқылы да жүзеге асырылады. Атқарушылық іс
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жүргізуді тоқтата тұру міндетті түрде немесе мәселені шешетін 
оргаішыд қалауы бойынша мүмкін. Қандай жағдайда да атқару ісін 
гоқтата түру тек қана осы бапта көзделген негіздер бойьшша ғана 
мүмкіи болады.

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 42-бабы. Бүл тізімдер 
голық болып табьшады жэне кеңінен түсіндірілмеуі керек. Мысалы, 
қорғау іс жүргізуді тоқтата түру бюджеттік үйымдардың сұраулары 
үшін ең көп таралған себептерінің бірі қүқықтану қаражат 
болмауына сілтеме болып табылады. Дегенмен, осы негізде, 
қүрметпен заңньщ 42-бабының орындалуьш қадағалау туралы, 
осыған байланысты соттар мұндай жағдайларда бас тартуды 
орындауды тоқтатады.

ҚР сот АІЖК 272 кодексі істер бойынша іс жүргізуді тоқтата 
түруға тиіс:

1) азаматтың қайтыс болуы немесе заңды тұлғаның қайта 
ұйымдастыру немесе тарату даулы қүқықтык қарым-қатынас 
сабақтастығын береді, еғер;

2) заңда белгіленген тәртіппен азамаггы заңсыз деп таньн-ан;
3)Қарулы Күштердің, басқа да эскерлер мен Қазақстан 

Республикасының Қарулы Күштері, басқа да әскерлері мен 
Қазақстан Республикасының әскери құралымдарьшың жауьшгерлік 
бірлік қатысады орналасқан талапкердің отініші, эскери 
кұралымдардың жауынгерлік операңияларға қатысатын жауапкер 
тұруға;

4) осы істі азаматтық, қылмыстық немесе экімшілік іс жүргізуде 
қаралған басқа іс бойынша қаулы шығарғанға дейін қарау мүмкін 
болмаса;

5) ол айналады, егер заң немесе осы жағдайда қолдану өзге де 
нормативтік кұқықтық акт Конституңиямен, адамның жэне 
азаматтың құқықтары мен бостандықтарына бүзатьш, жэне 
конституңиялық деп тану туралы ұсыныспен Қазақстан 
Республикасының Конституңиялық Кеңеске өтініш болады, жэне 
бұл тапса ол басқа соттың бастамасы бойынша Конституңиялық 
Кеңее осы жағдайда қолданылуы тиіс нормативтік қүқықтық актінің 
конституңияға тексереді деп белгілі;

6) шет мемлекеттің сотьша заң комегін көрсету туралы нұсқама;
7) тараптардың медиатормен медиаңия туралы шарт жасасуы. 

Медиаңияның қолданылу мерзімін ұзарту кезінде тараптар бүл
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туралы бірлескен жазбаша хабарлама арқылы сотқа хабарлауға 
міндеггі;

8) балаиың үстінен дауды қатысуымен жағдайда Қазақстан 
Республйкасы ратификациялаған халықаралық шарттьщ негізінде 
үсынылған, заңсыз қайтару туралы өтінішті Қазақстан 
Республикасының көшіп баланың Қазақстан Республикасында 
немесе баланың іске асыру бойынша өткізілген жарамдьшығы 
туралы сот үйғарымының көшірмесін жалғасуда егер бала 
Қазақстан Республикасының ратификациялаған халықаралық 
шарты қолданылмайтын жасқа жетпеген болса, оған қол жеткізу 
құқығы беріледі бала туралы.

Сот істі қарауға қатысушы адамдардың өтініші бойынша немесе 
өз бастамасы бойынша осы Кодексте көзделген жағдайларда іс 
жүргізуді тоқтата алады. Қазақстан Республикасы Азаматтық іс 
жүргізу кодексінің 273-бабы:

1) Қарулы Күштерінде әскери міндеттілік, басқа да эскерлер 
мен Қазақстан Республикасының эскери қүралымдар эскери қызмет 
жағында қалуға немесе өзге де қогамдық міндеттерін орындау үшін 
оны тарту;

2) заңды түлғалардың өкілдері қатысқан жағдайда қоспағанда 
сот талқылауының мерзімі, асатын, іссапарда жағын табу;

3) заңды түлғаның өкілдеріне іс жүргізуге қатысу жағдайларын 
қоспағанда, стационарлық емделу жөніндегі медициналық үйымда 
тарап табу;

4) осы істе күқықтық көмек көрсету туралы сотқа жүгіну;
5) қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі 

функцияларды жүзеге асыратын орган, бала асырап алу туралы 
істерде асырап алушылардың түрмыс жағдайы туралы сауалнаманы 
тағайындау;

6) сараптама тағайындаған сот;
7) сотта медиацияны жүргізу немесе қатысу тэртібін өткізу;
8) Заставада көзделген жағдайларда сотталушыны немесе 

баланы іздеу. 133 ААК.
Іс жүргізуді тоқтата түру туралы сот жеке шағым немесе берілуі 

мүмкін, ол арқылы үйғарым шығарады.
Іс жүргізуте қатысушы адамдардың өтініші бойынша не соттың 

бастамасы бойынша оны тоқтата тұруға себеп болған мэн- 
жайлардан кейін іс жүргізу қайта басталады. Сот талқылауы қайта
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(пісталған кезде сот іске катысушы адамдарды азаматтық сот ісін 
жүргізудің жалпы ережелеріне сэйкес хабардар етеді.

Атқарушылық іс жүргізу сот орындаушысының техника 
саласындағы көзделген жағдайларда толык немесе ішінара 
тоқтатылуьша жатады. Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 42- 
бабы. Атқарушылық іс-қимыл оны қалпына келтіруге себеп болған 
мэн-жайлар қалпына келтірілгеннен кейін немесе сот приставының 
бастамасы бойынша жойылады.

Сот орындаушысы атқарушылық іс жүргізуді токтата түру 
гуралы сот шешімі шығарады, ол үшін мемлекеттік сот 
орьшдаушылары үшін аумақтық органның басшысы - аға прокурор 
растауға жатады.

Сот орындаушысының атқарушылық іс жүргізуді тоқтата түру 
туралы шешімі сотқа шағым жасалуы мүмкін.

3. Атқарушылық өндірістің аяқталуы. Атқарушылық 
ондірістің тоқтатылуы. Атқарушылық өндірісі қүжатын кері

қайтару

Атқарушылық іс соңына қарай қорғау қозғау қүқығын сақгау 
жэне басқа аумақтық органында атқарушылық іс жүргізу мүндай 
қүқықты немесе жалғастыру жоғалуына екі қамтуы мүмкін, ол әр 
түрлі құқықтық салдары иақты атқарушы құжаттың қорғау іс- 
шараларын аяқталуын әкеп соғады түрлі шараларды, түсіну сот 
орындаушылары. Осы мағынада, өндірістік атқарушы соңы - 
өндірістік емес тәуелсіз базасы атқарушы механизм аяқтау, жэне 
ӘКК қамтылған атқарушылық аяқтау үніін түрлі негіздерді біріктіру 
мекемесі. Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның б-бабы. 
Осылайша, Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 49-бабына 
сәйкес қорғау мынадай жағдайларда аяқталды деп саналады:

1) осы баптың 1-тармағында көзделген негіздер бойынша 
атқарушы қүжаттарды қайтару; Атқарушылық іс жүргізу туралы 
заңның 48-бабы;

2) осы баптың 1-тармағында көзделген негіздер бойынша 
атқарушылық іс жүргізуді тоқтату; Заңның 47-бабының 
орындалуын қадағалау туралы;

3) соттың немесе осы қүжатты берғен өзге де органның өтініші 
бойынша атқарушылық қүжатты орындамай қайтару.
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Атқарушылық іс-әрекеттер мынадай жағдайларда 
аяқталады деп есептеледі:

1) осы баптың 1-тармағында көрсетілген пегіздер бойынша 
агкарушы қркатты қайтару; атқарушылық іс жүргізу туралы 
Заңньщ 48, яғни, қалпына келтіру емес, тольпс: жасалғаті немесе 
жасалған жоқ, ол арқылы атқарушы құжат, сот орындаушысыпыц 
буйрығымен мынадай жағдайларда талапкерге қайтарылады:

1) қалпына келтірушінің өтініші бойынша;
борышкер алынуы мүмкін ақша қаражатының, бағалы 

қағаздардың немесе табыстың, оның ішінде жоқ активтерді, бар, 
жэне сот орьшдаушыларьшың қабылданған 2) егер оның активтер 
немесе түсім анықтау үшін барлық заңды шаралар мүлкін 
тәркілеумен атқарушы қүралы қоспағанда, сәтсіз болды;

3) мүліктік емес сипаттағы атқарушылық күжаттамаға сэйкес 
заңмен көзделген барлық мэжбүрлеу шаралары сэтсіз болса;

4) егер өтемді төлеуші мэжбүрлеп орындаушы қүжаттың 
орындалуында сатылмаған борышқордың мүлкін үстауға бас 
тартса;

5) талапкер жеке сот орындаушысының ағымдағы шоты 
шығыстардың орыпдалуын жабу үшін қажетті сомаларды алға 
жасауға бас тартқан жағдайда;

6) атқарушы құжатты орындау барысында Егер жеке сот 
орындаушысының өкілеттігін үзарту емес, борышкер, аумағында, 
борышкердің мүліктік, екен;

7) сот орындаушысына атқарушы құжатты орьшдау кезінде 
борышкер (азаматтың қайтыс болуы, заңды тұлғаның қайта 
ұйымдастырылуы, қарыз беру) кэдеге жарату жағдайда 
жағдайларды қоспағанда, мұрагері жэне борышкер ауыстыру құру 
талап, соттар ез апелляңияға түсіндіріп Шағымданушыға орындау 
жоқ атқару парағының кайтарады осы Заңда көзделген;

1-тармақтың 1) тармақшасында аталған тұлғалардың 
шақыруына мэн-жайлар болған кезде; Атқарушылық іс жұргізу 
туралы заңның 54-бабы өздерін кері қайтарып алу туралы талап 
етіледі. Сұрақ қою дәлелді болуы керек жэне атқарушылық 
эрекеттер басталғанға дейін жазбаша түрде жариялануы тиіс. 
Орындау үдерісінде қиындық туындаса, оған себеп бар жәие құқық 
қорғау шараларын орындау басталғаннан кейін белғілі болды.

%
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Аға сот приставы, дәлелді ұйғарым жүзеге асырылады қандай - 
мемлекеттік сот орындаушысы алып қою туралы мәселе басшысы 
аумақтық ог§па шешіледі.

аға сот приставы - тілмаш немесе кэсіби сот орындаушысьшың 
«шып қою туралы мәселе аумақтық басқармасыньщ бастығы 
бекіткен тиісті дэлелді шешім жасау, қандай шешім қабылдады. 
талап баяндалган негіздер болған жағдайда. Атқарушылық іс 
жүргізу туралы заңның 54-бабына сәйкес, қандай коллектор сот 
бүйрығьш қайтаратынын жеке сот орындаушысы шешім 
қабылдайды.

Сот орындаушысына шағымданудан бас тарту туралы шешім 
сотқа шағым жасалуы жэне белгіленген тэртіпте шағым жасалуы 
мүмкін. ТІТағым беру немесе наразылық беру атқарушылық іс- 
қимылдардың орындалуын тоқтатпайды.

Атқарушы қүжатты қалпына келтірушіге қайтару осы қүжатты 
талапкерлердің орындау үшін нормативтік шектеу мерзімінде 
орындау үшін қайта үсынуға кедергі болмайды.

Мемлекеттің пайдасына қалпына келтірілетін орындалатын 
қүжаттар мынадай тэртіппен қайтарьшады:

1) сот шығарғаи (көрсетілетін) атқарушылық қүжат талапты 
қозғайтын немесе экімшілік қүқық бүзушылық туралы есепті 
қүрайтьш мемлекеттік органға қайтарылады;

2) экімшілік қүқық бүзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті 
органның (лауазымды адамньщ) шешімі тиісті уэкілетті органға 
(лауазымды адамға) қайтарылады;

3) прокурордың шешімі прокурорға қайтарылады;
4) қылмыстық істер бойынша мемлекеттің пайдасьша қайтару 

туралы атқарушылық қүжаттар сотқа қайтарьшады.
Конкурстық өтініш бойынша атқарушы құжат онда айыппүл 

толық жүргізілген жоқ, сондай-ақ талапкер жүзеге асыру үшін 
жүмсалған нақты шығындарды өтейді. Атқарушы қүжатты қайтару 
азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен өтінішті қараусыз қалдыру 
үқсас болып табылады.Тоқгату атқарушылық айырмашылығы, 
қайтарымды, жетек өндіріп қүжат атқарушылық жалғастырған 
еместігі экеп соқпайды жэне өнер сэйкес есептелген мерзімде 
орындау үшіи қүжаттың жаңа тұсаукесеріне кедергі келтірмейді. 
Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 11-бабы.
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Атқарушылық іс-әрекеттер мынадай жағдайларда 
аяқталады деп есептеледі:

Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 47-бабында 
көрсетілген негіздер бойынша атқару ісін тоқтату.

Сот орындаушысы ретіңде сот ісін жүргізуді тоқтату бірқатар 
елеулі белгілерге ие:

- ол тек қана АП. Заңның 47-бабыньщ орындалуын қадағалау 
туралы, бұл тізім кең түсінікке жатпайды;

- атқарушылық іс жүргізуді тоқтатқаннан кейін атқару ісін 
тоқтату туралы шешім соттардан шығарылған жағдайларды 
қоспағанда, оны үзарту мүмкін емес. Осыған орай, атқарушылық іс 
жүрғізуді токтату азаматтық сот ісін жүрғізудің тоқтатылуына 
құқықтық сипаттағы сипатта болады (Қазақстаи Республикасының 
Азаматтық іс жүрғізу кодексінің 277-бабы).

Атқарушьшық іс жүргізу туралы Заңның 47-бабы сот 
орындаушысы мэжбүрлеп өндірісті тоқтатады.

Атқарушылық іс жүргізуді тоқтатудың негіздері мен салдары
1. Атқарушылық іс жүргізу мынадай жағдайларда тоқтатылады:
1) қалпына келтіруші қайтарудан бас тартқан;
2) әтемақы төлеуші мен борьшпсер келісімді жасасқан жэне сот 

оны мақұлдаған;
2-1), атқарушы ондіріс медиаңия жолымен дауды реттеу туралы 

келісімге қол;
3) жинаушы болды немесе талаптарға немесе міндеттемелерді 

шешімімен белгіленеді борышкер қайтыс болган адамның 
құқықтьвқ мирасқорына өтіңіз мүмкін емес азаматқа, қайтыс 
болғаннан кейін;

4) белғілі бір іс-зрекеттерден аулақ кейбір эрекеттер 0  орындау 
борышкерді міндеттейді атқарушы құжатты орьшдау мүмкіндігін 
жоғалтқан;

5) атқарушы қүжаттың негізінде шығарылған тиісті органның 
шешімі жойылды;

6) заңды тұлға өндіріп борьппкерді немесе болып табылатын 
толық жою - кез келген атқарушы мұрагері Құжат болмаған 
ресиверді немесе оңалту басқарушысын орьшдауға бағыгталган, 
немесе тарату комиссиясы заңды тұлға борышкер болып 
табылатын;
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7) атқарушылық құжатты орындау немесе езге де талап толық 
орындалады;

7-1) жасқа толғаннан кейін алиментгі өтеу бойынша 
атқарушылық іс жүргізу бойынша берешек жоқ;

8) талапкер талапкер оларды беруге атқарушы қүжатты 
орындау процесівде борышкерге тәркіленді элементтерді алуға бас 
тартты;

Борышкердің мулкін тәркілеу туралы атқару қүжатыи орьшдау 
барысында 8-1) өзінің активтері мен табыс шараиарды анықтау 
үшін заңца көзделген бағалы қағаздар немесе табыстар алынған сот 
орындаушысы барлық сәтсіз болды, оның ішінде ақша, мүліктік
емес;

9) қайта қүрылымдауды тоқтату туралы соттың заңды күшіне 
енген шешімі.

Сот орындаушысы 24 сағат ішінде атқарушылық іс жүргізуді 
тоқтатқан жағдайда осы мәселе бойынша қаулы шығарады. тиісті 
белгісімен Атқарушы күжат немесе қүжаттьш көшірмесін берген 
сотқа немесе өзге де орғанға сот приставы жіберді.

Сонымен бірге, атқару шаралары күшін жоюға жатады. 1), 2), 2-
1) жэне 7) тармақшалары негізінде тоқтатылған атқарушылық 
қүжаттар туралы; атқарушылық іс жүргізу тургілы Заңның 47, жаза 
орындау қалпына келтіру жататын орындаған соң, орьшдау, 
айыппүл төлеу жэне жеке сот орындаушысының сомасын 
шығындар, қорғау шаралары тек олардың калпына келтіру кейін 
күші жойылуға тиіс. атқарушы қүжатты орындау үшін сот 
орындаушысының іс-эрекетіне орындау немесе тану атқарушы 
қүжаттың сот қалпына келтіру жағдайлары тұсаукесер мерзімге, 
өндірістік зансыз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда 
атқарушылық іс жүргізу, жаңадан іске қосу мүмкін емес 
тоқтатылады.

50-бабтың 1-тармағына сэйкес сот актілерін, экімшілік құқық 
бұзушылықтар туралы істер мен лауазымды қатысты басқа да 
органдардың актілерін қызметінің қайсысыньщ бірдей сот арқылы 
жүргізілуі атқарушьшық іс жүргізу тоқтата тұру жэне тоқтату 
атқарушы құжаттың негізінде бастамашылық атқарушылық іс 
жүргізу, сот, сондай-ақ реттеуші органдардың актілері бойынша 
приставы оз міндеттерін орьюдайды.
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Атқарушылық іс жұргізу барлық басқа жағдайларда, тоқтата 
түру жэне тоқтату приставы өз міндеттерін орындайды, оның 
қызметі саласындағы жалпы юрисдикция сот.

Атқарушылық іс жүргізуді тоқтата тұрумен айналысатын бұл 
мәселелер, сондай-ақ сотга шешілуі тиіс. Оны қарау үшін, іске 
қатысушы адамның хабардар болуы, алайда олардың келмей қалуы 
осы мэселелерді шешу ушін кедергі болып табылмайды.

Сот приставы атқарушылық іс немесе қорғау іс жүргізуді 
тоқгата тұру немесе тоқтатудан бас тартқан немесе тоқтатуды 
қолдану үшін, өтініш түскен күннеи бастап оған он күн ішінде 
атқарушылық іс жүргізуді тоқтата тұру немесе тоқтату туралы 
өтініш қаралады.

(Мэселе атқарушы құжатты берген сотқа емес, басқа сотта 
шешілетін болса) атқарушылық іс жұрғізу тоқгатылған сот 
орьшдаушысының Атқарушыльщ іс жүргізу туралы заңның 47-бабы 
бойьшша, үш күн ішінде сот, атқарушылық іс жүргізу 
тараптарының хабарлауы тиіс немесе басқа орган (мысалы, орган 
немесе лауазымды, экімшілік жаза қолдануға) атқарушы құжатты 
берген.

Заңның 47 -  бабы бойынша Атқарушылық іс жүргізу 
атқарушылық іс жүргізу тоқгатылған заңды салдары мынадай:

сот орындаушысы күші сот шешімі немесе ұйғарымы енген 
қайтадан жаңартылуы мүмкін емес сэйкес атқарушылық іс жүргізу:

2) атқарушылық іс жүргізуді тоқтату туралы мәселені 
шешкеннен кейін сот орындаушысы өзі белгілеген барлық іс- 
эрекеттерді жояды;

3) борышкерден өндіріп алу туралы орындалмаған шешімдер 
қабылданған жағдайда сот орындаушысьшың атқарушьшық іс 
жүргізу, сот орындаушысыньщ атқарушылық эрекеттерін орындау 
жэне сот орьшдаушысьшың атқарушьшық құжаттарды орыңцау 
кезінде өңдіріп алған айьшпұлдары бойынша оларға қатысты жеке 
атқарушылық іс қозғалды. Бүл ретте, сот орындаушысы негізгі 
атқарушьшьщ іс жұргізу барысыңца борышкерге белгіленген 
шектеулер жаңадан құрылған атқарушылық іс жүргізуді жүзеге 
асыру үшін қажетті мөлшерде сақтала/ды;

4) атқарушылық іс жүргізу тоқтатылған атқарушы қүжат жабық 
атқарушылық іс жүргізу материалдарында сақталады және оны 
орындау үшін қайга берілуі мүмкін емес.
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атқарушылық іс соңына қарай қорғау қозғау қуқығьш 
сақгалуын, сондай-ақ басқа дивизионда атқарушылық іс жүргізу 
мупдай қуқыкты немесе жалғастыру жоғалуьша екі қамтуы мүмкін, 
қүқықтық салдары түрлі нақты орьшдау құжатта атқарушы іс- 
шараяар аяқгалып әкеп соғады түрлі шаргшарды, түсіну сот 
о|іындаушылары. Осы мағьшада, өндірістік атқарушы соңы - 
ондірістік емес гәуелсіз базасы атқарушы механизм аяқтау, және 
< )КК қамтылған атқарутпьшық аяқтау үшін түрлі негіздерді біріктіру 
мекемесі. Атқарушылық іс жүргізу туралы заңньщ 1 -бабы.

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 47-бабы атқарушылық 
іс жүргізу мынадай негіздер бойынша аяқталады:

1. Іске асырылатын қүжаттың іс жузіндегі орьшдалуы 
(атқаруніылық іс жүргізу туралы заңның 47-бабы 1-тармағы). , 
Дтқарушы қүясаттың борышкер немесе сот орындаушысы 
талаптармен нақты орындау, яғни - нені білдіреді атқарушылық іс 
жүргізу ең жақсы нүсқа тоқтату болып табылады жылжымайтын 
мүлік, сондықтан борышкер мерзімді іс-қимыл жасаған қорлар, 
жэне, демек, сот актісін орындау немесе органнііщ актісін беру.

2. байланысты шоғырландырылған атқарушылық іс тіркелген 
атқарушы қүжаттарда қамтьшған ынтымақтастық қалпына келтіру 
үшін борышкердің бір немесе бірнеше нақты орындалу.

3. Осы баптың 2-тармағында көзделген негіздер бойынша 
атқарушы қүжаттарды қалпына келтіруіиіге қайтару. 48-бабы 
атқарушылық іс жүргізу туралы заң.

4. Атқарушылық қүжатты берген соттьщ, басқа органньщ 
немесе лауазымды адамньщ отініші бойынша атқару күжатын 
қайтару.

Мүнда атқарушылық қүжатты берген органның атқарушы 
органының қүжатгы қайтару туралы талапгары болған кезде 
ескереміз.

Мысалы, сот компанияның жалпы жиналысын өткізу тыйым 
салу талапты қамтамасыз ету туралы шеніімдерін орындау бойынша 
орындау сот бүйрығын шығарды. Сот орыңдаушысы осы 
атқарушылық қүжатты орындау тэртібін түсіндіру үшін сотқа 
жүгінді. Сот, егер бүл жағдайда мәжбүрлеп орындау мүмкін емес 
(жиналысты өткізуге әрекет жасамас бүрын). оның орындалуын 
тоқтатты деп шешті.
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5. Сот орындаушыларының бір аумақтық органынан атқарушы 
кұжаттың бағыты.

6. Борышқордың ұйымын тарату жэне тарату құжатын тарату 
комисеиясына (таратушы) жіберу.

49-50 баптарға сэйкес - завды тұлғаның ҚР таратылған 
Азаматтық кодексінің басқа тұпғаларға мұрагерлік тәртіппен 
құқықтары мен міндеттемелеріне беруге емес, оның тоқтатылуына 
экеп соғады. Жэне 8-тармаққа сәйкес. заңды тұлғаның 63 — 
бабының Азаматтық кодексі аяқгалған болып есептеледі, жэне 
заңцы тұлға болып табылады, - бұл туралы кіретін заңды 
тұлғаларды тіркеу мемлекеттік тізілімінде тіркейді кейін өмір 
сұруін тоқгатты.

Заңды тұлғаны тарату туралы шешім қабылдау туралы 
ақпаратты алғаннан кейін сот орындаушысы атқарушылық іс 
жүргізуді аяқтайды, ал атқарушылық құжатты тарату комиссиясына 
жібереді. арату комиссиясы, өз кезегінде, кредиторларды анықтау 
бойынша шаралар қабылдайды, завды тұлғаны тарату туралы 
жазбаша түрде хабардар етеді, заңды тұлғаның мүлкін сатуды 
жүзеге асырады жэне кредиторларға сомаларды төлеуді жүзеге 
асырады.

Яғни борышкердің мүлкі (ақшалай жэие ақшалай емес) есебінен 
тарату комиссиясы коллекторлардың талаптарын 
қанағаттандырады, ал атқарушылық іс жүргізу атқарушылық іс 
жүрғізу талаптарының иақгы орындалуына байланысты аяқталады. 
Егер мұндай занды тұлғаньщ мүлкінің қүны кредиторлардың 
талаптарын қанағаттавдыру үшін жеткіліксіз болса, тарату 
проңесінде ол гек Өнертік актіде көзделген тәртіппен жойылуы 
мүмкін. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 52-бабы; 
дэрменсіздік (банкроттық) тәртібімен.

7. Борышқорлық ұйымды банкрот деп тану жэне банкроттық 
сенімгерлігіне атқарушы құжатты жіберу.

8. Атқарушылық құжатта белгіленген мерзімді төлемдерді 
ұстап қалу үшін үйымға атқару қүжатьшың көшірмесін жіберу.

Бүл ретте, атқарушылық қүжаттарды орындау үшін Сот 
актілерін орывдау департаментіне бақьшауды сақтай отырып, 
орындалу жөніндегі жұмыстың негізгі бөлігі Ш.-иің белгіленген 
тэртіпте жалақыдан ұстап қалу үшін борышкердің жүмыс орнында 
ұйымға жүктеледі. Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 9-бабы.

236



9. Әкімшілік құқық бұзушьшық туралы іс бойынша сот 
ііигісіііің, басқа органның немесе лауазымды адамның актісіиің 
іфыіідалу мерзімінің аяқталу мерзімі осы актінің нақты 
11111 .і і ідалуына қарамастан.

Сот орындаушысы 24 сағат ішінде атқаруаіылық іс жүргізуді 
гоқтахқан жағдайда осы мәселе бойынша қаулы шығарады.
Д і қарушы қүжат немесе оның тиісті белгісі бар көшірме сот 
нриставы немесе қүжат берген басқа органға жіберіледі.
іггқарушылық іс жүргізу аяқталғаны туралы, базалық соңьша 
көрсете отырып тансырыс. атқарушьшық іс жүргізуді тоқгату 
гуралы шешім бала келді борышкерді, оның активтері, калька 
жойылған, сондай-ақ Қазақстаи Республикасы мен оның мүлкі 
гуралы борышкердің қүқықтары туралы шектеулер шығу жөніндегі 
шсктеулерді қоса алғанда, борышкердің, лимиттер орнатьшады. 
Дгқарушылық іс жүргізу бойынша Заңда белгіленген негіздер
бойынша сот орындаушыларының басқа аумақтық органына
ауысуына, борышкердің тергеу күші жойылғаинан, оның меншік, 
қадағалау баланілң байланысты атқарушылық іс жүргізу соңында 
және борышкердің шектеулер орнатуға жасалуы мүмкін емес. 
'Герғеу күвіін ж:ою, сондай-ақ озгерістер мен шектеулерді жою 
Ьилік орындалуын таисі>ірды сот орындаушысына, беріледі.

Сот орындаушысьшың атқарушылық іс жүргізуді тоқтату 
гуралы шептімі оиьщ шығарылған күнінен кейінгі күннен 
кешіктірмей жіберіледі:

1) қалпьша келтірупіі және борышкер;
2) сотқа, басқа органға немесе атқарушы қүжатты берген 

лауазымды адамға;
3) борышқорға және (немесе) оның мүлкіне лимиттерді 

бслгіііеуғе қойылатын талаптарды сақтайтын банк немесе өзге де 
иесие үйымы, басқа үйым немесе оргаиға; 4) борышқорды, оның 
мүлкін, баланы іздестіруді жүргізген үйымға немесе органға.

Атқарушылық іс л:үргізуді орындау туралы атқарушыльщ іс 
жүргіз)^ туралы осы қаулы шығарылған кезде орындалуға тиіс 
атқарушылық күжаттарды орындау кезеңінде атқарушылық іс 
жүрғізуді тоқтаіту туралы шешім шығып алушының талабы 
бойынша немесе сот приставының, аға прокурордың бастамасымен 
қайтарылуы мүмкін. Осындай жоюдың негізі атқарушылық іс- 
эрекеттерді орындауды: жэне орындауды, ошаң ішінде қайталап
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қолдануды жұзеге асыру қажеттілігін білдіреді («Атқарухыылық іс 
жүргізу туралы» Заңның 31-бабы). Осылайша, атқарушылық іс 
жүргізуді тоқтату туралы шешім атқарушылық құжатты орындау 
үшін қайта қарауға кедергі келтіреді. Қажет - атқарушы құжатты 
қалпына келтірушіге қайтару; осы негізде атқарушылық іс жүргізуді 
тоқгату туралы шешім заңнамада белгіленген мерзімдерге сәйкес 
атқарушылық қркатты қайта ресімдеуге кедергі келтірмейді. 
Атқарушьшық іс жүргізуді басқа негіздер бойынша тоқтату туралы 
шешім атқарушы құжаттың орындалуына қайта берілуіне кедергі 
келтіреді. Осы құжаттарды орындауды қайта қарауды атқарушылық 
іс жұргізуді тоқгату туралы қаулының кұшін жою кейін ғана мүмкін 
болады.

Демек, атқарушылық іс жүргізуді тоқгату мынадай заңды мэн- 
жайларды дәлелдей отырып мүмкін болады:

- атқарушы құжаттаманың талаптарын және тізбесі толық 
болын табылатын өзге де негізде нақгы орындалуы;

- атқарушы эрекет, орындау кезінде сапынатын айыппұл жинау 
ықпал ету шараларын қолдану соғып шығындарды қалпына іселтіру 
мақсатында, заңнамада көрсетілген негізгі себептерінің 
жабьшганнаи кейін ықтимал қосымша қоздыру атқарушы ондіру;

- атқарушы іс-шаралар орындау, мұндай актілер және онімділік 
талаптарына мұндай құжаттар сот орындаушьшарьшың басқа 
аумақтық органдары мэжбүрлеу шараларын қолдануды жасауға 
мерзімді төлемдерді өтеу туралы талап, сондай-ақ ықтимал 
тапсырмаларын сақталуын қамтамасыз ету үшін мәжбүрлеу 
шараларын қолдану;

-атқарушы құжатты орындау үшін орындау мерзімін ұзарту 
туралы сот шешімінің кұші жойылғаннан кейін атқарушы құжатты 
орындаушының атқарушы құжатын қалпына келтірушіге қайтару 
жағдайларын қоспағанда, орындау үшін атқарушы құжаттарды 
қайта тапсыру мүмкіндігі.

4. Борышкерді және оның мүлкін іздестіру, баланы іздестіру.
Іздестіру әрекеттерінің субъектілері

Атқарушылық іс жүргізу кез келген сатысында атқарушылық іс- 
әрекеттерді орындаған кезде, қарыз алушы-ұйымның немесе қарыз
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ііііушмның азаматьшың тұрғылықты жері өзгерген кезде қасақана 
ік-мвсе күтпеген әрекеттердің нәтижесінде борышкер өз мүлкінің 
і*|)іишасқан жерін немесе таңдалған баланың түрған жерін 
жнсілрады, ал сот орындаушысы Борьнпқорды немесе оның мүлкін 
гідсу бойынша қүқықтық шаралар сэтсіз болып қалады.

Бұл жағдайда сот приставы борышкерді немесе оның мүлкін 
і ідсуді, сондай-ақ баланы іздестіруді жариялауға қүқылы.

Іздестіруді жариялаудың негізі мен тэртібі Заңның 45-бабының 
ормндалуын қадағалау туралы.

Егер борынжердің іүрғылықты жері белгісіз болса, сот 
орындаушысы атқарушылық қүжатты орындағіш жерде, ішкі істер 
органдары, экономикалық тергеу қызметі арқьшы борьппкерді іздеу 
гуралы хабарландыру беру арқылы сотқа жүгінуге міндетті. 
Ііорышқорды іздестіру және мүлікті жоққа шығаратын мүлік 
жоқтығы туралы мэлімдеген кезде атқаруіпьшық іс жүргізу 
гоқтатыла түрады.

Борышқердьщ орнапасқан жерін белгілеу немесе оньщ мүлкін 
айқындау кезінде атқарушьшық іс жүргізу қайта қалпьюа 
келтіріледі.

Қарыз алушыны іздеу ішкі істер органдарымен, экономикалық 
тергеу қызметімен сот шешімімен Қазақстан Республикасының 
заңнамасьшда белгілешен тэртіппен жүзеге асырылады. Қарызгерді 
қадағалауға жүмсалатын шығындар атқарушылық іс-эрекеттердің 
орындалуына байланысты шығыстармен байланысты жэне сот 
борышкерден мемлекеттік бюджетке қайтарылуы тиіс екендігін 
атап еткен жөн.

Қарыз алушыны іздеуге жүмсалған шығьшдар іздеу жүргізген 
органдардың втініші негізінде анықталады.

Осы ережеге сэйкес, іздеу туралы хабарландыру міндетті 
немесе міндетті емес болуы мүмкін.

Қазақстан Республикасының мүдделерін қорғау талаптарын 
қамтитын атқару күжаттары бойынша борьппкердің оркаласқан 
жері туралы ешқандай: ақпарат, мемлекетгік органдар, алимент 
бойынша талаптар, денсаулығына келтірілген зиян үшін немесе 
асыраушысының қайтыс болуына байланысты өтемақы, баланы 
альш тастау үшін талаптар, сот болғанда іздеу * міндетті болып 
табылады жарияланды өз бастамасы бойынша немесе өндіріп 
алушының өтініші бойынша орыңдаушы аға сот орьшдаушысы
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бекітеді борышкердің, іздеу туралы шешім қабыядайды. сол рәсім 
борышкердің немесе іздеуде баланың іздеуде меншік туралы шешім 
шығарады. Жоғарыда айтылған айыппұлдар санаттарьша 
(алименттерді қайтаруды қоспағанда), борышкер жеке тұлға ретінде 
де, заңды тұлға да болуы мүмкін. Баланы алып тастауға қатысты 
істерде борынжер заңды тұдға, мысалы, балапар мекемесі, мектеп- 
интернат болуы мұмкін. Бұл санаттардың жағдайында атқарушы 
құжатты қалпына келтірушіғе қайтару арқылы атқарушылық іс 
жүрғізуді тоқгату туралы 48-бапта атқарушылық іс жүрғізу туралы 
заңға жол берілмейді.

Іздестіру туралы хабарландырудың қосымша тэртібі барлық 
басқа атқарушы құжаттар үшін бар. Сонымен бірғе борьшікер- 
үйымды, қарыз алушы-ұйымның мүлкін және қарыз алушының 
меншік мүлкін іздестіруді сот орындаушысының талабы бойынша 
сот орындаушысының талабы бойынша, борышқордың ұйымын 
іздеуді ұйымдастыру женіндеғі мемлекеттік функцияларды 
орындауға жэне борышкердің (азаматтың немесе ұйымның) мүлкіне 
қатысты нормативтік құқықтық актілерғе сәйкес жүзеғе асырады.

Іздеуді жариялау туралы шешім сот орындаушысының 
борышкерді, оның мүлкіне немесе балаға тэрбиелеуғе аударуға 
бағытталған барлық шараларды орындауы керек. Іздестіру туралы 
хабарландыру жарияланғанға дейін сот нриставы белгілі бір іздеу 
процедураларын дербес жүргізуге құқылы, атап айтқанда:

1) Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі мен 
Әскери комиссариаттың борышқорды тіркегені (тіркелгені) туралы 
сощы мекен-жайында жэне соіңы тұрғылықты жерінде борышкер 
тіркелгені туралы ақпаратты, тіркеу есебінен жэне борышкердің 
келу ықтимал орңынан шығу күні туралы ақпаратты алуға;

2) Ішкі істер министрлігінің мекен-жайы бойьшша борышкердің 
болжамды тұрде кету орнына өтініш беруін талап етуге;

3) Зейнетақы қорын сұрайды;
4) борышкердің тұрғылықты жері туралы ақпараты болса, 

борышкердің көршілеріне жэне туыстарына сұхбат беруге;
5) борышкер бірнеше пәтерлерге, үйлерге, бақшаға арналған 

учаскеге ие болса, алынған мәліметтерді тексереді жэне атқарушы 
қүжат бір ғана мекен-жайды анықтаса, борышкердің оған тиесілі 
басқа тұрғьш жайларда жасырынып қалатынын тексеруге болады;

%
240



6) барлық тіркеу органдарына борышкердің мүлкіне меншік 
қукығының болуын сұраңыз (Жол полициясы, жылжымайтын 
мүлікке қүқықтарды жэне онымен жасалатын мәмілелерді тіркеу 
үшін әділет органдары, жер комиссиялары, салықтық тексерулер); 
оіща банктің филиалынан оның орналасқан жері (шоттары) бар 
болғаны үшін борышкердің соңғы түрғылықты мекен-жайында 
сұрауға ұсынылады, Атқарушылық іс жүргізу туралы заңда рүқсат 
стілген басқа да іс-эрекеттерді жүзеге асыруға болады.

Алдын ала тергеу жұмыстарьгаан кейін ғана сот орьшдаушысы 
гергеу жүргізуге қүқылы емес.

Қарызгерді іздеу бас бостандығынан жауапты сот приставыньщ 
іздестіру туралы нүсқауын беру арқылы жасалады.

Жарлықта міндетті түрде:
1) борышкердің туған күні мен орны;
2) тіркеу орны және соңғы тұрғылықты жері және жұмыс орны;
3) техникалық қызмет көрсету немесе басқа қалпына келтіру 

бойынша берешекгерді есептеу;
4) қалпына келтірушінің туған күні мен орны;
5) өтелмеген тұлғаны тіркеу (тіркеу) орны.
Әнертабысқа кезделген жағдайларда. Заңның 45-бабы 

атқарушылық іс жүргізу гуралы, борышкерді іздеу және баланы 
іздестіруді ішкі істер органдары жүзеғе асырады.

Борышқердың ұйымын, қарыз алушы-ұйымның мүлкін және 
қарыз алушының мүлкін іздестіруді сот орындаушьшары Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес қалпына келтірушінің 
етініші бойынша жүрғізеді.

Борьпнқердың азаматын іздестіру немесе баланы іздестіру 
туралы қаулының кешірмесі іхшсі істер органдарына жэне қалпына 
келтірушіге жіберілгеннен кейін келесі күннен кешіктірілмей 
жіберіледі.

Борышқердың үйымын іздеу немесе қарыз алушының 
(азаматтьщ немесе ұйымның) мүлкін іздестіру туралы қаулының 
кешірмесі сот орындаушысьша тінту үшін жэне қалпына 
келтірушіге ол жасалғаннан кейінгі күннен кешіктірілмей 
жіберіледі.

Борышқерды, оның мүлкін жэне баланы іздестіру женіндегі 
шығыстар атқарушьшық іс-әрекеттерді жүрғізуге жүмсалған 
шығыстармен байланысты жэне республикалық бюджетке, сондай-
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ақ бүл шьныстарды тартқан түлғаларға борышқордың есебінен 
өтеледі.

Борышқердың азаматын іздестіруге жэнё баланы іздёстіруге 
жұмсалған шығыстар мүндай іздеуді жүргізген ішкі істер 
Органының өтініші негізінде жэне сот брьшдаушыларьшың 
аумақтық органының есептеуі бойынша борышқордың үйымын, 
борышкердің (азаматтьщ немесе үйымның) мүлкінің шығындарын 
анықгайды.

0-баптың 10-тармағына сэйкес. Атқарушылық іс жүргізу туралы 
Заңның 44-бабы заемшының іздестіру кезеңінде орындалуын 
тоқтата түруы мүмкін, ол талапкер сот орындаушысына отініш беру 
қүқығьша ие.

Атқарушылық іс-қимьш оны қалпьша келтіруге себеп болған 
мэн-жайлар қалпына келтірілгеннен кейін немесе сот приставьшың 
бастамасы бойынша жойьшады.



2  б ө л ім :  П Р А К Т И К А Л Ы Қ  Б Ө Л І М

1 Өзін-өзі текскруге арналған сұрақтар;
1. Атқарушылық іс жүргізу бастамасы дегеніміз не?
2. Атқарушылық іс жүргізуді тоқтата тұру туралы ұғьшды

І ІШ Ы Ң Ы З ?

3. Атқарушылық іс жүргізуді тоқтату дегеніміз не?
4. Атқарушылық құжатты қайтару арқылы сіз не түсінесіз?
5. Процедуралық мерзімдердің маңыздылығын ашыңыз?
6. Сот орындаушысы атқарушылық іс-қимылдарды орындаған 

кезде аудио, фото, бейнежазбаны пайдалана алады ма?
7. Атқарушылық іс қозғаудан бас тартудың негізі қандай?
8. Заңда тараптардьщ атқарушылық іс қозғау туралы ниеті 

қандай жагдайларда талап етілмейді?
9. Қандай атқарушылық іс жүргізуді тоқтата алады?
10. Атқарушылық іс жүргізуді тоқтатудың себептерін 

көрсетіңіз?

2. КАЗУСТАР:

Казус 1.
Сидоров К.К. атқару құжатын орындау мерзімін өткізіп жіберді. 

Ол Сот актілерін орыидау департаментіне жіберілғен мерзімін 
қалпына келтіру туралы өтінішпен жүгінді. ДСА, мерзімін 
жоғалтудың себептері құрметпен қарады жэне мерзімін қалпына 
келтірді.

Казусщ сүрақтар:
Орьшдалу үшін атқару қүжатын үсыну мерзімін қалпына 

келтіру мүмкін бе? ДИСА осы терминді қалпьша келтіруге құқылы 
ма? Өтініш қайда үсынылады? Мерзімін жоғалтудың 
«жарамсыздығы» критерийлерін сипаттаңыз.

Кахус 2.
Азамат Болатов А.С. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер 

министрлігінде атқарушы құжатты орындауға ұсыныс жасайды. 
Департамент қызметкерлері мерзім аяк,талғаны туралы жазба 
орындаудан бас тартады.
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Болатов өз паспортын қарызгерлерді іздегендіктен бекітеді.
Казуща сүрақтар:
Сот билігі орындау жазасын қабылдаудан бас тартқан ба? Сот 

приставы атқару туралы құжатты қабылдаудан бас тартуға қандай 
жағдайларда құқылы? Болатованьщ істері «жақсы себеп» болған ба? 
Болатоваға қалай көмектесуге болады?

Казус 3.
Аудан прокуроры Ақылбаев К.Т. 2015 жылғы 20 қаңтарда 

борышкер А.А. Хасановтан қайтару туралы шешім қабылдайды. 350 
540 теңге. Прокурордың көмекшісі О.Л. 2015 жылғы 19 мамырда 
ҚР ДСӘДМ прокуроры Ақылбаевтың қаулысын орындауға 
міндетті. Ш8А шешімді орындаудан бас тартады. Прокурор 
кемекшісі Серімов ДСА-дан негізсіз бас тартуға шақырады.

Казусқа сүрақтар:
ДСА прокурордың шешімін өрындаудан бас тартты ма? 

Прокурордың бұйрықтары бас тартуға жатады ма? Заңмен 
қарастырылған заңмен шектеу мерзімі қандай? Прокурор не істеуі 
керек?

Казус 4.
Астана қаласының прокуроры Т.А. Серіковаға қатысты 

атқарушылық іс-әрекетгердің орындалуын тоқТату туралы шешім 
қабылдайды, прокурор Астана қаласындағы Қазақстан 
Республикасы Әділет министрлігінің Диссертаңиялық кеңесінде 
шешім қабылдау үшін шешім қабылдайды жэне келесі күні 
атқарушылық іс-әрекеттердің дереу тоқтатылуын талап етеді. ДСА 
жетекшісі шешімнің орындалуын 5 күннен кейін тоқтатады. 
Прокурор сот орындаушысын мәжбүрлеу шараларын мерзімінен 
бүрын тоқтату үшін сотқа береді.

Казусқа сүрақтар:
ДИСА-ның эрекеті заңды ма? Прокурордың бұйрықтары дереу 

орьгадалуға жатады ма? Заңмен қарастырылған заңмен шектеу 
мерзімі қандай? Сот приставы қалай әрекет етуі керек?

Казус 5.
Астана қаласының прокуратурасы сот орындаушыларының іс- 

эрекеттерінде (әрекетсіздігінде) бұзушылықтарды анықтады. Атап
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ийтқанда, 2015 жылдың 12 қаңтарындағы экімшілік
и,ү қі.іқбүзушылық туралы ҚІЖК шешімімен шешім 20 қаңтарда сот 
(ірыпдаушысына шықты, бірақ сот приставыньщ эрекеті 
жасалмады. Сот орындаушысы өзінің әрекетсіздігімен шектеу 
іуралы заңның қабылданбағаны туралы түсіндірді.

Казусца сүрацтар:
Сот приставтарының іс-әрекеті заңды ма? Заңмен 

қарастырылған заңмен шектеу мерзімі қандай?

Казус 6.
«Стальмонтаж» АҚ сот приставының әрекеттеріне 

шагымданган сотқа шагымданды. Шағымды қараудьің негізі сот 
орындаушысының банк шотында орналасқан «Сталмонтаж» АҚ 
қаражатына қамауға алуына қатысты болды. Өз шағымда ұйым сот 
приставы атқарушылық іс қозғау туралы шешім шығармады жэне 
атқарушылық іс жүргізудің ашылуы туралы білмегеніи атап өтті.

Казусқа сүраңтар:
Сот «Сталмонтаж» ЖШС-нің шағымын қанағаттандырады ма? 

Сот орындаушысы атқарушылық іс қозғау туралы шешім 
қабылдағаны үшін мәжбүрлеу шараларының негізі болып табылады 
ма? Қарызгердің қаржысына мәжбүрлеу шараларының 
қолданылуын енгізу керек пе?

Казус 7.
Сот шешімі ерікті орындау үшін «Синегорье» атты борышкерге 

сот орындаушыларының берген мерзімі аяқталғанға дейін сот 
приставы, борышкердің шотынан қаражат алып тастай жэне банкке 
жіберілген үшін инкассолық окімін шығарды. инкассалық өкім сот 
орындаушысының атқару құжатын жэне атқарушы бекіту сомаға 
қарыз соңғы сомасын бар. Борышкер сот орындаушысыньщ осы 
эрекеттеріне орындау жазасын өтеу бөлігінде шағымданды, т.к. ол 
сот орындаушысы берген мерзім ішінде атқарушы күжаты бойынша 
қарызды төлеуге дайын болды.

Казусца сүрацтар:
«Синегорье» АҚ-ның шағымы бар ма? Сот орындаушысы ерікті 

түрде сот орындаушысы белгілеген мерзім аяқталғанға дейін 
мәжбүрлеу шараларын қолдану үшін негіз бар ма? Жинаудың
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бағыты мәжбүрлеп орындау шарасы ретінде банктегі борышқордың 
шотынан қаражат жинауды бұйырады ма?

Казус 8.
Орындаушылық жазба сот орындаушыларының аумақтық 

органында орындау үшін берілді, онда атқару құжаты берілмеген іс 
нөмірі жоқ. Сот орындаушысы атқарушылық іс қозғауға бастама 
көтерді жэне атқарушылық іс жүргізу басталған кезде борышкердің 
ақшасын банк шотына алдық.

Казусқа сұрақтар:
Сот приставының іс-әрекеттерінде заң бүзушылық бар ма? Сот 

ісін одан эрі дамыту атқарушы құжаттың орьіндалуының 
дұрыстығына әсер ете ме? Сот орындаушысы қандай шараны 
қолдануды таңдайды?

3. ТАПСЫРМАЛАР:

Тапсырма 1. Кестені толтырыңыз:
Мақала атауы Сішаттамалары
11-бап. Атқарушылық құжаттарды 
ресімдеуге ұсыну мерзімдері
12-бап. Атқарушылық құжаггы ұсынғаннан 
кейін тоқтата тұру
13-бап. Атқарушылық қркатты орындау 
үшін өткізіп алынған мерзімді қалпына 
келтіру

Тапсырма 2. Кестені толтырыңыз:
Атқарушылық құжаттар келесі 
шарттарда міндетті түрде орындалуы 
мүмкін

Процедуралық мерзімдер

1) сот актілері негізінде шығарылған сот 
бұйрықтары мен атқару актілері
2) төрелік немесе төрелік соттардың 
шешімдерін орындау туралы сот шешімі 
негізінде ресімделғен атқару парақтары
3) экімшілік құқық бүзушьшық туралы іс 
бойынша қабылданған сот шешімдері
4) экімшілік күқық бұзушылық туралы 
істерді қарауға уэкілетті органньщ 
(лауазымды адамның) шешімдері
5) прокурордың шешімдері
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Тапсырма 3. «Орындау үшін атқарушы құжаттарды тапсыру 
ушіи жіберілген уақытты қалпына келтіру» тақырыбы бойынша 
)ссс жазыңыз.

Тапсырма 4, Презентацияны орындау (РКЕ71) тақырыбы 
бойынша: «Рәсімдік терминология институтының атқарушыльгқ іс 
жүргізудегі рөлі».

4. ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Сот актілері негізінде шығарылған сот бүйрықтары мен 
атқару тізімдері мәжбүрлеп орындауға қандай мерзімде 
үсынылуы мүмкін?

а) үш жыл ішінде
б) екі жыл ішінде
в) бір жыл ішінде
г) он жыл ішінде
д) төрт жыл ішінде

2. Қандай уақытта прокурордың қаулысы міндетті түрде 
орындалуы мүмкін?

а) үш ай ішінде
б) екі ай ішінде
в) бес айдың ішінде
г) алты ай ішінде
д) бір ай ішінде

3. Аралық соттың шешімдерін орьшдау туралы сог шешімі 
неғізінде шығарылған атқару туралы өтініштерді орындау 
кезінде қай мәжбүрлі түрде жүзеге асыруға болады ?

а) шешім күшіне енгеннен кейін үш күн ішінде
б) шешім күшіне енғен күннен бастап
в) піет ім  күспіне енгеннен кейін бес күн ішінде
г) шешім күшіне енгеннен кейін алты күн ішінде
д) шешім күшіне енгеннен кейін жеті күн ішінде

4. Сот приставы қандай мерзім ішінде атқарушылық іс 
қозғаудан бас тарту туралы қаулы шығарады?

а) үш күн ішінде
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б) бес күн ішінде
в) үш жүмыс күні ішінде
г) бес жүмыс күні ішінде
д) Сбт приставы бүйрықты дереу беруге міндетті

5. Атқарушылық қүжатты орындау мерзімін қандай 
мерзімде тоқтатуға болады?

а) орындалуға арналған атқарушы қүжатты үсыну
б) борышқордың атқару қүжатын ішінара орындауы
в) борышқордың іздесгіру кезеңіне
г) термин үзілуі мүмкін емес
д) қалпына келтірушінің іздеу кезеңінде

6. Атқарушылық қүжатты орындау үшін мерзімін өткізіп 
жібергеи талапкер ©тішш беруге қүқылы ма?

а) сот актісін шығарған сот
б) прокуратурада
в) Әділет министрлігіне
г) Сот актілерін орындау бөлімі
д) қалпына келтірухпі уақыт жоғалуы салдарынан өтініш беру 

қүқығынан айырылады

7. Қандай жағдайларда экімшілік қүқық бүзушылық 
туралы істер бойынша сот шешімдерін орындау міндетті түрде 
атқарылуы мүмкін?

а) үш күн ішінде
б) екі ай ішінде
в) бес күн ішінде
г) қаулы шығарылған күннен бастап
д) бір ай ішінде

8. Сот орьшдаушыеы атқарушылық іс-қимылдардың 
орындалуын қанша уақытқа ауыстыра алады?

а) тоғыз күнге дейін
б) бес күнге дейін
в) үш күнге дейін
г) он күнге дейін
д) ақылға қонымды мерзім ішінде



9. Сот приставы қандай жағдайларда сот 
< > р м іідаушысыньщ әрекетін жалғастыра алады?

а) борышқордың немесе өтелмеген тұлғаньш, қайтыс болуы
б) борышкер болып табылатын заңды тулғаны қайта 

үйымдастыру
в) өтелмеген немесе борышқордың әрекетке қабілетсіздігі 

гуралы сот шешімінің завды күшіне енуі
г) сот орындауға мэжбүрлен келтірілген мүліктің түсуі 

(Іюсатудан босат)'’) туральі сотқа үсыну
д) борышкер жүмысының болмауьта байланысты

10. Қандай жағдайларда атқарушылық іс жүргізу 
гоқгатылмайды?

а) борышқордың немесе өтемақы ал>тньшьщ мүрагері 
; і ііы қталғанға дейіи

б) сот актісінің күшше енуіне дейін
в) қаржы игіститутын қайта күрылымдау аяқталғанға дейін
г) коллектор қолданысқа енгізілгенге дейін қолданыстағы есенті 

қолдануға мііщетті
д) өтініш берушіден: 20 күнтізбелік күннен аспайтын мерзімге 

келіп түскен күннен бастап.
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7 т»қырьга. БОРЫШКЕРДІҢ МҮЛКІНЕН ӨНДІРІП АЛУДЫҢ 
ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Қарастырыліатын сұрақтар:
1. МәжбүрленорындаушараларыныЕпгүсіиіг мен

і іі і ардықолданунегіздері
2. Борышқорден мүлкін ондіріп алудағы арыздың жалпы

і-рожелері
3.Борышкердің мүлкіне тыйым салу түсінігі мен негізі
4. Тыйым салынған мүлікті сақтауға беру
5. Тыйым салынтан ілүлікті бағалау
6. тыйым салынған мүлікті ақшаға өткізу
7. Өндірілген соманы өвдіріп алушылар арасында бөлу№>

НЕГІЗГІ ҮҒЫМДАР:

Атқарушылық іс-ша.ралар - сот приставтарьшың күкықтары. і. 
итқарушылық қүжаттаманың талаптарын орындау үшін ол өзі 
жүзеге асыруға к/қылы іс-қимыл жасайды.

Қадағалау шаралары - продессуалды түрде тіркелген, 
гансырылған қүжаттарда жазылған орындаушъшың орындалуына 
байланысты іс-эрекетгердің орындалуына атқарушылык қүжатта 
мэжбүрлеу піараларын қолдащта байлаиысты сот 
орындаушысының эрекеттері жэне атқарушы күжатга қамтылған 
■і алаптардың орындалуына тікелей бағытталған.

Борышкердің мүлкін алу - бүл мүлікті қайтарып алу туралы 
сот шешімін орындауды қамтамасыз ету қүралы ретінде 
ііайдаланылатын шара. Мүлікке тыйым салынған кезде жеке жэне 
заңды түлғалардың меншік қүқығына қатысты мүліктік қүқықтарын 
шектеу бараптарды орьшдау үшін колданылатын қүжатты.

¥сталған мүлікті бағалау сот орындаушысының 
(бағалаушының) өтелетін мүліктің бағасын белтілеудегі іс жүргізу 
зрекеті болып табылады.

Алынған мүлікті сату - аукңион арқылы борышкердің мүлкін 
сату, алушының ақшасын қайтару.

Бірыңғай электрондық сауда алаңы - эле:ктрондық аукционға 
қатысушылардың электроіідық аукңионға қатысушыларға бірыңғай
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жалпыға қолжетімділік нүктесін үсынатын ақпаратты енгізу, сақтау 
және өвдеу мүмкіндігін беретін ақпараттық жүйе, деректер 
қорьпіың жиынтығы, техникалық, бағдарламалық қамтамасыз ету, 
телекоммуникация жэне басқа да қүралдар.

Әлеуметтік мэні бар санаттағы істер - алиментгерді, 
жалақьгаы, зейнетақьшы, жэрдемақыны өтеу, емірі мен 
денсаулығына келтірілген зиянды өтеу бойынша атқарушы 
қүжаттар.

Электрондық аукцион - б.үл сауда-саттық түрінде 
электрондық сауда-саггык эдісі, онда барлық мүліктік әлеуетті 
сатып алушылармен бірдей қол жеткізу негізінде бірьщғай 
электровдық сауда алаңы арқылы сатьшатьш мүлік сатьіпады.
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1 б ө л і м :  Т Е О Р И Я Л Ы Қ  Б Ө Л І М

II. Мәжбүрлі атқару шаралары түсінігі және оларды қолдану
негіздері

Атқарушы әндіріс атқарушы акцияларды орьшдау түрінде 
жүзеге асырылады. Қүқық қорғау іс-шаралары арасында 
атқарушылық іс-шарапардың маңызды рөл атқарады, себебі олар 
агқарушылық іс жүргізудің негізі, атқарушы тапсырманы орындау 
және қалпына келтірушінің кұқықтары мен заңцы мудделерін іске 
асыру үніін негіз болын табылады. Қадағалау шаралары белгілі бір 
сипатта болады жэне, эдетте, атқарушы күжаттьщ талаптарын 
орындау кезінде орындалатын мүліктік айыппүлдьщ қатаң 
бслгіленген түрін кездейді. Белгілі бір жағдайларда қолданьшатын 
қүқық қолдану шаралары іс жүргізудің нақты мэн-жайларын ескере 
отырып, атқару құжатының тэртібінің силатьша қарай дербес тұрде 
анықталады. Сот санкциясымен мэжбүрлеп орындаудың белгілі бір 
олшемін таңдау ағымдағы жағдайға байланысты жэне атқарушы 
құжаттың тэртібінің сипатына ғана емес, сондай-ақ жиналған 
сомаға, меншікке меншік құқығына да сэйкес келуі тиіс. Бұл 
шаралар қолданьістағы заңнаманың талаптарына қатаң сәйкес келуі 
керек. Бір түрдегі немесе басқа да борьпнкердің қүқықтары мен 
бостандықтарына қысым жасалатьшдығын ескеру қажет.

Атқарушыльщ құжаттардың орындалуын қадағалау туралы 
Заңның 32-бабы:

1) борышкордьщ мүлкін, оның ішінде өзі немесе басқа жеке 
немесе заңды тұлғалардың (оның іщінде банктер мен банк 
операңияларыньщ жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
үйымдардың, сондай-ақ сақгандыру ұйымдарьшың) ақшасын жэне 
бағалы қағаздарын альш қою;

2) онымен немесе басқа жеке немесе заңды тұлғалардан 
болған борышқордың мүлкін альш қою;

3) заңды тұлғаның Органдарына шешімдер қабылдауға тъійым 
салуды, сондай-ақ жылжымалы жэне жылжымайтын мүлікті, 
мүліктік жэне мүліктік емес құқықгарды, бағалы қағаздарды жэне 
заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы үлесті жэне мүлікті 
иеліктен інығару тураіы қабылданған шешімдердің қолданылуын
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тоқтатуды қоса алғанда, белгілі бір әрекетгерді орындауға 
борышкерге тыйым салу;

4) борышкерге менптік құқығында, оның ішінде ақшаға немесе 
оньщ сот орындаушысы белгілеген шегінде пайдалану қуқығына 
тиесілі мүлікті пайдалануға тыйым салу;

5) борышқордың мүлкін мөрлеу;
6) титулдық қүжаттарды алып тастау;
7) басқа түлғаларды мүлікті, оның ішінде ақшаны, 

борышқорға беруге немесе оған қатысты өзге де іс-әрекеттер 
жасауға тыйым салады.

Қажет болған жағдайда, құқық қодцанудың бірнеше түрлері 
қолданылуы мүмкін. Қажет болған жағдайда, бір түрдегі басқа 
бағалы қағазды ауыстыру туралы мәселе сот орындаушысы 
тараптардың өтініші бойынша немесе өз бастамасымен жүзеге 
асырылады.

Резервтердің бір тұрін басқасына ауыстыру туралы мәселені 
қарастыру бұрын белгіленген қауіпсіздік шараларын қолдануды 
тоқгатпайды.

Бұл ретге атқарушылық іс жүргізуді тоқтата тұру, кейінге 
қалдыру немесе ұзарту атқарушылық құжаттарды орывдауға бұрын 
белгіленген шараларды жоюға әкелмейді.

Жеке сот орындаушысы атқарушылық құжатгарды орындауды 
Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасында 
белгіленген тәртіппен соттьщ санкциясымен қамтамасыз ету 
жөніндегі шараларды қабылдайды.

Мәжбүрлеу шаралары тізбесі ашық, заңнамаға сәйкес басқа да 
міндетті орындау шаралары болуы мүмкін. Осындай шаралар 
арасында, Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 32-бабында: 
мысалы, жұмыс беруші қарызгердің (өндіріс орындалмаған 
жағдайда жауапкершілікпен қамтамасыз етілген) міндеттемесі 
қаппына келтіруші жұмысын қалпына келтіру (орындау туралы 
заңның 105-бабы); коллекторды тұрғын үйге енгізу (Атқарушылық 
іс жүргізу туралы заңның 107-бабы); борышкерді оның тұрғын үй- 
жайынан (орындау бойынша заңның 106-бабы) атқарушылық іс 
жүргізу шеңберінде мэжбүрлеп көшіру, сондай-ақ басқа да іс 
жүргізу әрекеттері.

Кейбір жағдайларда мәжбүрлеу шаралары қешенді түрде, 
ұжымдық түрде қолданылуы мүмкін. Сондай-ақ заңнама
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Сіпстапқыда таидалған эдісті жэне орындау тэртібін өзгерту 
мүмкіндігін қарастырады. 4 и::

Мэжбүрлеу шараларьш қолдану мүмкіндігі Заңда бірқатар.. 
шарттардың болуъша байланысты. Бұя жағдайлар мәжбүрлеу 
шараларын қолдану, мэжбүрлеп өндіріп алу, осы шараны: қолдану 
қажеттілігін негіздеу, сондай-ақ қалпына келтіру субъектісі 
(борышкердің мүлкі, оның табысы жэне т.б.) үшін негіз болып 
табылады.

Мэжбүрлеу шараларын қолдану негізі Атқарушылық іс жүргізу 
туралы заңның 31-бабы сот приставтар ының оны қарауына 
қабылдаған атқарушы құжаты болып табылады.

Қүқық қоргау шараларын қолданудың бүл негізі бірынғай 
қүқықгық қүрьшым больш табьшады:

1) тиісті түрде ресімделген атқарушы қүжаттың заңнамасьшда 
белгіленген тэртіппен үсынуға;

2) сот орындаушысының атқарушылық іс қозғау туралы шешім 
қабылдауына;

3) сот орындаушысының борьпнқордың ерікті түрде орьшдауы 
үшін белгілеген мерзімінің аяқталуы.

Заңда аталған барлық үш базаның кешенде болуы қажеттілігі 
козделген, олардьщ кемінде біреуі болмаған кезде күш қолдану 
шараларын қолдану мүмкін емес. Бүл негіздер бірьщғай завды 
күрылымды қүрайды.

Сот орындаушысы үшін бір немесе одан да көп мэжбүрлеу 
шараларын қолдануы үшін мыналар қажет:

біріншіден, қолданыстағы іс жүргізу тэртібіне сәйкес қозғалған 
өндірістің болуы;

екіншіден, сот орындаушысының атқарушы қүжаттың 
талагітарын орындау жөніндегі қаулысын ерікті түрде борышкерге 
тапсырмауы

Кешевде бүл екі заңды фактілердің қүқықтық қүрылымы да 
бар, ол атқарушылық қызметкерге мэжбүрлі қалпына келтҚүқык 
қорғау шараларын қолданудың формальды негізі сот приставы 
шығарған тгтепгім болып. табылады.

Жалпыға бірдей деректемелерден басқа., Атқарушьшық іс 
жүргізу туралы Заңның 10-бабы, мівдетті түрде жинау шаралары 
(шаралары), осы шараны қолдану қажеттілігі туралы негіздеме, 
сондай-ақ қалпына кедтіру субъектісі (борышкердің мүлкі, оның
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табысы жэне т.б.) көрсетілген.ірудің нақты шараларын қолдануға 
негіз болып табылады.

Сот орьшдаушысьшың орындау шарасыи қолдану туралы 
шешімі жалпы тэртіпте шағымдана алады.

2. Мәжбүрлі атқару шаралары түсінігі және оларды қолдану
негіздері

Атқарушылық іс жүргізуде ең көп қолданылатын шара - 
борышкердің мүлкіне кепілдік беру.

Борышқордың мүлкіи сатып алу - бұл борышқордьщ мүлкі 
есебінен қамтамасыз етілген қалпына келтірушінің құқықгары мен 
заңды мүдделерін қанағаттандыру арқылы атқарушылық 
қүжаттаманың талаптарын орыидау. Осы шараны қолданудың 
міндетгі тэртібі «Атқарушылық іс жүргізу туралы» Заңның 7-бабы 
«Қарыз алушының мүлкін түсіру» тәртібімен реттеледі.

Борышқордың мүлкіне айьшпұл салу борышкердің - жеке тұлға, 
ол қоғам мүшесінің ең төменгі элеуметтік-экономикалық деңгейін 
қамтамасыз ету үшін қажетті осындай жазаны тағайындаудың 
мүмкін емесгігімен шектеледі.

Мұндай мүліктің тізбесі нормативтік-құқықтық актіде 
бекітілген. Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 61-бабы. 
Атқарушы құжаттарға сэйкее борышкерге меншік кұқығына немесе 
борышкерге жэне оғаи тэуелді адамдарға қажетті ортақ мүліктегі 
үлесі болып табылатын мүліктің келесі түрлері:

Тұрмыстық заттар, ыдыс-аяқтар:
1) тері жэне басқа да қүнды киімдерді косгюғанда, 

қолданыстағы киім, аяқ киім, төсек-орын, тесек, ас үй жэне 
асханалық ыдыс (тұрмыс ақысын қамтамасыз ету үшін оны 
алмастыратын өзге де киім болса), асхана бүйымдары, қымбат 
бағалы бұйымдар металдар, сондай-ақ көркем құндылығы бар;

2) борышкер мен оның отбасы мүшелері үшін ең аз қажетті 
жиһаз (бір орындық жэне эр адамға арналған орындық, бір үстел, 
бір гардероб жэне отбасы үшін бір кеуде);

2.Қарыз алушының жэне оның отбасының мұқтаждықтарын 
қанағаттандыруға қажетті мөлшерде, сондай-ақ борышкердің негізгі 
қызмет түрі ауыл шаруашылығы болып табылса, жаңа. өнімді, 
шаруашылық ғимараттар мен малдың алдында борышкер мен оның
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отбасы үшін қажетті мөлшерде азық-түлік өнімдері басқа да 
жагдайлар - азық-түлік жэне ең төменгі жалақыдан аспайтын жалпы 
сомнға ақша.ық балаларға арналған керек-жарақтар.

3. Отбасылардың түрмысын дайындау және жылытуға арналған 
ОТЫІІ.

4. Борышқордың белгілі бір қызметпен айналысу қүқығынан 
помесе қылмыс жасау үягін пайдаланылатьш жабдықтан айырылған 
жағдайларды қоспағанда, борьпнкердің кэсіптік сабақтарьш 
жалғастыру үшін қажетті инвентаризаңия (соның іпіінде жәрдемақы 
жэне кітаптар).

5. Мүгедектердің қозғалысы үшін арнайы әзірленген келік 
күралдары.

6. Борышкерге берілетін хальщаральнс;, мемлекеттік және басқа 
да жүлделер.

Сауда-саттық үйымдастырушыларының сауда-саттық 
жүйесінде ашық аукңион әдісімен жасалған репо операңиясының 
заты болып табылатын мүлікті қайтару тек осы репо операңиялары 
жабылғаннан кейін ғана өңделуі мүмкін.

Жоғарыда аталған жылжымайтын мүлікке қосымша, атқарушы 
күжаттар бойынша қалпына келтіру белгілі бір түсімдерге, атап 
айтқанда ақша сомасына қолданылмайды:

1) жарақаттану немесе денсаулыққа өзге де зиян келтірген, 
сондай-ақ асыраушының қайтыс болуынан келтірілген залалды өтеу 
туралы борышқорға алынған сомалар;

2) борьннқордың асыраушысынан айрылу нысанында алған 
сомалары;

3) мүгедектігі бар балаларға борышкердің жэрдемакы түрінде 
алынған сомалары;

4) өздерінің қызметтік міндеттерін орындау кезінде жарақат 
(жарақат, жарақат, контузия) болған жағдайда төленетін жэне 
олардың қайтыс болуына (қайтыс болуына) байланысты отбасы 
мүшелеріне төленетін сақтандыру сомалары мен бір жолғы сомасы;

5) баланың тууына жәрдемақы, кэмелетке толмаған балаларды 
үстауға арналған жәрдемақы, сондай-ақ I топтағы зейнеткерлер мен 
мүгедектерге төленетін жэрдемақылар;

6) жэбірленушіге жарақаттанған немесе денсаулығына өзғе де 
зиян келтірғен жағдайда қосымша тамақ, курорттық емдеу жэне 
протездеу үшін төленетін сома;
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7) табиғи жэне техноғендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
зардаптарын жою кезінде зиянды немесе төтенше жағдайларда 
жұмыс үшін өтемақы төлемдері, сондай-ақ экологияльщ апатқа 
немесе радиациялық эсерге ұшыраған азаматтарға ақшалай 
сомалар;

8) төлем кезіне қарамастан, біржолғы сшіаттағы материалдық 
көмек;

9) жерлеуге арналған жэрдемақы;
10) арнайы мемлекетгік жэрдемақьшар;
11) бір жасқа толғаннан кейін бала күтіміне байланысты 

жүктіліктің жэне босанудың, жаңа туған баланы (балаларды) 
асырап алуға байланысты табыстарды жоғалтуға байланысты 
әлеуметтік төлемдер;

12) кәмелетке толмаған балаларды үстауды қамтамасыз ету;
13) зейнетақы активтері;
14) салымшының (алушының) қарыздары бойынша 

жинақталган зейнетақы қаражаты (атқарушылық іс жүргізу туралы 
заңның 98-бабы).

Сонымен қатар, атқарушыльщ қүжаттарды қалпына келтіру 
сайлауадды депозиттерғе қолданылмайды.

Бүл шектеулер борышкердің - жеке түлғаның мүлкін кепілдікке 
алу туралы нүсқауға қатысты. Өкінішке орай, қолданыстағы 
заңнамада бекітілген осындай мүліктің бірыңғай тізімі жоқ, себебі 
жеке түлғалардың мүліктен жинаудан босатылды. Заңды 
түлғалардың мүлкіне айыппұл санкцияларын енгізудің мүмкін 
еместігінің кейбір мысалдарын белгілей аламыз.

Мысалы, қарызды өтеу үшін жеткілікті қаражат болмаған кезде 
кооперативтің қарыздарын қалпына келтіру, оған тиесілі мүлікке: 
бөлінбейтін қорларға белгіленген тэртін бойынша жіктелетін мүлік; 
жұмыс істейгін жылқьшар мен мал; жемдік жэне асыл тұқымды мал 
мен құс, ауыл шаруашылығы техникасы мен көлік қүралдары 
(жолаушылар вагоңдарынан басқа), тұқымдық жэне азықтық 
қорлар. Сәйкес Агі. Литургиттік мақсаттағы жылжымалы жэне 
жылжымайтын мүлікке қатысты «Діни қызмет жэне діни 
бірлестіктер туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 
қазандағы № 483-IV Заңының 20-бабында кредиторлардьщ 
талаптары бойынша өндіріп алуға болмайды.
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Кредиторлардың талаптары бойыиша литургиялық мүліктің 
іічбесін тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі діни 
үйымдардың ұсыныстары бойынша белгілейді.

Борышқордьщ заңды мүдделерін қорғау жэне оның бүлінуіне 
жол бермеу үшін, оның шаруашылық қызметін жалғастыру мүмкін 
сместігі (заңды түлғалар үшін) заңда оның мүлкіне айыппүл салу 
туралы белгілі бір басымдық белгіленеді. Қарызгердің қалыпты 
омірге қаншалықты көп мүқтаждығы қажет жэне осы мүліктің 
атқарушы құжаттың талаптарын орындау үшін қолайлығы
соншалық, одан эрі осы мүлікті алып қою кезегі жойылады:

Борышқордың заңды мүдделерін қоргау және оиың бүлінуіне 
жол бермеу үшін, оньщ шаруашылық қызметін жалғастыру мүмкін 
еместігі (заңды тұлғалар үшін) завда оның мүлкіне айыппұл салу 
туралы белгілі бір басымдық белгіленеді. Қарызгердің қалыпты 
өмірге қаншалықты коп мұқтаждығы қажет жэне осы мүліктің 
атқарушы құжаттың талаптарын орындау үшін қолайлығы
соншалық, одан эрі осы мүлікті алып қою кезегі жойылады:

1. Қолма-қол ақша борышкердің активтері (есепке алу 
саудаланады теңгемен қолма-қол жэне шетел валютасындағы қойма 
қолма-қол ақша борышкердің сақталады және кассалық 
оқшауланган бәлмеде ориаласқан, сондай-ақ қолма-қол ақша 
қарамастан ол сақталатын қайда. (қолма-қол ақша) борышкерді
құжаттар), тыйым салуға жатады қарамастан дереу олардьщ
гұсаукесер немесе табудың бойынша борышкер келісім, егер заңда 
өзгеше көзделмесе.

Ақшамен қатар, ашудан кейін де басқа да валюталық 
қүндылықгар борышқордан тікелей алынып немесе банктерде жэне 
басқа кредиттік мекемелерде сақталады. Оларға мыналар жатады: 
қымбат металдар мен тастар, алтын, күміс, платина, бағалы 
металдар, сынықтары мен осындай бұйымдардьщ беліктері. Осы 
құндылықтар үшін алдымен қалпына келтіру қарастырылады.

Банктер сияқты белгілі бір борышқорларға тиесілі ақшаға 
салынатын айыппұлдарды телеудің ерекшеліктері туралы біраз айта 
кету керек. Өкінішке орай, атқарушылық іс жүргізуді реттейтін 
қолданыстағы заңнама қаржылық жэне мүліктік қатынастардағы 
рөлінің ерекшелігін керсетпейді, бұл кұқықтық реттеудегі елеулі 
проблемаларға әкеп соқтырады, эрдайым бұл мәселеде 
атқарушылық іс-қимыл тэртібімен толықтай айқындаладЫ. Банктік
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есеп айырысу шоттарынан ақша қаражаттарын міндетті түрде 
шығару мүмкіндігі, сондай-ақ осы шоттардағы қаражаттың алыну 
мүмкіндіктері туралы даулар болды.

Кейбір авторлар корреспонденттік шоттардан мәжбүрлеп 
есептен шығару жэне оларға тыйым салуға жол бермеу керек деп 
санайды, өйткені банк корреспонденттік шоты тек банктің меншікті 
қаражатын ғана емес, сонымен қатар клиенттерінің қаражаттарын 
да қамтиды. Осыған байланысты банктердің корреспонденгтік 
шоттарындағы қаражаттарды өз қаржысы жэне олардың 
клиенттерінің қаражаттары есебінен бөлу эдістемесін қүру 
бойынша ұсыныстар жасалды.

А.Курбатовтың айтуынша, оның заңды сипаты бойынша 
корреспонденттік шоттар «екі тарап банк ұйымдары болып 
табылатын банктік шоттар туралы келісім» болып табылады. 
Бухгалтерлік есептің принциптеріне сүйене отырьш, ол банктің 
корреспонденттік шоттарында есепке альюған қаражатқа қатысты 
олардың қандай бөліғін клиенттердің қаражаты есебінен 
қалыптастырылғанын анықтау мүмкін емес, бұл - өз қаражаты 
есебінен.Сонымен қатар, біз есте үстауымыз керек бірыңғай заң жоқ 
бөлігі, мумкін банктердеғі шоттар жазылған қаражат тэркілеуге, 
немесе осы шоттар бойынша операцияларды тоқтата түру 
анықтайды, ол банктердің корреспонденттік шоттары кез келген 
ерекшеліктерді тауып, жэне онер жоқ. Қазақстан Республикасының 
(ерекше бөлім) Азаматтық кодексінің 750 анық ережелері 
корреспонденттік шоттарындағы сіздің банктік шотына 
қолданылады делінген, бұл, қосалқы шоттары, басқа да банктік 
шоттар, еғер заңда өзгеше көзделмесе, басқа да құкықтық актілер, 
немесе осы банк ережелерге сэйкес құрылған. Осылайша, 
мэжбүрлеп есептен шығару, осьшдай қаражаттың алынуы немесе 
осы шоттар бойынша мэмілелердің тоқтатылуы сияқты шаралар 
банктердің корреспонденттік шоттарына жалпы қолданылуы 
мүмкін.

Корреспонденттік щоттар режимін күқықтық реттеуден басқа, 
кредигтік мекеменің қаржылық сенімділігін қамтамасыз ету жэне 
Қазақстан Үлттық Банкіне сақтауға арналған міндетті банк 
резервтері үшін атқарушы құжаттар бойынша өндіріп алу туралы 
ереже даулы больш табылады. Арт. Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасының ¥лттық Банкі турапы» Заңының 38-
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бабында кредиттік мекеменің Қазақстан Республикасының Үлттық 
Ііаикімеи депозиттері бойынша міндетті резервтерді қалпына 
келтіруте жатпайтындығы анықталды. Кредит ұйымы банк 
операцияларын жүргізуте лицензияны қайтарып алғаннаи кейін 
кредиттік мекеменің Қазақстан Республикасының ¥лттық Банкімен 
депозиттелген резервтік қаражаттары тарату комиссиясьшың 
(таратушы) немесе банкроттық женіндегі басқарушының есебіне 
аударылады жэне Қазақстан Республикасы Үлттық Банкіиің 
нормативтік қүқықтық актілерінде белгіленген тэртіпте 
пайдаланылады.

Банктердің міндетті резервтеріне қатысты осындай шёктеу 
толық негізделген сияқты. Алайда, іс жүзінде, банк кредиторлармен 
есеп айырысуды жүзеге асыра алмайтын жағдайлар жиі кездесетінін 
жэне Қазақстан Республикасының ¥лггық Банкі өзінің лицензиясын 
кері қайтарып алмайтыньш есте үстаған жөн. Сонымен бірге 
Қазақстан Республикасының Үлттық Банкі несие берушілердің 
қүқықтары бүзылған лицензияның күші жойылғанға дейін жэне 
банк жойылғанға дейін талап етілген резервтерден қарызгер 
банкінен ақша шығармайды. Бүл жағдайда міндетті резервтер 
туралы ереже заңды түлғалардың меншік қүқығы бойынша 
азаматтық құқық нормаларьша сэйкес келмейтініне негіз бар.

Орыпдаушы өзінің түрғылықты жерінде, жүмыс орнын немесе 
борышкердің мүлікті - азаматтың немесе қарыз алушы үйымның 
орналасқан жерінің не оның мүлкінің тұрған жерінде қолма-қол 
жэне өзге де валюталық құндылықтарды сәйкестендіруді жүзеге 
асырады.

Борышқордың немесе өзге де түлғалардың, немесе 
борышкердің немесе өзге де түлғалардың иелігінде болған үй- 
жайларды жэне қоймаларды ашу, борышкердің мүлкін сараптау, 
қамауға алу, алу жэне беруді сот орьшдаушысы куәгерлердің 
қатысуымен жүзеге асырады («Атқарушылық іс жүргізу туралы» 
Заңның 23-бабы). Осы атқарушылық іс-эрекеттердің орындалуы 
туралы сот нриставы тиісті акт жасайды.

Борышкерден ақшаны жэне басқа да валюталық 
құндылықтарды алып қойғаннан кейін сот орындаушысы 
борышкерге бұл туралы актінің көшірмесін жэне ақшалай 
қаражатты алу туралы түпнұсқаны береді. Үсталған мүліктің тізімі 
қамауға алынған жэне басып алынған мүліктің журналында
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жазылады, ол эр сот орындаушыларьшың аумақтық органдарында 
сақталуы тиіс.

1. Қолма-қол ақшамен теңгемен сол күні аумақтық органның 
бақылаушы іыотына есепке жатқызылады, ал шетел валютасында 
қолма-қол ақшаны сот приставы банк немесе басқа іфедиттік 
мекемеге береді.

Борышкердің банк шоттарында қаражат болған жағдайда, олар 
да жинауға жатады. Қаражатты жинауға қойылатын талаптарды 
қамтитын атқарушы қркат, борышқордың тікелей банкіне немесе 
басқа несиелік ұйымына жіберілуі мүмкін.

Әдетте коллекторлар борышкерде банктік шоттардың бар 
екендігі туралы, осы шоттардың деректемелері (банктің атауы, шот 
немірі жэне т.б.) жэне олардағы қаражаттың болуы туралы 
мәліметтер болған жағдайда, жасайды.

Бірақ сот орындаушысы, егер талапкер оны қорғау парағына 
енгізсе жэне атқарушылық іс жүргізу басталса, мұны жасай алады. 
Бүл орньш толтырушы қалпына келтіруді жалғастыру үшін қажет 
деп сангімайды немесе оны жасай алмайды, мысалы, жинауға 
қажетті борьппкердің банктік шоттары туралы нақты ақпарат жоқ. 
Борышкердің банк шоттары туралы ақпараты (банктің атауы, шот 
нөмірі жэне басқа да банктік деректемелері) туралы ақпарат, оның 
қаражаты орналастырылуы мүмкін, сот приставы салық органынан 
алынуы мүмкін.

Егер (банк немесе басқа несие мекемесі кредитор орындау 
күжатты алған күннен бастап үш күн ішінде борышкердің 
шотгарыяа қызмет көрсететін немесе сот орындаушысы көрсетілген 
үгузкаіеіет шотьша есептен шыгару мен аударымдар арқылы 
қолма-қол ақша өндіріп алу туралы атқарушылық қүжат 
талаптарына қамтылған нүсқауларды орындайды, жоғарыда атап 
өткендей ІІС, егер сот бүйрығын шығару (сот орындаушыларының 
аумақгық органы арнайы депозиторға оларға өзіңіз берген) немесе 
өндірістік атқарушы сот орындаушысы кезінде үсынылған оіпііеіпу 
парақ). Егер қүрылтай қүжатыньщ талаптарын толық 
қанағаттандыру үшін борышкердің шоттарында қаражат болмаса, 
банк аталған талаптарды толық немесе ішінара орындамағаны 
туралы жазбаны жазады жэне атқарушы қүжатты орындау үшін 
ұсынған адамға (кредиторға немесе сот актілерін орындау 
департаментіне) қайтарады.
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Қолма-қол ақша мен басқа да активтерін алу жэне (немесе) ол 
бұрын ақылы болған жоқ, егер шотгар мен депозитгер тыйым салу, 
борыш сомасының, атқарушы санкциялар мөлшерінде сот 
орындаушысын жасады (енер. Заңның 55 мәжбүрлеп орындау 
туралы), соидай-ақ қолданыстағы сомасы немесе атқарушы іс- 
шаралар комиссиясының сметалық қүны (өнер. Заңның 55 
атқарушылық іс жүргізу бойынша). үлттық валютадағы қолма-қол 
ақша, содан кейін атқару күжаттын талаптарьгоа сәйкес қатысты 
таиапкерге төлемдерді жүзеге оның сот орьшдаушыларының, 
аумақтық орган арнайы бақылау ауыстырылды.

Еғер дебитордың теңгемен (ақша және банк шоттары) 
теңгерімдегі қаражаттың атқарушы қүжаттарыньщ жетіспеушілігі 
бар болса, өтінімдерді толық орындау үшін борышқордың 
қаражатьша шетел валютасында қаражат қайтарылады.

ИІетедцік валюта бойынша, 13 маусымдағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 1, 2005 «Валюталық реттеу жэне
валюталық бақылау туралы» № 57 банкноттарды түрінде ақша 
білдіреді, қазынашылық ноталар, монеталар айналыстағы жэне шет 
мемлекет (шет мемлекеттер тобыньщ) аумағында қолма-қол ақша 
заңды төлем қүралы болып табылады шетел сіздің елдің 
валютасында банктік шоттар мен депозиттер, алынған немесе кері 
қайтарып айналымнан алынған, бірақ бүл банкноттар айырбастауға 
жататын, сондай-ақ қаражат жэне халықаралық ақша немесе есеп 
айырысу бірліктері.

Сот приставы борышкерден шетел валютасымен қолма-қол 
ақшаны үстады жэне тыйым салынған күннен кейінгі келесі күшіен 
кешіктірмей, Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында 
шетел валютасын сату қүқығына ие банкке немесе өзге кредиттік 
үйымға сатуға тапсырады.

Теңгедегі мүндай сатудан түсетін кірістер сот
орындаушьшарының аумақтық органының бақьшау шотына да 
аударылады.

Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында шетел 
валютасын саТу қүқығына ие банктерде немесе басқа да кредиттік 
үйымдарда борышкердің банктік шоттарында қолма-қол
жасалмайтын, сот орындаушысыньщ арнайы шығарылған шешімі 
негізінде қолма-қол ақшасыз нысанда сатылатын сома, сатудан 
алынатын қаражат талаптарды қанағаттандыру үшін жеткілікті
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атқарушы құжатқа сәйкес. Егер шетел валютасындағы қаражат 
Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында шетел 
валютасын сатуға құқығы жоқ банктерде (немесе басқа несие жэне 
қаржы үйымдарында) борышкердің банк шоттарында болса, сот 
орындаушысы өз шешімі бойынша валютаны банкке (немесе басқа 
кредиттік жэне қаржылық мекемеге) аударуға міндетті, Бүл 
құқықты иеленеді. Уәкілетті банк оларды сот приставының тиісті 
бүйрығын алған күннен бастап жеті күн ішінде сатады.

Борышкердің шетел валютасында қолма-қол ақшаны сатудан 
теңғемен түсетін табыстары қалпына келтірушілер арасында эрі 
қарай белу үшін сот орындаушыларының аумақтық органының 
бақылау шотына аударылады.

Егер борышқордың атқарушы қүжатта көрсетілген қалпына 
келтіруші талаптарын толығымен қанағаттандыру үшін лсеткілікті 
қаражат болмаса, борышкерге тиесілі басқа мүлікке: заттар, бағалы 
қағаздар, мүліктік қүқықтар қалпына келеді. Борышкердің 
дебиторлық берілуі - бүл оның үстінен де жүктелуі мумкін.

Мүліктік күқықтар (талап ету қүқығы) қарыздар үйымының 
мүлкіне кіреді (Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 
188-бабы) жэне коммерциялық қүндьшық болып табылады. Жалпы 
ереже бойынша талап ету қүқықтары басқа тұпғаларға берілуі 
мүмкін. Осыған байланысты атапған мүлікке атқарушылық 
қүжаттар бойынша ақы алынуы мүмкін.

Азаматтық айналымнан алынатын немесе азаматтық айналымда 
шектелғен мүлікке салынатын айыппүл алынбайды.

2. Сонымен қатар, жер учаскесіне меншік иесінің 
міядетгемелері бойынша өндіріп алу сот шешімі негізінде ғана жол 
беріледі жэне соған сэйкес сот шешімін орындау үшін шығарылған 
атқарушы парағының негізінде ғана жүзеге асырылады; басқа 
атқарушы қүжаттар мүндай жаза үшін негіз бола алмайды.

Заңның 56-атқарушылық іс жүрғізу туралы үйым қайта 
үйымдастырылған жағдайда-борышкердің (біріктіру, қосу, бөлу, 
бөліп шығару, қайта құру) атқарушылық құжаттар бойынша өндіріп 
алу жүгінеді ақша қаражаты мен өзге де мүлкі, бір ұйымның, оны 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүктелғен 
міндетгемелер бойынша жауапкершілік ұйымдастыру-борышкердің 
т. е. құқық мирасқорының.

. '  '' ;  "  ' %  ‘
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Заңды гұлғаларды біріктіру кезінде олардың әрқайсысының 
құқықтары мен міндеттері жаңадан құрылған заңды тұлғаға аудару 
актісіне сәйкес өтеді. Заңды тұлғаны басқа заңды тұлғаға қосқан 
жағдайда, бірінші адамның барлық құқықтары мен міндеттері 
сіңірген адамға беріледі. Заңды тұлға бөлінген кезде, оньщ 
кұқықтары мен міндеттері бөлінген бухгалтерлік балансына сәйкес 
жаңадан құрылған адамдар арасында пронорционалды түрде 
бөлінеді. Бір немесе бірнехпе жаңа заңды түлға бір заңды тұлғадан 
бөлінген кезде, қайта ұйымдастырылған заңды гұлғаның қүқықтары 
мен міндеттері бөлек балансқа сэйкес олардың эрқайсысына 
беріледі. Заңдьі тұлғаның трансформациясы (ұйымдық-кұқықтық 
иысанын өзгерту) жағдайында оньщ барлық құқықтары мен 
міндеттері жаңадан кұрылған заңды тұлғаға аудару актісіне сэйкес 
беріледі.

Борышқордьщ ұйымы таратылған жағдайда сот орындаушысы 
сақталатын атқарушылық кұжаттарды тарату комиссиясьюа 
(таратушыға) тапсырады. Тарату комиссиясының (таратушы) 
атқарушы кұжатының бағыты бойынша сот орьшдаушысы қалпыиа 
келтірушіге хабарлайды. Заңды гұлғаның борышкерін атқарушы 
ісұжатты толық орьщцағанға дейін жоюға жол 
берілмейді.Борышқордың ұйымы (ақша, мұлік жетіспеушілігі) 
бойынша атқарушы қүжатты жою мүмкін болмаған жағдайда, 
тарату банкроталқ түрінде жүзеге асырылады.

3. Ерлі-зайыптылардың некеде сатьш алған мүлкін сатып 
алудың арнайы тэртібі қолданылады. Бұл бұйрық «Неке (неке) 
жэне отбасы туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінің 37- 
бабына сэйкес эзірленген. Ерлі-зайыптьшардың біреуіпің 
міндеттемелері бойьшша кепілдікке алу тек осы жұбайының 
мүлкіне қолданылуы мүмкін. Осы мүліктің жеткіліксіздігі 
жағдайында кредитор ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкіне бөлінген 
кезде жұбайына (жұбайы) байланысты болуы :мүмкін борышкердің 
жұбайының үлесін оған жүгінуді талап етуге күқылы. Омірлік ерлі- 
іайыптылардың ортақ мүлкіне ерлі-зайыптылардың жалпы 
міндеттемелері үшіи, сондай-ақ жүбайлардың біреуіиің 
міндеттемелері бойынша алынған барлық отбасыньщ қажеттіліктері 
үшін пайдаланылғандығын белғілеғен жағдайда, ерлі- 
чайыптылардың біреуінің міндеттемелері үшін қолданылады. Бұл 
мүлдем жеткіліксіз болған кезде, ерлі-зайыптьщар аталған
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міндеттемелерге олардьщ эрқайсысының меншігі бойьшша бірлесіп 
жэне жеке жауапты болады. Егер сот шешімі бойынша ерлі- 
зайыптьілардың ортақ меншігі қылмыстық жолмен алынған қаражат 
есебінен сатьш алынса немесе ұлғайтылса, қаипыпа келтіру ерлі- 
зайьштылардың жалпы мүлкіне немесе оның бір бөлігіне төленуі 
мүмкін.

4. Соңғы кезеңде - басқа мүліктің жетіспеуінілігі жагдайьшда 
гана - мүлікті тэркілеу жалпы мүліктегі борьппкердің үлесі 
(Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 210-бабы), 
жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғьшық капиталындағы 
қоғамның қатысушысының үлесі (үлесінің бір бөлігі) (Қазақстан 
Республикасы Азаматтық кодексінің 59-бабы).

Талапкердің ортақ мүліктегі борышкердің үлесін сатып алу 
қүқығьш жоғалту оның жазаны шағымдануға борыппсердің ортақ 
мүлкін үлесін бөлу үшін отініш жасауға күқьшы кезде. үлесті заттай 
бәлу мүмкін емес болса, немесе оған қарсылық акңиясына қалған 
немесе бірлескен меншік, талапкер үшін борышкердің 
міндетгемелерді іске асыруға қаражат сатудан түскен түсімнің 
таралыммен, акңияның нарықтық қүны шамалас бағамен бірлескен 
меншік басқа да қатысушыларының өз үлесін борыппсердің сатуды 
талап етуге құқылы орындаушылық жазба бойынша кредитор. 
Жалпы мүліктің қалған қатысушыларының борыпщордың үлесін 
сатып алудан бас тартқан жағдайда қайтарушы сотқа осы үлесті 
ашық аукңионнан ©ткізу жолымен ортақ иелену құқығындағы 
борышкердің акңиялар пакетіи қайтарып алуды талап етуге құқылы.

Осындай шара жауапкершіліғі шектеулі серіктестіктегі немесе 
жалпы серіктестіктегі дебитордың үлесі бойынша өндіріп алу үшін 
қарастырылады. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің 
жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушысыньщ 
компанияның жарғылық капитальша қатысу үлесін қоғамға 
қатысушьшьщ қарызы үшін өндіріп алу тек сот шешімінің негізінде 
ғана рүқсат етіледі жэне осындай шешім неғізінде шығарылған 
атқару актісі негізінде жүзеге асырылады жэне басқа да атқару 
қүжаттары талап етілмейді. Компанияның компанияның жарғылық 
капиталына қатысу үлесі бойынша қоғамның қатысушысы (қатысу 
үлесі) бойынша өндіріп алу кезінде компания кредиторларға 
қатысушының үлесінің (үлес бөлігі) пақты құнын төлеуге құқылы.

Компания қатысушыларьшың жалпы жиналысының шешіміне
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сойкес, компанияның барлық қатысушылары бірауыздан 
қабылдайтын шешімі бойынша, мүлкі етөлетін қоғамның 
қатысушысының акцияііарынын (үлес бөлігі) акцияларының нақты 
құны қоғамның басқа қатысушылары тарапынан қоғамның 
жарғылық капитіілындаи.т олардың үлесіне пропорционалды түрде 
геленуі мүмкін, егер төлем сомасьш анықтаудың басқа тэртібі 
қоғамның жарғысында немесе қоғамның қатысушылары жалпы 
жиналысының шешімімен көзделмеген.

Компанияның жарғылық капитапына қатысу үлесінің (үлесінің 
бір бөлігі) қоғамның қаржылық есептілігінің деректеріне сэйкес 
қоғамның қарыздарындағы үлеске (үлесгің бір бөлігіие) шақыру 
туралы талап қою күніне дейінгі соңғы есепті кезеңнің 
қорытындысы бойынша анықталады.Егер кредиторлар талап еткен 
сәттен бастап үш ай ішінде қоғам немесе оның қатысушылары 
коғамның қатысушысы болып табылатын қатысушьшьш; барлық 
үлесінің (үлесінің барлық бөлігінің) нақты қүны төленбесе, оны 
қоғамнын аукционьшда. сату арқылы қоғамның қатысушысының 
үлесін (үлес бөлігін) қайтару .

Үйымның мүлкі туралы жаза қолданылғаннан Кейбір 
ерекшеліктері.Атқарушылық 8-та.раудан түйреледі. Сондықтан, 
жаңа ереже жалпы ерекшеленеді заңды түлғаньщ мүлкі туралы 
айьшпүлды үшін арнайы тэртібі, экономикалық айналымға 
қатысушыларды белгілі бір нақгы рөлі мүлікті талап етеді, 
сондықтан мүндай мүлікті қүру қальшты жэне тиімді өндіру жэне 
өндірушілердің мүдделерін ескере элеуметтік түрғыдан маңызды 
қорғауды қамтамасыз ету үшін бағытталуы тиіс. заңды түлғаның 
мүлдем қажетті кэсішсерлік жэне басқа да экономикалық іс- 
тоқтатьшуы тиіс емес, егер.

Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 56-бабы қарыз алушы 
үйымның мүлкін өндіріп алу тэртібін белгілевді. Заңды түлғаның 
мүлкін қайтару келесі тәртіпте жүзеге асырылады:

- Ең алдымен өндіріске қатыспайтын жылжымайтын мүлік 
(бағалы қағаздар, депозиттік жэне басқа да борышқорлардағы ақша, 
валюталық қүндылықтар, автокөліктер, офистік жобалау 
обьектілері жэне т.б.);

- екіншіден - дайын өнімді (тауарларды), сондай-ақ өндіріске 
тікелей қатыспайтьш жэне оған тікелей қатысу үшін арналмаған 
басқа да материалдық активтерді;
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- үшінші орында - жылжымайтын мүлік объектілері, сондай-ақ 
шикізат пен материалдар, станоктар, жабдықтар, өндіріске тікелей 
қатысуға арналған басқа да негізгі қүралдар.

Борышқорлық үйымның мүлкі бойьшша өндіріп алудың 
басымдығы, егер қажет болса, ол өзінің неғізгі қызметін 
жалғастыруға қабілеттілігінен айырылуға болмайды (үйым 
құрылған болатын өнімді немесе басқаша) және қарызды өтегеннен 
кейін мүлікті соның ішінде акңиялар мен акңиялар).

3. Борышкердің мүлкінен өндіріп алу шаралары

Борышқордың мүлкін сатып алу мүліктік мүлікті алып қою, 
мүлікті алу жэне мәжбұрлеп сату үш кезеңнен тұрады.

1. Борышқордың мүлкін алып қою. Іске асьфудың негізгі 
шарасы мүлікті иеліктен шығару жэне оны сату туралы талап қою 
арқылы борышкердің мүлкіне кенілдік беру болып табылады.

Борышкердің мүлкіне тыйым салу - бүл айрықша шаралар, 
ейткені борышкер мүлкін жоғалтуға теріс әсер етеді. Сондықтан 
тұтқындау тек келесі жағдайларда қолданылады:

1) борышкердің мүлкін одан эрі етемақы телеуге немесе одан 
эрі сатуға жататын мүліктің сақгалуын қамтамасыз етуге;

2) борышқордың мүлкін тэркілеу туралы сот актісін орындау 
кезінде;

3) соггаііушыға тиесілі жэне онымен немесе басқа адамдармен 
бірге тұрған мүлікті алып қою туралы сот шешімін орындаған 
кезде.

Атқарушылық іс жүргізу барысында мүлікке тыйым салу 
туралы қатынастар, Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 62 - 67- 
бабы.

Қамауға алудың себебі осы сот ісін жүргізу әрекетін жасау үшін 
ресми негіз болып табылатын сот приставының шешімі бойынша 
көрсетілуі тиіс.

Борышқордың мүлкін алу мерзімі борышқор атқаруды қозгау 
туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір айдан аспауға тиіс. 
Қажет болса, яғни, мүлікті жасыру, оны жою, тұтынушылық 
қасиеттерін жоғалту жэне т.с. нақты қатер туындаған кезде, қарыз 
алушының мүлкін алып қою аталған қаулыны оған беру арқылы бір 
мезгілде жүзеге асырылады.
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Борышкердің мүлкіне тыйым салу мүлікті инвентаризацшщан, 
оиы иеліктен шығару туралы декларациядан және қажет болған 
жағдайда мүлікті пайдалану қүқығьша шектеулерден түрады. Еғер 
сот орындаупхысы аталған тыйым салынған борьппкердің 
оақтамайтынына неғіз бар болса, мүлікті қарыз алушымен бір 
мезгілде түтқындату - барлық немесе ішінара алынып тасталуы 
мүмкін. Жьілдам зшгаынануға үшыраған заттар мен басқа да 
мүліктер дереу іске асыруға беріледі. Бүдан басқа, рубльмен жэне 
іііетел валютасымен, бағалы металдар мен қымбат бағалы 
тастардан, зергерлік бүйымдардан жэне алтыннан, күмістен, 
нлатинадан жэне платина тобындағы металдардан, асыл тастардан 
жэне інжу-маркалардан жасалған ақшалай қаражаттар, сондай-ақ 
сынықтары жэне олардьщ кейбір бөліктері Сіорышқордыц мүлкін 
түғендеу кезінде табылған тауарлар.

Қарызгердің мүлкін түгендеуді қайтарушыға берілетін соманы 
өтеу үшін қажетті мөлшерде, атқару санкциясының мөлшері жэне 
орындау шығыидары жасалады. Сот орындаушысы оларды сақтау 
үшін инвентаризацияға үшыраған объектілерді мөр қояды. 
Өткізілген іс-шаралар туралы түгендеу ав:тісінде тиісті белгі 
жасалады.

Мүлікті иивентаризациялау борышкердің немесе оның өкілінің 
жэне екі куәгердің қатысуымен жасалғанын атап өту қажет. 
Борышкердің жэне куэгерлердің өкілі өнерге қатысады. 
Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 66-бабы. Мүлікті 
инвентаризациялау кезінде қалпына келтіруші немесе оның өкілі 
болуы мүмкін.

Егер борышқор немесе оның өкілі инвентаризацияға қатыспаса, 
түгендеу борышкердің отбасының кез-келг(;н ересек мүшесінің 
қатысуымен жэне осы адамдар болмагаи жағдайда тиісті түрғыи үй 
органдарының өкілдерінің қатысуымен жасалады.

Борышқорлық үйымның мүлкін түгендеу кезінде атқарушы 
акциялар үйым өкілдерінің қатысуымен жүзеге асырылады. 
Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 66-бабында, борышкер 
үйымыньщ өкілдеріне олардың қызметтік жағдайын жэне тиісті 
түрде берілген әкілетгіігін растайтын қүжаттары болуы тиіс-

Еғер борышқордың мүлкін түгендеу кезінде басқа түлғалар осы 
мүлікке меншік қүқығын талап етсе, мүлік элі күнге дейін 
инвентаризацияға енгізіледі, ал басқа түлғаның талаптары тауардьщ
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түгендеу жазбасында жасалады. Бүл ретте сот орындаушысы 
мүдделі түлғаның мүлікті босатудан (инвентаризациядан алып 
тастаудан) босату туралы сотқа жүгіну қүқыі ыя түсіндіреді, ол да 
тауарлық-материалдық қорлар туралы актіде керсетілген.

Инвентаризация жасау кезінде борышқордың меншік қүқығын 
жэне мүдделерін қорғауға белгілі бір қүқықтары бар, мысалы, 
борышкер алдымен қалпына келтірілуі тиіс объектілерді сот 
орындаушысына хабардандыруға күқылы. Егер сот орындаушысы 
атқарушы қүжаттың талаптарын орындауға кедергі болмаса, мүндай 
өтінішті қанағаттандыруға міндетті.

Борышқордың мүлкін түгендеу және алу арнайы хаттамамен 
ресімделеді. Осындай хаттаманың нысаны Қазақстан Республикасы 
Әділет министрлігінің 2011 жылғы 20 қаңтардағы № 18
бүйрығымен анықгалады.

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 67-бабы, мүлікті басып 
алу (алып қою) туралы жазбаларда:

1. Мүлікке тыйым салу мен тыйым салу туралы хаттамада:
1) хаттаманың уақыты мен орны;
2) хаттаманы жасайтын сот приставтарының тегі, аты жэне 

әкесінің аты (егер бар болса), сондай-ақ хаттаманы жасау кезінде 
қатысқан адамдар;

3) соттың немесе атқарушылық қүжаты күшіне енген өзге де 
органның атауы;

4) өтемақы төлеушінің жэне дебитордың тегі, аты жэне экесінің 
аты (бар болса);

5) мүліктің түгендеуі (тауардың түгендеуі, сипатталған мүліктің 
жалпы қүны) көрсетілуі;

5-1) түрдің сипаттамасы немесе мүлікті беру және оның 
сипаттамал ары;

6) егер ол өндірілген болса, объектілердің тығыздалуыньщ 
көрсеткіші;

7) жеке түлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), мүлікті 
сақтау үшін берілген заңды түлғаның атауы, еғер мүлікті сақтау 
борьппқорға берілмесе;

8) борышкерге жоне өзғе де түлғаларға сот орындаушысының 
іс-эрекеттеріне шағымдану тэртібі мен мерзімдерін түсіндіру 
туралы, сондай-ақ борышкерге иемесе мүлікті сақтаупшға олардьщ 
сақтау міндеттемелері мен сақгалуына берілген мүлікті ысьіраптау,
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иедіктен шығару немесе жасыру үшін жауапкершілік туралы 
түсініктеме беру туралы;

9) өтеуді жүргізушініц, борышқордың, инвентаризацияға 
қатысушы адамді;ардың, сондай-ақ сот орындаушыларының өкімдері 
мен ескертулері.

Мүлікті түгендеу мен алу туралы актіге сот приставы, 
куәгерлер, мүліктің сақтандырушысы, с;ондай-ақ қалпына 
келтіруші, борышкер және мүлікке тыйым салу кезінде қатысқан 
озге де адамдар қол қояды. Мүлікті түгендеу актісі екі данада 
жасалады. Бір данасы сот приставының өндірісінде қапады, ал 
екіншісі актінің бірінші көшірмесіие түсуден бастап борышкерге 
беріледі.

Сипатталған мүлік депозитарийге емес, борышкерге емес, басқа 
чүлгаға аударылған жағдайда, тауарлық-материалдық қорлар 
туралы акт 3 данада жасалады, оның біреуі мүлікті сақтаушыға, 
екіншісі - борышкерге жэне үшінші мәжбүрлеп өндірісте 
қалғандарға беріледі.

Сот орындаушысы мүлікті сипаттай оіырып, осы мүлікті 
иеліктен шығаруға тыіяым салу туралы борышкерге мэлімдейді. 
Мүндай бүйрык оның мүлкінен бас тартқан жағдайда, сондай-ақ 
синатталған мүлікті сактауғ-а беру кезінде кастодиан деп танылады. 
Мүлікті жариялауға тыйым сальшғаны тураііы мүлікті түгендеу 
жэне алу актісінде тиісті белгі жасалады. Мүлікті жоюға тыйым 
салынған жағдайда, саіуға, айырбастауға, беруге, басқа тэсілмен 
иеліктен шығаруға тыйым салуды түсіну керек.

Қажет болған жағдайда сот приставы мүлікті пайдалану 
қүқығын шектеуғе қүқіллы - мысалы, егер мүлікті пайдалану, сот 
приставының пікірі бойынша, түітынушьшдқ касиеттері мен 
бағасының темендеуіне экелуі мүмкін. Тыйым салудын; түрлері, 
көлемі мен мерзімдері жылжымайтын мүліктің қасиеттерін, меншік 
иесі немесе иесі үшін оның маңызын, экономикалық, тұрмыстық 
немесе өзге де пайдалануды жэне басқа да факторларды ескере 
отырып, эрбір нақты жағдайда сот орындаушысы айкындаііды.

Егер қамауға алынғаннан кейін мүлкі де]эеу ұсталмаса (жэне 
көбінесе мүлікіі алып кою жэне оның басып алу уакытының белгілі 
бір уақыты болса), ол мүлікті түгендеу жэне мүлікті тәркілеу 
туралы хаттамаға сақтауға беріледі. Егер ол қасиеттері бойынша 
мүліктің жойылуына немесе құныньщ темендеуіне алып келмесе, ол
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осы мүлікті пайдалана алады. Сақтауды жүзеге асыру үшін 
борышкер сыйақы төлеуші ретінде қабылдамайды.

Сақтауға берілген мүлікті үрлау, иеліктен шығару, жасыру 
немесе заңсыз беру жағдайында борышқордың зақымдануы үшін 
жауапкершіліғі бар, сонымен қатар азаматтық заңға сэйкес 
қудалауға ұшырауы мүмкін.

сот приставы борышкерге тиесілі, тек (акциялар қоса алғанда) 
мүлікке салынатын тартып алуға қүқығы бар, сондықтан ол 
тэркілеиді мүмкін емес:

1) мемлекетке тиесілі жэне, Мемлекеттік кіріс министрлігінің 
басқаруға мемлекетке Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі 
аумақтық органының аударылған, мүлік қоры немесе басқарушы 
ұйым (менеджер) келісімі бойынша үлестерін, бойынша - тиісті 
акционерлік қоғамның немесе орган (ұйым, адамньщ борыштары 
бойынша ), ол бақьшау беріледі;

2) заңды тұлғаға тиесілі акцияларға немесе сенімгерлік келісім 
бойынша берілген тұлғаға - басқарушы үйымның (басқарушының) 
қарыздары үшін; мұндай акциялардьщ меншік иесінің 
міндеттемелері (қарыздары) бойынша өтеу заңмен белгіленген 
тэртіппен жұргізілуі мүмкін.

Борьппқорлық ұйымның мүлкіне тыйым салынған жағдайда бүл 
туралы ықгимал кредиторларды хабардар ету қажет болады. 
Әсіресе маңызды мүндай хабарлама банкроттық рәсімі мүндай 
ұйымға қатысты басталғанға байланысты болады, әйткені бүл 
жағдайда бүл банкроттық рәсіміне қатысатын басқа 
кредиторлардың мүдделеріне эсер етуі мүмкін.

Борышқордың өндірістік қызметіне тікелей қатысуға арналған 
жылжымайтын мүлікті, шикізат пен материалдарды, машиналарды, 
жабдықтарды, басқа да негізгі құралдарды сот орындаушысы 
қарызгер-ұйымға тиесілі мүлікті сатып алған жағдайда ол қамауға 
алынғаннан кейін үш күн ішінде тиісті салық қызметіне қарыз 
беруші-үйымның мүлкін құрамы мен күндылығы туралы 
мәліметтерді қоса алғанда, мүлікке тыйым салу туралы хабарлама 
Елік тәркіленді, жэне кредиторлардың талаптарьш сомасы.

Құқықтарын арнайы реттелетін қамауға (шағымдар), нақгы 
жеткізілғен тауар үшін төлеуге үшінші тұлғалардың орындалмаған 
қаржылық міндеггемелерін кредитордьщ ретінде борышкерге 
тиесілі, жұмыстар немесе қызметтер (дебиторлық берешек).
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Дебиторлық қарсы орындау тәртібі, Атқарушылық іс жүргізу 
туралы заңның жалпы ережелеріне қосымша. күрделі багьшысты 
заңнаманы анықталады: дебиторлық қамауға түгендеу мен
тапсырмаларын осы дебиторлық тыйым түрады. Дебиторлық 
берешекті қалпына келтіру жөніндегі іс-әрекеттер алдында оны 
анықтауга, ш ь ш д ь е қ т ы  тексеруге жэне оны жүзеге асыру 
мүмкіндігін алдын-ала багалауга (етімділікке) байланысты іс- 
эрекегтер қажет.

Дебиторлық берешектің мазмүнын, сипатын жэне мөлшерін 
анықгау, ең алдымен, борьппкердің ағымдагы балансын талдау 
негізінде жэне олардың орналасқан жері мен дебиторлық берешек 
сомасын көрсете отырып, борышқордың борышқорьшьщ балансына 
қосымша болып табылады. Бүл тізімге қызмет көрсету міндетті 
болып табылады.

Қайта қалпына келтіруді жүзеге асыратын түпғалардың өтініші 
бойынша, дебитор мен қарыз алушы дебиторлық берешек бойынша 
белгілі бір күқықтар мен міндеттердің пайда болуын растайтын 
жэне тиісті міндеттеме бойынша (дебиторлық берешектің сомасы), 
оның ішінде неғізгі борыш бойынша берешекті жэне есептелғен 
айьшпүлды салыстырып тексеруді қамтамасыз ететін барльщ 
қажетті қүжаггарды үсьшуға міндетгі санкциялар.Қүжаттар 
қоймада жэне қол қою актісінде қол қоюмен сақтауға беріледі. 
Дебиторлық берешекті растайтын қүжаттардың жоқтығы немесе 
сэйкес еместігі аньщталған жағдайда қалпына келтіруді жүзеге 
асыратын түлға борышкердің борышкерлеріне белгіленген 
тэртіппен куэландырьшған осы қүжаттардың көшірмелерін беруге 
міндетті.

Дебиторлық берешекті растайтын күжаттар болған жағдайда 
борыпщордың дебиторлық берешектерін бухгалтерлік қүжаттарда 
көрсетудің болмауы қамауға алу үшін кедергі болып табылмайды.

Дебиторлық берешектің үсталуы дебиторлық берешектің пайда 
болуын растайтын қүжаттарды түгендеуге, ал қажет болған 
жағдайда оларды сақтауға, сақгауға жэне борышкердің 
борышкердің қалыптасуына байланысты қүқықтық қатынастардың 
өзғеруіне немесе тоқтатылуына экеп соғатын кез келген эрекеттерге 
тыйым салу туралы хабарлауға; тиісті талаптарды үшінші 
түлғаларға беру.

273



Дебиторлық берешекті алып қою сэтінен бастап, борышқорлар 
борышкерді жэне қажет болған жағдайда борышқордьщ 
борыпжерін растайтын қүжаттардың сакталуьш қамтамасыз етуді, 
соның ішінде тиісті келісімдерді, тауарларды тиеп-жөнелтуді, 
жұмыстарды орьюдауды, қызметтерді көрсететін құжаттарды, 
төлем кужаттарын , сондай-ақ кінэлілердің қалауы бойынша басқа 
да қүжатгар.

Қарызгердің қамауға алынғандығы немесе осы дебиторлық 
берешекті сатудың мүмкін еместігіне экеп соғатын өзге де іс- 
эрекеттер туралы қүжаттарды үсынбаған, жоғалтқан немесе 
жоғалтқан жағдайда, борышкердің (борышқордың борышкері) 
кінэлі лауазымды адамы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сэйкес жауапты болады.Кінэлі адамға айыппүл санкцияларын 
енгізумен қатар, бұл түлға дебиторлық берешекті растайтын 
жоғалған немесе бүлінген қүжаттарды қалпына келтіру жөніндегі 
іс-қимьшдарды дереу жасауға жэне мүндай қалпына келтіру мүмкін 
болса, осындай құжаттарды ұсынуға міндетгі.

Егер кінэлі адам жоғалған немесе зақымдалған құжаттарды 
қалпына келтіру жөніндегі іс-эрекеттер жасамаса, онда ол Қазақстан 
Республикасының заднамасьша сэйкес жауап береді.

2. Үсталған мүлікті алып қою. Бұл кезең борьпнкердің осы 
мүлікті иелену жэне пайдалану қабілетгілігін мэжбүрлеп тарату 
және сот орындаушысының осы мүлікті иеленуді белгілеуінде 
көрініс тапқан арнайы рэсімдік акт болып табылады. Мүлікті ұстау 
тұтқыннан кейін жэне біраз уақыттан кейін дереу жасалуы мумкін. 
Екінші нұсқасы элдеқайда кең таралған, өйткені қамауға 
алынғаннан кейін сот приставы мұндай алудың мүмкіндігііг жэне 
қажеттіпігін белгілеуі керек, қамауға алынған адамның қандай 
мүлкін ұстап алу керек екенін жэне борышқормен (жэне 
қаншалықты ұзақ), жэне т.б. уақытты талап етеді. Бірақ қамауға алу 
мен мүлікті нақты басып алу арасындағы кезеңге тыйым 
салынғаннан кейін бес күннен аспауы керек. Қарыз алушыны 
қамауға алынған мүліктен сатқанға дейін аластауға болмайды.

Өкінішке орай, атқарушылық іс жүргізу туралы қолданыстағы 
заңнамада ұсталған мүлікті алып қою тікелей реттелмейді. 
Үстаудыц мүлкін таңу тәртібімен салыстыра отырып, ұқсас хаттама 
куэгерлердің қатысуымен ұсталған мүлікке тыйым салу жэне 
олардың қолдары қойылуы керек деген қорытындыға келуі мүмкін.
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Үстап қалатын тауарлар, сондай-ақ арнайы қамқорлық жағдайлары 
талап етілетін тауарлар, қамауға алу тағайындалған күнде оларды 
тіркеуге жатады, оларды тиісті ұйымдар тексереді жэне сатуға 
жіберіледі.

Сот орындаушысы борышқордан азаматтық айналымнан 
алынып тасталған мүлікті тапқан жағдайда, сот приставы тиісті 
мемлекеттік органның өкілін қажетті ніешім туралы шешім 
қабылдауға шақырады жэне ол келгенге дейін мұндай мүліктің 
қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

Үсталған жэне басып альшған мүлікті тіркеу үшін, 
тұтқындалған және басып алынатын мүліктің журналы әр аудандық 
сот орындаушылар бөлімінде сақталады. Осы журналдың нысаны 
және оны жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының Әділет 
министрлігімен белгіленеді. Алынған мүлік сот 
орындаушыларының болімдерінің арнайы қоймаларында сақталады 
немесе (ол жиі орын алады) жауапты адамға сақтауға беріледі.

Алып алынған мүлік ұсталған жэне басып алынған мүліктің 
тізілімінде тіркелуге, сондай-ақ аға сот орындаушысының мөрімен 
куэландырылған мүліктің түгендеу жазбасыньщ кешірмесін жэне 
тэркілеу күніне мамандандырылған ұйымға немесе банк мекемесіне 
тапсырылады. Банктің мамандандырылған ұйымы немесе мекемесі 
тиісті лиңензияға ие болуы керек жэне мамандар ұсынған аталған 
мүлікті сақтау шарттарын қанағаттандыруы тиіс.

Қымбат бағалы металдар кез келген нысанда, сондай-ақ қымбат 
бағалы тастар Қазақстан Республикасының бағалы металдар мен 
бағалы тастар қорьш құруға, ҚР Министрлігіне қарасты бағалы 
металдар мен асыл тастарды сақтауға, шығаруға жэне пайдалануға 
арналған мемлекеттік мекемеге, ал осы мекеменің белімшелері 
болмаған жағдайда, аймақ - тиісті лиңензиясы бар банк немесе 
арнайы сақтау орны.

Атқарушылық іс жүргізу шеңберінде борышкердің мүлкіне 
тыйым салудың маңызды құрамдас бөлігі оның бағасы болып 
табылады.

Бағалау бағалауға арналған мүлік иеленушінің заңды 
талаптарын қанағаттандыру үшін жеткілікті ме, жоқ па екенін 
анықтауға мүмкіндік береді.

Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 68-бабы, борышкердің 
мүлкін бағалауды сот орындаушысы 2014 жылғы 31 наурыздағы
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Әділет министрінің № 134 бұйрығымен бекітілген, борышкердің 
мүлкін бағалау эдісіне сәйкес оның нарықтық қүньш жэне іс 
жузіндегі амортизациясын ескере отырып жүзеге асырады. 
Сонымен бірге, қалпына келтіруші мен борышкер арасындағы қол 
жеткізілген бағалау туралы келісім назарға алынады.

Егер инкассацияға жататын мүліктің бағасы нормативтік 
белгіленсе, онда бағалау нормативтік ережелер негізінде жүзеге 
асырылады. Жеке баптарды бағалау қиын болған жағдайда 
(нарықтық экономикада жэне еркін бағаларда табиғи болып 
табылады), немесе тараптардың біреуі сот приставының бағалауына 
жауал берсе, мүліктің қүнын анықтау үшін сарапшы бағалаушы 
(мамандандырылған сараптама үйымы) тағайындалады.

Атқарушылық іс жүргізу бойынша тараптар бағалаушының 
жүргізген бағалау нэтижелеріне қарсы жэне қарсы түруға жэне 
жаңа бағалауды талап етуге қүқылы. Сонымен бірге сот приставы 
немесе оның тағайьшдаған бағалаухнысы жасаған мүлікті бағалауға 
наразылық білдіретін партия жаңа бағалаудың шығындарын етеуге 
жауапты болады.(- ол атқару өндірісін жүзеге асырады кезде сирек 
жағдайларда немесе салық органы) қолданыстағы заңнамада 
белгіленген тәртіппен ресімделген, мүлікті бағалау үшін негіз сот 
орындаушысы шешімі болып табылады. Отандық жэне шетелдік 
нарықтарда бағалау және мүлікті сату қарамастан, осы үйымдармен 
Қазақ мемлекеттік мүлік қоры жасалған шарттар негізінде олардың 
үйымдық-құқықтық нысанындағы мамандандырылған үйымдары 
конкурстық негізде іріктелген арқылы жүзеге асырылады.

Қымбат металдар, асыл тастар, зергерлік бұйымдар (қымбат 
металдардан жасалған бұйымдар), қымбат металдардан жасапған 
монеталар, сондай-ақ тарихи немесе көркем кұндылықтардың басқа 
да мүліктері қүндылығьш, тарихи жэне көркем қүндылығыи 
мамандар немесе мамандандырылған ұйымдар жүзеге асырады.

Бағалы қағаздар рыногында түрақты түрде жүзеге асырылатын 
акцияларды олардың нарықтық құнын айқындау кезінде сұраныс 
пен ұсыныс бағасы (акциялардың баға белгілеуі) ескеріледі.

Егер тиісті акционерлік қоғам акцияларымен жасалған 
мэмілелер бағалауға дейін дереу жасалмаса, борышқордың 
дебиторлық берешегін бағалауға маман немесе бағалау комиссиясы 
қатысатыны көзделеді.
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Мүлікгің жоғарыда аталған түрлеріне қосымша маманның 
қатысуы жылжымайтьш мүлікті, шикізатты, материалдарды, 
жабдықтарды, акцизделетін тауарларды жэне басқа да мүлікті 
бағалауда арнайы білімді қажет ететін қүнды анықтау үшін қажет.

Міндетті бағалау атқарушы қүжатпен корғалатын қалпьша 
келтірушінің мүдделерін қанағаттандыру үшін атқарушылық іс 
жүргізу барысында іске асыруға арналған мүлікке жатады. 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделғен жағдайларда 
мүлікті бағалауға сарашпы (мамандандырьшған үйым) қатысады.

3. Атқарушылык іс жүргізу кезінде өндірілетін мүлікті сату. Бүл 
борьппкердің үсталған жэне басып алынған мүлкін сату кезінде 
мүлікті сатып алудың соңғы кезеңі. Нәтижесінде, борышкерден 
ақша алу үшін, атқарушы қүжатта бекітілғен қалпына келтіруші 
күқықтарын қанағаттандыруға болады. Мәжбүрлеп орындауға 
мәжбүрлеп әкелінетін мүлікті сату Атқарушылық іс жүргізу туралы 
заңның 72-85 баптарының ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Борышкердің мүлкіне кепілдік міндеттемесін қолдану кезінде 
осы мүлікті сату мынадай тэртіппен жүзеге асырылады:

1) ең алдымен, бағалы қағаздар, валюталық қүндьшықгар, 
қымбат металдар мен асыл тастар, зергерлік бүйымдар, көлік 
күралдарын қоса алғанда, өндіріске тікелей қатысы жоқ 
борышкердің мүлкі;

2) екіншіден - дайын өнімдер (тауарлар), сондай-ақ тікелей 
қатыспайтын жэне өндіріске тікелей қатысуға арналмаған өзге де 
материалдық активтер;

3) үшінші орында - жылжымайтын мүлік объектілері, сондай-ақ 
шикізат пен материалдар, машиналар, жабдықтар, өндіріске тікелей 
қатысуға арналғая басқа да негізгі қүралдар;

4) төртінші кезекте - жалдау (мүліктік жалдау) шарты, қарыз, 
жалдау немесе өзге де шарттар бойынша басқа тұлғаларға берілген 
мүлік.

Борышкердің жылжымайтын мүлікті өндіріп алу айналысы 
жағдайда, оның меншік қүқығы (шаруашылық жүргізу күқығы, 
жедел басқару қүқығы) онымен жылжымайтын мүлікке қүқықтарды 
жэне онымен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеу туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орындалған жоқ, 
ал онда ешқандай бар, немесе аяқталған жоқ, егер мүлікті 
кадастрлық жэне техникалық тіркеу жүмыстары (түгендеу), сот
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орындаушысы осы Б  жүзеге асыру борышкерге баж енгізу сотқа 
тұсаукесерін етеді кадастрлық, жылжымайтын мүлікке қүқықтарды 
техникалық есепке алу жэне мемлекеттік тіркеу үшін қүжаттарды 
үсынуға тэртібі.

Бұл ретте кадастрлық, техникалық есепке алу жэне 
жылжымайтын мүлікке құқықтарды жэне онымен жасалатын 
мэмілелерді мемлекеттік тіркеуге байланысты шығыстар 
атқарушылық іс-эрекеттердің орындалуына байланысты.

Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 74-бабы үсталған 
мүлікті сатуды реттейді. Заңсыз айналымнан альшатын мүлікті 
қоспағанда, ұсталған мүлікті, қамауға алу негіздері мен мүлік 
түрлеріне қарамастан, сот орындаушысы сауда үйымдары арқылы 
комиссиялық комиссия арқылы, сондай-ақ аукцион нысанында 
аукциондарда жүзеге асырады. Аукцион нысанында еауда-саттықты 
жеке сот орындаушысы дербес түрде, сондай-ақ мамандандырылған 
ұйым арқылы жэне мемлекеттік сот орындаушысы арқылы 
мамандандырылған сауда ұйымы арқылы жүзеге асырады.

Сауда-саттық түрінде саудалау уәкілетті орган белгілеген 
тәртіппен электрондық аукцион арқылы өткізілуі мүмкін.

Мүлікті сату нысанын таңдауды сот орындаушысы мүліктің 
түрін ескере отырып анықтайды.

Мүліктің құны:
жылжымайтын мүлікті қоспағанда, үш жүз айлық есептік 

көрсеткішке дейін комиссиялық базада жүзеге асырылады;
үш жүзден мыңға дейінгі айлық есешік көрсеткіштен 

аукциондар түрінде аукциондарда жүзеге асырылады.
Электрондық аукционда мемлекеттік тіркеуге жататын жэне 

(немесе) құны бір мың айлық есептік көрсеткіштен асатын мүлік 
сатылады.

Сот орындаушысын ұстап алганнан кейін жэне мүлікті 
бағалаудан кейін, сондай-ақ мүлікке тыйым салу немесе сатуға 
дейін сот орындаушысының жазбаша рұқсатымен жэне белгіленген 
мерзімде ұсталған мүлікті.

Борышкердің мүлікті сату үшін рұқсаттың түбіртегін орындау 
атқарушылық іс-эрекеттерді, оның ішінде атқарушылық іс жүргізу 
шеңберінде саудалауға арналған мүлікті беру бойынша негіздеме 
болмайды. Мүліктен бас тарту тек қана борышкер мен сатып алушы 
мүліктің сатып алу құныпың сатып алу-сату шартьш аумақтық
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органның қолма-қол ақша бақылау шотына немесе жеке сот 
орындаушысыньщ ағымдағы шотына қол қойғаннан кеііін ғана 
алынады бағалау кұнынан кем емес баға бойынша сатуға құқылы.

Еғер наразылық зардап шеккен тұлғаның мүлкіне қатысты 
болса, сот талқьшауыньщ материалдары сот талқьшауынан 
шығарылады жэне оны орындау өтініш берушінің қарауына 
жатады.

Сұрау туындаған кезде сот проңесі басталатын болады ма, сот 
талқылауы ережелеріне сәйкес рұқсат етілмейтін орган бекітеді.

Сонымен бірге, сот приставы қамауға алынған мүліктің 
атқарушы атқарушы органдардың автоматгандырылған ақпараттық 
жүйесі арқьшы есепке алынады.

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 75-бабында 
мемлекетке берілген мүлікті сату реттеледі.

Заңсыз айналымнан алынатын мүлікті қоспағанда, үсталған 
мүлікті, қамауға алу негіздері мен мүлік түрлеріне қарамастан, сот 
орындаушысы сауда ұйымдары арқылы комиссиялық комиссия 
арқылы, сондай-ақ аукңион нысанында аукңиондарда жұзеге 
асырады. Аукңион нысанында сауда-саттықты жеке сот 
орындаушысы дербес тұрде, сондай-ақ мамандандырылған ұйым 
арқылы жэне мемлекеттік сот орындаушысы арқылы 
мамандандырылған сауда ұйымы арқылы жүзеге асырады.

Сауда-саттық тұрінде саудалау узкілетті орган белгілеген 
тэртіппен электрондық аукңион арқылы өткізілуі мүмкін.

Мүлікті сату нысаиын таңдауды сот орындаушысы мүліктің 
түрін ескере отырып анықтайды.

Мүліктің құны:
жылжымайтын мүлікті қоспағанда, үш жүз айлық есептік 

керсеткішке дейін комиссиялық базада жүзеге асырылады;
үш жүзден мыңға дейінгі айлық есептік көрсеткіштен 

аукңиондар тұрінде аукңиондарда жүзеге асырьшады.
Электрондьлқ аукционда мемлекеттік тіркеуге жататьш жэне 

(немесе) құны бір мың айлық есептік керсеткіштен асатьш мүлік 
сатылады.

Сот орындаушысын ұстап алғаннан кейін жэне мүлікті 
бағалаудан кейін, сондай-ақ мүлікке тыйым салу немесе сатуға 
дейін сот орындаушысыньщ жазбаша рүқсатымен жэне белгіленген 
мерзімде үсталған мүлікті бағалау құнынан кем емес баға бойьшша
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сатуға қүқылы. Борышкердің мүлікіі сату үшін рүқсатгың 
түбіртегін орындау атқарушылық іс-эрекетгерді, оның ішінде 
атқаруіпылық іс жүргізу шеңберінде саудалауға арналған мүлікті 
беру бойынша негіздеме болмайды. Мүлікке тыйым салу тек қана 
борышкер мен сатып алушы мүліктің сатып алу құнының сатып 
алу-сату шартын аумақтық органның қолма-қол ақша бақылау 
шотына немесе жеке сот орындаушысының ағымдағы шотына қол 
қойғаннан кейін ғана алынады.

Егер сатып алынған мүлікті сату туралы шешім қабылданғанға 
дейін борышкердің дәрменсіздігі (банкроттығы) бойынша іс 
қозғалған болса, онда осы мәселені қарауға дейін мүлікті сату 
тоқтатыла түрады.

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңмен реттелмеген үсталған 
мүлікті сату мәселелері уәкілетті орган бекіткен ережелермен 
анықгалады.

Сонымен бірге, сот приставы қамауға алынған мүліктің 
атқарушы атқарушы органдардың автоматтандырылған ақпараттық 
жүйесі арқылы есепке альшады.

Атқарушьшық іс жүргізу туралы заңның 75-бабында 
мемлекетке берілген мүлікті сату реттеледі. Мүлікті тәркілеу 
туралы қьшмыстық істің негізінде ұсталған немесе мүлікті мемлекет 
меншікке беру туралы шешім негізінде ұсталған мүлік мемлекетгік 
меншікгі басқару жоніндегі уәкілетті орган белгілеген тэртіппен 
жүзеге асырылады немесе пайдаланьшады.

Құіщы металдардан, қымбат бағалы тастардан жэне 
борышқордан алынған жэне банк операңияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын банктерге жэне ұйымдарға берілетін 
қүнды қағаздар, валюталық құндылықтар, зергерлік бұйымдар жэне 
басқа да заттар, сондай-ақ осындай бұйымдар мен антиквариат 
бұйымдарының сьшыбы, уэкілетті орган белгілеген.

Атқарушьшық іс жүргізу туралы заңның 77-бабы үсталған 
мүлікті сату тэртібін анықтайды. Борышқордың мүлкін сот 
орындаушысын іске асыруға беру туралы шешім қабылдайды.

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 75 жэне 76-баптарында 
керсетілген мүлікті қоспағанда, қарыз алушының мүлкін сату 
аукдионды өткізу, оның ішінде электрондық аукңион арқылы, 
сондай-ақ сауда үйымдары арқылы комиссиялық шарт негізінде 
жүзеге асырылады.
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Оның үстіне, тез бүзылатын мүлік сот орьшдаушысы тарапьшан 
келісім-шарт бойьшша сатылымға қатысушылардың ерік-жігеріне 
қарамастан тіркеу және тіркеуден кейін дереу тапсырьшады.

Борышкердің мүлкін сатуға мамандандырылған үйымды сатуды 
сот приставы қабылдау актісі бойынша жүзеге асырады.

Егер сараншы сатылып алынған мүлік қүнсыз болып 
есептелетін болса жэне ол өтпеген болса, бүл мүлііс сатуға 
жіберілмейді.

Композиңияда біртекті больш табылатын мүлікті сатқан кезде 
сот приставының шешімі бойынша бір партиямеп сатыла алады.

Мемлекеттік сот орындаушысы оның атқарушы ауданының 
(атқарушы секдия) аумағында орналасқан мүлікті ғана жүзеғе 
асырады.

Жеке сот орьшдаушысы тіркеу орньюда жылжымайтьш мүлікті 
жүзеге асырады, басқа мүлік оның орналасқан жерінде сатылады.

Мүлікті комиссиялық сату ерекшеліктері. Күдікті жылжымалы 
мүлікті сату жылжымайтын мүлікті арнайы дүкенде (сауда 
алаңьшда) ашьщ сатуға орналастыру және оны: белгісіз түлғшіармен 
сатып алу мүмкіндігін қамтамасыз ету арқылы комиссиялық негізде 
жүзеге асырылады.

Борышқордың мүлкін сату үшін беруді қабылдау жэне беру 
актісі бойынша мамандандырылган сауда үйымы аркылы 
мемлекеттік сот орындаушысы жүзеге асырады.

Жеке сот орьюдгіушысы комиссиялық коммерңияны ж\гзеге 
асыратын ұйымдармен дербес келісім жасайды.

Егер борыщкердіп мүлкі оны сатуға өткізген күннен бастап бір 
ай ішінде сатылмайтын болса, онда ол сатуға қойылмайды. 
Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 78-бабы, сот 
орындаушысы комиссиялық өкілдің өкілімея бірге осы мүлікті 
қайта бағалайды, бірақ бастапқы бағадан елу проңенттен кем емес.

Борышкердің мүлкін қайта бағалау туралы сот орындаушысы 
шешімді шығарады, оның кәшірмесі мэжбүрлеп өндіріп алу туралы 
тараптарға жэне аталған мүлікті сатқан ұйымға шығарылғаннан 
кейінгі келесі күннен кешіктірмей жіберіледі.

Егер борышкердің мүлкі мүлікті қайта бағалау күнінен бастап 
бір ай ішінде сатылмаса, сот приставы сатып алушыға соңғы 
бағалауға сэйкес борышкердің іске асырыпмаған мүлкін оның 
қүнында үстап тұруды ұсынады. Шағым беруші аталған
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провизияны алған күннен бастап бес күн ішінде жазбаша түрде 
хабарлауға міндетті.

Борышқордың мүлкін өтемақыға аударған кезде сот 
орындаушысы қаулы шығарады. Борышқордың мүлкін қалпына 
келтірушіге беруді қабылдау және беру актісі ресімделеді. Мүлікті 
беру туралы шешімнің кошірмесі мәжбүрлеп орьшдату туралы 
тараптарға шығарышашіап кейінгі күннен кешіктірілмей 
жіберіледі. Коллектор осы мүлікті алудан бас тартқан жағдайда 
(соның ішінде өтемақы төлеушіден жауап алынбаған), ол 
борышкерге қайтарылады.

Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 78-бабының 4- 
тармағына сәйкес шығып алушыға берілетін борышкердің мүлкі 
қүны сот орындаушысы атқарушы қүжатта тиісті ескертпе 
жасайтын мүлікті қайта бағалау кезінде айқындалған баға бойынша 
атқарушылық қүжатты орындау бойынша есептеледі.

Сауда үйымдары тауарларды сатудан түскен сомалар аумақтық 
басқарманың кассалық тексерүіне немесе жеке сот 
орындаушысьшың агымдағы шотына үш күн ішінде сақтауға 
тапсырылады.

Аукционның ерекшеліктері:
Аукңион үйымдастырушысы аукционда аукционга қатысушы 

сауда-саттыққа аукционға дейін он күн бүрын сауда-саттыққа 
апаратын аукцион туралы ресми хабарламаны жариялауға қүқылы 
тиісті экімшілік-аумақтық бірліктің аумағына таратылатын мерзімді 
баспасоз басылымдарында хабарлайды. Кепілге салынған мүліктің 
аукционы түрінде аукционнан өткізу уақыты мен орны туралы сот 
приставы кепіл берушіге хабарлайды.

Аукционда борышкердің мүлкін сатқан кезде мемлекеттік сот 
орындаушысы аумақгық органның Интернет-ресурсында, сондай-ақ 
жеке сот орындаушысы - жеке сот орындаушыларыиың өңірлік 
алқасының интернет-ресурсында.

Атқарушылық іс жүргізу өндірісінің тараптары өз есебінен сот 
приставымен алдын-ала хабарландыру мазмүнымен алдын-ала 
келісілген басқа бүқаралық ақпарат қүралдарында аукцион өткізу 
туралы хабарландыруды жариялай алады.

Аукционның жалпы шарттары өнер туындысы болып 
табылады. Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 80-бабы 
қарастырылған. Аукционга қатысуға ниет білдірген түлғалар
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аукционға қатысуға жэне оған қатысуға ешқандай кедерғі жоқ 
екеніне және қайтаруды қоспағанда, аумақтық банктің қолма-қол 
ақшасын салыстырып: тексеру шотына. немесе жеке сот
орьшдаушысьшың ағьшдағы шотына ақы төлеуге өтініш беруі тиіс 
мүліктің бастапқы қүньшың 5 пайызьш құрайтын салым. Аукңионға 
қатысуға өтінімдерді аукңион үйымдастырушысы немесе жеке сот 
орындаушысы аукңионның басталуына бір күн қалғанда аяқтайды. 
Аукңионға қатысушы: төлеғен сома сатып алу бағасьша
аударылады. Аукңионға қатысушышар қалған аукңион аяқгалғаннан 
кейін бес күн ішінде қайтарылады.

Аукңионда, борышкерді сатып алутны бөлігі сот 
орындаушылары бола алмайды және судьялардың атқарушылық іс 
жүрғізу туралы шешім берді, бағалаушы, тәркіленді мүлікті бағалау 
үшін, сондай-ақ олардың жақьш туыстары, жүбайы (зайыбы).

Аукңион пәні қатысушылардың бірі үсынған соңғы бағамен 
сатылатын болады саналады жэне үш рет қатарынаи сауда- 
саттықты үйымдастырушының жарияланды. аукцион жещмпазы, 
оньщ басқа да катысушылары жақсарту үшін тендерлік үсыныстар 
үйымдастырушы аукцион апа алмаған үшінші хабарландыруға, ең 
жоғары бағаны үсынған: қатысушы болып табылады.

Сатып алунш аукцион аяқталғаннан кейін бес жүмыс күні 
ішінде аукционға дейін кепілдік жарнасын есепке ала отырып, 
мүлікті сатып алған соманы толық көлемде телеуге міндетті. Егер 
сатып алушы барлық сатып алу сомасын уақтылы төлемесе, 
аукционның басталуына дейін кепілдік депозиті оған 
қайтарылмайды жэне мемлекеттік табысқа немесе жеке сот 
орындаушысының кірісіие кетеді. Кепілдік жарна сатып алушының 
аукционға қатысуға қүқыгы жоқ екендігі аіэпықталған жағдайда 
қайтарылмайды.

Егер талат:ер аукцион жеңімпазы деп танылса жэне мүлік 
сатып алынатын сома қарыздың сомасынан асып кетсе, алушы 
қарыздың с о м з і с ы  мен сатылған мүліктің қүны арасындағы 
айырманы енгізеді.

Егер жьшжьшайтын мүлік сатьш алушысы аталған кезеңде 
сатып алу бағасын жасамаса, аукционның жеңімпазы болғаннан 
кейін ең жоғары баға үсынған келесі сауда-саттыққа аукцион 
үйымдастырушысы үш жүмыс күні ішінде жылжымайтын мүлікті 
сатып алу тураиы өтініш беру құқығы туралы бір жеңімпаздың
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ұсынған бағасынан қадам. Аукционға қатысушы осындай 
хабарламаны аукдионды ұйымдастырушыға хабарламаны алған 
күннен бастап бес жүмыс күні ішінде үсынуга қүқылы. Сатып алу 
бағасы осы аукциота қатысупп.шьщ аукцион ұйымдастырушысы, 
жеке сот орындаушысы туралы хабарламаны алған күннен бастап 
бес күн ішінде төленеді.

Егер аукционды ұйымдастырушы аукцион ұйымдастырушымен 
тоқтатса, сатылған мүліктің табысы өтелетін тұлғаньщ талаптарын 
қанағаттандыруға, орындау шығыстарын төлеуге, өндіріп алуды 
жүзеге асыруға жэне жеке сот орындаушысының қызметін төлеуге 
жеткілікті молшерде болса.

Сауда-саттықты үйымдастырушы немесе жеке сот 
орындаушысы аукциондық хаттаманы жасайды, оның ішінде:

1) аукционның өткізілетін күні мен орны;
2) сатуға арналған мүлікті көрсететін сот орындаушысының 

тегі, аты жэне әкесінің аты (бар болса);
3) мүлікгің негізінде алынып тасталған атқарушылық құжат пен 

тыйым салу туралы қаулы;
4) тұрғылықты жері жэне қажет болған жағдайда борышкердің 

атауы мен орналасқан жері;
5) өкілдіктердің өкілеттіктерін растайтын қүжаттарды көрсете 

отырып, аукционға қатысушының тегі, аты жэне түрған жері немесе 
қажет болған жағдайда аукционға қатысушылардың атауы мен 
орналасқан жері;

6) мүліктің бастапқы бағасы;
7) эрбір қатысушы үсынған сомалар;
8) аукциондық мүліктің сипаттамасы жэне оны сатып алушы 

ұсынған өткізу бағасы;
9) аукцион ұйымдастырушысының, сот приставының, мүлікті 

сатып алушының, сатып алушыдан кейінгі екінші бағаны ұсынған 
сауда-саттыққа қатысушысының, сондай-ақ егер олар қатысатын 
болса, өтеуді жэне борышкердің қолтаңбасы.

Аукциондық хаттаманьщ бір данасы аукцион жеңімпазына 
беріледі, хаттаманың тағы бір данасы сот орындаушысы болыгі 
табылады, оның өндірісінде атқарушы құжат орналасқан.

Аукционның қорытындысы бойынша сатып алынған мүліктің 
құнын төлегеннен кейін сот приставы мен аукционда сатып алушы 
арасында сатып алу-сату шарты жасалады.
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Бұл келісім сатып алушының менпхік құқығьга (менпіік 
к үқмі ыіі) мемлекетгік органдарда алган мүлігіне тіркеу үшін негіз 
(іолыгі табылады.

Сот орындаушысы аукционды жарамсыз деп жариялайды, егер:
1) өтінімдер жоқ немесе тек бір өтінім үсынылған немесе 

пукционға қатысупіылардың саны екіден аз болған;
2) пайда болған клиенттердің ешқайсысы мүлікті бастапқы 

багалауды белгілемейді;
3) сатып алушы белгіленғен мерзімде мүліктің толық қүнын 

големеген болса жэне сатып алудың ең жоғарғы бағасын үсынған 
скіпші қатысушы мүлікті сатып алу қүқығын пайдаланбаған болса;

4) аукционның екінші қатысушысы 7-баптың 7-тармағьшда 
козделген жағдайларда; Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 81- 
бабы он күн ішінде жарияланған сатьш алу бағасына кірмеді.

Аукционды жарамсыз деп тану туралы сот приставьі қаулы 
шығарады.

Аукцион ©ткізіледі жоқ болса, кепілдік жарна Атқарушылық іс 
жүргізу туралы заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, оны 
жасаған адамдарға қайтарылуға болады.

екінші аукционға қатысуға - аукцион хабарландыру жағдайда 
талапкер бастапқы баға бойынша жылжымайтын үстап күқығы, 
жэне бас тартылған жағдайда болуы тиіс алмады.

борышкердің мүлкін алған қүнынан таланкер кредитор мүлікті 
берген кезде, берілетін мүліктің қүньша бара-, атқарушы іс- 
әрекеттер жасағаны жэне жеке сот орьпздаушысының төлеу 
сомасының івығындарды өтеуге тиіс. Бүл сома кейіннен 
борышкерден өндіріп альшған.

Сауда-саттық аукционы жарамсыз деп танылған жгіғдайларда 
жэне жинаушьт мүлікті сақтаудан бас тартқан жағдайда сот 
приставы осы Заңда. белгіленген ережелерді ескере отырып, 
қайтадан аукционды тағайындайды. Бүл регге, сатылатын 
жылжымайтьш мүліктің бастапқы бағасы аукционға 
қатысушылардың біреуі жарияланған баға бойын т а мүлікті сатып 
алуға келісетін сәтке дейін жарияланған сатысымен төмендейді, бүл 
аукционды бастапқы бағалаудың елу пайызынан аспауы тиіс.

Қатысушының нөміріи аукционшы қайталау кезінде баска 
қатысушы (қатысушы) нөмірді кетереді, содан кейін осы лот 
бойынша аукционның жалғасы көтерілуімен жүзеге асырылады.
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Егер қайталанатын аукцион жарамсыз деп танылса, мүлікті 
бастапқы құнды (бағалау) жиырма пайызға азайтылған баға 
бойынша қалпына келтірушіге үсынылады. Егер талапкер мүлікті 
қабылдамай тастаса, сот приставы басқа мүлік болмаған кезде 
дебиторды қайта қарауға жэне оны одан эрі іске асыруға шаралар 
қабылдайды.
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2 бөлім.: ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ

1. Өзін-взі қадағалайтын сұрақтар:
1. «Атқарушы орекетгің» түжырымдамасының мазмұнын 

ашыңыз.
2. «Қүқық қорғау шараларьш» анықтау.
3. Мәжбүрлеп орындау шараларын көрсету.
4. Борышкердің мүлкі қандай жағдайларда алынады?
5. Үсталған мүлікті беру қалай жүзеге асырылады?
6. Атқарушылық қүжаттардың орындалу мерзімі қандай?
7. Есепке алу жэне басып алу туралы хаттамада нені көрсету 

керек?
8. Қарызгердің мүлкі қалай бағаланады?
9. Борьппқордың мүлкін сату кезектілігінің тэртібін белгілейді.
10. Аукңионнан сагу үшін борышкердің жылжымайтьш мүлікке 

күқықтарын тіркеу ерекшеліктерін ашыңыз.

2. КАЗУСТАР:

Казус 1.
Сот прнставы мүлікке тыйым салу үшін тағайындалған күні мен 

уақыты бойынша «Қазақмыс» АҚ-ньщ қарызгері мүлікті басып алу 
күні, уақыты м:ен орны туралы хабардар етівді - сот приставы 5 
АЕК айыппүл салынды.

Казусқа сүрақтар:
Сот приставтарының эрекеттері қандай? Егер куэгерлердің бірі 

жэне мүлікті бағалау бойынша сарапшы пайда болмаса? Бүл 
жағдайда сот приставы: борышкердің мүлкіне тыйым салуға қүқылы 
ма?

Казус 2.
Шортанды аудандық сотының шешімі бойьшша 

«Авторемзавод» АҚ-ның талапкері Кусаиновтың зауыттың 
жатақханасындағы бөлмесінен шьшарылғаны туралы 
қанағаттандырылды. Осы шешімнің негізінде сот орындауға 
үсынылған жазба шығарды. Алайда кейінгі сот орындаушысында 
«Авторемзавод» АҚ Аманов зауытыньщ коммерңиялық директоры
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қол қоятын бас тарту туралы мәлімдеме алды. Өтінішке Амановтың 
атынан сенімхат беріліп, зауыттың бас директоры қол қойып, сотта 
зауыттың мүддесін білдіруге өкілеттігі бар мөрмен, сондай-ақ 
«Авторезавод» АҚ-ның қарызгер немесе өтемақыны қабылдаған сот 
шешімдерін орындаған кезде мөрі басылған. Осы мәлімдемеге 
сүйене отырып, сот приставы сот орындаушысьшьщ орнын 
толтыруға қайтару туралы шешім шығарды.

Казусқа сұрақтар:
Сот приставы дұрыс әрекет етті ме? Орындалу туралы жазбаны 

қалпына келтірушіге қайтаруға тапсырыс берудің негізі қандай?

Казус 3.
«Алтынау» ЖШС ЖІІІС-ға тиесілі мүлікті иемденғен сот 

орьшдаушысыньщ әрекеттеріне шағымданған сотқа шағымданды. 
Өтініш берушінің өтінішін қолдау үшін, осы атқарушылық іс 
жүргізу бойынша талапкер ретінде әрекет ететін «№ 47 орта 
мектебі» мемлекеттік мекемесі мемлекеттік тізілімнен жойылған 
және алынып тасталған. Осы неғізде, өтініш берушінің пікірінше, 
атқарушылық іс жүргізу туралы заңға сәйкес атқарушылық іс 
жұргізу тоқтатылуы тиіс. Сот атқарушылық іс жүргізу 
материалдарын қарастырып, «Атқарушылық іс жүргізу туралы» 
Заңның жэне «Сот орьюдаушыларының мэртебесі туралы» 
Заңының тиісті ережелері тек заңды тұлғаларға ғана емес, жеке 
тұлғаларға да қатысты екендігін ескере отырып, шағымды 
қанағаттандырудан бас тартты.

Казусца сұрақтар:
Сот орындаушысы мен борышкер бұл жағдайда қалай эрекет 

етуі керек? Жағдайға құқықгық баға беріңіз

Казус 4.
2015 жылдың 15 қаңтарында Астана қаласының Есіл аудандық 

соты Ішкі істер департаментінен Қанатова К.Н. пайдасына ақшаны 
қайтарып алды. Орындалу туралы құжатты алғаннан кейін Қанатова 
оны сот актілерін орьюдау департаментіне оны орындау үшін 
жіберді, бірақ сот приставы орыидаушылық жазба орындамай 
оралды. Сонымен бірге, ол Сот актілерін орындау департаменті 
республикалық бюджетті алушылар болып табылатын 
борышқорлардан ақшалай қаражатты міндетгі түрде жинаумен
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айналыспайды. Қанатова Ёсіл аудандық соты сот орьшдаушысының 
атқарушылық іс жүргізу туралы заңнамасына сэйкес сот актілерін 
орындау бөлімі сот ақгілерін және басқа органдардың актілерін 
орындауды талап ете отырьш, атқарушылық іс жүргізуді тоқтату 
туралы шешіміне шағымданған.

Казусқа сүрақтар:
Сот осы іс бойынша қандай піешім қабылдауы керек? 

Шагымданушы қалай кетуі керек? Сот приставтарьшың іс- 
эрекеттеріне қүқықтық бага беріңіз.

Казус 5.
бес күн соңына дейін сот приставы, сот шешімі ерікті орындау 

үшін борышқорды «Віатопсі» АҚ үсынды, борышкердің шотынан 
қаражат алып тастай жэне банкке жіберілген үшін инкассолық 
өкімін шығарды. Инкассалық бүйрықта сот приставы атқарушы 
қүжат бойынша берешек сомасынан, қолма-қол ақшаны есептен 
шығару шыгындарынан жэне қолданьшған ықпалшаралар 
сомасынан түратын түпкілікті соманы көрсетті. борышкер ретінде, 
шығындар мен өнімділігі айьшпүлдарды ондіріп түрғысынан бүл іс- 
эрекеттер сот орьшдаушысын шағым ол заңға қарастырылған бес 
күн ішінде атқарушы қүжаттың үшін қарызды төлеуге дайын 
болды.

Казуска сурақтар:
«Алмаз» АҚ-ның шағымы бар ма? Сот орындаушысы ерікті 

түрде сот орындаушысы белгілеген мерзім аяқгалғанға дейін 
мәжбүрлеу шараларын қолдану үшін негіз бар ма?

Жинаудың бағыты мэжбүрлеп орындау шарасы ретінде 
банктегі борышқордың шотынан қаражат жинауды бүйырады ма?

Казус 6.
Сот орындаушысы қарызгер Мамаев С.К. алған кірістер 

бойынша айыппүл салды. Жеке еңбек қүралдарын еңбек 
міндеттерін орындау кезінде пайдалану. Мамаев сот 
орындаушысының эрекеттеріне шағымданып, бүл кірістің 
өтелмейтін өтемақы төлемдеріне қатысты екенін түсіндірді.

Казусқа сұрақтар:
Бүл жағдайда кім дүрыс? Сот санкңиясыньщ эрекеті заңды ма?
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Казус 7.
Сот приставыньщ қарауында «Астана аспап» АҚ сақтандыру 

компаниясының еншілес ұйымы ақша қаражатын саудалау 
бойынша атқарушы парақшалар бар. Олардың ішінде сақтандыру 
төлемдері, жалақы, денсаулығына келтірілген зиян үшін өтемақы 
жэне т.б. жинақтар бар. Ақмола облысының Ақкөл аудандық соты 
судьясының анықтауы «Акіапа Інкйакһ» дэрменсіздігі (банкротгық) 
бойьшша іс қозғалды.

Казусқа сүрақтар:
Сот орындаушысы бұл жағдайда не істейді?
1-нұсқа: Сот борышкерге қатысты сьфтқы басқару тәртібін 

енгізді.
2-нусқа: Сот борышкерге қатысты банкроттық туралы іс 

қозғалды.
3-нұсқа: сот борышкерге қатысты банкротіық бойынша іс 

жүргізуді аяқтады.
Мұндай жағдайларда сот приставы не істеу керек?

Казус 8.
Омаров М.М. мен, соңғы жасына жету байланысты оның үлы 

қамтамасыз ету үшін оның бала қолдау қалпына келтіру үшін сот 
шешімдерін орындау үшін атқарушылық іс жүргізуді тоқтату 
туралы мәлімдеме сот орындаушысы сұрады. сот орындаушысы 
өтініш берушінің алимент төлеу бойынша берешегі бар деп өз іс- 
әрекеттерін ақтайтын, қорғау іс жүргізуді тоқтату туралы шешім 
қабылдады. Омаров сот приставына туралы шешім шағым.

Казусқа сұрақтар:
Сот санкциясының эрекеті заңды ма? Сот қандай шешім 

кабылдайды?

Казус 9.
Ёлеусізов К.К. сот орьшдаушысына қыздың алимент алу туралы 

сот шешімін орындау үшін атқарушылық іс жүргізуді тоқтату 
туралы өтінішпен жүгінді. Елеусізовтың айтуынша, бұрынғы әйелі 
(кыздың анасы) қызды асырап алған Ермековқа үйленді. Өтінішке 
қабылдау туралы сот шешімінің көшірмесі қоса берілді.

%
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Казусқа сұрақтар:
Сот приставы қалай әрекет етуі керек? Сот қандай шешім 

қабылдауы керек?

Казус 10.
АҚ «Мейе^ахйіпіег» қорларынан қалпына келтіру туралы сот 

шешімі негізінде бастамашылық атқарушылык іс бөлігі ретінде, сот 
орындаушысы борышкер тиесілі коммердиялық автокөліктер мен 
автобустарға тэркіленді. Кэсіпорын-борышкер сот 
орындаушысының іс-әрекетіне шағым, қамауіа өндіріп алу тэртібін 
бұза отырып жасалі'ан, сол негізінде, қамауға жүктерді тасымалдау 
үшінші кезеңінің меншігіне жатады, жэне кәсіпорынның 
қызметкерлерііі тасымалдау үшін пайдаланылатын автобустар, ол 
жүмыс жэне үй орнына жүмысшылар тасымалдауды жүзеге 
асырылады.

Казусқа сүрақтар:
Сот приставы сот орындаушысына бірінші жэне екінші 

сатыдағы мүліктің болуын растайтын дәлелдемелер ұсынбағанын 
ескере отырьш, жүк автокөлігіне жэне борышкердід автобустарына 
айыппүл салғаны дұрыс.

Казус 11.
Сот орындаушысы борышкерғе тиесілі дебиторлық берешекті 

ұстады. Содан кейін сот приставы борышкерге қарыздар мен 
баланстарды келісуді сүрайды, олар бекітілген күні дебиторлық 
берешектің бар-жоқтығын жэне мөлшерін куэландырады. 
Борышкер осы құжаттарды беруден бас тартты, бұл ол 
атқарушылық іс жүргізудің қатысушысы болып табылмайтынын 
айтады.

Казусқа сүрақтар:
Борышкер қүқылы ма?

Казус 12.
Альфа Банк сот орындаушысыньщ банк депозитарийін бекіту 

туралы іс-әрекеттеріне қатысты сотқа талап-арыз берді. Шағымды 
қоддау үшін өтініш беруші мынаны мәлімдеді. Біріншіден, 
тұтқындалу атқарушылық іс қозғау туралы шешім қабылдаумен бір 
мезгілде енгізілді, ал қамауға алу үшін қайтарушы тараптың
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келісімі болмады. Екіншіден, гұтқындау куәгерлер болмаған кезде 
жасалды.одан кейін сот орындаушысы не істеуі керек? Сот 
приставы өтініш берушінің шағымдарына қарсылық білдірді. Ол 
Альфа банкке қарсы бірінші кезекте атқарушылық іс қозға.пғанын, 
ал оның көшірмесі банк президентіне берілді деп тусіндірді. 
Екінпгіден, банктің депозитарийі қамауға алынбады. Сот 
орьшдаушысы валютаны жэне құнды қағаздарды басып алу 
мүмкіндігін алу мақсатында депозитарийді тексеру үшін келгенде, 
ол банк қызметкерлерінен оппозицияға тап болды. Олар қойма 
ашудан бас тартты, нәтижесінде сот приставы бүғаттады. Б.үл - 
атқарушылық қүжатты орындаудың уақытша шарасы. Сонымен 
қатар, ол өз іс~эрекеітерін ресімдеді.

Шағымданушы, өз кезегінде, сотқа телефон арқылы 
түтқьшдауға келіскенін түсіндірді.

Казусца сұраңтар:
Осы жағдайды қолданыстағы заңнаманың тұрғысынан талдау. 

Шағымды қолдау үшін дәлел келтіріңіз. Шағымға қарсы 
карсылыкты қанағаттандыру үшін қандай дэлелдер келтірер едіңіз?

3. ТАПСЫРМАЛАР:

1 тапсырма. Тақырыбы бойынша үсынылатын әдебиетгер мен 
нормативтік қүқықгық актілерді әзірлеу жэне ТМД елдеріндегі күш 
қолдану шараларына салыстырмалы қүқықтық талдау жүргізу. 
Қорытъшды жасаңыз.

2 тансырма. «Қазақстан Республикасындағы атқарушылық іс 
жүргізу туралы заңнама: Қазақстан Республикасының Азаматтық іс 
жүргізу кодекеі бойынша 2015 жьшы қысқа (10 минутқа дейін) 
қысқаша сөйлесуді дайындаңыз. Жазбаша түрде жазыңыз.

3 тапсырма: «Қарызгердің мүлкін иемдену: негізгі ережелер», 
«Атқарушылық іс жүргізу жэне сот орындаушыларының мэртебесі 
туралы» ҚР Заңын қолдану.

№ Негізгі ережелер Заңның
жобасы

Негіздері Ерекшеліктері

1 Завды триалар мен 
жеке кәсіпкерлердің 
мүлкін өндіріп алу
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2 Кепілге салынған 
мұлікті жалға алу

3 Ортақ мевшіктегі үлесті 
сатып алу

4 Қарызшьшардың 
ақшалай сомаларын 
және басқа да мүліктерді 
басқа түлғалармен 
өндіріп алу

4. ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Борышқордың мүлкін ендіруге:
а) мүлікті апып қою жэне (немесе) оның күшін жою немесе 

қалнына келтір)шііге беру;
б) мүлікті алын қою немесе оның күшін жою жэне қалпына 

келтірушіге беру;
в) мүлікті алып қою және (немесе) оның күшін жою және 

қалпына келтірушіге беру;
г) мүлікті алып қою және (иемесе) оны орындау;
д) мүлікті анып қою жэне (немесе) оны қайтарушыга 

мэжбүрлеп беру

2. Егер борышқордың қарызды өтеуге жеткілікті қаражаты 
болмаса, сауықтыру:

а) борышқорға жэне оның жақын туыстарына тиесілі басқа 
мүлік;

б) борышқорға жзне оның жақын туыстарына тиесілі кез келген 
басқа мүлік;

в) кез келген басқа да заемшьшың мүлкі;
г) борышкерге жэне оның отбасы мүшелеріне тиесілі басқа;
д) борышқорга тиесілі басқа мүлікке.

3. Өтініш берушіге қүқы қ қолдану қүжатында керсетілген 
белгілі бір баптарды беру кезінде сот орындаушысы бүл 
баптарды борышқордан үстап және оларды ресімдеушіге:

а) беру немесе беру актіеі;
б) аудару актісі жэне шығу актісі;
в) аудару актісі;



г) тапсыру тэртібі;
д) мура. ...........  " ' і й ё

4. Борышкердің мүлкіне тыйым салу дегеніміз не?
а) осы мүлікті иеліктен шығаруга тыйым салу, сондай-ақ 

борышқордың қаражатын пайдалану ясәне иеліктен шығаруға 
тыйым салу туралы мәлімдеу;

б) осы мүлікті иеліктен шығаруға тыйым салу және 
борышкердің ақшалай сомасын банктерде жэне банк 
операңияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын өзге де 
үйымдарда, борышкердің мүлкіне тыйым салу туралы қаулы 
шығаруға тыйым салады;

в) банктерде жэне банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын басқа да үйымдарда осы мүлікті сату жэне 
борышкердің ақшалай сомаларын жоюға тыйым салу;

г) банктерде жэне банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын өзге де үйымдарда орналастырылған борышкердің 
ақшалай сомаларын пайдалану жэне оларға билік етудің тыйым 
салынуы, борышқордың мүлкін алып қою туралы қаулы 
шьлғарылуға тиіс;

д) осы мүлікті жоюға тыйым салу, сондай-ақ борышкердің ақша 
сомасын банктерде жэне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын өзге де үйымдардағы ақша сомасын 
пайдалануға тыйым салу, бұл борышқордың мүлкін алып қою 
туралы қаулы шығарылады.

5. Сот приставы мүлікті сатып алу туралы өтініш 
жасағаіада не білуі керек?

а) оның борышкері мен оның ауыртпалығы;
б) нарықтық қүны жэне оған ауыртпалық;
в) борышкерге тиееілі жэне оған нақты қүн жэне ауыртпалық;
г) өзінің борышкеріне, оның нақты қүнына жэне ауыртпалыққа 

тиесілі;
д) борышкерге, нарықтық қүнға жэне оған ауыртпалық беруге 

тиесілі.

6. Әрбір нақты жағдайда сот приставы анықтайтын 
шектеулердің түрлері, колемі мен мерзімдері қандай?



а) мүліктің қаеиеттерін, меншік иесі немесе иесі үшін маңызы 
жэне басқа да факторларды ескере отырып;

б) мүлікті, мүліктің қасиеттерін, маңыздылығьш, 
:жономикалық, түрмыстық немесе өзге де пайдалануын жэне басқа 
да факторларды қамауға алу мақсаттарын ескере отырьш;

в) мүліктің қасиеттерін, оньщ иесіне немесе иесіне деген 
маңыздьшығын, экономикалық, түрмыстық немесе өзге де 
пайдалану және басқа да факторларды ескере отырып;

г) мүлікті, мүліктің қасиеттерія, оның иесіне немесе иесіне 
оның маңыздылығын қамауға алу мақсаттарын ескере отырып;

д) осы мүлікті қамауға алудың мақсаттары, оның иесі немесе 
иесі үшін маңызы, экономикалық, ішкі немесе өзге де пайдалану 
жэне басқа да факторлар.

7. Мүліктің түгендеуі:
а) борышкер, сот орындаушысы, қалпына келтіруші жэне 

куэғер;
б) сот орындаушысы жэне куәгер;
в) қалпына келтіруші мен куәгер;
г) борышкер, қайтарушы және куәгер;
д) борышкер мен куэгерлер.

8. Мүлікті түгендеу мен алу туралы хаттамада:
а) түгендеу мен қамаудың уақьггы мен орны;
б) хаттаманы жасаған кредитордың тегі, аты жэне экесінің аты 

(бар болса), сондай-ақ хаггаманы ресімдеу кезінде қатысқан 
адамдар;

в) мүліктің қасиеттерін, оның иесіне немесе иесіне деген 
маңыздылығьш, экономикалық, түрмыстық немесе өзге де 
пайдалану жэне басқа да факторларды ескере отырып;

г) барлық қатысушышардың тегі, аты жэне экесінің аты (бар 
болса);

д) егер бар болса, бүйымдардың тығыздалуын көрсету.

9. Әрбір нақты жағдайда сот приставтарының түрлерін, 
молшерін жэне мерзімдерін ескере отырып, қапдай?

а) мүліктің қасиеттерін, меншік иесі немесе иесі үшін маңызы 
жэне басқа да факторларды ескере отырьш;
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б) мүлікті, мүліктің қасиеттерін, маңыздылығын, 
экономикалық, тұрмыстық немесе өзге де пайдалануын және басқа 
да факторларды қамауға алу мақсаттарын ескере отырып;

в) мүліктің қасиеттерін, оның иесіне немесе иесіне деген 
маңыздылығьш, экономикалық, тұрмыстық немесе өзге де 
пайдалану және басқа да факторларды ескере отырып;

г) мүлікті, мүліктің қасиеттерін, оның иесіне немесе иесіне 
оньщ маңыздылығыи қамауға алу мақсаттарьш ескере отырып;

д) осы мүлікті қамауға алудың мақсаттары, оның иесі немесе 
иесі үшін маңызы, экономикалық, ішкі немесе өзге де пайдалану 
жэне басқа да факторлар.

10. Сот ©рындаушысының борышкердің мүлкіне қандай 
баға берілуін ескере отырын?

а) уэкілетті орган бекіткен борышкердің мүлкін бағалау әдіеіне 
сәйкес оның ағымдағы құны мен нақгы амортизациясын ескере 
отырып. Бұл коллектор мен борышкер арасында қол жеткізілген 
бағалау туралы келісім қарастырылуы мүмкіи;

б) уәкілетті орган бекіткен борышкердің мүлкін бағалау эдісіне 
сәйкес оның нарықтық құнын жэне іс жүзіндегі амортизациясын 
ескере отырып. Бұл коллектор мен борышкер арасында қол 
жеткізілген бағалау туралы келісім қарастырылуы мүмкін;

в) уәкілетті орган бекіткен борышқордың мүлкін бағалау эдісіне 
сэйкес оньщ нарықтық құньга жэне нақты амортизациясьш ескере 
отырьш;

г) уәкілетті орган бекіткен борышқордың мұлкін бағалау әдісіне 
сэйкес оның құнын жэне нақты тозуын ескере отырып. Бұл ретте 
өтемақы мен борьшікер арасындағы бағалау туралы келісімді ескеру 
мүмкін;

д) уэкілетті орған бекіткен борышқордың мүлкін бағалау эдісі 
бойынша оның практикалық құнын жэне нақты тозуын ескере 
отырып. Сонымен бірге қайтарушы мен борышкер арасындағы 
бағалау туралы келісімді ескеру мүмкін.
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8 тақырьш. М Ү Л Ж ТЖ  ЕМЕС ІСТЕР БОЙЫНШ А 
АТҚАРУШЫЛЬІҚ ӨВДІРІС ҚҮЖАТТАРЫНЫҢ ОРЫИДАЛУ

ЕРЕКШ ЁЛІКТЕРІ

Қарасхырылатын сұрақтар
1. Нақты әрекет жасау немесе оны орьшдаудан қалыс қа:лу 

арқылы борышкерді міндеттеудегі атқару қүжаттарын орындаудағы 
ерекшеліктер.

2. Еңбек дауы бойынша атқару ісұжаггарьш орындау 
ерекшеліктер.

3. Қоныстандыру, қоныс аударту жэне басқа да тұрі ыи-үй 
істері бойынша атқару қужаттарыи орындау ерекшеліктер.

4. Неке-отбасы қатынастарынан туындайтын істер бойынша 
атқару қркаттарын орындау ерекшеліктер.

5. Адамның ар-намысы мен қадір қасиеті, іскерлік беделі 
істері бойынша атқару қужатгарын орындау ерекшеліктер.

НЕГІЗГІ ҮҒЫМДАР:

Еңбек даулары — арнайы заңды құзыры бар органның 
рұксатына тускен еңбек қатынастарын реттеу сұрақтары бойынша 
жумыскер (жүмыскерлер) мен жүмыс берушінің (жүмыс 
берушілердің) арасындағы келісиеушіліктер.

Қоныс аударту -заңда белгіленген негіздемелер бойынша 
гүрғын-үйді қолдану қүқығьшан мәжбүрлеп айыруға жол беру.

Қоныстандыру -бұл ондіріп алушыньщ бөлмеге, пэтерге 
немесе көрсетілген мекен-жайға кедергісіз кіруіне жэне осы үй- 
жайда кедергісіз тұруына ықпал жасау арқылы мэжбүрлеу шарасы. 
ІІәтерде немесе үйде өндіріп апушының заңды түруьша кедергі 
жасаған түлғаға сот бойынша мэжбүрлеп қоныстандыру 
жүргізілетінін түсіндіреді, яғни, оның сол уй-жайда өндіріп 
алушының гұруына (болуы) кедергі жасауына қүқығы 
жоқДоныстандыру кезінде куәгерлердің қатысуы қоныс аудартуға 
қарағанда міндезті емес. Егер борышкер үй-жайды пайдалануына 
кедергі жасауды тоқтатпаса, оған айыипүл санкциялары 
қолданылады.

Абырой - адалдық, эділдік, тектілік, қадір-қасиетін сияқты 
осьшдай қасиетгер кепіенді этикалық және элеуметтік үғымьша
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байланысты бағаланады. Абырой өмірде белгілі бір мәдени немесе 
әлеуметтік салт-дэстүрімен, материалдық себептермен немесе жеке 
амбициямен туындаған салыстырмалы уғым ретінде қабылдануы 
мүмкіи.Екіиші жағынан, абырой адамның сезімін, ажырамас бөлігін 
және оньщ жеке басын түсіндіреді.

Қадыр қасиеті-адамның жеке басын куэландыратын қүрмет 
жэне әзін-озі құрметтеуді көрсететін моральдық-адамгершілік 
санат.Қадыр қасиет -  ол адамның ажырамас қасиеті, адамның өзін 
және айналадағы адамдардың қабылдайтыны жэне бағалайтынына 
қарамастан, оның жеке басын куэландырады. Азаматтық құқықтағы 
қадыр қасиет — адамға туылғаннан тиесілі ажырамас жэне 
берілмейтін материалдық емес игіліктің бірі (ҚР АК).Егер 
азаматгың абыройы мен қадыр қасиеті турады таралған мэліметтер 
шындыққа сэйкес дәлелденбесе, азамат сот бойынша оның абыройы 
мен қадыр қасиеті туралы мәліметтерді теріске шығаруға құқылы. 
Конституңиялық құқықта жоғарғы әлеуметтік құндылық болын, 
мемлекеттің жеке тұлғаға жэне оньщ құқықтық мәртебесіне 
қатысты критерий саналады.ҚР Конституңиясына сэйкес жеке 
адамның қадір-қасиеті мемлекетпен қорғалады. Оньщ қадыр 
қасиетін төмендетуге ештеңе де негіз болуы мүмкін емес; 2) құн, 
құнды ақша белгісі.

Іскерлік бедел- нақты тұлғаның кәсіби қасиеттерін баға беру 
арқылы анықтайтын жэне материалдық емес игіліктің бірі (ҚР АК). 
Кез келген азамат, оның ішінде кэсіпкерлік қызметпен 
айналысатын, сондай-ақ кез келғен заңцы тұлға: коммерциялық 
жэне коммерциялық емес ұйым, мемлекеттік жэне муниципалдық 
кэсіпорындар, мекемелер жэне т. б. іскерлік беделді иеленуі мүмкін.

Қорлау- бұл әдепсіз түрде жеке тұлғаның ар-намысы мен 
қадір-қасиетін қасақана кемсіту.Қорлау айту (ауызша, жазбаша) 
немесе эрекеттер (түкіру,әдепсіз қимьшмен)түрінде, сонымен қатар 
жария немесе обьекті болмаған кезде қорлап, балағаттауы мүмкін.
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1 бөлім: ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ

I Ііорышкерді белгілі бір әрекеттерді орындауды міндеттейтін 
пемесе белгілі бір әрекеттерді орындаудан бас тартуын 

міпдеттейтін атқарушылық ондіріс қужаттарының орындалу
ерекшеліктері

Көптеген жағдайларда мүліктік сипаттағы атқару қүжаттарын 
орындау даулары бойынша сот орындаушының негізгі міндеті, 
(юрышкердің ақша қаражатын табу мен өзге де мүлкіи өндіру 
(ншып табылады, онда. бүл санаттагы атқару қүжаттарын 
орындауда, сот орындаушы заңмен белгіленген қүқықты пайдалана 
отырып,борышкердің өзімен атқару қүжаттарын орыидалуын, 
ондіріп апушының пайдасына белгілі бір әрекеттер немесе осы 
лрекеттерді жасаудан қалысты борышкердің мшдеттейтінін сот 
орындаушы қамтамасыз етуі қажет.

Борышкерге атқарушылық іс жүргізуді қозғау туралы қаулыда, 
огер борышкер атқарушылық қүжатты дәлелсіз себептермен 
мерзіміиде 10 АЕК мөлшерінде (азаматтан) немесе 20 (утіымнан) 
пгқарушылық әрекеттерді жасамаса( Атқарушьшық іс 
жүргізутуралы Заңның 10 бабы, 1046. 26.), атқарушылық санкңия 
ондірілетінің түсіндіріледі.

Борышкер сот орындаушының белгілеген мерзімінде атқару 
қүжаттарын орын.цамаган жағдайда, борьшікердің қатысуьшсыз 
атқару эрекеттері аякталганда одан айыппүл мен шығыстар 
өндіріліп алынатындығы туралы, борышкер болмаған жағдайда 
атқару құжаттарының орындалуы мүмкін екендігі туралы ескертілуі 
тиіс.(Атқарушылык іс жүргізу туралы Заңньщ 113-бабы).

Атқарушьшық іс жүргізуді қозғау туралы қаулысында 
борышкерге қаулыны тапсырған күні, онын; дереу орындалуы 
туралы көрсетілуі тиіс (атқарушылық күжатта бүл туралы жазба 
болу қажет).

Мынадай жағдайларда, егер атқару қүжатында керсетілген 
жазбадағы талаптарды, яғни, борыщкер белгіленген мерзім ішінде 
талаптарды орындамаса, ондіріп алушы талаптарды борышкер 
есебінен орындауға күқылы немесе тек борышкердің өзімен 
атқарушылық іс жүргізуді қозғау туралы қаулысындабелгілеген 
мерзімдері әткеннен кейін атқару санкңиясы борьппкерден

301



өндірілетіндігі, нақты мерзімде оган орган берген атқару 
құжатьшдағы тапапты орындау екендігін белгілеген жэне 
борыпщерге одан орындау шыгыстарын өндіруден басқа, атқару 
қркаттарын орьшдауға дейін екі еселенген айыппұл санкциялары 
қолданылуы мүмкін.

Борышкерге орындауга берілгенмерзім өткеннен кейін, ал бір 
күннен кейін сот орындаушы борышкерге атқарушьшық іс 
жүргізуді қозғау туралы қаулысын табыстағасын дереу орьшдалуын 
тексереді.

Егер атқару қүжатьшың нүсқамасын орындауы туралы жазба 
атқарушыцық қүжатта сот орындаушының қолымен 
куэландырылады жэне аумақіық органның мөрімен расталады. 
Тиісті қаулының шығуымен атқарушылық іс жүргізу аяқталады 
жэне оны сотқа шағым жасауы мүмкін (Атқарушылық іс жүргізу 
туралы Заңның 49 бабы).

Қажет болған жағдайда, сот орындаушының өзімен жэне 
қатысқан тұлғалардың қолдарымеи атқару құжаттарын орындалуы 
туралы акт жасайды.

Егер атқарушылық құжатты орындау(толық немесе ішінара) 
қаидай да бір ресми құжаттың (бұйрықтың, өкімнің) басылымында, 
баспасөзде жарияланса немесе телерадиобагдарламасының 
хабарламасында болса, онда осы құжаттардың көшірмелері, 
баснасез анықтамаларывда, телерадиобағдарламаның
хабарламаларында атқарушьшық құжатқа тиіс орындалғанын 
растайтын күжат ретінде (атқарушылық іс жұргізуде көшірмелерін 
қалдыра отырып)сақталады.

Сот орындаушы осыған ұқсас іс-эрекеттерді орындайды жэне 
аяқталған кезде атқарушылық құжатты мэжбүрлеп орындайды.

Борышкер аткарушылық қүжаттың талаптарын белгіленген 
мерзімде дәлелді себептерсіз орындамаған жағдайда, сот 
орывдаушы мынадай іс-эрекеттер жасайды:

1) атқарушылық қүжатывда корсетсен болса, белгілі бір 
талаптарды борьппкер орывдамаған жағдайда, осы талаптарды 
борышкердің есебінен өндіріп алушы орындауга құқылы, ягни, 
өндіріп алушыға атқару кұжатындағы талаптарды орындауға рүқсат 
береді жэне шеккеп шығыстары туралы растайтын құжаттың 
ішіндегі қажетті атқарушылық әрекеттер жасау жөніндегі 
шығыстарды өндіріп, оларды ендіріп алушының пайдасына
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гюрышкерден өндіріп гілады (Атқарушьшық іс жүргізу туралы
І.щның 1 13-бабы).

2) Атқарушылық қужатын орындау кезінде, борышкердің 
і .1 іысуы міндетті болмаган кезде, қажетті жумы:с күштерін тартып, 
ирындау жолымен ұйымдастырылады, атқарзтпылық гіарақтағы 
пілагітарды орындазта жүмсалған атқару іс-эрекеттерін 
піыгындалған шығыстар ретінде ақшалай қаражат қүралдары 
іюрышкерден өндіріледі.

3) Тек борышкердің өзімен ғана атқарушылық қүжатты 
ирындау кезінде атқару санкциясын өндіру туралы қаулы шығарады 
лсэне борышкерге орындау үшін жаңа мерзім белгілейді. Борышкер 
пқарушылық қүжаггағы талаптарды қайтадан орындамаса, сот 
орыңцаушы жаңа белгіленген мерзімге дэлелсіз себептерсіз 
аііыппұл тағайындайды және орындауға жаңа мерзім белгілейді.

Сонымен қатар, сот орындаушы мекеменің гіткарушылық 
қүжаттағы талаптарды беліісіз себептермен қайтадан орьшдамаған 
жағдайда, мекеменің орындамаған жұмысшыларына қатысты 
кіиэліні қылмыстық жауапкершілікке тарту гуралы үсынысты тиісті 
органға жібереді (Атқарупіылық іс жүргізу туралы Заңның 125- 
бабы).

Егер сот орьшдаушы мен сотпен тағайьшдаған мерзімде 
атқарушылық қүжаітыи орьшдалмағандығы туралы факт белгілі 
болса, борышкер сотқа шағымдануы мүмкін жэне куәгерлердің 
қатысуымен Заңмен көрсетілген жағдайда орьшдалмаған турапы 
акт жасайды.

Ал қалған жағдайда, сот орындаушының қаулысында 
белгіленген мерзімде орындалмаған факт туралы жэне оны 
растайтын дәлелдемелер мен түлғалар керсетілуі тиіс, ал 
борышкерге айыппүл салынады.

Атқарушылық іс жү]згізу туралы Заңның 39 бабының 16. сэйкес 
сот орындаушымен атқарушылық қүжаттағы талаптар 
атқарушылық іс өндірісін қозғаған күннен бастап, 2 ай ішінде 
орындалуы қажет.

Бірақ, кейбір жағдайда, егер орындалуы үзаққа созылса жэне 
сот борьшхкерге үсынылған шешімде іс-эрекеттің аяқталуы туралы 
мерзімді ғана емес, оның басталу уақыты немесе оның 
созылғандығы туралы көрсетеді, онда атқар>'шылық ісұжат сот 
орындаушыда 2 айдан астам уақытта болады.
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Егер орындаудың уақыты немесе мерзімдер атқарушылық 
қркатта белгіленсе, онда осы уақыт ішінде атқарушылық құжат сот 
орындаушыда болғаны аньщ және орындауды кейінге қалдыру 
туралы арызбен сотқа барудың қажеті жоқ.

2. Еңбек даулары бойынша атқаруш ылық өндіріс 
құжаттарының орындалу ерекшеліктері

Еңбек істері бойынша барлық атқарушылық құжаггың 
ерекшелігі болып, борышкер-жұмыс беруші орындауга міндетті 
оақты міндеттемелер жэне оның нақгы мерзімде орындалуы 
көрсетілуі тиіс.

Еңбек істері бойынша сот орындаушының іс-эрекеттері анық, 
атап айтқанда, жұмыста қайта қалпына келтіру туралы 
атқарушылық парағып орындау. Жұмыста қайта қалпына келтіру 
туралы атқарушылық құжаттың орындалуы Атқарушылық іс 
жұргізу Заңының 106 бабында көрсетілген. Атқарушылық іс 
жұргізу 3аңының39 бабына сәйкес заңсыз жұмыстан босатылған 
немесе ауыстырылған қызметкер жұмысқа қайта қалпына келтіру 
туралы атқарушылық құжат дереу орындалады.

Жұмысқа қайта қалпына келтіру туралы шешімді дереу 
орьшдау - бұл құқық емес, ал жұмыс берушінің міндеті, яғни, 
қызметкердің оған жүгінген күннен мұндай шешіммен немесе 
атқарушылық қүжатпен мүмкіндігінше қысқа мерзімде оны 
бүрынғы жүмысқа қосуға тиіс, заңды жүргізіп жэне үш айлық 
жалақы шегінде төлеуі тиіс.

Атқарушылық іс жүргізуді қозғау туралы қаулыда борышкер- 
жүмыс берушіге атқарушылық құжатты дереу өз еркімен орындау 
туралы ұсыныс пен қаулыны тапсырған күннен қызметкерді 
дәлелсіз себептерсіз қайта қалпына келтіру туралы хабарлама 
болуы тиіс жэне келесі күннен борышкерден мыналар өндіріліп 
алынады:

- атқарушылық санкңия Атқарушылық іс жүргізу Заңының 124 
бабында белгіленген сомасында;

- өсімпұл жеке тұлғалардан мемлекет кірісіне бес айлық есептік 
мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады, ал заңды тұлғалардан 
эрбір кешіктірілген күн үшін он айлық есешік көрсеткіш 
мелшерінде айыппұл салуға экеп соғады;
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- борышкерден, қалпына келтірген қызметкерді осы барлық 
уақыт амалсыз бос жүргені үшін, яғии, қалпына келтіру туралы 
иіешім шыгарған күннен бастап атқарушылық қүжатты орындаған 
күннен, сот арқылы орташа табысынан өндіріледі (немесе заңсыз 
ауыстырылған жагдайда айырмасы есептелетін).

сонымен қатар, борышкер-үйымньщ қызметкерлері 
атқарушылық қүжаттағы ездерінің қызметтік міндеттерін 
орындауга тиіс жэне ҚР ҚК-нің 430 бабына сәйкес қылмыстық 
жауапкершілікке тартылуы мүмкін (Атқарушылық іс жүргізу 
Чаңыиың 124 бабы).

Сот орындаушы өзінің қаулысыи үйымның борышкеріие 
(борьппкердің басшысына) немесе оның өкіліне тапсыруды дереу 
қамтамасыз ету қажет жэне атқарушылық күжаттың талаптарын 
орындамауға дэлелді себептердің бар-жоғын анықтауы тиіс.

Сот орындаушы келесі күннен кешіктірмей атқарушылық 
қүжаттың талаптарын орындау бойынша өзінің үсынысыи тексеруге 
міндетті.

Жүмысына қайта алдырту келесі екі мэн-жайлар болган кезде 
аяқталған болып есептеледі:

- басылымга жүмыс беруші-борышкермен өзінің жүмыстан 
босату немесе ауыстыру туралы заңсыз бүйрықтың (өкімнің) күшін 
жою туралы бүйрық (өкім) шыққанда;

жұмысына қайта алынған қызметкерге өзінің бүрынғы 
міндеттерін орындауға нақты рүқсат беру (бұрынғы лауазымы).

Егер дәлелсіз себептерсіз жүмысқа қайта алынбаса, онда сот 
орындаушы өзінің қаулысымен атқарушылық құжатты орындауға 
жаңа мерзім тағайындайды жэие борышкерден атқарушылық 
санкңияны өндіріп, айышіұл қодцанады, ал, борышкер-ұйым болса, 
онда нақты қызметкерге, яғни орындамаған кінәліге, айыппұл 
қолдануы мүмкін.

Егер жұмысқа қайта альшған қызметкерге өзінің бұрынғы 
міндеттерін орьшдауға жол берілмесе, еңбек шарты (келісім- 
шартында) шеңберінде оларды белгілеп, лауазымдық 
нұсқаулықпен, ережемеи және т.б. , атқарушылық құжатты 
орьшдалмаған деп санауға болады.

Борышкермен, қайтадан орындалмаған жэне келесілері 
орындалмаған жағдайда, орындау бойынша жаңа мерзімді 
тағайындау қайталаиады. Сонымен қатар, сот орындаушы



борышкер-ұйымның қызметкеріне ҚР ҚК-нің 430 бабына сәйкес, 
өзінің қызметтік міндеттер күшінде қызметкерді жүмысқа қайта 
алмағандығы үшін қылмыстық жауаикершілікке тарту туралы 
үсьшыс шығарады.

Борышкер-жүмыс беруші атқарушылық қүжатты ерікті 
орындаған кезде, оған атқарушылық ©ндірісті қозғау туралы 
қаулыны табыстаған күннен, барлық осы талаптарды орындауға 
міндетті.

Қызметкерді жүмысқа қайта қалпына келтіру аяқталғаннан 
кейін сот орьшдаушы ендіріп алушыға оиың қүқығын, яғни, сотқа 
немесе басқа жүмысқа қайта қалпына келтіру туралы шешім 
қабылдаған органға, борышкерден осы барлық амалсыз жүмыстан 
қалған уақыты үшін орташа жалақысы немесе жүмысқа. қайта 
қалпына келтіру бойынша шешім шығарған күннен атқарушылық 
қүжатгы орындаған күндер үшін жалақы айырмасьш(Атқарушылық 
іс жүрғізу туралы Заңньщ 105 б.іб.), егер бүл сүрақ сотпен 
шешілмеген болса, өндіріп алу туралы арызбен шағымдануына 
болатындығын түсіндіреді.

Еңбек істері бойынша басқа да атқарушылық қүжаттарды 
орындау.Сот орындаушыға қызметкердің кез келген еңбек қүқығын 
қайта қалньша келтіру туралы атқарушылық күжаттағы немесе 
еңбек келісімшартъшда, сондай-ақ, жүмыс берушінің алдында 
қызметкердің материалдық жауапкершіпігін орындау 
жатады.Мысалы, борышкер-жүмыс беруші белгілі бір 
міндеттердіорындау туралы, заңмен кезделген немесе еңбек 
шартымен, және атап айтқанда, еңбек шартына байланысты 
артықшылықтар мен жеңілдіктер беру, қезекті еңбек демалысын 
беру, тэртіптік жазаның күшін жою туралы, жалақы, басқа да 
ақшалай төлемдер жэне әтемақылар, борышкер-қызметкерден еңбек 
міндеттерін орындауға байланысты келтірілген материалдық 
залалдыөндіріи алуы, уақытының өзгеруі мен жүмыстан шығуьша 
себеп тркырымы, еңбек кітаишасына белгілі бір жазбаларды енгізуі 
немесе ондағы жазуды өзгертуі тзфалы, еңбек кітапшасын беруі, 
борышкер-жүмыс берушіні еңбек шартын (келісім-шарт) міндеттеу 
туралы және т. б.

Еңбек істері бойынша барлық атқарушылық қүжаттың 
ерекшелігі борышкер-жүмыс беруші нақтьі міндеттер мен олардьщ 
мерзімдерін орындауды көрсету больш саналады.
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Әдегге, борышкер-жумыс беруші осы міндеттерді тиісті буйрық 
шмгнру арқылы, жэне оның дэлме-дәл борышкермен жэне оған 
Ішіынысты қызметкерлермен орындалуьш жүзеге асырады.

Сот орындаушы өзіне берілген екілеттіктерді пайдалана 
итмрып, дэл осы іс-эрекеттерді қамтамасыз етуі тиіс(Атқарушылық 
к жүргізу туралы Заңиың 105-бабы).

Атқарушылық құжатты орындау мүмкін болмаған жағдайда, 
оцбек кітапшасындағы жазбалармен, мысалы, еңбек 
и ітапшасындағы күнмен немесе босату түжырымдамасьш өзгерту, 
(«слгілі бір жазу, жазбаны өзгерту туралы немесе тану туралы 
жазбаны жарамсыз болуына байланысты үйымды тарату немесе 
оиы іс жүзінде жүмыс істемеген (заңды мекеме бар, яғни, тиісті 
гүрде тіркелгеи, бірақ іс жүзінде персонал жоқ жэне оның әрекеті 
қадағаланбайды), - сот орындаушы Атқарушылық іс жүргізу туралы 
Заңның 48-бабына сэйкес, өзінің қаулысымен аға сот 
орыпдаушысымеіі бекітіп, өндіріп алушыға атқарушылық құжатты 
қайтаруға міндетті. Заң сот орындаушыға осы және бүдан басқа да 
жазбаларды еңбек кітапшасында жазу күқығын бермеген.

Атқарушылық қүжатты орындау кезінде, оған тиісті жазба 
жасалады: қызметкерді жүмысқа қайта қалпына келтіру,
қызметкермен жүмыс шартьш жасасып, оган оның еңбек 
міндеттерін жүзеге асырудың басталғаны туралы, тэртіптік жазаның 
күшін жою туралы бүйрықтың басылымы туралы, еңбек 
кітапшасында жазбаны өзгерту туралы және т.б.

Көптеген жағдайларда тараптардьщ дауласу, орындау 
қиындығы және басқа да себептер бойынша қатысатын тараптар 
мен басқа да адамдардың қалай орындалғаны туралы, сондай-ақ 
ресми қүжаттардың қосымшаларымен атқарушыльвқ қүжаттағы 
талаптардың орьшдалмағандығы туральщажет акті жасау қажет 
(бүйрық, өкім жэне т. б.).

3. Тұрғьга-үйге байланысты істер бойынша атқаруш ылық 
ендіріс қүжаттарының орындалу ерекшеліктері

Тұрғын үй істері бойынша атқару қүжаттарының көпшілігі, 
мүліктік емес сипаттағы, сол иемесе өзге де комбинациядағы 
азаматтардың түрғын үйге қоныстандыру немесе қоныс аудартуды 
байланыстырады.
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Қоныс аударту бойынша атқару құжаттарын 
орындау.Атқарушылық іс жүргізу тураяы Заңның 37 бабының 
жалпы ережесіне сәйкес, сот орындаушы өзінің қаулысымен 
агқарупшлық іс жүргізуді қозғайды; борышкерге үй-жайдан өз 
еркімен қоныс аудартуға мерзім анықтайды, жэне осы талаптарды 
орындамағандағы барлық зардаптарды ескертеді.

Егер борышкер дәлелсіз себептерсіз сот орындаушымен 
белгіленген мерзімде қоныс аударту бойынша атқарушьшьщ 
қүжаттың талаптарын орьшдамаса, сот орындаушы борышкерден, 
аға сот орындаушымен бекіткенөзінің қаулысымен атқар)таылық 
санкңиясьш өндіріп алады, жэне борышкерге қоныс аударту үшін 
жаңа мерзім тағайындап, оған белгіленген мерзім өткеннен кейін 
қосымша хабарлама жібермей мәжбүрлеп қоныс аударту 
жүргізілетін ескертеді.

Куэгерлердің қатысуымен мэжбүрлел қоныс аударту еткізіледі 
(Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 106 бабьшың 1 б.), ал 
қажетті жағдайда, ішкі істер органы мен белгіленген соттар 
қызметінің тэртібін қамтамасыз ететін сот приставының 
қатысуымен жэрдемдесу.

Қоныс аударту -  бүл атқарушылық қүжатта белгіленген үй- 
жайдан, борышкерден, оның мүлкінен, үй жануарларынан жэне 
босатылған үй-жайды қолдануға тыйым салу.

Атқарушьшық қүжатта көрсетілмеген азаматтар мен үйымдар 
қоныс аудартуға жатпайды.

Борышкердің қатысуымен иемесе оның жоқтығына қарамастан, 
мэжбүрлеп қоныс аудартуды жүргізу, борышкер үй-жайдағы 
мүлікті алуға ниет білдірсе немесе білдірмесе, сот орындаушы 
куәгерлердің қатысуыменакт шығару арқылы тізімделген мүлікті, 
атқарушылық қүжатта көрсетілген үй-жайдың ішінбосатуды 
жүргізіледі. Еғер борышкер өз мүлкімен, қоныс аудартудағы үй 
жайды босатуға, ниет тілегін білдірмесе, сот орындаушы акт 
жасауға міндетті және сақтау бойынша келтірілген шығыстарды 
борышке:рге жүктей отырып, мүлікті сақтауды қамтамасыз ете, 
борышкерге түсіндіруі тиіс.

Қоныс аудартқан күннен бастап екі ай ішінде борышкермен 
мүлік талап етілмесе, сот орындаушы Аті<;арушьшык іс жүргізу 
туралы Заңның 72 бабында кәзделген тәртіппен, борышкерге жазба 
түрінде ескертуден кейін беріледі.
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Борышкердің мүлкін өткізуден түскен жэне орындау жөніндегі 
шығыстарды өтеуден кейін қалған ақшалай қаражаггар, 
борышкерге қайтарылады. Аумақтық органның сот 
орындаушьшарының бақылау шотында борышкермен талап 
етілмёген ақшалай қаражат үш жыл ішінде сақталады. Ақша осы 
аталған мерзім өткеннен кейін республикалық бюджетке 
аударылады.

Борышкерді, өз бетімен босатылған үй жайға мәжбүрлеп 
шығару аяқталғаннан кейін кіргізу, озбырлық болып табылады жэне 
экімшілік немесе қылмыстық жауанкершілікке экеп соғуы мүмкін.

Еғер атқарушылық іс жүрғізудің аяқталуы туралы қаулы 
шығарғанға дейін өз бетімен кірсе, онда сот орындаушы тиісті акт 
жасап, оны прокурорға қылмыстық іс қозғау үшін немесе кінәлі 
түлғаларды экімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешу 
мәселесін жібереді.

Сот орындаушыға, атқарушьшық іс жүргізу аяқталғаннан кейін, 
өз бетімен кіру қандай да бір міндеттерді туғызбайды. Бүндай 
жағдайда мүдделі тарап прокурорға немесе басқа тиісті орҒанға 
жұгінуіне болады.

Қоныстандыру туралы атқару күжаттарын орындау. Сот 
орындаушы атқарушылық іс жүргізуді қозғау туралы, ез 
қаулысымен, борышкерге атқарущылық қүжатта көрсетілген 
адамдар немесе үйымдарға қоныстандыру туралы атқарушылық 
қүжатты ерікті орындау үшін мерзім белгілейді жэне осы 
талаптарды орындамаған барлық салдары туралы ескертеді.

Борышкер сот орындаушымен белгіленген мерзімде 
қоныстаңдыру туралы атқарушылық қүжаттың талаптарын дэлелсіз 
себептерсіз орындамаған жағдайда, сот орындаушы борышкерден 
атқару санкңиясын өндіріп алу туралы қаулы шығарады және 
Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 107 бабына сэйкес, өндіріп 
алушыны қоныстандыру борьпнкерге қосымша хабарламасыз 
мәжбүрлеп жүргізілетінін ескертеді.

Қоныстандыру —бүл сот орындаушымен ©ндіріп алушьшы 
атқарушьшық қүжатта керсетілген үй-жайға кедергісіз кіргізуін 
жэне оның түруын (болуын) қамтамасыз етеді. Бүл ретте 
борышкерге мәжбүрлеп кіргізу больш жатқанын түсіндіреді, жэне 
өндіріп алушының іүруына (болуьша) кедергі жасамауы міндетті.
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Борьшікердің жалтаруы қоныстандыру кезіндегі қатысқаны 
мәжбүрлеп қоныстандыруды жүргізуге кедергі болып табылмайды, 
дегенмен, Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 107 бабында 
тікелей нүсқау жоқ.

Өңцірілген қоныстандыру сот орындаушының қоныстандыру 
туралы актісімен ресімделеді.

Егер қоныстандыру борышкердің қатысуынсыз жүргізілсе, онда 
сот орындаушы борышкерге қоныстандыру туралы актіні 
түсіндіруге міндетті, яғни, мәжбүрлеп қоныстандыру жүргізілгенін 
жэне ол өндіріп алушыға үй-жайда кедергісіз түруына (болуына) 
жэне борышкермен осы актіні алуын қамтамасыз ету тиіс.

Егер борышкер қандай да бір тэсілмен қоныстандыруга кедергі 
жасаса, сот орындаушы қоныстандыру кезінде куэгерлердің 
қатысуын қамтамасыз етеді, ал қажет болған жағдайда, ішкі істер 
органдарының өкілдері мен соттар қызметінің белгіленген тэртібін 
қамтамасыз ету жөніңцегі сот приставтарының шешімін орындауға 
тартады (Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 107 бабы). 
Олардың қатысуымен мәжбүрлеп қоныстандыру аяқталуы тиіс.

Заң шығарушы, атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 107 
бабында, мэжбүрлеп қоныстандырусот орьгадаушымен 
атқарушьшық қүжатта көрсетілген үй-жайға өндіріп алушыны 
кедергісіз кіргізуін қамтамасыз ету ғана емес, оның гүруын 
(болуын), жэне егер өндіріп алушыға үй-жаймен кедергісіз 
күнделікті қолдануын қамтамасыз етсе ғана, осы жағдайда ғана 
агқарушылық қүжат орындалған деп есептеледі, сөйтіп, осымен 
қайта мэжбүрлеп қоныстандыру жүргізіледі.

Егер үш жыл ішінде қоныстандыру өткеннен кейін, борышкер 
жаңадан өндіріп алушыға атқарушылық күжатта керсетілген түрғын 
үй-жайға түруына (болуына) кедергі жасаса, онда сот 
орындаушының атқарушылық өндірістің аяқталғандьн-ы туралы 
қаулысы өндіріп алушының арызы арқылы аға сот орындаушымен 
кушін жоюы мүмкін. Бүл жағдайда, сот орындаушы өндіріп 
алушыны қоныстандьфуды қайта жүргізеді, сондай-ақ борышкерге 
ҚР Әкімшілік қүқықбүзушылық туралы Кодексінің 667 бабында 
көзделген айьшпүл қолданылады. Егер өндіріп алушының 
қоныстануына атқарушылық қүжат бойынша борышкер больш 
табылмайтын азамат немесе үйым кедергі келтірсе, сот орындаушы 
қоныстандыру болып жатқан үй-жайға осы тұлғалардың қатынасын
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тексеруі тиіс. Егер дауласып жатқан үй-жайға аталган түлғаньщ 
қүқығы бар болса (атқарушьшық қүжатта тек борышкер меншік 
иесі, ал қоныстандыру кэмелетке толған отбасы мүшелері қарсы 
бола алады), онда бүл жағдайда қоныстандыру туралы сұрақ 
жаңадан сот тәртібімен шешілуі тиіс.

Ал, дауласып жатқан үй-жайға қоиыстандыруға кедергі 
келтірген азаматтың немесе үйымньщ қүқығы жоқ екенін белгілі 
болса, онда бүл озбырлық немесе сот орындаушының кызметтік 
міндеттерін орындауға қарсы іс-әрекет больш табылады, жэне 
Атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 125-бабында сәйкес , 
кінэлі түлғаларға айыппұл қолданылады немесе жеке түлғаны 
қылмыстық жауапкершілікке тартады.

Қалай болғанда да, мүндай кедергі жасау заңда белгілеиген 
тэртіппен еңсерілуі тиіс (заңды түсіндіру, аға сот орындаушымен 
қоныстандьфу кезінде полиңия жасақшаларын шақыру немесе 
соттар қызметін белгіленген тэртіппен қамтамасыз ету жөніндегі 
сот приставтарыньщ қатысуын қамтамасыз ету және т.б.) жэне 
қоныстандыру өндіріледі.

Басқа да түрғын үй істері бойыша атқарушылық қүжаттарды 
орындау.

Мүліктік емес сипаттағы басқа да түрғын үй даулары бойьгаша 
сот актілерінің көпшілігі (қоныстаидыру, қоныс аудартудан 
басқа)борышкерді корсетілген іс-эрекеттерді жасауға немесе 
оларды жасаудан тартуға міндеттейді(кедергілерді жою туралы 
талаптар қою).

Осылайша, атқарушылық қүжатта жалға алушыға босатылған 
оқшауланған түрғьш үй-пэтерін беруге, борышкер өндіріп алушыға 
босатылған үй-жайды беруге, үй-жайға арналған ордер мен өндіріп 
алушымен осы үй-жайды жалға алу туралы келісімшарт жасасуды 
міндеттейді.

Өндіріп алушы қолына соттьщ шешімі немесе атқару парағьга 
алғаннан кейін, өзі соттен қүқығы танылған босаған үй-жайға кіріп 
алуына болады, жэне (немесе) сот орьгадаушыға мүлдем жүгінбесе 
болады, немесе атқару парағында қалған бөлімді орындау 
өтінішімен үсына алады. Бүл жағдайда оның іс-әрекеті озбырлық 
болып саналу мүмкін емес.

Кез келген жағдайда сот орындаушы атқарушылық іс жүргізуді 
қозғау қажет жэне Атқарушылық іс жүргізу Заңында берілген,
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құралдарымен қамтамасыз етуі керек, борьннкер атқару 
құжатындағы оған ұйғарылған әрекеттерді орындау керек.

Азаматқа тұрғын үй-жайды беру туралы азаматтық-қүқықтық 
міндеттёмелерді орындаудеиы дау бойынша атқаруппылық қүжатты 
орындау кезінде(мысалы, үйде, үйым қызметкерлерінің қатысуымен 
салынған үйымда), яғни, онда үйдің мекен-жайы, пэтердің нөмірі 
көрсетіліп, оның алаңы немесе басқа да оның жеке белгілері, сот 
орындаушы заңның барлық талаптарын орындай отырып, өндіріп 
алушыны сол пәтерге кіргізуі, оның қүқығын тану боп табылады; 
атқарушылыққүжатта пәтерге ордер беруді көрсетіп жэне тұрғын 
үйді жалға беру шартының қорытындысы -  атқарушылық құжатта 
айтылған осы шартгы орындауды қамтамасыз етеді.

Сот орындаушы қажет болған жағдайда, атқару парағында 
көрсетілген пэтерлер мелшері мен бөлмелер саньшьщ біреуін арест 
салып ( егер атқару парағында көрсетілген жэне параметрге сэйкес 
келетін бос орындар болса, үйге элі қоныстанбаған кезде шешім 
шығарылады), оның орындалуын қамтамасыз етеді жэне оған 
өндіріп алушыны қоныстандырады.

Сот орындаушының қаулысымен орындалған атқарушылық 
қүжат тиісті белгілері мен қоныстандыру ггуралы актінің 
қосымшасымен атқарушьшық құжатты берген органга жіберіледі, 
жэне Атқарушьшық іс жүргізу туралы Заңның 49 бабымен 
атқарушылық іс жүргізу аяқталады.

Егер атқарушылық қүжаттағы үй-жай бос емес болса, сот 
орындаушы осы жағдай бойынша акт жасап, жэне осы үй-жайда 
тұрып жатқан тұлғалардың негізін анықтап, ендіріп алушыға талап- 
арызбен сотқа баруға болатындығы туралы оньщ құқығын 
түсіндіреді.

Тұрғын үй-жайды қайта жоспарлауды немесе қайта құрудағы 
өндірістегі атқарушылық құжаттағы кедергілерді жою бойьшша, 
эдетте, сотпен қабылданған қайта жоспарлау немесе қайта құру 
жобасына сілтеме мен осы жобаға байланысты өндіріп алушымен 
жасалып жатқан жүмысқа кедергі жасамауға борышкерге талап 
қояды, яғни, сот орыңдаушы Атқарушылық іс жүргізу туралы 
Заңның 104 б. талабын орындауда, борышкерді өвдіріп алушының 
сотпен қабылданған жобасының жүмысына кедергі жасамауды 
жэне атқарушылық қүжаттағы талаптардың орывдамаған 
жағдайдағы зардаптарын түсівдіреді.
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Бүл жағдайда, атічарушьшық күжаттағы талаптарды ерікті 
орындау жұмыстың барлық уақытта жүргізілуінде қолданылады. 
Бірақ, борышкерге өндіріп алушыньщ жүмысына материалдық, 
заттай кедергілерді ерікті жою үшін бес күнге дейін мерзім берілуі 
тиіс (жабық түрған бөлмені ашу, езінің жиһазьш жинау жэне т.б. 
мүліктер).

Егер борышкер белгіленген мерзім өткеннен кейін көрсетілген 
жүмыстарга кедергі келтіруді тоқтатпаса, онда сот орындаушы осы 
мән-жайлардың растылығын анықтап, борышкерге айыппүл 
жауапкершілігінің нормаларын қолданады жэне өндіріп алушыға 
атқарушылық қүжаттағы жүмыстың бітуін жалғастыруда мүмкіндік 
беруді қамтамасыз етеді, жэне қажет болған жағдайда, орындау 
мерзімін кейінге қалдыру өтінішімен сотқа жүтінеді.

Сонымен шешімнің орындалуын қамтамасыз ету шарасы 
амалдар мен қарсы іс-қимылдар мінезіне де байланысты. Егер 
борышкер кедергілерді өзі дүрыстаса, онда қаулыда бны жою 
бойынша жаңа күн тағайындалады және жаңа күнде орындалмаса, 
айыппүл жауапкершілігіне тарту қайталанады, тағы жою үшін жаңа 
күн тағайындалады. Сот орындаушы бүл әрекеттерді атқарушылық 
қүжатты орындағанға. дейін жүргізеді. Еғер кедергілерді 
борышкерсіз жүріізу мүмкін болса, сот орындаушы атқар)шіылық 
эрекеттерді жасаудағы шығыстарды өндіруді жоюды 
үйымдастырады.

4. Неке-отбасылық қатьшастарынан туындайтын істер 
бойынша атқарушылық өндіріс қүжаттарының орындалу

ерекшеліктері

Неке-огбасы қарым-қатьшастарына қатысты істер бойынша 
атқару қүжаттары (мүліктік емес сипаттағы жалпы юрисдикциядағы 
соттардың атқару парақтары) кэмелетке толмағандардьщ қүқықтары 
мен мүдделерік қорғау, ересектердің кэмелетке толмағандарға 
қатысты өз міндеттерін бүзу жэне ересектердің кәмелетке 
толмағандармен туыстық фактісінен туындайтьш кейбір 
қүқықтарына қатысты.

Мүліктік емес сипаттағы басқа да атқарушы күжаттардағыдай 
осы санаттағы. атқарушылық қүжаттар борышкерді белгілі бір 
әрекеттер жасауға немесе мүндай іс-әрекеттерді өндірін алушьшың
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жасауына кедергі келтірмеуді міндеттейді. Кэмелетке 
толмагандардың өз құқықгары мен заңды мүдделерін қорғауға 
қабілетсіздігі келесі жағдайларда отбасылық өмірге мемлекет 
атьшан сот жэне атқарушы органдар ретінде азаматтардьщ араласу 
қажеттілігін тудырады: егер кәмелетке толмағандардың бул
құкықтары мен мүдделерін оның ата-анасы жэне басқа да туыстары, 
сонымен қатар, басқа да адамдар бүзса.

Осы санаттағы атқару қүжаттарын мәжбүрлеп орьнщауды 
жүзеге асыру кезінде бұл ерекшелік сот орындаушыларын ерекше 
кішіпейілділік пен ізеттілік танытуға міндеттейді.

Баланы тартып альш, оны басқа түлғаға беруге байланысты 
атқарушылық қүжаттарды мәжбүрлеп орындау қорғашны жэне 
қамқоршы оргаиның, сонымен қатар, бала берілетін түлғаньщ 
(түлғалардың) міндетті түрде қатысуымен, жэне, қажетті 
жағдайларда - ішкі істер органдарының өкілінің қатысуымен 
жүргізіледі (ҚР НОтК 79-бабы).

Қарастырыльш отырған санаттагы атқарушылық қүжаттарды 
орындау кезінде эр түрлі жағдайларда педагогтардың, 
психологтардың, дэрігер-психоневрологтардың жэне т.б. 
атқарушылық әрекеттерге қатысу қажеттілігі туьшдауы мүмкін, 
оларды сот орындаушысы атқарушылық іс жүргізуге маман ретінде 
қатысуға тартуға тиіс (Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 24- 
бабы).

Сот орындаушысына орындау үшін эр түрлі атқарушы 
қүжаттар түсуі мүмкін:

а) неке бүзылған жағдайда баланы ата-анасыиың біреуіне беру 
туралы (ҚР НОтК 22-бабы), ата-ана бір-бірінен бөлек түрған 
жағдайда (ҚР НОтК 73-бабы); ата-ана құқықтарынан айыру кезінде 
баланы беру (тартып алу) туралы (ҚР НОтК 75-бабы); ата-ана 
қүқықтарын шектеу кезінде ата-анадан баланы тартып алу туралы 
(ҚР НОтК 79-бабы); бала асырап алудың күші жойылған кезде 
баланы беру (тартып алу) туралы (ҚР НОтК 107-бабы); сонымен 
қатар, ата-ана құқықтарын қалпына келтірген кезде (ҚР НОтК 78- 
бабы);

б) баладан белек тұратын ата-анасының ата-ана қүқықтарын 
жүзеге асырудағы кедергілерді жою туралы (ҚР НОтК 73-бабы); 
баланың тума-туыстарының онымен қарым-қатынаста болуын 
жүзеге асырудағы кедергілерді жою туралы (ҚР НОтК 61-бабы);
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ита-ана қүқықтары сотпен шектелген ата-аналардың баламен 
қарым-қатынас орнатуын жүзеге асырудағы кедергілерді жою 
туралы (ҚР НОтК 79~бабы);

в) баладан бөлек түратын ата-ананың бала тәрбиелеу, емдеу 
мекемелері. элеумеітік қоргау мекёмелері мен басқа да осыған 
үқеас мекемелерден өзінің баласы жайында ақпарат алуы туралы 
(ҚР НОтК 73-бабы).

Баланы беру (тартып алу) туралы атқарушьшық қүжаттарды 
орындау. Баланы берудің (тартып алудың) барлық жағдайларында, 
сонымен қатар, оны қайтару жағдайында оның ата-аналары, 
комелетке толмаған баланың басқа да туысқандары, өзге де жеке 
і үлғалар, сондай-ақ, б;алалар мекемелері тараптар (тараптардың 
бірі) болуы мүмкін.

Орындамаудың жэне борышкердің атқарушы қүжатты 
бслгіленген мерзімде талап етуін орындамаудың барлық салдарын 
сскерте отырып, атқар]тнылық іс жүргізуді қозғау туралы қаулы 
шығарылғаннан кейін сот орындаушысы орындалмау себептерін 
мүқият тексеруі тиіс, олар негізсіз екендігіне кез жеткізгеннен кейін 
гана, атқару күжатын мәжбүрлеп орындау, атқарушылық санкңияны 
қаулымен өндіріп апу, борышкерге айыппүл санкңияларын 
қолданып, егер ондайлар болса, орындау жөніндегі шьн'ыстарды 
ондіріп алу керек (Атқарушьшық іс жүргізу туралы заңның 113,124- 
баптары).

Қандай себептер нақты жағдайда дәлелді деп танылуы мүмкін 
скендігін алдын ала болжау мүмкін емес. Қалай болғанда да, баланы 
беру қамқоршы жэне қорғаншы орган өкілінің міндетті түрде 
қатысуымен жүргізілетіндіктен, сот орындаушысы қиыншылық 
гудыратын жағдайларда бүл мәселені осы өкілмен ақыддасудан соң 
шеше алады.

Орындалмау себептерінің дэлелді екендігіне көз жеткізген соң 
сот орындаушысы мәжбүрлеп орындауды өз қаулысымен кейінғе 
қалдырады (Атқарушыпық іс жүргізу туралы заңның 38-бабы) 
иемесе орындауды кейінге қалдыру туралы өтінішпен сотқа 
жүгінеді (Атқарушьшық іс жүргізу туралы заңның 40-бабы). 
Орындалуын тоқтата түру үшін негіздер болған жағдайда 
(Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 42-бабы) сотқа 
атқарушылық іс ;жүргізуді токтата түру туралы өтіну қажет.



Борышкер баланы жасырған кезде немесе борышкер баламен 
бірге жасырынған кезде, сот орындаушысы оларды іздеу туралы 
шешім қабылдайды. Қажет болған жағдайда борышкер мен балаға 
іздеу жариялайды (Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 45- 
бабы).

Атқарушылық кұжатты орындау атқару парағындағы тиісті 
жазбасымен, сот орыі ідау шысыны ц қолымен жэне мөрімен 
куэландырылады. Қажет болған жағдайда баланы беру туралы 
атқарушылық қүжатқа қосылатын акт жасалады. Актінің көшірмесі 
борышкерге, өндіріп алушыға жэне қорғаншылық жэне 
қамқоршылық органныц өкзліне беріледі.

Баламен қарым-қатынас орнату кезіндегі кедерғілерді жою 
туралы атқарушылық қүжаттарды орындау. Баладан бөлек түратын 
ата-ананың қүқықтарын жүзеге асыру туралы дауды сотта қарау 
кезінде сот қорғаншы жэне қамқоршы органның қатысуымен сол 
ата-ананың баламен кездесудің шарттарын, кезеңділігінн жэне 
үзақтығы айқындайды, оларды өз шешімінде баяндайды жэне 
борышкерді осы шарттар бойынша ата-анаға өз қүқығьш жүзеге 
асыруға кедергі келтірмеуге міндеттейді.

Осындай нүсқаулар баланың туыстарының баламен қарым- 
қатынас кезіндегі кедергілерді жою туралы арызы бойынша сот 
шешімінде бар.

Сондықтан сот орындаушысының міндеті — оған аталған 
шешімдердің біреуі бойынша атқару парағы түскен кезде 
тараптардың атқарушылық қүжатта жазылған шарттарды 
орындауын қамтамасыз ету болып табылады.

Атқарушылық іс жүргізуді қозғай отырып, сот орындаушысы 
борыппсерді атқарушылық қүжатта сипатталған шарттар бойынша 
өндіріп алушының (өндіріп алушылардың) баламен байланыстар 
мен қарым-қатынас орнатуына кедергі келтірмеуге міндеттейді 
жэне оны мәжбүрлеп орындаудың салдары туралы ескертеді 
(Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 55, 125, 128-баптары).

Сонымен қатар, сот орындаушысы өндіріп алушыға оның сот 
белгілеген шарттарды сақгауға міндетгі екендігін түсіндіруге жэне 
осы шартгарды бүзған жағдайда орындалуды тоқтататыны туралы 
ескертуге тиіс.

Борышкер дәлелсіз себептермен атқарушылық қүжаттың 
талаптарын орындамаған жағдайда (толықтай немесе бір бөлігін)
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<пт орыпдаушысы бул бузушылықты жеке актісімен белгілейді 
ін-мссе борышкерден атқару санкциясын өндіріп алу және оған 
ііііыішұл санкцияларын қолдану т)фалы қаулысында б.ұл туралы 
і орссгеді, және оны атқарушы қркаттың талаптарын орындауға 
каңадан міндеттейді.

Лйыппул санкциялары тек борышкерге ғана қолданылуы 
мүмкін болғандықтан ендіріп алушы атқарушы қүжаттың қоятын 
і алаптарын бүзған жағдайда (сондай-ақ, оған дәлелсіз себептермен) 
іиешімді орындаудың тәсілі мен тәріібін өзғерту туралы етінішпен 
еот орындаушысының немесе тараптардың сотка жүгінуі тиіс.

'Гараптардың өздерінің ата-аналық міндеттерін орындауға 
псмесе баламен оның туыстары қарым-қатынас орнататын 
мүмкіндікке эсер ететін жағдайында өзгерістер туындаған жағдайда 
да осындай сотқа жүгіну орын алуы тиіс.

Бала 10 жасқа толмаған кезде сот орындаушысына келіп түскен 
атқарушылық қүжаттіа орыңцау кезінде, көрсетілген жас 
молшерінен асқан соң сот шешімі бойынша нақтыланған мәселелер 
бойынша өз пікірін өзгерту де сот орындаушысының немесе 
і араптардьщ сотқа жүгінуіне негіз болып табылады (Атқарушыльщ 
іс жүргізу туралы заңның 37-бабы). Заңының 37-бабы, 
атқарушылық іс жүргіз>г туралы.

Үзақ уақытқа есептелген атқарушылық кұжаттарды орындау 
кезінде (баладан бөлек түратын ата-анасының ата-ана құқықгарын 
жүзеге асырудағы кедергілерді жою туралы; баланың және оның 
туыстарының қарым-қатынаста болу кезіндегі кедергілерді жою 
гуралы; ата-ана кұқықтары сотпен шектелген ата-анасы мен 
баланың байланыс орнатуы кезіндегі кедергшерді жою туралы) 
атқарушылық әрекеттерді демалыс күндері де жасау қажеттілігі 
туындауы мүмкін, себебі баламен қарым-қатынас жэне 
байланыстар орнатуға жұмыс істейтін ата-анасы және туыстары 
үшін ең ынғайлысы дэл осындай күндер, жэне атқарушылық 
кұжатта осы күндер көрсетілуі мүмкін.

Мүндай жағдайлар кейінге қалдырушмлықты төзбейтін деп 
танылуға тиіс және атқарушылық эрекеттер аға сот 
орындаушысының жазбаша рұқсатымен жұмыс істемейтін күндері 
жасалу керек (Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 53-бабы), ол 
рұқсат ретінде сот орьшдаушысының атқарушылық эрекеттер жасау 
туралы тиісті қаулысывдағы оның бекіту белгісі жэне бұл туралы



ҚР ӘМ сот актілерін орындау департаментін дереу хабарлау тұруы 
мүмкін.

Тараптардың жағдайлары өзгермеген кезде осьшдай 
атқарушылық құжаггарды орьщцау кэмелетке толмаған 18 жасқа 
толғанға дейін жалғаса беруі керек, сондай-ақ кэмелетке толмаған 
некеге отырған кезінде жэне кэмелеттік жасқа толғанға дейін толық 
эрекетқабілетхілікті алған басқа да заңмен белгіленген жағдайларда 
(ҚР АК 22-1-бабы).

Алайда, бүл атқару парағы барлық уақытта сот 
орьшдаушысында болуы тиіс дегенді білдірмейді.

Екі ай ішінде (Атқарушылык іс жүргізу туралы заңның 39- 
бабы) сот орындаушысы мэжбүрлеу әдістерімен борышкердің 
атқарушылық құжаттың талаптарын орындауын қамтамасыз етуге 
тиіс жэне қаулымен атқару парағын сотқа емес, бірак өтініші 
бойынша өндіріп алушыға қайтаруға (Атқарушылық іс жүргізу 
туралы заңның 48-бабы), жэне атқарушылық іс жүргізуді аяқтауға 
міндетті.Борышкерге жүктелген міндеттемелер үзақ мерзімге 
созылғандықтан борышкердің оны орындауы атқарушылық 
қүжатты мэжбүрлеп орындатуға тапсыру мерзімін үзеді, 
(Атқарушьшық іс жүрғізу туралы заңның 11-бабы), ол борышкер 
атқарушылық құжаттың талаптарын орындаудан жаңадан 
жалтарған жағдайда (бірнеше рет те) орындалуы мүмкін.Заң аталған 
негіздеме бойыиша аяқгалған атқару ендірісін жаңартуды 
ескермегендіктен өндіріп алушы қайтарған мэжбүрлеп орындатуға 
арналған атқару қүжаты бойьшша жаңадан іс қозғалуы және заңда 
козделғен іс-әрекетгер жүргізілуі тиіс.

Егер өндіріп алушыдан осындай өтініш келіп түспесе, онда 
атқарушылық іс жүргізу Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 
49-бабы бойынша аяқталады, ал атқару парағы аяқталған іс 
жүргізуде қалады.

Баладан бөлек түратын ата-ананың ата-аналық құқықтарын 
жэне тума-туыстарының баламен қарым-қатынас орнатуын жүзеге 
асыру (ҚР НОтК 78-бабы) кезіндегі кедергілерді жою туралы 
атқарушылық іс жүргізуде тек жеке тұлғалар ғана тараптар болуы 
мүмкін.

Бүл ережеден айырмашылығы -  ата-ана қүқықгары сотпен 
шектелген ата-аналардың баламен қарым-қатынас орнатуын жүзеге 
асыру кезіндегі кедергілерді жою туралы (ҚР НОтК 79-бабы),
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і і н і ш д і і і і  бөлек тұратын ата-ананың ҚР НОтК 73-бабында аталған 
мі комслердегі баласы туралы ақнарат алу туралы атқарушылық іс 
•іі урітіуде уйым -  борышкер болып есептеледі.

Лр-үжданын, қадір-қасиетін және іскерлік беделін қорғау 
'Кіміііідегі істер бойынша атқарушылық өндіріс қүжаттарының 

орындалу ерекшеліктері

ҚІ’ АК 143-бабында азаматтардың жэне үйымдардьщ (заңды 
і үпгалардың) ар-намыс, қадір-қасиетін жэне іскерлік беделін сотта 
і.оргау қарастырылған, оларға қол сүғушылык ар-намысы, 
и(')ыройына жэне іскерлік беделіне кір келтіретін мэліметтерді 
іаратумен, оларды баспасөзде жариялау, радио, теле жэне видео 
(>; 11 'дарламаларда хабар тарату, кинохроникальщ бағдарламаларда 
к.міе басқа да бүқаралық ақпарат қүралдарында көрсегу, лауазымды 
ідамдарға жэне үйымдарға жолданған жұртшылық алдында сөз 

сойлеуде, арыздарда, қызметтік сипаттамаларда баяндау жолымен, 
Ырцепіе немесе, ең болмағанда, бір түлғаға өзғе де, соның ішінде, 
ауызша нысандағы хабарлама.

Сот шешімі мен атқару қүжаттарында (аткару парақтарында) 
осындай істер бойынша сот қандай мәліметтер араидатушы болып 
мойындалатындығын, жэне борышкер оларды қалайша жэне қандай 
мсрзімде теріске шығару керектігін керсетеді.

Егер кір келтіретін мэліметтер бүқаралық ақпарат 
қүралдарында таратылған болса, олар сол бүқаралық ақпарат 
қүралдарында теріске шьвғарьшуы тиіс; еі'ер олар үйымнан 
шығатын қүжатга болса, мүндай құжат ауыстыруға немесе 
қайтарып алуға жатады.

Бүқарапық ақпарат құралдарында қай азамат немесе ұйымға 
қатысты олардың кұқықтарына немесе заңмен қорғалатын 
мүдделеріне нұқсан келтіретін мэліметтер жарияланған болса, сол 
азамат иемесе үйым ез жауабын сол бүқаралық ақпарат 
қүралдарында жгіриялауға құқылы (ҚР АК 143-бабы).

"Бұқаралық ақпарат қүралдары Т5’ралы" Қазақстан 
Республикасының заңы азаматтардың немесе ұйымдардың 
шындыққа жанаспайтын жэне абыройына кір кедтіретін 
мэліметтерді теріске шығару тэртібін белгіледі, ол бойынша:
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1) теріске шығаруда қандай мэліметтер шындыққа 
жанаспайтыны, олар осы буқаралық ақпарат куралымен қашан 
жэне қалай таратылғандығы көрсетілуі тиіс;

2) мерзімді баспа басылымында теріске шығару сол қаріппен 
жазылып, "Теріске шығару" тақырыбьшың астында орналастырылу 
керек, яғни теріске шығарылатьш хабарлама немесе материал 
турғанжолақта;

3) радио жэне теледидар бойынша теріске шығару тэуліктің сол 
уақытында берілуі тиіс, жэне, эдетте, сол теріске шығарыльш 
отырған хабарлама немесе материал көрсетілетін бағдарламада;

4) теріске шығару көлемі тараған хабарлар немесе материал 
фрагментінің көлемінен ең көп дегенде екі есе артық бола алады;

5) теріске шығару мэтінін машинкаға басылған бір стандартты 
беттен қысқа қылуды талап етуге болмайды;

6) теріске шығару радио жэне теледидар бойынша диктордьщ 
машинкаға басылғаи бір стандартты бетті оқуға кететін уақытьшан 
кем болмайтын эфирлік уақытты алу керек.

Теріске шығару келесі жерлерде жариялану керек:
1) жарыққа (эфирге) аптасьша бір ретген кем емес шыгатьш 

буқаралық ақпарат қүралдарында -  теріске шығару немесе оньщ 
мэтіні туралы талаптарды алған күннен бастап он күннің ішінде;

2) өзге де бүқаралық ақпарат қүралдарында -  даярланьш жатқан 
немесе жақындағы жоспарланып отырған шығарылымда.

ҚР Жоғарғы Соты жалпы юрисдикңиядағы соттарға мүндай 
істер бойынша шешімнің қарар бөліғінде шьгадыққа жанаспайтьш 
деп танылған нүқсан келтіретін мэліметтерді теріске шығару тәсілін 
көрсетуді, жэне қажет болған жағдайда осьшдай теріске шығару 
мэтінін мазмүндауды үсьшды, онда қапдай мэліметтер шындыққа 
сэйкес келмейтіндігі, олар қашан жэне қалай таратылғандығы 
көрсетілу керек, сонымен қатар, теріске шығару қандай мерзім 
ішінде жариялану керектігі анықталуға тиіс.

Соітар мен бүк;аралық ақпарат қүралдарына қатысты аталған 
талаптарды білу, сөзсіз, сот орындаушыларына осы санаттағы істер 
бойынша атқарушылық күжаттарды орывдауға көмек көрсетеді.

Атқарушылық іс жүргізудің қозғалуы мен аяқталуы. Сот 
орьшдаушысы ар-намыс, қадір-қасиетін жэне іскерлік беделін 
қорғау туралы іс бойынша атқарушылық күжатты алып, 
атқарушылық іс жүргізуді қозғау туралы қаулыда, егер нүқсан
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келтіретін мәліметтерді теріске шығару, мұлдай мәліметтерді 
қамтитын құжатты ауыстыру немесе кері қайтарып алу, азаматтың 
пемесе ұйымның жауабын бұқаралық ақиарат қүралдарьшда 
жариялау мерзімі сотпен белгілеибеген, сбнымен қатар, 
атқарушылық қужатга көрсетілмеген жагдайда ғана борышкерге 
(борышкерлерге) ерікті түрде орындау үшін мерзім бере алады.

Егер соттың белгілеген мерзімі өтпесе, сот орындаушысы 
қаулыда бүл мерзімді керсетеді, жэне борышкер мен оның 
қызметкерлеріне ерікті түрде орындамаудың салдары сот белгілеген 
мерзім аяқталғаннан кейінгі келесі күннен бастан басталатьшдыгын 
ескертеді.

Егер сот белгілеген мерзім аяқталса жэне атқарушылық қүжат 
дэлелсіз себептермен орындамаған болса, Атқарушьшық іс жүргізу 
туралы заңда белгіленген салдар аталган заңның 10-бабьша сэйкес 
қаулы шығару күнінен кейін келесі күннен бастап туындайды, жэне 
бүл туралы борышкер осы қаулыда хабардар етіледі.

Егер борышкердің орындамауға дэлелді себептері бар болса, 
мэжбүрлеп орындатудың барлық қаражатын сот орындаушысы осы 
себептерді жойғаннан кейін (іс-әрекеттер аяқталганнан кейін) 
қолданады.

Сот орындаушысы азаматтардың ар-намысы абыройына жэне 
іскерлік беделіне нүқсан келтіретін мэліметтерді теріске шығару 
туралы атқару қүжатын бүқаралық ақпарат қүралдарында 
"Бүқаралық ақпарат қүралдары туралы" заңның 19-бабында 
көзделген тэртіпті ескере отырып орындауы тиіс.

Атқарушылық іс жүргізу борышкердің атқарушылық қүжаттың 
талантарын орындауымен аяқталады.Орындау мүмкін болмаған 
жағдайда атқарушылық қүжат оны берген органға қайтарылады, 
немесе, егер орындау мүмкіндігі жойылган болса -  сотқа, немесе, 
егер орындау мүмкіндігі жойьшмаған болса -  өндіріп алушыға.
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2 бөлім: ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ

1. Өзін-өзі қадағалайтын сұрақтар:
1. Сот орьшдаушы дэлелсіз себептерсіз белгіленген мерзімде 

атқарушылық құжаттың талаптарын орындамаған жағдайда қандай 
эрекеттер жасайды?

2. Орындалмаған акт дегеніміз не?
3. Еңбек істері бойынша атқарушылық құжаттың орындау 

ерекшеліктерін бөліңіз.
4. «Қоныстандыру» мен «қоныс аударту» ұғымдарына 

анықтама беріңіз.
5. Қоныстандыру туралы атқарушылық құжатты орындаудағы 

жалпы ережелерін атаңыз.
6. Баламен қарым-қатынастағы кедергілерді жою туралы 

атқарушылық құжатты орындаудағы институт мазмұнын ашыңыз.
7.¥зақ уақытқа есептелетін атқарушылық құжаттың түрлеріне 

мысал келтіріңіз.
8. Борышкермен дэлелсіз себептерсіз атқарушылық құжаттьщ 

талаптарын орындамау салдарьш анықтаңыз (толықтай немесе оның 
бір бөлігі).

9. Үйымдардың немесе азаматтардың ар-намысы мен қадыр- 
қасиетіне кір келтіретін мэліметтер мен шындыққа сэйкес 
келмейтін тэртібін орнатыныз.

10. Атқарушылық құжатты орындау мүмкін болмағаи жағдайда 
қандай салдар туындайды?

2. КАЗУСТАР:

Казус 1.
Сот орындаушыға облыстық газетте жарияланған жэне 

ұйымның іскерлік беделіне нұқсан келтіріхіген мақалаиьщ авторын 
міндеттеу туралы атқарушылық құжатты мәжбүрлеи орьшдау тусті, 
жэне осы газет арқылы он күн ішінде шешім заңды күшіне енгеннен 
бастап, үйымнан кешірім сұрау қажет. Сонымен қатар, 
атқарушылық құжатта кешірім мэтінін жариялау мен теріске 
шығару, атқарушылық қүжатта айтылғандар газеттің міндеті деп 
көрсетілген. Сот орындаушьшың талабымен облыстық газета
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кешірім мэтіні мен теріске шығаруды жариялады, бірақ тек араға 
бір ай салып, жэне теріске шығару мәтінін екі есе кысқартып, оны 
қысқа машинкаға басылған стандартты бетте, «теріске шығару» 
деген тақырыппен жариялады.

Казуска сүраңтар:
Аталған атқарушылық құжат орындалды деп есептеле ме? Сот 

орындаушы борышкерге тиісінше атқарушылық құжаттың 
орындалмаған талаптарына қандай шаралар қолдануға құқылы?

Казус 2.
Л.К.Букин жұмысқа қайта қаппына келтіру туралы «Рубикон» 

ЖШС талап қоюмен сотқа шағымданды. Сот шешімімен тапап-арыз 
толық көлемде қанағаттандырылды. 1 ақпанда соттың шешімі 
жасалынды жэне 15 ақпанда заңды күшіне енді. Букин 16 ақпанда 
оған берілген атқару парақты беру туралы отінішпен сотқа жүгінді. 
Сот актілерін орындау бойынша департамент атқару парағын 
өндіріске қабылдады. «Рубикон» ЖШС сот орындаушының іс- 
әрекетін жоғары түрған лауазымды түлғаға өтінішпен шағымданып, 
атқарушылық іс жүргізуді қозғаудан бас тарту туралы қаулысын 
келесі себептермен жасады: біріншіден,Букинмен атқарушылық іс 
жүргізуді қозғау туралы арыз ұсынылган жоқ; екіншіден, соттың 
шешімі заңды күшіне енген жоқ, себебі, апелляңиялық инстанңияға 
шағымданды (шағым поштамен жіберілді).

Казусца сүрацтар:
Еңбек даулары бойынша атқарушылық құжат кандай мерзімде 

орындалуы қажет? Заңдылық жағдайын багалаңыз жэне дауды 
шешіңіз.

Казус 3.
Аудандық сот С.Р.Кушуковтың жұмысқа қайта қалпына келтіру 

туралы талап-арызын қанағаттандырды. Кушуков жұмыс берушіге 
барып, одан оның дереу жүмысқа қосуын талап етті. Бірақ, кадр 
бөлімінің бастығы соттың шешімі апелляциялық тэртіпте 
қаралатындығын айтты, жэне сот істі қарамағанша, Кушуков 
жүмысқа қайта қалпына келтірілмейді.

Казусқа сүрақтар:
Кушуковтің қалыптасқан жағдайда қандай заңды мүмкіндіктері 

бар?
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Ж ріысқа қайта қалпына тұру туралы шешімнің орьшдалу 
тэртібі қандай?

Казус 4,
Алнева сот орындаушыньщ эрекетіне сотқа шағымданды, яғни, 

сот орындаушы оны оның пәтерінен, оның қатысуынсыз жэне 
қоныс аудартудьщ болатынын мэлімдемей, қоныс аударту эрекетін 
жүргізген. Сот сот орындаушының эрекеттерінен бұзушылық 
таппай, шағымды қанағаттандырудан бас тартты. Алиеваны 
пэтерінен қоныс аударту бойьшша атқарушылық эрекеттер соттьщ 
шешімі негізінде жүргізілді, өйткені, Алиева өз еркімен даулы 
түрғын үйді босатпады. Ол 2012 жылдың 19 тамызына белгіленген 
мәжбүрлеп қоныс аударту туралы хабарлама алды. Борышкер 
белгіленген күні атқарушылық эрекетке қатысуға жалтарды, және 
қоныс аударту 2012 жылдың 21 тамызына кейінге қалдырылды.

2012 жылдың 21 тамызыңда қоныс аударту оның қатысуынсыз 
жүргізілді. Сот отырысында борышкердің сот шешімін орындауды 
ауыстыру туралы хабарлама алмағандығы анықталды. Бүл 
тараптардың түсініктемелерінен, сондай-ақ, Алиеваньщ оның қоныс 
аударту туралы атқарушылық эрекетін кейінге қалдыру бойынша 
арызынан шықты, сот істі қарауды 2012 жылдың 22 тамызына 
қарауға тағайындады. Сот орындаушымен істі сотта тыңдау туралы 
хабарлама 2012 жылдың 14 тамызында алынған.

Казусца сүрацтар:
Сот орындаушымен бүзушылықтар жіберілді ме? Сот қандай 

шешім қабылдауы тиіс?

Казус 5.
Аудаңцық соттьщ шешімі бойынша өндіріп алушы Калабаев 

қоныстануы тиіс, ал борышкер Пухов ол түрғын үйден қоныс 
аудартуы тиіс. Пуховпен бірге оның қарт әкесі түратын жэне оған 
қатысты атқарушылық қүжат берілмеген.

Сот орындаушы борышкерге түрғын үйді ерікті түрде бес күн 
ішінде босатуға уақыт берді. Белгіленген уақыт өткеннен кейін сот 
орындаушы куәгерлермен бірге пэтерді ашты, бірак., пэтерде тек 
Пуховтың қарт экесі мен борышкердің кейбір заттарын тапты. Сот 
орындаушы Пуховтың әкесін қарттар үйіне жіберді. Борьппкердің 
заттары тізімделіп, Пуховтың көршілеріне сақтауға берілді.
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Казусца сұрацтар:
Пуховты қоныс аударту кезінде заң бузушылықтар анықталды

ма?
Бүл жағдайда сот орындаушы дүрыс жасады ма?

Казус 6.
Астана қ. Сарыарқа аудандық сотының шешімімен 

«Инвестфонд» АҚ-на «Сатурн» АҚ акңионерлер тізіліміне 
«ГІрометей» АҚ-ньщ 130 акцияларына «Агрофирма «Атамекен» 
ДҚ-на меншік қүқықтарын ауыстыру туралы мэліметтерді енгізу 
гуралы міндеттерді жүктеді.

Өндіріп алушыдан атқару парағын алғаннан кейін, сот 
орындаушы борышкерге —«Инвестфонд» АҚ атқарушылық іс 
өндірісін қозғау туралы қаулы жіберді жэне оған бес күн ішінде 
атқарушылық қүжаттың талаптарын ерікті орындауға мүмкіндік 
берді.

Койылған мерзім өткеннен кейін сот орындаушы борышкерден 
атқарушылық қүжаттың талаптарының нақты орындалуын анықтау 
үшін тізілімнен үзінді көшірмелерін сүратты. Бүндай үзінді 
көшірмені борышкер ұсынды. Сонымен қатар, оның айтуыніна, ол 
озгерістер енгізбеді, себебі, бүл шара үшін оған атқару парағы 
қажет екенін, сондай-ақ, өндіріп алушының өзі құкык белгілейтін 
құжаттармен.

Сот орындаушы «Инвестфонд» АҚ атқарушылық құжатта,ы 
галаптарды орындамағаны үшін айыппүл түрінде жауапкершілікке 
тарту туралы қаулы шьнарды. Бүл ретте, оның борышкерге атқару 
парағын беру туралы құқығы жоқ екенін айтты. Борышкер сот 
орындаушының қаулысын сотқа шағымданды.

Казусқа сұрацтар:
Қалыптасқан жағдайға құқықіық бағалау беріңіз. Сот қандай 

шешім қабылдайды? Сот орыңдаушы мен борышкерге қандай іс- 
эрекеттерді қолдану керек?

З.ТАПСЫРМАЛАР

Тапсырма 1. Тақырьш бойынша үсынылған әдебиеттер мен 
нормативтік-құқықтық актілер бойынша жұмыс жасауды ұсынамыз 
және ТМД елдеріндегі еңбек істері бойынша атқарушылық құжатты
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орьшдау ерекшеліктері туралы салыстырмалы-қүқықтық талдау 
жасаңыз. Қорытынды жасаңыз.

Тапсырма 2. Құжаттың жобасын қүрыңыз. Мүліктің тізімімен 
қоныс аударту туралы акт жасаңыз. Өзіңіз шарттарын 
ойластырыныз.

Тапсырма 3. «Қоныстандыру, қоныс аударту жэне басқа да 
түрғын-үй істері бойынша атқару қүжаттарын орындау 
ерекшеліктер» атты тақырыпқа сызба қүрыңыз.

Тапсьірма 4. «Қазақстан Республнкасындағы адамның 
қадір-қасиеті, ар-намысы және іскерлік беделіие қатысты 
атқарушылық қүжаттарды орындау бойыиша озекті 
мәселелері»тақырыбына қысқаша баяндама дайындаңыз.

4.ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ:

1. Борышкердің тек өзі ғана жасауы мүмкін немесе оларды 
жасаудан қалыс қалу іс-эрекегтерді міндеттейтін атқарушылық 
қүжатты орындау кезінде:

а) сот орындаушы борышкерге мьшадай эрекеттердің бітуі 
туралы қаулы, яғнн мерзімі белгіленген, немесе осыларды жасаудан 
қалыс қалу қажеттілігі туралы хабарлама жібереді;

б) сот борышкерге мынадай әрекеттердің бітуі туралы қаулы, 
яғни мерзімі белгіленген, немесе осыларды жасаудан қалыс қалу 
қажетгілігі туралы хабарлама жібереді;

в) сот орындаушы борышкерге мынадайэрекеттердің бітуі 
туралы хабарлама, яғнн мерзімі белгіленген, немесе осыларды 
жасаудан қалыс қалу қажеттілігі туралы хабарлама жібереді;

г) сот борышкерге мынадай эрекеттердің бітуі туралы қаулы, 
яғни мерзімі белгіленген, немесе осыларды жасаудан қалыс қалу 
қажеттілігі туралы хабарлама жібереді;

д) сот орындаушы борышкерге мынадай әрекеттердің бітуі 
туралы қаулы, яғни мерзімі белгіленген, немесе осьшарды жасаудан 
қалыс қалу қажеттілігі туралы хабарлама жібереді.

2. Борышкер сот орындаушының талаптарын белгіленген 
мерзімде орындамаған жағдайда:

а) сот орындаушы борышкерденжеке түлғалардан мемлекет 
кірісіне бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, ал, заңды

%



гүлғалардан әрбір кешіктірілген күн үшін он айлық есептік 
корсеткін мөлшерінде өсімпүлдар өвдіріп алу туралы үсыныспен 
сотқа жүгінеді;

б) сот борышкерге жеке түлғалардан мемлекет кірісіне жеті 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде жэне заңды түлғалардан эрбір 
кешіктірілген ай үшін он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
осімпүлдар өндіріп алу туралы қаулысын жібереді;

в) сот орывдаушы борышкерден жеке түлгалардан мемлекет 
кірісіне он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде және завды 
тұлғалардан эрбір кешіктірілген ай үшін бес айлық есешік 
көрсеткіш мелшерінде өсімпүлдар евдіріп алу туралы үсыныспен 
сотқа жүгінеді;

г)сот орындаушы борышкерден жеке түлғалардан мемлекет 
кірісіне бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерівде жэне заңды 
түлғалардан эрбір кешіктірілген ай үшін он айлық есешік 
көрсеткіш мөлшерінде есімпүлдар өндіріп алу туралы үсыныспен 
сотқа жүгінеді;

д) сот борышкерге жеке түлғалардан мемлекет кірісіне жеті 
айлық есептік керсеткіш мәлшерінде жэне заңды түлғалардан эрбір 
кешіктірілген күн үшін он айлық есептік керсеткіш мөлшерінде 
есімпүлдар әндіріп алу туралы қаулысьш жібереді.

3. Жүмысына қайта қалпына келтіру туралы шешімнің 
орындалғаны аяқталған болып саналады:

а) жүмыс берушінің өзінің жүмыстан босату немесе ауыстьфу 
туралы заңсыз актінің күшін жою туралы басылымнан кейін, заңсыз 
босатылған иемесе ауыстырылған қызметкердің өзінің бүрьюғы 
міндеттерің орындауғанақгы сэттен бастап кірісуге;

б) жүмыс берушінің өзінің жүмыстан босату немесе ауыстыру 
туралы заңды актінің күшін жою туралы басылымнан кейін, заңсыз 
жүмыстан босатылғавды бүрынғы міндеттерін орындауға 
практикалық сәттен бастап кірісуге;

в) жүмыс берушінің езінің жүмыстан босату немесе ауыстыру 
туралы заңсыз актінің күшін жою туралы басылымнан кейін, заңсыз 
босатылған немесе ауыстырылғаи қызметкердің өзінің бүрьшғы 
міндеттерін орьшдауға теориялық сэттен бастап кірісуге;

г) жүмыс берушінің өзінің жүмыстан босату немесе ауыстыру 
туралы заңсыз актінің күшін жою туралы басылымнан кейін, заңсыз
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босатылған немесе ауыстырылған қызметкердің өзінің бұрынғы 
міндеттерін орындауға рудсат берген күннен бастап кірісуге;

д) заңсыз жүмыстан ауыстырылған кызметкерге өзінің бүрынғы 
міндеттерін орьгадауға рүқсат берген сэттен бастап кірісуге.

4. ¥йым басшысы жүмысқа қайта қалпына келтіру туралы 
атқарушылық қүжатты өрындамаған жағдайда, сот 
орындаушы мемлекет кірісіне мынадай мөлшерде үйым 
басшысынан өсімпүлдар өндіріп алу туралы қаулысымен сотқа 
жүгінеді:

а) жеке түлғалардан бес айлық есептік көрсеткіш және әрбір 
кешіктірілген күн үшін заңцы түлғалардан он айлық есептік 
көрсеткіш;

б) жеке түлғалардан он айлық есептік көрсеткіш жэие эрбір 
кешіктірілген күн үшін завды түлғалардан бес айлық есептік 
көрсеткіш;

в) жеке түлғалардаи бес айлық есептік көрсеткіш жэне эрбір 
кешіктірілген тэулік үшін заңды түлғалардан он бес айлық есептік 
корсеткіш;

г) жеке түлғалардан бес айлық есептік көрсеткіш жэне эрбір 
кешіктірілген күн үшін заңды түлғалардан он бес айлық есептік 
көрсеткіш;

д) жеке түлғалардан бес айлық есептік көрсеткіш жэне әрбір 
кешіктірілген тэулік үшін заңды түлғалардан он айлық есептік 
көрсеткіш.

5. Сот орыидаушының белгіленген мерзімде борышкер 
қоныс аударту туралы атқарушылық қүжатты орындамағаи 
жағдайда, қоныс аударту мынадай жағдайда жүзеге 
асырылады:

а) еріксіз екі куэғердің қатысуымен;
б) еріксіз үш куэгердің қатысуымен;
в) еріксіз төрт куэгердің қатысуымен;
ғ) еріксіз бес куэгердің қатысуымен;
д) еріксіз бір куэгердің қатысуымен.



6. Борышкердің қатысуынсыз атқарушылық әрекеітер 
жұргізіледі:

а) алты куәгердің қатысуымен;
б) аудио-, фото-, вңцеофиксаңияиы қолдащ-мен;
в) қолда бар қуралдарды қолдана отырьш тіркеу;
г) бес куэгердің қатысуымен;
д) сот орындаушымен куэгерлердің қатысуынсыз жэне аудио-, 

фото-, видеофиксацияніа қолданусыз.

7. Борышкердің мүлкін өткізуден түскен және атқару 
санкциясын орындау жөніндегі шығыстарды өтеуден қалған 
және жеке сот орындаушының қызметін төлеген ақша:

а) борышкерге қайтарылады;
б) сот орындаушыға қайтарьшады;
в) өндіріп алушыға қайтарылады;
г) мемлекеттік органга қайтарылады;
д) бір жақтың талабы бойынша қайтарылады.

8. Мүлікті ©ткізбеген жағдайда:
а) ол куәгерлердің қатысуымен жойылуға жатады;
б) ол жойылуға жатады;
в) өндіріп алушыға қайтарылады;
г) ол тараптардьщ бірінің талап етуі бойышпа берілуге тиіс;
д) аукцион арқылы іске асыру жэне кейін алынған қаражатгы 

жергілікті бюджетке беруге.

9. Борышкер талап етпеген ақша ... сақталады:
а) жеке сот орындаушының агымдағы шотында;
б) аумақтык органныңқолма-қолбақылау шотында;
в) аумақтық органның қолма-қол бақылау шотында немесе жеке 

сот орындаушының депозитінде;
г) аумақтық органның қолма-қол бақылау шотында немесежеке 

сот орындаушының ағымдағы шотында;
д) сот орьшдаушының жеке шотында.

10. Борышкермен үш жыл өткен соң талан етілмеген ақша:
а) республикалық бюджетке аударылады;
б) сот орындаушының депозитіне аударылады;
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в) жергілікті бюджетке аударылады;
г) борышкердің депозитіне аударылады;
д) тараптардың бірінің талап етуі бойынша қайтарылады.
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9 тақырып. АТҚАРУШЫЛЫҚ ӨНДІРІСКЕ 
ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚҮҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ

Қарастырылатын еүрақтар:
1. Атқарушылық іс жүргізудегі бақылау жэне қадағалаудың 

мроцессуалдық нысандары
2. Сот приставының эрекетіне (эрекетсіздігіне) қарсы 

шағымдану
3. Бүзылған қүқықтарды қорғау тэртібі
4. Сот шешімінің орындалу бүрылысы.

НЕГІЗГІ ҮҒЫМДАР:

Атқарушы өндірістегі бақылау - бұл заңның үстемдігін 
қамтамасыз ету үшін, азаматтардың жэне үйымдардың 
атқарушылық өндірістің ішкі жүйесін жүзеге асыру барысындағы 
қүқықтары мен мүдделерін қорғау үшін іс жүргізу күралдарының 
жиынтығы,

Атқарушылық өндірістегі сот қадағалауы- бүл соттың 
(төрелік соттын) санкңиясы болған жағдайда ғана жасалатын 
процесстік эрекеттер жоне сот приставтарьшың эрекеттеріне жэне 
күқық қоргау қатынастарынан туындайты:н талан-арыздарға 
шағымдарды қарайтын соттың міндетінен түрады.

Моральдық зиян -• бүл азаматқа заңға сэйкес немесе заңнан 
гыс мүліктік емес игіліктерден (өмірі, денсаулығы, адамның жеке 
басының қадір-қасиеті, жеке өміріне қолсүғылмаушылық пен 
отбасылық қүпиясы жэне т.б) немесе оның жеке мүліктік емес 
күқықтарын бүзу арқылы (атьш қолдану, авторлық күқық жэне 
басқа да мүліктік емес: қүқықтар) немесе азаматтардың мүліктік 
қүқықтарын бүзу арқылы туындайтын моральдық немесе 
физикалық зардаптар.

Бүзылған күқықгарды қорғау- бүл азаматтардың бүзьшған 
немесе бүзылу қаупі төніп түрған құқықгарын заңда көзделген 
шараларды қолдана отырьш қорғау болып табылады.
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1 бөлім: ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ

1. Атқарушылық өндірістегі бақылау мен қадағалаудың 
процессуалдық формалары

Сот орындаушысы - өкілеттіктердің айтарлықтай көлеміне ие 
атқарушылық өндірістің белсенді қатысушысы. Сонымен қатар, 
атқарушылық өндірістік туралы заңда, басқа да нормативтік 
актілерде оның жумысына бақылаудьщ жэне қадағалаудьщ эр түрлі 
процедуралық нысандары көзделген.

Бастапқыда қадағалау мен бақылау үғымдарының мағьшалары 
бірдей болып көрінеді. Дегенмен, олардың арасындағы 
айырмашылық бақылау жэне қадағалау органдарының 
окілетгіктері мен тексерістеріне қарай түсіндіріледі. Қадағалаудың 
пэні- заң талаптарын орындау бойынша белсенді болып, сондай-ақ 
заңның орындалуының барлық басқа нысандарын, соның ішінде 
заңда тыйым салулар ретінде түсіндірілетін заңдарды сақтауды 
қамтиды. Бүдан басқа, қадағалау бақылауға қарағанда әрқашан 
басқа жүйелердің объектілеріне қатысты сырттан жүзеге 
асырылады. Бүл соңғы қорытьшды бізге атқарушылық өндірістегі 
қадағалау мен бақылаудың процессуалдық формаларын, атап 
айтқанда, сот приставтарының қызметін ажырата ішуга мүмкіндік 
береді.

Атқарушылық өндірісте қадағалаудың жекелеген процедуралық 
нысандарьш жеке бөліп қарауға болады. Олар;

1. сот қадағалауы
2. прокурорлық қадағалау
3. Өз кезегінде, атқарушьшьщ өндірісте бақылаудың келесі 

процедуралық нысандары жүргізілуі мүмкін.
4. ішкі ведомстволық бақылау
5. атқарушылық өндірістің басқа қатысушылары арқылы 

жүзеге асырылатын бақылау
Атқарушылық өндірістегі сот қадағалауы деп белгілі бір 

процестік әрекеттерді тек қана соттың санкциясы болған жағдайда 
жүзеге асырылу мүмкіндігі, сондай-ақ сот орындаушысының іс- 
эрекеггеріне жэне қүқық қолдану қатынастарынан туындайтын 
талап-арыздарға шағымдарды қарау міндеті түсіндіріледі.
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Сот орындаушыларыньщ жалпы юрисдикция соттарымен 
қарым-қатынасы белгілі бір мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғалардың (сот орьгадаушылары) өзара заңда көзделген эділдік 
мүдделерін қамгамасыз етуге, азаматтар мен үйымдардьщ 
қүқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға бағытталған 
ароцессуалдық қатынасы (процессуалдық серіктестік) ретінде 
сипатталуы мүмкін.

Соттар мен сот орындаушыларының процессуалдық серіктесгігі 
бірнеше бағытта дамып келеді.

Біріншіден, сот атқарушылық өндіріс барысында маңызды 
үйғарымдарды қабылдайды, яғни сот атқарушылық өндіріс 
саласына эсер ететін бірқатар процедуралық міндеттерді 
орындайды. Алайда, согтың бүл әрекеттері азаматтық сот ісін 
жүргізу шеңберінде жүзеге асырылады жэне азаматтық іс жүргізу 
иормаларымен анықгалады, атқарушылық өндіріс ережелерімеи 
емес. Мысалы, атқару күжатын орьгадау үшін берілген мерзімді 
қалпына келтіру туралы арызды шешім шығарған сотқа немесе 
атқару орны бойынша сотқа жіберіледі. Арыз сот отырысьгада 
қаралады. Іске қатыеушы адамдар отырыстын уақыты мен орны 
туралы хабардар етіледі, бірақ олардың келмеуі өткізілген мерзімді 
қалпына келтіру туралім мәселені шешуге кедергі болмайды. 
Мерзімді қалпына келтіру туралы сот шешіміне жеке шағым берілуі 
мүмкін.

Екіншіден, сот сот орьгадаушысының әрекетіне немесе 
эрекетсіздігіне келтірілген шағымдарды қарайды (атқарушы өндіріс 
туралы кодекстің 127 бабы). ІПағым берген жағдайда сот 
приставының орналасқан жері бойьгаша жалпы юрисдикция 
сотьгада эрекет жасаған немесе жасаудан бас тарқаннан кейінгі 10 
күн ішінде қарауға жатады.

Үшіншіден, сот атқарушылық ендіріс кодексінің заңдары 
бүзылған жағдайда келіп түскен талап арыздарды қарайды. 
Сонымен бірге, сот қадағамауының тиімділігі арнайы кү_қықтық 
кепілдіктің- азаматтық іс жүргізу формасының болуымен 
аиықталады.

Осылайша, атқарушылық өндірістегі сот қадағалауы үш 
бағытты қамтиды: сотгың атқарушы өндіріске қандай да бір 
ықпалын тигізетін үйғарым қабьшдауы, соттың сот 
орындаушысының әрекетіне немесе эрекетсіздігіне шағымдарды



—

қарау, соттың атқарушылық өндіріс мәселелері бойынша талап- 
арыздарды қарауы.

Атқарушылық өндірісте қадағалаудың екінші процесстік 
нысаны болып- прокурорлық қадағалау табылады.

«Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасы Заңьшың 1- 
бабына сәйкес, адампың жэне азаматтың құқықтары мен 
бостандықгарын қорғаудың, заңдылықтың бірлігін сақтау мен 
нығайту, сондай-ақ қоғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын 
мүдделерін қамтамасыз ету мақсатыңда Қазақстан 
Республикасьшыц Прокуратурасы қадағалауды жүзеғе асырады: 
министрліктермен, мемлекеттік комитеттермен, қызметтермен жэне 
басқа да атқарушы билік органдармен, Қазақстан Республикасыньщ 
өкілетті (заң шығар)шіы) және атқарушы орғандарымен, жергілікті 
өзін-өзі басқару органдарымен, әскери басқару орғандарымен, 
бақылау орғандарымен және олардың лауазымды адамдарымен, 
басқару орғандары мен коммерциялық жэне коммерциялық емес 
үйымдардың басшыларымен заңның орындалуын, сондай-ақ олар 
шығарғап нормативтік қүқықтық актілердің заңдармен сэйкестігін 
қамтамасыз етеді; сот приставтарыньщ заңдардың орындалуын 
қадағалау.

Атқарушы өндіріс туралы заңньщ 25-бабына сэйкес 
прокуратура мемлекеттің атынан атқарушылық өндірістің 
заңдылығьш қадағалайды, заң бұзуш ылықтарды анықтау жэне жою 
бойынша шаралар қабьшдайды. Прокурор өз өкілеттіктері шегінде 
үш жүмыс күнінен аспайтын мерзімде атқарушылық өндірісті, 
сондай -ақ атқарушы өндірістің тараптарыньщ шағымдары мен 
арыздарын талап етуге жэне тексеруғе құқылы.

Сот орындаушысының заңсыз әрекеттері меи шешімдеріне 
міндетті түрде заңда кездерген мерзімде қарауға жататын 
прокурорлық қадағалау актісі енгізілуі мүмкін.

Атқарушылық ондіріс туралы заң қабылданғанға дейін 
қолданыста болған ережелерге сэйкес, прокурор атқарушылық 
өндіріс процесіне азаматтық процесстің бір кезеңі ретінде қатысуға 
мүмкіндігі болған. Алайда бұрынғы заңнамаға сэйкес бойынша да 
прокурордьщ атқарушылық өндрісте қатысуы даулы мәселе 
болатын.

Осылайша, бірінші сатыдағы сотта іс прокурордың талап-арызы 
бойынша қозғалған жағдайларда ғана орындау сатысында
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м|нжурордың қатысуы атқарушылық қағазын беру арқылы жүзеге
ПСПТМН.

Прокурордың атқарупіылық өндіріс ісіне катысуы Қазақстан 
ІЧччіубликасының Азаматтық іс жүргізу кодексінің 54-бабында 
ічірсетілген. Яғнк:, бір жағынан, прокурордың соттағы істің бірінші 
щц іаиңиясында қатысуына жэне іс бойынша сөз сойлеуіне 
і іірамастан, атқарушылық іс қозғау қүқығы туралы тікелей нүсқау 
Гюлмады.

Екінші жағынан, прокурордың атқару өндіріс бойынша 
ігшматгық проңесстің сощъі сатысында қатысуы оның алдыңғы 
сіггыдағы ісіне қатысуына міндетті болмады. Себебі Қазақстан 
1'ссиубликасының Азаматтық іс жүргізу кодексінің 54-бабына 
с.ііікес, проісурор азаматгық істің кез-келген сатысында істі қарауға 
күқылы болды.

Қазіргі уақыгга Қазақстан Республикасының заңнамасының 
жүйесінде атқарзднылық өндіріс орындарының өзгеруіне 
байланысты прокзфордың рөлін күшейту үшін атқарушылық 
оидірісте қатысушы іүлғалардьщ қүрамына прокурорды енгізу 
үсыиылады.

1. Прокурордың атқарушылық өндірісте қатысу қажеттілігі 
прокурордың талап қоя алатынына негізделеді;

2. кемекке мүқтаж:, бірақ әзін-өзі қорғауды жүзеге асыруға 
мүмкіндігі жоқ адамдардың күқықтарын қорғау үшін (балалар, қарт 
адамдар, физикалық элсіздік жэне т.б.)

3. мемлекеттің өкілі ретінде мемлекеттіік жэне қоғамдық 
мүдделерді қорғау үшін.

4. Сондықган, прокурор осындай істерде, жағдайларда 
птқарушылық өндіріс қозғауға қүқылы.

Бүл жағдайда прокурордың атқарзшіылық ендірісіндегі қатысу 
гэртібі жэне оның проңесстік қүқықтары мен міндеттері туралы 
іаңды сүрақ туындайды.

Егер прокурордың атқарушьшық өндірісте қатысуы туралы 
моселе заң бойынша оң шешімін тапса, прокурор атқару ісіне екі 
пысанда қатыса алады: атқарушылық өндірісті қозғау нысанында 
жэне атқарушылық өндірісте қатысу нысанында. Прокурордың 
Қазақстан Республикасының Азаматгық іс жүргізу кодексіне сэйкес 
сот шешімдерінщ орьшдалуына қатысты жоғарьща айтылған 
ерекшеліктердің кейбіреулері болса да, атқарушылық ендірісіндегі
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прокурордың қатысуының мұндай формалары заңды бояып 
табылды.

Прокурорлық қадағалау бөлігі атқарушылық өндіріс туралы 
заңнамада жетілмегендігін ескере отырып, Қазақстан 
Республикасының Бас прокуроры прокуратура органдары 
заңдардың орындалуын жэне нормативтік кұқықтық актілердің 
заңдылығын қадағалау қажет екенін түсіндіретін бүйрыққа қол 
қойды. Атап айтқанда, сот орындаушыларының өз функцияларын 
орьщцау кезінде, сондай-ақ соттардың белгіленген тэртібін 
қамтамасыз етуде жэн есот актілерін жэне өзге де органдардың 
актілерін орындау кезінде заңды сақтау; атқарушылық өндірісті 
қозғауды реттейтін заңдардьщ орындалуы; ачаматтық істер
бойынша соттардың шешімдерінің заңдьшьн-ы үшін - жалпы 
юрисдикция соттарының атқарушы өндіріс мэселелері бойьшша 
шешімдерінің заңдылықтарын сақгау үшін.

Осылайша, соттық қадағалау жэне прокурорлық қадағалау 
азамаггар мен үйымдардың атқарушылық ендірістегі қүқьщтарын 
қорғаудың маңызды процесстік кепілі больш табьюады.

Жоғарыда қаралған қадағалаудьщ процестік нормалары ішкі 
ведомстволық бақылаумен жэне атқарушылық өндірістің басқа 
қагысушыларымен жүргізілетін бакылаумеп бірге тиімдірек
болады.

Жоғарыда айтылғандай, қадағалау басқа жүйелердің 
объектілерне қатысты сырттай жүргізіледі. Бүл жагдайда сот жэне 
прокуратура тәуелсіз жүйені қалыптастырады жэне сот 
орындаушысыньщ атқарушылық ендірістегі эрекеттеріне ғана емес, 
сондай-ақ қүқықтық қатынастардьщ басқа салаларында да
қадағалауды жүзеге асырады. Атқарушылық іс жүргізудегі 
бақылаудың қадағалауға қарағанда заңның үстемдігін қамтамасыз 
ету үшін процестік қүралдарының жиынтығын білдіреді, 
атқарушылық өндірістің ішкі жүйесіиде жүзеге асырылатын 
азаматтар мен үйымдардың қүқықтары мен мүдделерін қорғауды 
білдіреді. Атқарушылық әндірісте бақылауды жүзеге асыру кезінде 
салааралық процестік- қүқықтық қүралдар қолданылады.

Бірінші осындай қүрал болып - тиімділігі барған сайын 
маңызды болатын ішкі ведомстволық бақылау жатады. Ішкі 
ведомстволық бақьшаудың рөлін арттыру жаңа мемлекеттік 
қызметтің ресми түрде қалыптасқаидығымен байланысты -
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Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот актілерін 
орыидау департаменті. -

Ішкі ведомстволық бақылау органдары өздерінің өкілеттіктерін 
жүзеге асыруда белгілі бір әкімшілік билікке ие.

Бүгінгі таңда аумақтьщ органдарда сот приставтарыньщ 
қүрамында ведомствоаралық бақылаудың жеткілікті тиімді жүйесі 
қүрылды. Бақылауды қолданыстағы бағынышты жүйе қамтамасыз 
стеді; Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот актілерін 
орындау бөлімі - аға сот орындаушысы - сот приставы.

Атқарушылық өндіріс бойынша бақылаудың екінші нысаны 
больш- атқарушыльщ өндірістің басқа қатысушыларымен 
жүргізілетін бақылау табьшады. Бақылаушы тұлғалар ретінде 
атқару өндірісіне қатысатындар табылады: тараптар (талапкер, 
борышкер), тараптардың өкілдері, мемлекеттік басқару органдары 
жэне жергілікті өзін-өзі басқару органдары.

Д.Х. Валеев-ң атқару ендірісін азаматтық сот ісін жүргізуден 
бөлек қарау және соттарды атқару әрекетін тоқтата түру, тоқтату, 
кейінге қалдыру жэне атқарушылық өндіріске байланысты үқсас 
міндеттерді орындаудан босату принципін заңға енгізу дұрыс болар 
еді деген ұстанымымен келіспеске болмайды.

Сонымен қатар, атқарушылық өндірістің қатысушылары 
тарапынан бақылаудың болуы, жоғарыда айтылған ұсыныстарДы 
жүзеге асыру мүмкіндігін керсетеді.

Бақылаудың бүл түрін екі негізгі пунктке байланыстырсақ 
болады:

1. атқарушылық өндіріске қатысушы адамдар сот 
приставының эрекеттеріне (эрекетсіздігіне) шағьм жасауға құқьшы;

2. мэжбүрлеп орындалуға жататын қатьшастарға қатысты 
туындайтьш эр түрлі мэн- жайларға қатысты атқарушы ендіріске 
қатысатьш тұлғалар ездерінің талап арыздарын беруге құқылы.

Іске қатысушы тұлғалар атқарушылық өндіріс туралы заңның 
16-бабында кезделген жалпы құқықтар мен міндеттерге қосьмша 
арнайы қүқықтар мен міндеттерді орындауға құқылы. Мысалы, сот 
приставтарының эрекеттеріне шағымдану құқығы атқарушылық 
ендіріске қатысушы түлғалардың бақылауының маңызды кепілі 
болып табылады.

Сонымен қатар, егер тараптардың екілдерінде тиісінше 
тіркелген екілеттіктер болған жағдайда, оларда жоғарыда
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керсетілгеи жағдайларға шағым бере алады. Мемлекеттік басқару 
жэне жергілікті өзін-өзі басқару орғандарының атқарушылық 
өндірісіне қатысу мүмкіндігі туралы мэселе қазіргі уақытта 
атқар5шшлық өндіріс туралы заңда толықтай шешілмеген. Алайда, 
егер олар атқарушылық өндіріске қатысушы түлғалар ретінде 
танылса, мемлекеттік басқару жэне жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарыныц тараптары сот орындаушысының әрекеттеріне 
(әрекетсіздігіне) шағым бере алатын қүқықтар мен міндеттерге ие 
болады.

Шағым беру мүмкіндігімен қатар, заңда егер сот орьшдаушысы 
азаматтар мен үйымдарға зиян келтірсе, онда ол Қазақстан 
Реепубликасының азаматтық заңнамасында козделген тэртіппен 
қаралатыны корсетілген. Азаматтық қүқықтың жалпы нормаларына 
сүйене отырып, мүндай жағдайларда мүліктік жауапкершілік 
мемлекетке - Қазақстан Республикасына сеніп тапсырылады. 
Қазақстан Республикасыньщ атынап жауапкер больш сот 
орындаушьшарының органы емес, Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрлігі жэне оның аумақтық органдары (Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексінің 922-бабы) болып 
табылады.

2. Сот орындаушысының әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағьім
жасау

Атқарушылық өндіріс бойынша негізгі қатысушылардың 
күқықтарын қорғаудың бірі - өндіріп алушы мен борышкердің - сот 
орындаушысының эрекеттеріне шағымдану мүмкіндігі болып 
табылады.

Атқарушылық өндіріс туралы заң сот орындаушысының 
эрекетгеріне (эрекетсіздігіне) шағымданудың еоттық жэне согтан 
тыс рәсімдерін реттейді.

Атқару өндірісі туралы заңның 127 бабына сәйкес сот 
орындаушысыиың атқару құжатын орындау эрекетіне 
(эрекетсіздігіне) немесе осындай эрекеттерді агқарудан бас тартуы 
туралы шешімдеріне осы эрекеттер (эрекетсіздіктер) арқылы 
құқықтары бүзылған атқару өндірісінің тараптары, басқа түлғалар 
сотқа жүгіну арқылы шағымдана алады.
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Осы баптың ережелерінің мэніне еүйене отырып, сот 
орыидаушысының қаулыны орындау барысында шығарған 
іпсшімдеріне жэне оның жасаған әрекеттеріне сотқа шағымдану 
м үмкін деп қорытынды жасауға болады.

Жоғарғы сот орындаушысының шешімі, әрекеті (әрекетсіздігі) 
сотқа шағымдануға жатады.

Сот орьшдаушысының әрекетіне жазылған шазғымды сот 
қараудан бас тартқан жағдайда, оның шешіміне тек қана шағым 
(>ергеи адам ғана шағымдана алады.

Мэжбүрлеу шараларын қолдану туралы шешімдер жэне 
айыппүл салу туралы шешімдер сотқа шағымдануға жатады.

Сот орьшдаушыларының, аумақтық органының лауазымды 
адамының шешіміне, оның эрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым 
жасау сот орьшдаушысының немесе өзге де лауазымды адам шешім 
қабылдаған, акт шығарған күннен бастап он күн ішінде сотқа 
інагым беріледі. Шешім қабылдағаны эрекеттер жасау уақыты мен 
орны туралы хабардар етілмеген түлға шешім қабылдағаны, іс- 
орекеті (әрекетсіздігі) туралы білген немесе білуге тиіс болған 
күннен бастап 10 күн ішінде («Сот ісін жүргізу туралы» Заңның 
127-бабы) шағым бере алады.

Бағьш ыстылық бойынша шағымдану.
Атқару өндіріс заңнамасының 127 бабына сәйкес сот 

орындаушысының шешіміне, сондай-ақ оның әрекетіне 
(эрекетсіздігіне) бас сот орындаушысына шағымдануға болады, 
егер ол осы бас сот орындаушысына қараса немесе сот тікелей 
бағынса.

Бас сот орындаушысыный растауы бойынша бекітілген сот 
орындаушысының шешіміне және бас сот орындаушысының, оньщ 
орынбасарының шешіміне немесе эрекеттеріне (эрекетсіздіктеріне 
шағымды Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот 
актілерін орындау департаментіне жіберіледі.

Сот орьшдаушыларьшың аумақтық органының лауазымды 
түлғасының әрекеттеріне (эрекетсіздігіне) шағымды сот 
орындаушьшарының аумақтық органының жоғары түрған 
лауазымды адамына беріледі.

Сот орындаушыларьшың аумақтық органдарының лауазымды 
гүлғалары шешімдер мен эрекеттер эрекетсіздіктерге келіп түскен
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шағымды сот алқасының аумақтық органының жоғары тұрған 
лауазымды тұлғасыиа ол түскен күннен бастап үш күн ішінде 
жібереді.

ІІІағымды берген адам ол бойынша шешім қабылданбай жатып 
оны кері қайтарып ала алады.

Атқарушыяық өндіріс туралы заңның 127-бабына сәйкес сот 
орындаушыларының аумақтық органьшың лауазымды адамының 
шешіміне, оньщ эрекеттеріне (эрекетсіздігіне) шағым жазбаша 
түрде беріледі. Бүл шағымға оны берген адам немесе оньщ өкілі қол 
қоюға тиіс. Өкілдің қолы қойылған шағымға сенімхат немесе 
өкілдің өкілеттігін растайтын басқа құжат қоса берілуі тиіс.

Шағымда көрсетілуі тиіс:
1) сот орындаушыларының аумақтық органының лауазымды 

адамының лауазымы, тегі, аты-жөні, шешімі, эрекеті (эрекетсіздігі), 
іс-әрекеттерін орындаудан бас тартылуы туралы;

2) шағым берген азаматтың , тегі, аты, экесінің атьі, 
түрғылықты жері немесе үйымиьщ атауы, орналасқан жері;

3) сот орындаушьшарьшың аумақтық органьшьщ лауазымды 
адамының шешіміне, оның іс-эрекеттеріне (эрекетсіздігіне) шағым 
жасау негіздері;

4) шағым берген адамның талаптары.
Шағымды берген адам шағымда көрсетілген мэн-жайларды 

растайтын қүжаттарды үсынбауы мүмкін. Егер мүндай қүжаттарды 
табыс ету шағымды қарау үшін маңызды болса, осы шағымды 
қарайтын аумақтық сот орындаушы органның лауазымды адамы 
оларды сүратуға құқылы. Бүл жағдайда шағымды қарау мерзімі 
сүрау салынған күжаттарды тапсырғанға дейін, бірақ 10 күннен 
аспайтын мерзімге дейін тоқтатылады.

Сот орындаушыларының аумақтық органының лауазымды 
адамы шешімді, эрекетті (әрекетсіздікті), эрекеттерден бас тарту 
туралы шағымды қараудан бас тартады, егер:

1. сот орындаушысының атқару санкциясы жэне айыпгіүл 
салу туралы шешіміне

2. шағым беру мерзімін өткізіп алса жэне өтініш беруші 
шағым беру мерзімін қалпына келтіру туралы өтінішті табыс 
етпеғен не мүндай өтініш қабылданбаған жағдайда;

3. Атқару өндірісі заңында кезделген 128-бабында 
белгіленген талаптар орындалмаса;
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4. логиқалық емес мазмұндағы шағымға сот шешім 
қабылдады;

5. осы шағымның мәні сот орындаушыларының аумақтық 
органының лауазымды адамы болып табылмайтын т.үлганың 
шешімі, әрекеті (эрекетсіздігі) болып табылса.

Шағымды қараудан бас тарту туралы шешім шагымды алған 
күннен бастап үш күннен кешікгірмей шьтғарылады жэне ол жоғары
і үрған лауазымды адамға немесе сотқа шағымдалуға жатады.

Бағыныстылық тэртібі бойынша берілген шағымды алған 
күннен бастап 10 күн ішінде шағымды қарауға қүзыретті сот 
орындаушыларының аумақтық оргаиының лауазымды адамы 
қарайдьі.

Сот орьшдаушысының аумақтық органының лауазымды 
адамының шешіміне, іс-әрекетіне (эрекетсіздігіне) келтірілген 
шағымды қабылдау арқьшы сот бағыныштылық тәртібімен берілген 
шағымды қарауды тоқтата түрады.

Атқару өндірісі заңнамасьшьщ 127 бабына сэйкес аумақтық 
органның лауазымды адамының шағым бойынша шешімі бүйрық 
түрінде ресімделеді, онда:

1. шағым бойынша шешім қабылдаған лауазымды тұяғаның 
лауазымы, тегі, аты-жөні;

2. шағым берген азаматтың тегі, аты, әкесінің аты, 
түрғылықты жері немесе үйымньщ атауы, оньщ орналасқан жері;

3. шағымның мэні бойынша кысқаша қорытынды;
4. қабылданған шешімді негіздеу;
5. шағым бойынша қабылданған шешім;
6. шешімғе шағымдану тэртібі туралы мәліметтер.
Шағымды қараудың нэтижелері бойынша аумақтық органның

лауазымды адамы шешімді, іс-әрекеттерді (әрекетсіздікті) заңды 
деп таньш, шағымды қанағаттандырудан бас тартады немесе 
шағымды толық немесе ішінара қанағаттандырады.

Шағым толығымен немесе ішінара қанағаттандырған жағдайда, 
лауазымды түлға мьшадай шешімдердің бірін қабылдайды:

1) шьн-арылған шешімнің барлығын немесе бір белігін күшін 
жою;

2) 2) қабылданған шешімнің күшін жояды жэне лауазымды 
адамға Қазақстан Республикасының заңнамасына сэйкес жаңа 
шешім қабылдауга міндеттейді;
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3) Қаулының күшін жою жэне жаңа шешім қабылдау;
4) әрекеттерді (әрекетсіздікті), осындай эрекетгер жасаудан 

бас тартуын заңсыз деп тануға жэне жасалған бұзушылыктарды 
жоюға бағытгалған шараларды жасауға міндетгі.

Шағымды қарау негізінде қабылданған шешім сот 
орындаушыларының аумақтық органының лауазымды тұлғасыиа, 
орындаудың басқа мерзімі көзделмеген жағдайды қоспағанда, ол 
келіп түскен күннен бастап он күн ішінде орындалуға жатады.

Шағымдарды қарайтын аумақтық органның лауазымды адамы 
сот орындаушыларының аумақтық органыиың лауазымды 
түлғасының эрекеттерін (әрекетсіздіктерін), осындай әрекеттер 
жасаудан бас тартуын заңсыз деп тануға, тэртіптік жэне басқа 
жауапкершілікке тарту туралы шаралар қабылдауға қүқылы.

Шағымды қарау нэтижелері бойынша қабылданған қаулының 
көшірмесі шағым берген адамға осы шешім қабылданған күннен 
бастап үш күннен кешіктірілмей жіберіледі.

Сот тәртібі арқылы шағымдану. Атқарушылық іс жүргізу 
заңының 127 бабына сэйкес сот орындаушыларының аумақтық 
органының лауазымды адамының шешімі, атқарушылық қүжатты 
орындау бойынша оның іс-әрекеттері (әрекетсіздігі) жалпы 
юрнсдикңиядағы сотқа (сот орындаушысы қызмет жасайтын 
аудандағы) шағым жасалуы мүмкін.

Сот орындаушыларын ың аумақтық органының лауазымды 
адамының, оның іс-эрекеттерінің (эрекетсіздігінің), шешіміне 
шағым жалпы юрисдикңия сотына келесі жағдайларда беріледі:

1) сот шыгарған атқару қүжатын орындау
2) Атқарушы қүжаттарда жэне атқарушылық іс жүргізу 

заңының 9 бабында көрсетілгеи талаптарды заңды түлғаны қүрмай 
кэсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын үйымдарға немесе азаматқа 
қатысты жүзеге асыру;

3) сот орындаушысы атқарушылық іс жүргізу заңының 56 
бабына сүйене отырып қаулы шығарса, егер борышкер заңды түлға 
қүрмай-ақ кэсіпкерлік қызметпен айналысатын үйым иемесе азамат 
болса жэне оның кәсіпкерлік қызметіне байланысты атқарушылық 
іс қозғалса;

4) Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу 
заңнамасында белгіленген өзге жағдайларда.
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Осылайша, сот орьгадаушысьшың эрекеттеріне (эрекетсіздігіне) 
шагымдарды қарау жалны юрисдикция соттары арасында бөлінеді.

Егер қысқаша атқарушылық өндірісте жалпы юрисдикция 
сотының атқару парағы бойынша бірнеше атқару өндірістері 
біріктірілсе, сот орындаушысыньщ атқарушылық парағындағы 
орекеттерді орындауьша байланысты эрекетіне шағым жалпы 
юрисдикция сотында қаралады.

Алайда, атқарушылық іс жүргізу туралы заңда мұндай 
шағымдарды қарастыру тэртібін белгілемейді. Атқарушыльгқ іс 
жүргізу туралы заңда кем дегенде сот приставтарьшың эрекеттеріне 
келген шағымдарды қарау бойьшша сот ісін жүргізу туралы ақпарат 
болуы керек деп саналады.

Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 127 бабьшда тек қана 
арыздардың сот арқылы қарау тәртібі осы заңнаМадағы 
ерекшеліктерді ескере отырып ҚР іс жүрғізу заңнамасымен 
жүргізіледі делінген.

Сондықтан іс жүргізу эрекеттеріне (эрекетсіздігіне), сот 
прнставтарының шешімдеріне жэне аумақтық эділет 
басқармасының басқа да лауазымды түлғаларына шағымдарды 
қараудың рәсімдік тәртібін анықтау үшін тиісті процестік заңнамаға 
сілтеме жасау жэне ҚР Азаматтық іс- жүргізу кодексінің мазмүнын 
талдау қажет.

Бүрын ҚазССР Азаматтьщ кодексі қолданыста болған кезде, 
бүл процестік істерді қараудың рэсімдік тэртібі мэселесінің 
шешілуінің эртүрлі нүсқалары ғылыми әдебиетге көрсетілген 
болатьш. Мысалы, Т.К. Андрееваның пікірінше, жалпы юрисдикция 
сотында сот приставтарының іс-эрекетгеріне шағымдарды қарау 
тэртібі ҚР Азаматтық іс- жүргізу кодексінің ережелерін сақгай 
отьфып жүзеге асырылады.

Екінші жағынан, В.В. Ярков, керісінше, РСФСР Азаматтық іс 
жүргізу кодексінің 42 тарауьшьщ 428-бабын қолдануға (Қазақстан 
Республикасыньщ Азаматгық іс жүргізу кодексінің 19- тарауына 
үқсас емес) жол бермеу керек екенін айтты. Себебі оның ойынша 
сот орындаушыларыньщ іс-эрекеттеріне шағымдарды басқа да 
мемлекеттік органдар мен лауазымды түлғалардың әрекеттеріне 
келген шағымдарды қараған тэртіп бойынша қаралуы тиіс «Жеке 
жэне заңды түлғалардың өтініштерін қарау тэртібі туралы» 
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 221-III
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Заңымен (01.01.2016 ж. өзгертулерімен жэне толықтыруларымен) 
жэне Қазақстан Республикасыньщ Азаматтық іс жүргізу кодексінің 
29-тарауымен реттеледі.

Қазіргі кезде қолданыстағы азаматтық іс жүргізу заңнамасының 
250 бабына сәйкес сот приставтарының іс-эрекеттеріне 
(эрекетсіздігіне) шағымдар қаралады. Осындай істердің мемлекеттік 
заңыпың сипаты анық болғандықтан, Қазақстан Республикасы 
Азаматтық іс жүргізу кодексінің 29-бабына сэйкес, бүл заңда 
тікелей көрсетілмеген.

Сот орындаушысы- мемлекеттік қызметкер (атқарушылық іс 
жүргізу туралы заңның 130 бабы бойыніиа), ал сот 
орындаушыларының аумақтық органы мемлекеттік қызмет болып 
табылады. Демек, оларға «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы қолданылады. Жалпы юрисдикңиядағы 
сотта, қоғамдық-қүқықтық қатынастардан туындайтын істерді қарау 
тэртібінде дау-дамай туралы , шешімдерді, мемлекеттік 
органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, лауазымды 
түлгалардың, мемлекеттік қызметшілердің іс-эрекеттерін 
(эрекетсіздігі) қарауға болады (Қазақстан Республикасы Азаматтьщ 
іс жүргізу кодексінің 29-тара)гы).

Қазақстан Республикасы Азаматтык іс жүргізу кодексінің 250 
бабы бойынша сот тэртібімен сот орындаушысының іе-эрекеттеріне 
(эрекетсіздігіне) шағымдануды қарау бойынша кейбір 
ерекшеліктері бар:

1. Осылайша, сот шешімін орындау, мемлекеттік немесе басқа 
органньщ жарлығын орындау бойынша сот орындаушысының 
әрекетіне (эрекетсэздігіне) шазғым беруге немесе шағым беруден бас 
тартуға өндіріп алушы, борышкер, сондай- ақ олардың өкілдері 
(өкілеттіктері болған жағдайда) қүқылы. Шағым беру қүқығы 
өндіріп алушы немесе борышкер окілінің ерекше өкілеттіғі болып 
табылады (атқару өндірісі туралы заңның 19-бабы). Сонымен қатар, 
атқарушылық өндірістің қатысушысы болып табылмайтын адам, 
егер мүндай эрекеттер өтініш берушінің күқықтары мен заңды 
мүдделерін бүзады деп есептесе, ол сотта сот орындаушысының 
әрекеттеріне шағымдана алады.

2. Соттылық ережелеріне сэйкес шағымды сот орындаушысы 
өзінің қызметін атқаратын аудандағы сотқы береді.
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3. Шағым әрекет жасалганнан (осы әрекетті жасаудан бас
тартқаннан) немесе өндіріп алушыға, борышкерге сот
орындаушысыныд іс-эрекет жасау уақыты мен орны туралы 
хабарланбаған болса, ол туралы оларға белғілі болған күннен бастап 
кейінгі 10 күн ішінде беріледі

4. Сот орындаушысының әрекеттеріне шағым сот
отьфысында қаралады.

5. Өндіріп алушы, борышкер жэне сот орындаушысы сот 
отырысының уақыты мен орны туралы хабардар етілуге тиіс, бірақ 
олардың келмеуі шағымды шешу үшін кедергі болып табылмайды.

6. Шағымды қарау нэтнжесінде сот шешімі қабьшданды. 
Жоғарғы сот орындаушысының сот орындаупп>ісьша шағымданудан 
бас тарту туралы қаулысына, арызды қарау нэтнжелері бойынша 
жеке шағым беруге жататын үйғарым шықса, шағымданудан басқа 
жағдайларда. Дегенмен, бүл сот приставтарының аумақтьвқ 
органдарыньщ лауазымды түлғаларының іс-эрекеттеріне 
шағымдану тэртібі туралы мәселенің бір жағы ғана.

3. Бүзылған күқы қіарды  қорғау жөнінде талап қою тәртібі

Жеке жэне заңды түлғалар талап қою арызын беру арқылы 
соттарда өз қүқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға қүқылы. Бүл 
қорғау әдісі эмбебап болып табылады, өйткені мүнда субъективті 
иүрам элдеқайда кең. Сст шешімін немесе басқа юрисдикңия актісін 
орындау кезінде сотқа талап қою тек ©ндіріп алушы мен 
борышкердің қүқығы і’ана емес, сондай-ақ атқару ісіне тікелей 
қатыспаған өзге де адамдар бере алады.

Әдетгегідей, сот шешімін орындау кезінде немесе басқа 
горисдикция актісін орындау кезінде жасалған талаптарды екі топқа 
болуте болады:

атқарушылық іс жүргізу процесіне қатысушы адамдардьщ 
галаптары жэне атқарушылық іс жүргізуде қатыспайтын 
адамдардың талаптары.

Өндіріп алушы, борышкер, тараптардың өкілдері, прокурор, 
мемлекеттік басқару жэне жергілікті озін-езі басқару органдары 
сияқты атқарушылық іс жүргізуі-е қатысушы адамдар мынадай 
галаптарды:
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сот орындаушысының заңсыз әрекеттерінен келтірілген 
запалды өтеу туралы талап;

борышкерден өндірілу керек соманың ендірілмеуі 
салдарынан келген зиянды үйымнан өндіру туралы талап арыз

басқа адамның ақшаларын пайдаланғаны үшін
айыппүлдарды өндіріп алу туралы талап;

борышқорға тиесілі мүлікті иеліктен шығару бойынша 
мэмілелерді тану туралы талап жарамсыз;

берешектерді төлеуден босату туралы талап;
Баламен қарым-қатынаста кедергілерді жою жөніндегі іс-

эрекет;
Іздестіруге кеткен шығындарды өтеу туралы талап; 
сауда- саттықгы жарамсыз деп тану туралы талап.

Өз кезегінде, атқарушылық іс жүргізуге қатыспайтын адамдар: 
сот орындаушысының заңсыз әрекеттерінен келтірілген 

залалды отеу туралы талап;
мүлікті қамтамасыз етуден босатуға жэне түгендеуден 

шығару туралы талап;
кінэлі адамға қарсы жүмысқа қайта қабылдау туралы атқару 

қүжатын орындамағаны үшін сотқа жүгіну арқылы талап арыз беруі
Бүл талаптардың тізімі толық емес, өйткені атқарушылық іс 

жүргізудегі қорғау қүралдары түрақгы түрде дамып келеді, 
сондықтан біз олардың ең маңыздыларын қарастырамыз.

Сот приставының заңсыз эрекеттерінен келтірілген залалды 
өтеу туралы талап.

Сот орындаушысының эрекетінен зиян келсе ол міндетті түрде 
жауапкершілік тудырады. Сондықтан, бұл сүрақгы жалпы түрде 
қамту керек.

Азаматтық құқық ғылымында келтіретін зиянды кез келген 
жеке немесе мүліктік игіліктің қүнсыздануы деп түсіндіреді. 
Жоғарыда келтірілғен зиянның жалпы түжырымдамасынан зиян 
келтірудің (жеке немесе мүліктік пайдасының төмендеуі) сапалы 
салдары көрінеді.

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде зиян 
мүліктік зиян мен моральдық зиян болып екіге белінеді. И.Н. 
Поляков мүліктік зиянның тұжырымдамасыи былай мүліктік зиян 
жәбірленушіде нақты келтірілген зиянның пайда болуымен, оның
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(Міеиарланған кіріс алу мүмкіндігінен айырумен немесе 
жобірленушіге кез-келген қосымпіа материалдык шығьшдарды
i үгызумен пайда болады деп түсіндіреді. Мүлік сипатьшьщ 
ік і.шдай салдары атқарушылық іс жүргізу барысында туындауы да 
му.мкін.

Моральдық зиян - бүл азаматқа заңға сэйкес немесе заңнан тыс 
муліктік емес игіліктерден (өмірі, денсаулығы, адамньщ жеке 
Гшсыньщ қадір-қасиеті, жеке өміріне қолсүгылмаушылық пен 
отбасылық қүпиясы және т.б) немесе оның жеке мүліктік емес 
күқықтарын бүз)'' арқылы (атын қолдану, авторлық құқық жэне 
бисқа да мүліктік емес қүқықтар) немесе азаматтардың мүліктік 
иуқықтарын бүзу арқьшы туындайтын моральдық немесе 
физнкалық зардаптар.

Сот орындаушысының азаматқа жэне үйымға келтірілген 
іалалын ажырату қажет екендігін атап өткен жен. Сот 
орындаушысы азаматқа оның денсаулығына зиян келтіру, сондай-ақ
ii іаматтың мүлкіне зиян келтіру жлдары арқылы зиян келтіре алады. 
Ү йымдарға мүліктік зияи келтірілуі мүмкін. Бүл: жағдайда тек қана 
талапкер мен борьшікер ғана емес, сот приставы: зиян келтірген кез- 
колген азаматтар мен үйымдар талапкер ретінде эрекет ете алады.

Бүл жағдайда ведомстволықтың жалпы ережесі қолдавылады: 
огер талапкер азамат болса, онда дау жалны юрисдикңия сотында 
қаралады, ал егер заңды түлға немесе азамат жеке кэсіпкер болса, 
оида мамандандырылған сотта қаралады.

Сот орындаушысьшың заңсыз іс-әрекеттерінен келтірілген 
іияпды өтеу туралы талап қоюда талапкер ретінде Қазақстан 
Республикасы қатысады.

Бүл сот нриставы мемлекеттік қызметтегі лауазымды түлға 
Һолуымен байланысты (атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 1- 
бабы 5-тармағы) сот приставтарының мемлекетгік сот 
орындаушыларына қатысты қызметі мемлекеттік қызмет жэне оны 
қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге 
асырылады.

Бүл жағдайда мемлекеттің мүліктік жауапкершілігін ретгейтін 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің жалпы 
срежелеріие сілтеме жасау қажет.

ҚР-ң Азаматтық кодексінің 113 бабына сэйкес мемлекеттік 
о|)гандардың заңсыз эрекеттері (эрекетсіздігі) нәтижесінде азаматқа
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немесе заңды түлғаға келтірілген шығындар Қазақстан 
Республикасының атынан өтелуге жатады.

Талап арыз ҚР-ң Азаматтық іс-жүргізу кодексінің 148-149 
баптарында көрсетілген ережелерге сәйкес толтырылуы керек.

Азаматгар мен ұйымдардьщ қүқықтарын атқару өндірісінде 
қорғаудьщ тағы бір маңызды құралы - мүлікті тыйым салудан 
босатуға жэне түгендеуден шығару туралы талап қою мүмкіндігі.

Өтеуге жататын мүліктің иелігімен байланысты даулар 
туындаған кезде, мүдделі азаматтар мен үйымдар жылжымайтын 
мүлікті қамтамасыз етуден босатуға немесе түғендеуден шығару 
туралы талап қоюға сотқа жүгінуғе қүқылы (сот орындаушысы 
туралы заңның 67-бабы).

Сонымен бірғе, сот орындаушысы тыйым салынған мүліктің 
озіне тиесілі екенін мэлімдейтін атқару ісіне қатыспайтын 
түлғаның өтінішін алғаннан кейін егер осы мүлікке қаіъісты 
ешқандай дау туындамаса, осы мүлікті тыйым салудан босата 
алатынын ескеру қажет.

Мүлікке тыйым салудан босатуға және түгендеуден шығару 
туралы дауларды дүрыс жэне уақтылы қарау мемлекет мүдделерін, 
азаматтар мен үйымдардың мүліктік қүқықгарын барынша толық 
қорғауға ықпал етеді.

Мүндай даулар болуы мүмкін:
Біріншіден өндіріп алушының сот орындауніысына берген 

мүліктік арызы бойынша шыққан атқарушылық іс қозғау туралы 
қаулы шығарумен бір мезгілде мүлікке тыйым салу.

Екіншіден борышкердің мүлкіне тыйым салу жэне оның іске 
асу мақсатында өндіріп алу арызымен келу.

Мүлікке тыйым салу туралы талаптардың юрисдикциясы 
субъективгі қүраммен анықталады. Егер тараптардың біреуі азамат 
болса, онда дау жалпы юрисдикция сотында, ал қалғаи барлық 
жағдайларда - мамандандырылған сотқа қаралуы тиіс.

Мүлікке тыйым салудан босату туралы дау талап арыз сот ісінің 
жалпы ережелеріне сәйкес шешіледі. Осылайша, талап етілген 
шағымдану мәлімдемесі Қазақстан Республикасы Азаматтық іс 
жүрғізу кодексінің 148-149-баптарының талаптарына сәйкес келу 
керек.

КСРО Жоғарғы Сотьщың 1978 жылғы 31 наурыздағы № 4 
«Соттардың мүлікті қамтамасыз ету туралы істёрді қарауьюда
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мгщаманы қолдану туралы» қаулысыньщ 7-тармағьша сәйкес 
(30.11.1990 ж. өзгертілді). Осындай талап арыздарға мүлікке тыйым 
салу (түгендеу) туралы актінің көшірмесі, үкімнің көшірмесі, басқа 
к,арардың шешімдері, талапкердің талабын растайтын өзге де 
қүжаттар (сыйға тарту, сатып алу- сату келісім шарты, чек, 
исксельдер жэне т.б.). қоса беріпуге тиіс.

Борышкерге тиесілі емес мүлікке тыйым салудан босату туралы 
галаптарды меншік иелері бере алады.

Бүл жағдайда, жауапкер мүлікке тыйым салудан босату туралы 
талап арыз беру барысында өзі бір мезгілде өндіріп алушы жэне 
(іорышкер болыи табылатыны, ал егер мүлікті қамтамасыз ету 
мүлікті тэркілеуге байланысты жүзеге асса, жауапкер ретінде талап 
арызда корсетілігендей сотталушы мен тиісті қаржы органын 
гартатыны осы жағдайдың ерекшелігі болып табьшады. Егер тыйым 
салынған мүлік сатылып кетсе, талап арыз осы мүлік сатылған 
адамдарға қарсы беріледі. Аталған адамдарды сот отырысының 
уақыты мен орны туралы хабардар етілуі тиіс.

Қолданыстағы заңда прокурордьщ мүлікке тыйым салудан 
босатуға байланысты істерде міндетті қатысуын қарастырмайды, 
сонда да кепшілік жағдайларда соттарда бүл істер прокурордьщ 
қатысуымен қарапады.

Егер талап тек осы соттың қызметіне ғана емес мүлікке қатысты 
жасалған жағдайда, бүл мэн-жайлар талап арызды кабылдаудан бас 
тартуға негіздеме болып табьшмайтьшдығын ескеру қажет, себебі 
і<,азақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінің 148- 
(іабына сэйкес талапкер бірнеше талаптарды бір талап арызға 
біріктіруге қүқылы.

Сонымен қатар, мүлікке тыйым салудан босату туралы талапта 
талап қоюдың жалпы мерзімі үш жыл ережесі қолданылады. 
(Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 178-бабы). 
Дегенмен, бүзылған қүқықгы қорғау туралы талаптың мерзімінің 
аяқталуына қарамастан сотгың қарауына жатады, себебі талап қою 
мерзімі сот арқылы тек қана тараптардың дауға байланысты сот 
шешімі шьщпай жатып берілген арыздарымен қаралады. Бүл 
жағдайда, тарантардың дауға байланысты арыздарында талап 
қоюдың мерзімдерін қолдану іуралы кәрсетілсе, бүл соттың 
олардың талаптарын қанағаттандырудан бас тарту туралы 
шешімінің негізі болып табыла алады.



Талапкердің талаптарью қарау кезінде сот мүлікке тыйым салу 
барысында атқарушылық іс жүргізу заңының талаптары 
сақталғанын тексереді. Атап айтқанда, борышқордың мүлкін 
қамауға алу борышқорға атқарушылық іс қозғау туралы қаулы 
берілгеннен кейінгі күннен бастап бір айдан кешіктірілмей, ал 
қажет болған жағдайда, оны берген күнмен бір мезгілде 
тағайындалады. Борышкердің мүлкіне тыйым салу мүлікгі 
инвентаризациялаудан, оған билік етуге тыйым салу туралы 
деклараңиядан жэне қажет болған жағдайда мүлікті пайдалану 
қүқығын, оны алып қоюды немесе сақгауға тапсыруды шектеуден 
тұрады.

Іс жүзінде мүлікті тыйым салу актісінде актіге енгізілген 
объектілердің айырым белгілері (салмақ, өлшем, тозу дэрежесі жэне 
т.б.), сондай-ақ эр объектінің жеке-жеке бағасы және барлық мүлік 
қүндылығы көрсетілмеуі мүмкін. Осындай ақпаратгың болмауы 
мүлікті ауыстыруды тудыруы мүмкін, ол мүлікті қамтамасыз ету 
туралы тапаптарды қарастыруда қиындық тудырады.

Егер тізімде барлық мүліктің, оның ішінде борышкер меи басқа 
да түлғалардың меншігіндеғі мүліктер тізімі көрсетілмегені 
анықталса, талап қою қанағаттандыруға жата ма, егер жататын 
болса, сот орындаушысы қанша мелшерде тізімде көрсетілмеген 
мүліктерді бағалау бойьшша акт жасайтыны туралы мәселені шешу 
керек.

Осы санаттағы істерді қараған кезде соттар мүқият талапкер 
тыйым салыиуы керек мүліктің иесі болып табылатыиып, осы 
мүлікке заң немесе келісім бойынша иелік ететінін, къілмыстық 
жолмен алынған қаражатқа алынған мүлік болып сот үкімімен 
танылмағанын, сондай-ақ мэн-жайлар талапкермен айтылған 
фактілерге қатыстьшығын, үқсастығын тексереді.

Осы жағдайға байланысты керек болған жағдайларда 
қысмыстық істерді талап ету, заттарды тексеруді жүзеге асыру , 
тіркеу куәліктерді зерттеу, заттарға төлқұжаттар, тауарларды 
несиеге сатьш алу туралы күжаттар жэне т.б қүжаттар сүралуы 
мүмкін.

Іс бойьюша жиналған дэлелдемелерді біріктіру жэне тапап 
қоюды қанағаттандыру мүмкіндіғін шешу туралы мэселелерін 
қараған кезде Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу 
кодексінің 64-67 бабын, мүліктің жекелеген түрлеріне меншік
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қүқығын тану үіпін тек қана белгілі бір әдістерімен ғана растауға 
(н)латынын басшылыққа. алу керек.

Мүндай дәлелдер болмаған жағдайда, талап 
қанағаттандырылмайды. Бүл жағдайда дәлелдеудің маңызды 
қүралдары : заттарды сатып алу туралы құжаттар (келісімшарттар, 
чектер, шот-фактуралар, техникалық төлқұжаттар жэне т.б.), 
салымдар туралы мәліметтер, некеғе түру туралы куәліктің 
ісошірмесі жэне т.б. болып табылады.

Мүлікке тыйым салудан босату туралы талапты 
қанағаттандырған кезде, сот өзінің шешімінде, талалкерге тиесілі 
иақты қай мүлікке тыйым салынғанын жэне қай дәлелдемеге, 
қүжатқа сүйене отырып босатылғаньш көрсету керек. Бүл талапты 
орындамау шешім қабылдауды қиындатады. Мысалға, соттар жиі 
иақты меншік тізімін емес, жалпы соманы көрсетеді.

Егер тыйым салудан босатылуға жататын мүлік сатылса, сот 
мақты мүмкіндіктері бар болған жағдайда, талапкердің келісімімен 
сол түрдегі эквивалентгі мүлікті беру туралы: шешім қабылдауы 
мүмкін, ал егер бүл мүмкін болмаса - оны сатудан түскеи ақшаны 
төлеу туралы ше:(ігім шығарады.

Мүлікке тыйым салудан бас тарту туралы талап қою бойынша 
шешімнің күшіне енгеннен кейін, сот мүлікке тыйым салу бойынша 
жүргізілген атқарушылық іс жүргізудің тоқтатыла түруын жоюы 
тиіс.

4. Сот шешімін орындауды бүру

Атқарушылық іс жүргізуде орындауды бүру институты бар, 
дегенмен, ол атқарушылық іс жүргізу туралы заңда тиісті 
иормативтік анықтамаға ие болмады. Қазіргі уақытта Қазақстан 
Республикасы Азаматтық іс жүргізу кодексінің 247-бабьшың 
срежелерін қолдану қажет.

Орындауды бүру - бүл азаматтық іс жүргізу заңнамасымен 
реттелетін, комплекстііс институт больш табылатын, борышкер- 
жауапкер түлғаны қорғау шаралары.

Заңды күшіне енген, толық немесе бір бөлігінде орындалған 
бірінші сатыдағы сот шешімінің, апелляциялық жэне кассаңиялық 
сатылардағы сот қаулысының күші жойылған жэне сот талап 
қоюдан толық немесе оның бір болігінен бас тарту тураны жаңа
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шешім шығарған жағдайда талап коюшыдан күші жойылған шешім 
бойынша ол алғанның барлығы өндіріп алынады (шешімнің 
орындалуын бұру). (Қазақстан Республикасы Азаматтьге; іс жүргізу 
кодексінің 247-бап)

Істі қайта қарауға жіберілғен сот немесе судья ез бастамасы 
бойьшша орындауды қайта қарау туралы мәселені қарастырып, оны 
жаңадан шыгарылған шешімге немесе іс жүргізуді аяқтауға шешім 
қабылдауға тиіс.

Егер істі қараған сот немесе судья жойылған үкімді орындау 
кезінде кайта қарау туралы мәселені шешпесе, жауапкер сот 
белгілеген мерзім ішінде сотқа немесе судьяға орындаушьшықты 
бүру туралы өтініш беруге қүқылы. Бүл өтініш сот отырысында 
қарастырылады. Іске қатысушы адамдар отырыстың уақыты мен 
орны туралы хабардар етіледі, алайда олардың келмеуі сотқа 
қойылған мәселені шешуге кедергі болмайды.

Соттың немесе судьяньщ үйғарымына орындауды бүру мәселесі 
бойынша жеке шағым немесе наразылық келтірілуі мүмкін.

Шешімнің орындалуын бүру туралы мәселе тек бірінші 
сатьщағы сотпен ғана емес, сондай-ақ апелляңиялық немесе 
кассаңиялық сатыдағы сотпен шешілуі мүмкін.

Істі қараупіы сот (аппеляңиялық шағым, кассаңиялық өтініш, 
наразылық бойынша) егер ол өзінің шешімі бойынша дауды 
түпкілікті шешсе, іс бойьюша өндірісті тоқтатса немесе талапты 
қараусыз қалдырса, шешімді орындауды бүру туралы мәселені 
шешуге міндетті немесе оны шешу үшін бірінші сатыдағы сотқа 
жібереді.

Еғер жоғары түрған соттың қаулысында орындауды бүру 
туралы ешқандай нүсқаулар болмаса, жауапкер бірінші сатыдағы 
сотқа өтініш жасауға құқылы, сот өтінішті осы Қазақстан 
Республикасы Азаматтық іс жүргізу кодексінің 247-бабында 
көзделген ережелер бойынша тексереді жэне шешеді.

Кассаңиялық тэртіп бойьшша шешімді еңбек қатынастарынан 
туындаған талаптар бойьшша ақшаны өндіру туралы, автөрлық 
қүқықгы пайдаланғаны үшін, автөрлық куэлік берілген жаңа 
ашылуларға, өнертабысқа сыйақы алу туралы, куэлік берілген 
раңионализаторлық үсыныс жэне өиеркэсіптік үлгі, алимент 
өндіріп алу туралы, жарақаттанған немесе денсаулыққа зиян 
келтірген зиянды өтеу туралы,сондай-ақ асыра:ушының қайтыс
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болуы, егер күшін жойған шешім талапкердің жалған ақпаратына 
немесе ол берген жалган күжаттарға негізделсе, орындауды бұруға 
рұқсат беріледі. Шешімді орындауды бұру туралы мэселені егер ол 
кассациялық немесе аппеляциялық сатыда озгертілсе, күшін жойса 
немесе мүлдем қаралмаса, онда ол іс бірінші сатыдағы сотта күшін 
жойған немесе өзгертілген сот актісін орындау орны бойынша 
немесе істі күшін жойған, тұзетілген сот актісін шығарған бірінші 
сатыдағы сотқа қарау орны бойынша жүргізеді.

О.Цыбевская жэне Н. Громов қадағалау тэртібінде және 
жаңадан ашылған мэн- жайлар бойынша шешімнің күшін жою мен 
жаңадан ашылған мән-жайларға жэне қадағалау тәртібіне 
байланысты шешімнің орындалуын бүру бірдей еместіғін атап өтті.

Сондықтан жоғары да керсетілген авторлар талапкерке іске 
байланысты дұрыс шешім шығаруға жол бермейтін мэн-жайлар 
немесе актінің күшін жою фактісі белгілі болса, сондай- ақ талахжер 
осындай ақпараттарды соттан жасыру арқылы сот дұрыс емес 
птепгім шығарса немесе талапкер арқылы кез келген заңға қайшы 
эрекет жасалған жағдайларда шешімді орындауды бүру мүмкіндігін 
енгізуді үсынды.

Атқарушылық іс бойынша жауапкерніілік шараларының өзіндік 
қасиеттері мен ерекшеліктері қазіргі заманғы атқарушы ендіріс тек 
тәуелсіз процедуралық қүқық саласы ғана емес, сонымен қатар 
атқарушылық іс жүрғізудегі қатысушыларды, ал кейбір 
жағдайларда атқарушьшық іс жүрғізуге қатыспайтын түпғаларды 
заң бойынша оларға жүктелген құқықтық процедзфалық 
міндеттемелерді тиісті түрде орындаута ынталандыратьш,
процедуралық жауапкершіліктің арнайы әзірленген жүйесі бар 
деген қорытьшдыға келтіреді.
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2 бөлім: ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ

1. 03ІН-ОЗІ қадагалайтын сұрақтар:
1. Атқарушылык іс бойынша қатысушьшардың құқықтарын 

қорғау қалай жүзеге асырылады?
2. «Қадағалау» жэне «бақылау» ұғымдарының арасындағы 

айырмашьшықты анықтаңыз.
3. Қадағалаудың қандай жеке проңедуралық нысандарын 

атқарушылық іс бойынша бөліп қарастыруға болады?
4. «Сот қадағалау» анықтамасын беріңіз.
5. ІІрокурордың атқарушылық істі қарауға қатысуына қандай 

себеп бар?
6. Сот приставтарының эрекеттеріне шағымданудың жалпы 

ережелерін көрсетіңіз.
7. бағыныстылық тэртібімен берілетін шағымның мазмұнын 

ашыңыз.
8. Өндіріп алушы, борышкер, тараптардың өкілдері, прокурор, 

мемлекетгік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару сияқты 
атқарушылық іс жүргізуге қатысатын түлғалар атқарушылық 
өндірісте қандай талап арыздар бере алады?

9. Талаптардың осы түрлерінің тізімі толық болып табылады
ма?

2. КАЗУСТАР:

Казус 1.
«Тыныс» АҚ сотқа сот орындаушысының атқару санкциясын 

өтеу туралы шешімі бойынша сот орындаушысына атқару парағы 
бойынша арыз берушіден қарызды өз еркімен төлеуді сүрамағаны 
үшін шағымданды. Атқарушылық іс жүргізуді қозғағанннан кейін 
сот орындаушысы атқарушы құжаттың ерікті түрде орындалуы 
үшін белгіленген тэртіппен борышкерді ескертусіз, атқару 
санкциясының он пайызын өндіру туралы қаулы қабылдады.

Казусқа сұраңтар:
Сот орындаушысының әрекеті заңды ма?
Шағым қанағаттандыруға жата ма?



Казус 2.
Сот орындаушысы 10.06.2014 жылғы шешімімен борышкерге

16.06.2014 жылға дейін өндіріп алушыға соттың атқару парағына 
сойкес өндіріп алуға жататын соманы өз еркімен төлеуін усынды. 
Ьорышкер еріісгі түрде сот орындаушысының бұйрығын 
орындамағандықтан, соңғы 17.09.2014 ж. борышкерден өндіру 
туралы атқару санкңиясьш қаулы шығарды. Өндіріп алушы сот 
орындаушысының қаулысына екі айлық мерзімге экімшілік 
жауапкершілікке тартылғандығьша сілтеме жасай отырып, сотқа 
шағымданды. Қазақстан Республикасының Әкімшілік кодексіне 
сойкес, әкімшшік кұқық бұзушылық жасаған күинен бастап екі ай 
откеннен кейін борышкер экімшілік жауапкершілікке тартылмайды. 
Бұл мерзімді сот орындаушысы өткізіп алды.

Казусқа сүрақтар:
Сот орындаушысы борышқордан атқарушылық санкңия 

бойынша өндіріп алу туралы шара қолдануға құқылы болды ма?
Арыз қанағаттандыруға жата ма?

Казус 3.
Атқарушы құжатқа сәйкес, борышқордан «Қанағат» АҚ-дан 

«Стройсервис» ЖШС пайдасына 655 мың теңғе қайтарылуы тиіс 
болатын. Сот орындаушысы 515 мьщ теңге сомасына борышкердің 
мүлкін сатты, осы сомадан атқарушылық санкңиясынан 100 850 
теңге ұстап қалды, 554,150 теңгені өндіріп алушьвға төледі. Өтініш 
беруші сот орындаушысьшың эрекеттеріне шағымданады, себебі 
атқарушылық санкңия тек қана талапты толықгай қанағаттандырып 
болғанннан кейін ғана күші жойылады.

Казусца сұрақтар:
Арыз қанағаттандыруға жата ма?
Қандай тәртіпте атқарушылық санкңия орындалады?

Кахус 4.
«Алматыкритап» акңионерлік қоғамынан «Аквариус» ЖШС 

пайдасына әндіріп алу туралы сот орындаушысының шешімін 
орындау сатысында аудандық сот өндіріп алушы мен борьпнкер 
арасындағы аудандық соттың қаулысымен істі келісіммен бекітті. 
Сот атқарушылық іс жүргізуді тоқтатқаннан кейін жэне сот 
орындаушысы оны тоқтатқаннан кейін, ол атқарушылық санкңия
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туралы қаулыньщ орьшдалуьш қамтамасыз ету бойынша жеке 
атқарушылық іс қозғады және борышқордан атқару санкциясын 
сақтауды қамтамасыз етті. Борышкер сот орындаушысының іс- 
әрекеттеріне дэл сол сотқа сот орындаушысы атқарушы өндірісті 
тоқтатқаннан кейін атқарушылық санкцияны жүргізудің мумкін 
еместігін атап өтіп шағымданды.

Казусқа сұрақтар:
Сот қандай шешім қабылдайды? Сот орындаушысының әрекеті 

заңды ма?

Казус 5.
«Полиграф» АҚ (өндіріп алушы) аудандық согқа ҚР Әділет 

Министрлііінен басқа өндіріп алушыға тиесілі ақшаның сот 
орындаушыларының аумақтық бөлімшелерінің ұзақ мерзімді 
ұстауына байланысты басқа адамдардың ақшасын пайдаланғаны 
үшін пайыз өндіру туралы арызданды,

Казусца сүрацтар:
Арыз қанағаттандырьшуға жатады ма? Сот орындаушысының 

ақша қаражатын өндіріп алушыдан ұзақ мерзім ұстап тұрған 
әрекеті заңцы ма?

Казус 6.
Кәсіпорын -борышқор сотқа сот орындаушысыньщ 

атқарушылық санкцияны орьшдау бойынша іс-эрекеттеріне 
арызданып жүгінді. Іске мүдделі тұлға, кімнің эректтері 
шағымданған арызда Астана қаласының Есіл аудандақ соттың 
орындаушысы көрсетілген. Сот істі арызданушымен жэне аталған 
мүдделі тұлғаның қатысуымен қарады.

Казусқа сүрақтар:
Соттың эрекеті заңды ма? Бүл іс бойынша қандай түлғалар 

тартылуы тиіс еді? Сот орындаушысының іс-эрекеттеріне 
наразылық білдіру туралы қаралып жатқан істе мүдделі тұлға 
ретінде кім қатысуы керек?

Казус 7.
Ганаева Алматы қаласьшың аумақтық сот орындаушысының 

іс-эрекеттеріне Астана қаласыньщ сотына арызында сот 
орындаушысы өзінің атқарушыльпс; эрекетін орындау барысында
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арыз берушінің баласынан борышкерге тиесілі емес мүлікке 
қатысты өндіріп алу орын алғанын айтып шағымданды.

Сот талаптарды ҚР азаматтық іс жургізу кодексінің 250 
бабының ережелеріне сәйкес қаралып, сот орындаушысыньщ 
эрекеттеріне шағым толығымен қанағаттандырылды.

Казусқа сурақтар:
Ганаев жэне сот дұрыс эрекет жасады ма? Бұл жағдайда сот 

қорғауына құқығы бар адам атынан сотқа өтініш толтырьщыз?

Казус 8.
Сот орындаушысының орындауында екі кәмелетке толмаған 

бала пайдасына алимент өндіріп алуға байланысты атқарушылық 
құжат бар. Борышкер өзінің міндетінен бас тартуда, өзінің табысы 
меи мүлкін сот орындаушысынан жасырады. Барлық қарыз болған 
сомма 840 мың теңгені құрайды.

Казусқа сүрақтар:
Атқарушылық құжат бойынша өндіріп алушының кұқықтары 

қай тэртіпте қорғалады? Осындай жағдайларда заң бойынша 
қорғаудың қандай түрлері көзделген?

Казус 9.
Сот орындаушысы «Шарт» АҚ шоттарындағы қаражаттардың 

бар-жоқтығы туралы ақпаратты беру туралы өтінішпен БТА 
Банкінің фшшалына өтініш жіберді. Банк басшысы банк құпиясын 
көрсете отырып, сот орындаушысын сұратылған ақпаратпен 
қамтамасыз етуден бас тартты.

Казусқа сүрақтар:
Банктің басшысы сот приставтарының іс-эрекеттеріне 

наразылық білдіруге құқылы ма? Бұл істің ведомстволығы қандай?

Казус 10.
Сот орындаушысына соттан атқарушылық қағаз келіп түсті, ол 

бойынша ол заңды тұлғадан 15 мың евро өндіріп алу керек. Сот 
орындаушысы кәсіпорын- борышкер кассасында ақша таппады. 
Борышқордың валютасындағы шоттарьга тексеріп, сот приставы 
оларда да ақшаның жоқтығын анықтады.
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Казусңа сүрщтар:
Енді атқарушылық өндіріс қалай жүзеге асырылады? 

Борышкердің кассасында доллар немесе теңгеде ақша табьшған 
жағдайда жағдай өзгереді ме?

З.ТАПСЫРМАЛАР

1 Тапсырма. Тақырып бойынша үсынылған әдебиеттер мен 
нормативтік күқықтық актілерді қарап шығып, салыстырмалы 
құқықтық талдау жүргізіңіз. ТМД елдеріндегі сот приставтарының 
әрекеттеріне шағымдану тіртібі. Қорытынды жасаңыз.

2 хапсырма. Қүжаттың жобасын жасаңыз:
Сот орындаушысьшың заңсыз әрекеттерінен келтірілген 

залалды өтеу туралы талал;
3 тапсырма. «Бүзылган қүқықгарды талап арыз арқылы қорғау 

тэртібі» тақырыбына схема құрыңыз.

4. ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Қадағалаудың жеке процедуралык нысандарын 
атқарушылық іс бойынша қандай түрлерге бөлуге болады?

а) сот қадағалауы, прокурорлық қадағалау;
б) қоғамдық қадағалау, прокурорлық қадағалау;
в) қоғамдық қадағалау, сот қадағалауы;
г) жеке қадағалау, прокурорлық қадағалау;
д) мемлекеттІк қадағалау, прокурорлық қадағалау;

2. Атқарушылық іс жүргізу барысында бақылаудың келесі 
процедуралық нысандары жүргізілуі мүмкін:

а) ішкі ведомстволық бақылау, атқарушылық іс жүргізу 
қатысушыларының бақылауы;

б) ішкі ведомстволық бақылау, атқарушылық іс жүргізу 
қатысушыларының бақылауы;

в) ішкі ведомстволық бақылау, атқарушылық іс жүргізудің 
басқа қатысушылары жүзеге асыратын бақылау;

г) сыртқы жэне ішкі ведомстволық бақылау, атқарушылық іс 
жүргізудің басқа қатысушылары жүзеге асыратын бақылау;
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д) ішкі ведомстволық бақылау, атқарушылык іс жүргізудің 
басқа қатысушылары жүзеге асыратын бақьшау.

3. Атқарушылық іс бойынша сот қадағалауы дегеніміз не?
а) анықталмаған іс жүргізу әрекеттерін соттың (төреліктің) 

санкңиясымен, сондай-ақ сот орындаушысының әрекеттеріне жэне 
міндетті орындау қатынастардан туындайтын талап-арыздарға 
шағымдарды қарау жөніндегі міндетімен ғана жүзеге асыру 
мүмкіндігі;

б) анықталған іс жүргізу эрекеттерін соттың (төрелікгің) 
санкңиясымен, соіщай-ақ сот орындаушысының эрекеттеріне жэне 
міндетті орындау қатынастардан туындайтьш талап-арыздарға 
шағымдарды қарау жөніндегі мііщетімен ғана жүзеге асыру 
мүмкіндііі;

в) анықталған іс жүргізу әрекеттерін соттьщ (төреліктің) 
шешімімен немесе санкңиясымен, сондай-ақ сот орьшдаушысыньщ 
әрекеттеріне жэне міндетті орындау қатынастардан туындайтын 
талап-арыздарға шағымдарды қарау жөніндегі міндетімен ғана 
жүзеге асыру мүмкіндігі;

г) анықталған іс жүргізу әрекеттерін соттың шешімімен немесе 
санкңиясымен, сондай-ақ сот орындаушысының әрекеттеріне жэне 
міндетті орындау қатынастардан туындайтын талап-арыздарға 
шағымдарды қарау жөніндегі міндетімен ғана жүзеге асыру 
мүмкіндігі;

д) анықталған іс жүргізу эрекеттерін сотгың (төреліктің) 
шешімімен немесе санкңиясымен, сондай-ақ сот орындаушысының 
әрекеттеріне жэне міндетті орындау қатынастардан туьшдайтын 
талап-арыздарға шағымдарды қарау жөніндегі міндетімен ғана 
жүзеге асыру мүмкіндігі;

4. Қандай үш бағытты атқаруш ылық іс жүргізуде сот 
қадағалауы қамтиды?

а) соттың атқарушылық іс қозғалысьша нақты әсер ететін 
шешімдер қабылдауы; сот приставының іс-эрекеттеріне немесе 
эрекетсіздігіне қатысты шағымдарды қарау; соттың атқарушылық іс 
жүргізу мэселелері бойынша талап арыздарын қарау;

б) соттың атқарушылық іс қозғалысына нақгы әсер ететін 
шешімдер қабылдауы; сот приставьшың іс-эрекетгері немесе

359



—

әрекетсіздіғіие наразылықгарды қарау; соттың атқарушылық іс 
жүргізу мәселелері бойынша талан арыздарын қарау;

в) соттың атқарушылық іс қозғалысына нақты әсер ететін 
шешімдер қабылдауы; сот приставының іс-әрекеттеріне немесе 
эрекетсіздігіне қатысты шағымдарды қарау; соттың атқарушылық іс 
жүргізу мәселелері бойынша талап арыздарын қарау;

г) соттың атқарушылық іс қозғалысына нақты әсер ететін 
шешімдер немесе үйғарым қабылдауы; сот приставының іс- 
эрекеттеріне немесе эрекетсіздігіне қатысты шағымдарды қарау; 
соттың атқарушылық іс жүргізу мәселелері бойынша талап 
арыздарын қарау;

д) соттың атқарушылық іс қозғалысына нақты әсер ететін 
шешімдер қабылдауы; сот приставының іс-эрекеттеріне немесе 
эрекетсіздігіне қатысты шағымдарды немесе наразьшықтарды 
қарау; соттың атқарушыльщ іс жүргізу мэселелері бойынша талап 
арыздарын қарау;

5. Прокурордың атқаруш ылық іс қарауға қатысуына 
қандай себеп бар?

а) прокурор талап қоюға құқылы;
б) прокурор прокурорлық қадағалауды жүзеге асырады;
в) прокурор талап қоюға қүқылы емес;
г) прокурор сот қадағалауды жүзеге асырады;
д) прокурор прокурорлық жэне сот қадағалауды жүзеге 

асырады.

6. Сот орындаушыларының аумақтық органының 
лауазымды түлгасының, оның әрекеттерінің (әрекетсіздігінің) 
шешімі қандай мерзімде шағымданады?

а) сот приставының немесе өзге де лауазымды адамның 
әрекеттің жасалуы, оның эрекетсіздігі немесе осы әрекетті жасаудан 
бас тарту туралы нақты дэлел анықгапғанда, шешімі шығарылған 
күннен бастап 3 күн ішінде;

б) сот приставының немесе өзге де лауазымды адамның 
эрекеттів; жасалуы, оның эрекетсіздіғі немесе осы әрекеггі жасаудан 
бас тарту туралы нақты дәлел анықгалғанда, шешімі шығарылған 
күннен бастап 20 күн ішінде,

%
360



в) сот приставының немесе өзге де лауазымды адамның 
әрекеттің жасалуы, оның әрекетсіздігі немесе осы әрекетті жасаудан 
бас тарту гуралы накты дәлел анықталғанда, шешімі шығарылған 
кұннен бастап 5 кун ішінде,

г) сот приставының немесе өзге де лауазымды адамның 
эрекеттің жасалуы, оның әрекетсіздігі немесе осы эрекетті жасаудан 
бас тарту туральі нақты дәлел анықталғанда, шешімі шығарылған 
күннен бастап 10 күн ішінде,

д) сот приставының немесе өзге де лауазымды адамның 
әрекеттің жасалуы, оның эрекетсіздігі немесе осы эрекетті жасаудан 
бас тарту туралы нақты дәлел анықталғанда, шешімі шығарылған 
күннен бастап 14 күн ішінде,

7. әрекеттің орындалу уақыты мен орны туралы
хабарланбаған адамның шағымды қай уақытта бере алады?

а) қаулы шығарылғаны туралы, оның іс-әрекеттері
(әрекетсіздігі) туралы хабардар болған немесе білуі керек күннен 
бастап 3 күн ішінде; .

б) қаулы шығарылғаны туралы, оның іс-эрекеттері
(эрекетсіздпі) туралы хабардар болған немесе білуі керек күннен 
бастап 5 күн ішінде;

в) қаулы шығарылғаны туралы, оның іс-әрекеттері
(эрекетсіздігі) туралы хабардар болған немесе білуі керек күннен 
бастап 10 күн ішінде;

г) қаулы шығарылғаны туралы, оның іс-эрекеттері
(эрекетсіздігі) туралы хабардар болған немесе білуі керек күннен 
бастап 14 күн ішінде;

д) қаулы шьвгарылғаны туралы, оның іс-эрекеттері
(әрекетсіздігі) туралы хабардар болған немесе білуі керек күннен 
бастап 20 күн ішінде;

8. Ш ағымды берген адам оны қандай мерзім ішінде
қайтарып ала алады?

а) шағымды берген күішен бастап 5 күн ішінде
б) шағым берген күішен бастап 10 күн ішінде;
в) ол туралы шешім қабылданғаннан кейін;
г) ол бойынша шешімді қабылдағанға дейің;
д) шағым берген күннен бастап 3 күн ішінде.
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9. Шағым мыналарды қамтуы керек:
а) аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамының лауазымы, 

тегі, аты-жөні, шешімі, іс-эрекеттері (эрекетсіздігі),шағым жасальш 
жатқан іс-эрекеттті жасаудан бас тартылуы;

б) шағьімды берген азаматтың тегі, аты, әкесінің аты, 
тұрғылықгы жері немесе ұйымның орналасқан жері, ұйымның 
атауы;

в) аумақтық бөлімшелердің лауазымды адамының шешіміне, 
оның іс-эрекеттеріне (эрекетсіздігіне), осы эрекетті жасаудан бас 
тартуға негізделген негіздер;

г) шағым берген тұлғаның талаптары;
д) барлық жауаптар дұрыс.

10. Ш ағымның мэнін қараудан бас тарту туралы қаулы 
қандай уақытта қабылданады?

а) шағымды алған ісүннен бастап 3 күннен кешіктірмей 
шығарылады жэне бүл жоғары түрған лауазымды адамға шағым 
жасалуы немесе сотқа шағымдануы мүмкін;

б) шағымды алған күннен бастап 5 күннен кенііктірмей 
шығарылады жэне бүл жоғары түрған лауазымды адамға шағым 
жасалуы немесе сотқа шағымдануы мүмкін;

в) шағымды алған күннен бастап 10 күннен кешіктірмей 
шығарылады жэне бұл жоғары тұрған лауазымды адамға шағым 
жасалуы немесе сотқа шағымдануы мүмкін;

г) шағымды алған күннен бастап 14 күннен кешіктірмей 
шығарылады жэне бұл жоғары тұрған лауазымды адамға шағым 
жасалуы немесе сотқа шағымдануы мүмкін;

д) шағымды алған күннен бастап 20 күннен кешіктірмей 
шығарылады және бұл жоғары тұрған лауазымды адамға шағым 
жасалуы немесе сотқа шағымдануы мүмкін;
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10 тақырып: Ш ЕТЕЛДЖ  АЗАМАТТАР ҚАТЫСАТЫН 
АЗАМАТТЫҚ АТҚАРУШЫЛЫҚ ӨНДІРІСТЕГІ АТҚАРУ 

ӘРЕКЕТТЕРППҢ ОРЫНДАЛУ ЕРЕКШ ЕЛІКТЕРІ

Қарастырылатын сұрақтар:
1. Шетел азаматтарына, азаматтьны жоқ адамдарға жэне 

шетелдік ұйымдарға қатысты атқарушылық іс-әрекеттерді орындау 
ерекшеліктері

2. Қазақстандағы шетелдік соттардың жэне арбитраждың 
шешімдерін орындау

НЕГІЗГІ ҮГЫМДАР:

Азаматтардың жеке құқығы - ол азаматы болып табылатын 
мемлекеттің заңы.азаматтың болса, шет мемлекеттің азаматтығы 
бірге, Қазақстан Республикасыньщ, Қазақстан Республикасының 
заң ретінде өз заң азаматтығы бар. Мундай тұлғаның шет 
мемлекеттің азаматтығына жатқызылуы Қазақстан 
Республикасының соттары болып табылмайды.

Азаматтығы жоқ адамдардың жеке құқық - адам турақты 
тұрғылықты орын бар мемлекеттің заңы жэне оньщ болмаған 
жағдайда - оның турақты тұратын мемлекеттің заңы.

Шетелдік азамат - Қазақстан Республикасының азаматы больш 
табылмайтын жэне оның шет мемлекеттің азаматтығына 
жататындығыньщ куэлігі бар тұлға.

Азаматтығы жоқ адамдар (азамагтығы жоқ адамдар) 
құқықтық мәртебе болып табьшады, бұл азаматтығы жоқ 
мемлекеттің жоқтығымеи сипатталады.Бипатридия - екі немесе 
бірнеше азаматтығы бар адамдар.

Қазақстан Республикасының азаматтары - адамдар: 1)
Қазақстан Республикасында тұрақты тураі ын; 2) өмірлік мудделері 
Қазақстан Республикасыньщ аумағында орналасқан Қазақстан 
Республикасьщда турақты тұру.

Дипломатиилық агент - миссияның басшысы немесе 
миссияның дипломатиялық қызметкерлер қүрамының мүшесі.

Елшілік дипломатиялық миссия больш табылады, ол елші 
немесе 1-ші класс дипломатиялық өкілі басқарады.



Коисулдығы - белгілі бір функцияларды орьшдауға (оның 
і гиісімімен) басқа мемлекеттің аумағында қалілптасқан 
мгмлокеттің сыртқы қарым-қатынастардың орган.



1 бөлім: ТЕОРИЯЛЫҚ БОЛІМ

1. Шетел азаматтары, азаматтығы жоқ адамдар және шетелдік 
уйымдарға қатысты атқару әрекеттерінің орындалу 

ерекшеліктері

астында шетел азамагтары «ұлттық емдеу» құқық қорғау 
қағидаты бойьшша таратады шетел азаматтары, азаматтьгғы жоқ 
адамдардьщ жэне шетелдік ұйымдарға қатысты басқа да 
органдарының сот актілері мен актілерінің ережелерін белгілеу 
атқарушылық іс жүргізу туралы Қазақстан Республикасы Заңының
5-бабының ережелеріне, азаматтығы жоқ адамдар жэне Қазақстан 
Республикасының аумағында шетелдік ұйымдар Қазақстан 
Республикасыньщ азаматтары мен ұйымдарымен тең құқықтылықта 
жэне жауапкершілікте болады. Жалпы қағидадағы бұл қағида Арт 
мақаланың 3-болігінде бекітілген.ақ Қазақстан Республикасы 
Конституңиясьшьщ 12-мынадай: егер Конституңияда, заңдарда 
жэне халықаралық шарттарда озгеше көздедмесе, шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ адамдар, құқықтары мен бостандықтарын 
Республикасының пайдаланады, сондай-ақ азаматтар үшін 
белгіленген міндеттері болады.

Сэйкес енер. «Қазақстан Республикасының азаматтығы 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы жэне 2 
«Шетелдіктердің қүқықтық мэртебесі туралы» ҚҚ шетелдік азамат - 
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын жэне 
оның басқа мемлекеттің азаматтығына жататындығы туралы 
куэландыратын тұлға; азаматтығы жоқ адам -• Қазақстан 
Республикасының азаматы болып табылмайтын жэне оның басқа 
мемлекеттің азаматтьнына жататындығының куэлігі жоқ адам.

Шетелдік заңцы түлғалар, сондай-ақ шет елде қүрылған 
шетелдік заңды түлғалар больш табылмайтын заңды үйымдар деп 
түсініледі.Қазақстан Республикасынан тыс жерде.Заңды түлға 
немесе шетелдік заңды түлға больш табылмайтьш шетелдік заңды 
түшға заңды түлға немесе үйым қүрған елдің заңы болып 
табылады.атқарушы қүжаттарда борышкер осындай хапықаралық 
үйымдардың, халықаралық үйымдардың, шет мемлекеттер мен 
лауазымды адамдардың двгаломатиялық өкілдері ретінде листинг
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, ім.гмшері болса, орындау сот иммунитет принципіне қатысты 
і \ >< і г. ш і.ірылады жэне субъектілерінің белгілі бір тобына қатысты 

иі іг .ірекеттерін шектейді. Бул принцип шетелде шығарылған 
іі' 11 'ісріч: қолданыладіы, бірақ Қазақстан Республикасының
н міігымда орьшдалуға жатады.

шс гелдік элементі бар Сот ҚР ҚІЖК «халықаралық процесс,» 
басшысы 4-бөлімінде реттеледі «шетелдік тұлғалардың 

і.ііи.ісуымен іс жүргізу». Осы нормативтік актілерде белгіленген
■ ргжелср Қазақстан Республикасындағы шегелдік сотгар мен 
юролік шешімдердің орындалу тәртібін анықтайтын ережелерді 
мімтиды.Ол осы ережелер олар халықаралық шарттарга
■ ргжелеріне қайшы келмесе, шартымеи қорғау жэне басқару, 
і уыпдауы барлық мэселелерін реттейтін емес екенін атап өткен 
жоц.

Сонымен қатар, бұл тұлғалар үшін нақты құқықтық ережелер 
к,«мтамасыз ету иемесе атқарушылық іс қазақстандық азаматтар мен 
үііымдардың құқықтары астам шетелдік жеке тұпғалардың
і үқықтарын кеңейту немесе қысқарту емес, атқарушьшық іс жүргізу 
гуралы заңға, жатады.

Осылайша, атқарушылық іс шетелдік іүлғаларға қатысты 
моселелерді ескере отырып, ол жалпы құқық Қазақстан 
1’сепубликасының аумағында шетел азаматтарьшың, азаматгығы 
жоқ адамдардың жэне шетелдік ұйымдарға қарсы комиссия 
орындау принципі белгіленген, субъектілердің осы іс-шараларға 
принципін тарату екенін атап өткен жөн заң мен сот алдындагы 
оарлық теңдіктің конституциялық принципІЕіе тікелей қатысты 
улчтық құқықтық режим. Бұл ереже иммунитепі пайдаланатын 
шетелдік азаматтар мен халықаралық ұйымдарға ғана қатысты 
болмайды.

Бір мемлекеттің соты қабылдаған сот актісіхэің қолданысы оньщ 
аумағьшың шегінен тыс шектеледі.Қазақстағг Республикасының 
аумагында шетелдік соітардың шешімдерін таку жэне орындаудың 
орындылығы оның ұлтіық заңнамасы жэне ол қатысушысы болып 
габылатын халықаралық келісімдермен анықгалады.

Осылайша, заң көздерінің екі топ Атқарушылық Заңның (жэне 
сол деңгейдегі ол нормативтік құқықтық актілерді ипгерадпапі:), 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының хальща]5алық шарттарьшьщ 
нұсқасы қолайльшығын айналысатын бар.
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Шетел азаматтарына, азаматтығы жоқ адамдарға және шетелдік 
ұйымдарға қатысты сот актілерін, басқа органдардың және 
лауазымды тұлғалардың актілерін орындау кезінде олардың 
орындалу тэртібі туралы Заңның ережелері қолданылады.

Шетел азаматтары, азаматтығы жоқ адамдар жэне Қазақстан 
Республикасының аумағьшда шетелдік ұйымдар «Атқарушылық іс 
жүргізу жэне сот орындаушыларының мәртебесі гуралы» ҚҚ 
белгілеген жалпы қолданысқа еиеді.Бұл ереже халықаралық 
шарттарда көзделген жағдайларды қоспағанда, иммунитетгі 
найдаланатьш шетел азаматгары мен халықаралық ұйымдарды 
қоспағанда, Қазақстан Ресігубликасының аумағында орналасқан 
аталған тұлғаларға толық қолданылады.

Сонымен, онерге сэйкес. 18 сәуір, 1961 жьшы Дипломатиялық 
қатьгаастар туралы Вена конвенциясының 31, дипломатиялық агент 
(миссиясының басшысы немесе екілдіктің дипломатиялық 
персоналыньщ мүшесі) егер, қабылдаушы мемлекеттің азаматтық 
жэне экімшілік юрисдикциясына иммунитетті найдаланады:

- консулдық орналасқан мемлекеттің аумағында орналасқан 
жеке меншікке жататын жылжымайтьш мүліктік талаптар, егер ол 
өкілдігін үсьшу мақсатында аккредитгелген мемлекетгің атынан 
иелік етпесе;

- дипломатиялық агент жіберген мемлекеттің атынан жеке тұлға 
емес, сондай-ақ орындаушы, қорғаншысының, мұрагері немесе 
алушыньщ сәтсіздікке ретінде қатысатын мирасқорлығы қатысты 
іс-шаралар;

- қабылдаушы мемлекетте дипломатиялық агент өздерінің 
ресми функцияларынан тыс кез келген кәсіптік немесе 
коммерциялық қызметке қатысты талаптар. Жоғарыда айтылған 
жағдайл ардан басқа, дипломатиялық агентке қарсы мэжбүрлеу 
шаралары қабылданбайды-Конвенцияньщ 31-бабында көзделген, 
сондай-ақ бүл шаралар өзінің адамының немесе оның гүрғылықты 
жерінің қол сүғылмауын бұзбастан қабылдануы тиіс.

Сонымен қатар, дипломатиялық агенттердің қабылдаушы 
мемлекетгің юрисдикциясынан иммунитеті оны аккредиттелген 
мемлекеттің юрисдикциясынан босатпайды.

Қазақстандық соттардың шетелдік азаматтарға, азаматтығы жоқ 
адамдарға жэне шетелдік үйымдарға қатысты шешімдерін орындау
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кітііііде Қазақстан Республикасының өзге мемлекеттермен 
ч ішықаралық келісімдері мен келісімдерін басшылыққа алуға тиіс.

2. Қазақстанда шетел соттарының және арбитраждарының 
шешімдерінің орындалуы

Шетелдік соттардың жэне арбитраждың шешімдерін орындау 
Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен жэне 
А гқарушылық іс жүргізу туралы заңмен анықталады.

атқарушылық іс үшін тиісті халықаралық қүжаттарға арасында 
мыиадай актілер көрсетілуі тиіс: тану жэне шетелдік төрелік 
шешімдерін орындау келтіру (Нью-Йорк, 1958) туралы Б ¥ ¥  
Коивенңиясын; 1961 жылғы Гаага конвенңиясы; «Экономикалық 
қызметті жүзеге асыруға байланысты дауларды шешу тэртібі 
туралы» ТМД-ның 20.03.1992 ж. «Азаматтық, отбасылық жэне 
қылмыстық істер бойынша құқықтық кемек және құқықтық 
қатынастар туралы» ТМД мүшелерінің конвеиңиясы (Минск, 1993).

Қазақстан Республикасының аталған көпжақты халықаралық 
актілердің Сонымен қатар сот шешімдерінің өзара тану жэне 
орындау үшін қамтамасыз бөлігі, оның өзара құқықтық көмек 
туралы екіжақты шарттар қатысушысы болып табылады.

осы халықаралық құралдарды қолдану тэртібі Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулысы 
түсіндіріледі «Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарыиың 
нормаларын қолдану туралы». 2008 жылдың шілде айында 1 жылғы 
№ 10 Нью-Йорк конвенңиясы яғни шешімдері арбитр халықаралық 
коммерңиялық дау тараптар тандаған немесе тараптармен 
консультация коммерциялық төрелік органдарьша тағайындалды 
басқа мемлекеттің аумағьшда қабьшданған, сот жэне төрелік 
шешімдерін болып табылмайтын Конвенция қатысушы 
мемлекеттерге аумағьхнда өзара тану және орьшдаудан реттейді 
белгіленген тэртіппен. Бұл органдар біздің елімізде кабылданған 
терминология, төрелік соттар деп аталады.

отандық жзне шетелдік кэсіпкерлер арасындағы мәселелер 
бойынша коммерциялық дауларды Оверсиз төрелік Халықаралық 
төрелік, Парижде Халықаралық сауда палатасының төрелік, 
Америкалық Арбитраждық Ассоциация, Стокгольм сауда 
палатасьшың Төрелік институтының, төрелік Халықаралық Соттың
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Халықаралық Сотының Лондон сотының сияқты белгілі төрелік 
органдар _ұй ымд астыр ады Венадағы Федералды экономика 
палатасы жэне басқалар.

Қазақстан Республикасы (жэне ертеректен - КСРО) қол қойған 
азаматтық жэне қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық кемек 
туралы шарттар, екі жақты негізде шет елдермен, сондай-ақ ТМД 
көпжақты шарттар шеңберінде қол қойылған: 20.03-дан
экономнкалық қызметті жүзеге асыруға байланысты дауларды 
реттеу туралы келісім. 1992 жэне күқықтық кемек корсету және 
22.01.1993 жылғы азаматтық, отбасылық жэне қылмыстық істер 
бойынша құқықтық қатьшастар туралы конвенңия, - азаматтық 
жэне отбасылық істер бойынша сот шешімдерінің өзара тану жэне 
орындау үшін қамтамасыз басқа аумағында Ғооі Мемлекеттік. Бүл 
жағдайда, соттарда қаралатын шешімдер заң күші бар екенін 
тексеріңіз жэне мемлекеттің аумағында орындалуға болуға қүқығы 
бар соттар, (орнына терелік қарағанда) мемлекет түсінген, яғни 
жалпы юрисдикция жэне терелік (экономикалық) соттар болып 
табьшады.

Ол Нью-Йорк конвенңиясы төрелік шешімдерді тану жэне 
орындау реттейді, ал (Алжир, Йемен, Ирак) осы келісім-шарттар 
кейбір, өзара тану жэне орындау сот ғана емес, сонымен қатар 
наградалар қамтамасыз екенін есте үстау қажет, төрелік соттардың 
шешімдері бар.

Нью-Йорк Конвенңиясына сэйкес, эрбір Уағдаласушы 
Мемлекеттің міндетті деп төрелік марапаттарға таниды және осы 
шешімдерді тану және орындау аумағында рәсімдерінің 
ережелеріне сәйкес оларды қолданады.

Тануды жэне орындауды тану үшін осындай тануды талап ете 
отырып, тануды жэне орындауды талап ететін тарап мыналарды 
үсынады:

a) тиісті түрде түпнұсқаландырылған түпнұсқа марапат немесе 
тиісті тұрде куэландырылған көшірмесі;

b) II бапта айтылған түпнұсқалық келісім немесе тиісті түрде 
расталған көшірмесі. марапат немесе келісім шешімдерін тану және 
орындау, партия бұл шешімді тану жэне орындау, осындай тілге 
осы қүжаттарды аудару қолдану елдің ресми тілде жасалған жоқ 
болса. Аударма аудармашы немесе дипломатиялық немесе 
консулдық агентгікпен расталады.
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Төрелік шешімді тану жэне орындау осы Тараптьщ өтініші 
бойынша бас тартылуы мүмкін, егер ол осы тарап та тану жэне 
орындау талап етілетін жерде қүзыретті органға ұсынса, онда:

a) зі.огопу кейбір дендеген оларға қолданьшатын құқьщ болды 
немесе деді келісім тараптары оны ұшырауы немесе ,І£ олар кез 
келген нұсқау сэтсіздікке деп заң бойынша жарамды емес - марапат 
жасапды елдің заңнамасына сэйкес, немесе

b) шешім қабылданған тарап төреші немесе арбитраждық іс 
жүргізу туралы немесе басқа себептер бойынша тағайьшдау туралы 
тиісті түрде хабардар етілмесе, олардың түсініктемелерін бере 
алмайды;

в) марапат көзделген емес, дау айналысады немесе, алайда,
мэселелер бойынша, егер шешімдер шартымен, келісімде төрелік 
келісімнің немесе төрелік тармақтың шарттарына кіретін, немесе 
шартта терелік келісімнің немесе төрелік шегінен шығатын 
мэселелер бойынша шешім бар емес арбитраждық келісім немесе 
ескерту арқылы қамтьшатын, осындай келісіммен немесе 
ескертумен қамтылмаған тұлғалардан белінуі мүмкін,
шығарылымға қатысты мэселелер бойынша шеніімдерді қамтитьш 
шешімнің бөлігі, шартта қағып бір төрелік келісім немесе терелік 
сәйлем, танылған жэне орындалған болуы мүмкін, немесе

г) төрелік орган немесе терелік процесінің құрамы тараптардың 
келісімге сэйкес келмейді немесе болмауы оның төрелік өтті 
еліміздің заңға сәйкес келмейді немесе

е) шешім әлі де тараптар үшін түпкілікті болып табылмаса 
немесе ол жарияланған елдің құзыретті органы немесе заңы 
қолданылатын мемлекет тоқтатса немесе тоқтатса.

Аралық сот шешімін тану жэне орындауды тану жэне орындау 
талап етілетін елдің құзыретті органы, егер:

a) даудың мақсаты осы елдің заңдары бойынша төрелік ету 
нысанасы бола алмайды, немесе

b) осы шешімді тану жэне орындау осы елдің қоғамдық 
тэртіпіне қайшы келеді.

ТМД-ға мүше мемлекеттер үшін 20.03.1992 жылғы 
экономикалық қызмет жүзеге асыруға байланысты дауларды шешу 
тэртібі туралы ете маңызды келісім болып табылады, жэне 
03.06.1998 Достастығы аумағында торелік жэне экономнкальщ
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сотгардың өзара қорғау органдары тэртібі туралы келісім оған 
Қазақстан Республикасы қол қояды.

Сэйкес Агі.1992 жылғы Келісімнің 7-бабында ТМД-ға мүше 
мемлекеггер күшіне енген қүзыретті соттардың шешімдерін өзара 
мойындайды жэне жүзеге асьфады.ТМД-ға қатысушы бір 
мемлекетгің қүзыретті соттары қабылдайтын шешімдер ТМД-ға 
қатысушы басқа мемлекеттердің аумағьшда жүзеге 
асырьшады.ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің біреуінің 
сотталушьшың мүлкін ендіріп алу туралы шеніімі, ТМД-ға 
қатысушы басқа бір мемлекеттің аумағында сот тағайындаған 
немесе осы мемлекеттің жекелеген заңдары бойьшша жүзеге 
асьфьшады.

Шешімнің орындалуы мүдделі тараптың талабы бойынша 
жүзеге асырылады (1992 жылғы Келісімнің 8-бабы).

Өтінішке мыналар қоса беріледі: міндетті түрде өтініш 
жасалғаны туралы шешімінің тиісті түрде куэландырылған 
көшірмесі; шешімнің заңды күшіне енгенін, егер бүл шешімнің 
мэтінінен көрінбесе, ресми құжат; проңестің басқа тараптың 
хабарламасы туралы дәлелдеме; атқарушы қүжат.

Шешімнің орындалуына, егер ол осы тарапқа жіберілген 
тараптьщ отініші бойынша, егер бұл тараптың орындау сұралуы 
қажет жерде қүзыретгі сотқа жіберген жағдайда ғана:

а) бұрын ТМД-дазғы сұрау салынған Қатысушы-мемлекеттің 
соты сол тараптар арасында сол мэселе бойынша жэне сол негіздер 
бойынша іс бойынша заңды түрде міндетті шешім шьюғарған;

б) сол нысана туралы жэне сол негіздер бойынша сол тараптар 
арасындағы дау бойынша, үшінші ТМД-ға мүше мемлекеттің 
құзыретті сотқа немесе мемлекет емес Достастығының мүшесі 
шешімін мойындады;

в) 1992 жылғы Келісімге сәйкес дауды шешілмеген сот шешеді;
(1) проңестің басқа тарапына хабарланбаған;
е) мәжбүрлеп орындау туралы шешімнің орындалуын 

шектеудің үш жылдьщ кезеңі аяқталды.
ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің ең жоғары сот органдары 

күзыретгі соттардың шешімдерін орындауға байланысты 
туындашын дауларды реттейді (1992 жылғы Келісімнің 10-бабы).
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2 бөлім: ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ

1. Өзін-өзі қадағалайтьін сұрақіар:
1. Шетелдік  ̂ тұлғалар Мен ұйымдардың, азаматтығы жоқ 

адамдардың арнайы ұлттық режимінің мазмұнын растаңыз?
2. Атқарушылық іс ясүргізу үшін маңызды халықаралық

актілерді көрсетіңіз.
3. ТМД елдерінде атқарушылық іс жүргізуді реттейтін 

халықаралық актілердің жеке тобын табу керек пе?
4. Қазақстан Реепубликасының атқарушы заңнамасы 

саласындағы қандай мәселелерді Нью-Йорк конвенңиясы реттейді?
5. «Аралық сот» ұғымына анықтама беріңіз.
6. Қазақстандағы шетелдік соттардың жэне арбитраждың 

шеппмдерін орындаудың жалпы ережелері қандай?
7. 7 .ЦкагЫіе мақсаты.төредіК тармақгың арбитраждық келісім

(келісім) енгізу
8. Кәсіпорынды бөлуге алдьщ-ала құқығы бар кім?

2- КАЗУСТАР:

Сот приставы, атап айтқанда, борыппсер Мекопи АҚІГІ 
азаматына тиесші активтердең Астанада бес бөлмелі пэтер берешек 
сомасын өндіріп алу туралы щешім қабылдады. Алайда5 бұл пэте 
эйелі мен оның 14 жасар қызыңа ортақ меншік құқығына тиесілі.

Казусқа сұрақтар:
Мен АҚШ азаматынан мүлікті аламын ба? сот приставы ортақ 

меншік орналасқан пэтерде, өндіріп шіу ма қаулЫ; ег солай болса) 
қандай тэртіппен? Бұл жағдайда басқа меншік йе і өз _
қалай қорғай алады?

Казус 2.
Қазақстан Республикасыньщ Бас прокуратурасы азаматтың 

Қарсы қорғау боиынша іс ЖүрГізуді жасауға халаптарына Ресей 
Федерациясының Бас прокурорЬі орындау сот б¥Йрығын жібереді 
Семенова А.К. бұрын құқықтъіқ көмек көрс ІЫ Минск
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конвенциясына сілтеме жасай отырьш, оның меншік қамауға 
алынатьін.

Казусца сүрақтар:
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасьншң талаптары 

заңцы ма? Минск конвенциясында атқарушылық іс жүргізу 
мәселелері бойынша қүқықтық көмек көрсету турапы ереже бар ма?

Казус 3.
Борышкер - ІЖ  азаматы 3. Қоңыр сот орындаушысы 

борышкерді Қазақстан Республикасының Браун қалдырып уақытша 
шектеулер тапсырыс соларға байланысты, белгіленген мерзімде 
атқарушы құжатты орындалған жоқ.

Казусқа сүрақтар:
Жағдайды бағалаңыз. Қарыз алушыны Қазақстан 

Республикасынан кетуге уақытша шектеу қандай тәртіпте рұксат 
етіледі? Шетел азаматына қатысты елден кетуге арналғаіі 
шектеулер түрінде шаралар қолдануға бола ма?

Казус 4.
Сот орындаушысы осы қатынастар халықаралық келісімдермен 

реттелетініне сілтеме жасай отырып, шетелдік ұйымнан келтірілген 
залалды әтеу туралы атқарушы күжатты қабылдауға бас тартты.

Казусқа сүрақтар:
Сот санкциясының эрекеті заңды ма? Шетелдік ұйымдарға 

қарсы сот актілерін орьшдау тәртібі қандай? Шетел азаматтарына 
жэне халықаралық ұйымдарға қарсы сот актілерін орындау 
бойынша шектеулер бар ма?

Казус 5.
Әуезов ауданының сот орындаушысы Халықаралық 

коммерциялық аралық соттьщ шешімі қабылданды.
Казусқа сүрақтар:
Шетелдік төрелік шешімдер қалай шешілді?Сот орындаухнысы 

бұлжағдайда не істейді? Халықаралық аралық соттардың шешімдері 
негізінде шығарылған атқару қүжаттарын берудің соңғы мерзімі 
қандай?
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Казус 6.
Астана қаласының Есіл ауданының сот орындаушыларыньщ 

аумақтық органы Халықаралық арбитраждық сотқа зиянды өтеу 
туралы жазбаны алды.Сот орындаушысы 1958 жылы Нью-Йорк 
конвендиясьша сілтеме жасай отырып, осы атқарушы кужатты 
қабылдауға бас тартты.

Казусқа сұрақтар:
Бір мемлекеттің арбитраждық соттарьшың басқа аумағында 

шешімдерін орындау туралы шешім қабылдағанда қандай 
халықаралық келісімдерге қол жеткізу керек?Шетелдік төрелік 
шешімдер қалай шешілді?Сот приставы шетелдік арбитраж 
шешімдерін орындау кезінде «Атқарушылық іс жүргізу және сот 
орындаушыларының мәртебесі туралы» ҚР Заңьш басшылыққа 
алады ма?

6-оқиға
Ирак азаматы Қазақстан Республикасы соттарьшьщ біріне 

Қазақстан Республикасы азаматының баланы ұстау ұшін 
шетелдіктерді қалпына келтіру туралы Ирак Республикасының 
сотының шешімін мәжбүрлеп орындау туралы өтініШпен жүгінді.

Оқиғаға қатысты сүрақтар:
Қазақстандық мемлекеттік органдардың ықтимал әрекетгері 

туралы түсініктеме.Жауап ретінде КСРО мен Ирак Республикасы 
арасындағы өзара қүқықтьнс; көмек туралы шартты (22.06.1973
ж.)Қолданьщыз.

Казус 7
Д. Дэвидсон сот орындаушысына алимент алу туралы сот 

шешімін оның қызынан орьшдау үшін атқарушылық іс жүргізуді 
тоқтату тзфалы өтінішпен жүгінді. Өтініште Дэвидсон түсіндірді, 
оның бүрынғы әйелі (қыздың анасы) қызды асырап алған Серіковқа 
үйленді.Өтінішке қабылдау туралы сот шешімінің көшірмесі қоса 
берілді.Сот приставы өтінішін қабылдаудан бас тартты, оның іс- 
әрекетін Дэвидсон Қазақстан азаматы болып табылмайтынын жэне 
сот орындаушысының шетел азаматтарына қызмет көрсетуге 
қүқьны жоқ екендігімен негіздеуі.



Казусца сүрацтар:
Сот приставы Дэвидсонды заңды түрде мойындамады ма? Бүл 

жағдайда Дэвидсон не істеуі керек?

Казус 8.
Сот приставы борьннкерге тиесілі мүліктің қарызьш Британдық 

азамат Смит А-ға, оның ішінде қаланың орталығында орналасқан 
коттеджге қайтару туралы шешім қабылдады. Бірақ даулы пәтер 
пәтер иелерінің ортақ иелену құқығына тиесілі.

Казусқа сүрақтар:
Британдық азаматтьщ мүлкін аламын ба? Сот приставы ортақ 

меншіктегі пәтерді иемденуге қүқылы ма, егер солай болса, қандай 
тэртінте? Бүл жагдайда басқа меншік иелері өз қүқықтарын қалай 
қорғай алады?

Казус 9.
Украиналық азамат қазіргі уақытта Қазақстанда түратьш 

бүрынғы күйеуінен алиментті қалпына келтіру туралы бүйрық 
шығарды. Атқарушы тізім Украинаның бір сотының бірі болды. Сот 
орындаушысы осы парақты мәжбүрлеп орындау тэртібі мүлдем 
өзгеше деп дәлелдеп, шет мемлекеттің соты шығарған атқарушы 
қүжат жэне азамат басқа органға өтініш беруі тиіс.

Казусқа сүрақтар:
Қандай нормативтік қүжат, егер борышкер шетелде түрақты 

түруға көшкен болса, сот шешімін орындау туралы мәселені 
реттейді? Басқа мемлекеттің аумағында қабьшданған шешімдерді 
тану жэне орындау тэртібі қандай? Қандай жағдайда Украинаның 
азаматына сот актісін орындау үшін рүқсат беру үшін өтініш беру 
қажет?

3. ТАПСЫРМАЛАР:

1 Тапсырма. Тақырыбы бойынша үсынылған әдебиеггер мен 
нормативтік құқықгық актілерді эзірлеу жэне ТМД елдеріндегі 
шетелдік соттар мен төрелік шешім,цердің орындалуына 
салыстырмалы-құқьщтық талдау жүргізеді. Қорытынды жасаңыз.

2 Тапсырма. Құжаттың жобасын жасау:
Тыйым салуды жою туралы шешім.
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3 тапсырма. «Шетел азаматтарына, азаматтығы жоқ адамдарға 
жэне шетелдік ұйымдарға қатысты сот актілерін жэне басқа 
органдардың актілерін орындау» сүлбасын жасау.

4 тапсырма. «Шетел азаматтарына, азамаітьн-ы жоқ адамдарға 
жэне шетелдік үйымдарға қатысты атқарушылық іс-эрекеттерді 
орындау ерекшеліктері» кестесін толтырыңыз.

№ Анықтама Қ ұқы қты қ
мәртебенің

ерекшеліктері

Іс-әрекеттердің
атқарылу

ерекшелікгері
1 ІИетел

азаматтары
2 Азаматтығы хсоқ 

адамдар
3 Шетелдік

ұйымдар

4. ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ:

1. Қаидай тұлғалар ұл іты қ құқы қты қ режжммеи
қамтылған?

а) Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан
азаматтығы жоқ адамдар мен шетелдік ұйымдар үшін;

б) Қазақстан Республикасының аумағьшда жүрген шетел 
азаматтары;

в) Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан шетел 
азаматтары мен азаматтьн-ы жоқ адамдар;

г) Қазақстан Республикасының аумағында жүрген азаматтығы 
жоқ адамдар үшін;

д) Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан шетел 
азаматтары, азаматтығы жоқ адамдар және шетелдік үйымдар.

2. Өнертабысқа сәйкес.' 1961 жылғы 18 сәуірдегі
Дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясының 31- 
бабы. дипломатиялық агенттер иммунитетті пайдаланады:

а) азаматтьп; жэне экімшілік юрисдикңиядан;
б) қабылдайтын мемлекеттің қылмыстық юрисдикңиясынан;
в) қабылдаушы мемлекеттің қылмыстьи; юрисдикциясьшан, 

сондай-ақ экімшілік юрисдикциядан иммунитетген;

377



г) қабылдаушы мемлекеттің қылмыстық юрисдикциясынан, 
сондай-ақ азаматтық юрисдикциядан иммунитеттен;

д) қабылдаушы мемлекеттің қылмыстық юрисдикциясьгааи, 
сондай-ақ азаматгық жэне экімшілік юрисдикциядан иммунитет.

3. Шетелдік соттардың және арбитраж шешімдерінің 
орындалуын:

а) халықаралық шарттар мен агқарушылық іс жүргізу туралы 
заңцар;

б) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарьша, 
Қазақстан Республикасьшың сот орындаушыларының мәжілісі мен 
мэжілісі туралы заңдарына;

в) Қазақстан Республикасының халықаралық шаргтарына 
немесе Қазақстан Республикасьшың сот орьшдаушьшарының 
мәртебесіне жэне атқарушылық іс жүргізу туралы заңға;

г) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына;
д) Қазақстан Республикасының сот орындаушыларының 

мэртебесі туралы мэжбүрлеу туралы заң.

4. Атқарушылық іс жүргізу үшін маңызды халықаралық 
актілердің қатарында томендегідей актілер тізілімде болуы 
керек:

а) 1961 жылғы Гаага конвенциясы;
б) Экономикалық жэне ғылыми-техникалық ынтымақтастық 

қатынастарынан туындайтын азаматтық жэне қүқықтық даулар 
туралы арбитраж туралы конвенция (Мәскеу, 1972 ж.);

в) «Экономикалық қызметгі жүзеге асыруға байланысты 
дауларды шешу тэртібі туралы» ТМД-ның 20.03.1992 жылғы 
Келісімі;

г) «Азаматтық, отбасылық жэне қылмыстық істер бойынша 
қүқықтық көмек жэне қүқықтық қатынастар туралы» ТМД 
мүшелерінің конвенциясы (Минск, 1993).

д) барлық жауаптар дүрыс.

5. Шетелде қазақстандық және шетелдік кэсіпкерлер 
арасында коммерңиялық дауларға қатысты істерде 
арбитраждық іс жүргізуді танымал арбитраждық органдар 
үйымд астырад ы:
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а) Лондонның халықаралық аралық соты;
б) Париждегі Халыкаралық Сауда палатасьшың Халықаралық 

төрелік соты;
в) Америкавъщ арбитраждық қауымдастығы;
г) Стокгольм сауда-өнеркэсіптік палатасыныд төрелік 

икституты;
д) Барлық жауаптарі дұрыс.

6. Қазақстандық және шетелдік кәсіпкерлер арасындағы 
коммерциялык даулар бойынша торелік талқылауды 
Қазақстанда белгілі терелік органдар ұйымдастырады:

а) Лондонның халықаралық аралық соты;
б) Париждегі Халықаралық Сауда палатасының Халықаралық 

төрелік соты;
в) Қазақстандық хапықаралық арбитраж;
г) Американың арбитраждық кауымдастығы;

7. Нью-Йорк конвенциясына сәйкес орбір Уағдаласушы 
мемлекет төрелік шешімдерді:

а) міндетті емес жэне оларды осы шешімдерді тану жэне 
орындау талап етілетін аумақтың іс жүргізу ережелеріне сэйкес 
жүзеге асырады;

б) Нью-Йорк конвенциясына сәйкес міндетті жэне оларды 
орындау;

в) міндетті, бірақ кейбір жагдайларда оларды Нью-Йорк 
конвенциясына сэйкес жүзеге асырмайды;

г) міңдетті болып табылмайды жэне оларды тану талап етілетін 
аумақтың рэсімдік ережелеріне және осы шешімдердің 
орьшдалуьша сэйкес жүзеге асырмайды;

д) оларды шешу жэне оларды орындауды талап ететін аумақтың 
іс жүргізу ережелеріне сэйкес міндетті жэне оларды орындау.

8. Тану жәие торелік сыйлығының қорғііу деп партия қайда 
тану және орындау орны бойынша қүзыретті органға 
үсынылған жағдайда ғана, ол ш ақырылады кімге қарсы 
тараптың отініиіі бойынша, бас тартылуы мүмкін, дәлелі деп:

а) Тараптар кейбір дендеген оларға қолданылатын қүқық болды 
немесе деді келісім пхіынымен гараптар оны :раырауы немесе кез
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келген нұсқау сэтсіздікке бар заң больш табылады - марапат 
жасалды Еліміздің құқық;

б) арбитр немесе төрелік іс қарау тағайындау тиісті хабарлама 
беріледі немесе оның істі ұсынуға эйтпесе алмады болды б) тарап 
кімге қарсы;

в) шешім төрелік келісімнің немесе шарт бойынша төрелік 
келісімнің немесе төрелік талқылаудың шарттарын ескере отырьш, 
немесе дау туындаған дау бойьшша шешілді;

г) тврелік орган немесе төрелік продесінің құрамы тараптардың 
келісіміне сэйкес больш табылады немесе болмауы оньщ төрелік 
өтті еліміздің заңына сэйкес келмейді

д) елдің құзыретті органы шығарылган немесе заң 
қолданылатын елдің күшін жоймаған немесе тоқтата алмаған.

9. Аралык сотты тану және мәжбүрлеп орындау тану және 
орындау талап етілетін елдің қүзыретті органы, егер:

а) даудың мақсаты осы елдің заңдары бойынша төрелік ету 
нысанасы бола алмайды;

б) даудың нысаны осы елдің заңдары бойынша төрелік 
талқылауға жатқызылуы мүмкін;

в) осы шешімді тану жэне орындау осы елдің қоғамдық 
тэртіпіне қайшы келмейді;

г) даудың нысаны осы немесе басқа мемлекеттің заңдары 
бойынша төрелік талқылауға жатқызылуы мүмкін;

д) барлық жауаптар дүрыс.

10. 19.03.1992 ж. Экономикалық қызметті жүзеге асыруға 
байланысты дауларды шешу тәртібі туралы келісімге сәйкес. 
қаулының орындалуын тарту бүл тарап қорғау сүралатын 
жерде қүзыретті сотқа үсынылган жағдайда гана, ол 
шақырылады кімге қарсы тараптың өіініші бойынша, бас 
тартылуы мүмкін, дәлелі деп:

а) бүрын жасалған сүрау салынған Қатысушы мемлекет ТМД 
сот сол нысана туралы жэне сол негіздер бойынша сол тараптар 
арасындағы жағдайда жарамды шешім;

б) ТМД-ға қатысушы үшінші мемлекеттің немесе Достастыққа 
кірмейтін мемлекеттің қүзыреггі сотьшың сол тараптар арасындағы
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даулы мәселе бойьшша сол мәселе бойынша жэне сол негіздер 
іхійынша танылған шешімі жоқ;

») 1992 жылғы Келісімге сэйкес дауды соттың қузыретгі соты 
иіспшесе;

г) нроцестің басқа тарапына хабарланған;
д) қолданылуын қамтамасыз ету бойынша үш жылдық 

шсктеулердің мерзімі аяг;талмады.

5. ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

Иормативтік қүқьнсгық актілер:
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі, 

2015 жылғы 31 қазандаіы № 377-У2КК (2018 жылғы 11 шілдедегі 
очгерістер мен толықтырулармен) // Әділет АҚЖ

3. «Атқарушылық іс жүргізу жэне сот орындаушыларының 
мэртебесі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 2 
соуірдегі № 261 -II Заңы (2018 жылғы 11 шілдедегі өзгерістер мен 
голықтырулармен) // Әділет АҚЖ

4. «Сот приставтары туралы» Қазақстан Республикасының 1997 
жылғы 7 шілдедегі № 150-1 Заңы (2018 жылғы 11 шілдедегі 
озгерістер мен толықтырулармен) // Әділет АҚЖ

5. «Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы» Қазақстан 
Республикасының 1991 жылғы 20 желтоқсандағы № 1017-ХІІ Заңы 
(2018 жылғы 11 шілдедегі өзгерістер мен тольщтырулармен) »// 
Әділет АҚЖ

6. «Шетелдіктердів; қүқықтық жағдайы туралы» Қазақстан 
Республикасының 1995 жьшғы 19 маусымдағы № 2337 Заңы (2018 
жылғы 11 шілдедегі өзгерістер мен толықтырулармен бірге) »// 
Әділет АҚЖ

7. Аралық соттың 2016 жылғы 8 сэуірдегі № 488-У Заңы (2017 
жылғы 27 ақпандағы өзгертулер мен толықтырулармен) I/ Әділет 
АҚЖ

8. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының «Қазақстан 
Республикасьхның халықаралық шарттарының нормаларын қолдану 
туралы» 2008 жылғы 10 шілдедегі № 1 Қаулысы (2011 жылғы 30 
желтоқсандағы өзгерістер мен толықтырулар) // Әділет АҚЖ
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ҚОСЫМШАЛАР

('<) Г1АРДЫҢ АТҚАРУШЫЛЫҚ ӨЫДІРІС ЗАҢНАМАСЫН 
ҚОЛДАНУДАҒЫ КЕЙБІР С¥РАҚТАРЫ  ТУРАЛЫ

«Сот актілерін орындаматны үшін жауаптыльщ туралы»
Қазацстан Республикасы Жогаргы Сотыныц 2003 жылгы 19 

желтоксандагы N 12 нормативтік цаулысы.

Іісксрту. Тақырыпқа және бүкіл мәтін бойынша өзгеріс енгізілді - 
К,Г Жоғарғы Сотының 24.12.2014 N 3 Нормативтііс қаулысыме;н (ресми 
іісіірияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) .

Ескерту. Бүкіл мэтін бойышыа: "экімшілік немесе" деген сөздер 
аііып тасталды; "хабарламада", "Хабарламаға", "хабарламасын" деген 
создер "үсынымда", "Үсыігіымға", "үсынымын" деген сездермен тиісінше 
ауыстырылды; "сот актілерін" деген сөздерден кс.тн "жэне атқарушы 
к.үжаттарды" деген сездермен толықтырылды - ҚР Жоғарғы Сотының 
'4.12.2014 N 3 Нормативтік қаулысымен (ресми жарияланған кұнінен 
бастап қолданысқа енгізіледі).

Сот ахтілерін және атқарушы қүжаттарды орындау бойынша 
жұ.мыстың тиімділігін арттыру жэне оларды орындауға кедергі 
кслтіргені жэне орыңдаудаи жалтарғаны үшін жауаптылық белгілейтін 
іаң нормапарының біркелкі қолданылуын қамтамасыз ету мақсатында 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жалпы отырысы қаулы 
отеді:

1. Қазақстан Республикасы Конституңиясының (бұдан эрі - 
Конституңия) 76-бабының 3-тармағына. Қазақстан Республикасы 
Қылмыстьіқ-проңестік кодексінің (бұдаи эрі — ҚПК) 127, 472-баптарына, 
Қазақстан Республикасы Азаматіъіқ продестік кодексінің (бұцан эрі - 
АПК) 21-бабының екінші бөлігіне, Қазақстан Республикасы Әкімшілік 
құқық бұзушылъщ туралы кодексіиің (бүдан эрі -  ӘҚБтК) 884-бабына 
сэйкес заңды күшіне енген сот актілері, сондай-ақ сот төрелігін жүзеге 
асыру кезіңце соттар мен судьялардың өкімдері, талаптары, 
талсырмалары, шақьірулары, сұрау салулары жэне басқа да өтініінтері, 
экімшілік жаза қолдану туралы қаулы барлық мемлекетгік органдар, 
жергілікті өзін-өзі басқару органдары, заңды тұлғалар, лауазымды 
адамдар, азаматтар үшін міндетті болып табылзды жэне Қазақстан 
Рссяубликасының бүкіл аумағыида орындауға жатады.



Заңды күшіне енген сот үкімін, сот шешімін немесе езге де сот 
актісін не атқару қүжатын орындамау, сол сияқты олардың 
орындалуына кедергі келтіру заңда көзделген жауаптылыққа экеп 
соғады.

Борышкердің сот актісін оның белгілі бір белігінде не толық 
көлемде орындауға нақгы мүмкіндігінің болмауы адамды әкімшілік 
немесе қылмыстық жауаптылыққа тарту мүмкіндігін жояды.

Сот актісін орындауға нақты мүмкіндіктің болмауы деп 
борышкерде өндіріп алынуы мүмкін мүліктің немесе ақшалай 
қаржаттың жоқтығын; жүмыс берушінің жалақы төлемеуін; зейнетақы 
мен жәрдемақы төлеудің тоқтатылуын; борышкердің емделуіне 
байланысты үзақ уақыт науқастануын және еңбекке жарамсыздық 
бойынша жәрдемақы мен жалақы алмауын; соттың қаулысымен 
адкоголнзмнен, нашақорлықтан, уытқүмарлықтан жэне туберкулезден 
мәжбүрлеп емделуін; бүрын борышкер мамандығы бойьпшіа 
меңгермеген басқа жүмысты алдағы уақытта алуына байланысты қайта 
оқуын жэне борышкердің белгілі бір уақытта сот актісін орындауға 
нақты мүмкіндігі болмайтын басқа да себептерді есептеу керек.

Көрсетілген жағдайларда борышкерді сот актісін, атқару қүжатын 
орындамағаны үшін жауаптылықтан босату аталған мэн-жайлар 
жойылғаннан кейін оның сот актісін, атқару қүжатын, сонымен қатар 
пайда болған берешекті ескере отЫрып, заңға сәйкес орындау 
міндеттерін жоймайды.

Сот шешімі бойынша кэмелетке толмаған балаларын, он сегіз жасқа 
толған еңбекке қабілетсіз балаларын асырау не өзінің еңбекке қабілетсіз 
ата-анасьш асырау үшін қаражат төлеуге міндетті борышкердің 3 (үш) 
ай бойы (сот орындаушысы хабарлаған сәттен бастап) жүмысқа 
орналасуға мүқтаж адам ретінде оны есепке қою үшін қүзыретті 
мемлекеттік органдарға жүгінуден бас тартуын заңды күшіне енген сот 
актілерін, атқару қүжатын орындаудан жалтаруы деп есептеу керек.

Сондай-ақ сот шешімі бойьппна еңбекке қабілетсіз жэне 
материалдық көмекке мүқтаж зайыбын (жүбайын) асырау үшін қаражат 
төлеуге міндетті борышкердің 6 (алты) ай бойы (сот орындаушысы 
хабарлаған сәтген бастап) жүмысқа орналасуға мүқтаж адам ретінде оны 
есепке қою үшін қүзыретті мемлекеттік органдарға жүгінуден бас 
тартуын сот актілерін, атқару қүжатын орьщцаудан жалтаруы деп 
есептеу керек.

Бүл ретте, егер борышкер жұмыссыз ретінде есепте түрғанымен, 
үсынылған бос жүмыс орнынан бас тартқан жағдайда, оның сот актісін, 
атқару қүжатын (оның белгілі бір бөлігінде не толық көлемде) 
орындауға иақты мүмкіндігінің болмауы орын алмайды.
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Ескерту. 1 -тармақ жаңа редакцияда - ҚР Жоғарғы Сотының
20.04.2018 № 8 нормативтік қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

2. Қылмыстық процесті жүргізуші органдар азаматтық таяапты 
қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдауды кездейтін ҚПК-нің 171, 
325-баптарының жэне АПК-нің 155, 156-баптарының талаптарын 
мүлтіксіз орындаулары қажет.

Сотгар корсетілген шараларды басты сот талқылауына әзірлік 
жүргізу барысында, сондай-ақ сот талқылауы кезінде қолдануы мүмкін.

Ескерту. 2-тармаққа озгерістер ешізілді - ҚР Жоғарғы Сотының
24.12.2014 N 3 (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа
енгізіледі); 20.04.2018 № 8 (алғапщы ресми жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі) нормативтік қаульшарымен.

3. Жауапкерлерден ақшалай немесе езге де ендіріп алулар туралы 
сот актісі заңцы күшіне енгеннен кейін заңда көзделген жағдайларда 
соттар атқару парагын уақтьшы жазуы, сот актісінің мормен 
куәландырылған кешірмесін немесе одан үзіндіні, жауапкердің 
орналасқан жерін көрсетіп, талап қоюды қамтамасыз ету үшін тыйым 
салынған мүліктің тізілімін қосуы және осы кұжаттарды жауапкердің 
жазбаша өтініші бойынша өндіріп алушыға беруі және осы құжаттарды 
"Атқарушылық іс жұргізу және сот орьшдаушыларының мәртебесі 
туралы" 2000 жылғы 2 сәуірдегі № 261-IV Қазақстан Республикасы 
Заңыньщ (бұдан әрі -  Заң) 52-бабында көзделген талаптарға сэйкес 
атқарушылық іс жүргізудің тиісті органына жіберуі қажет.

Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Жоғарғы Сотының
24.12.2014 N 3 Нормативтік қаулысымен (ресми жарияланған күнінен 
бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Жоғарғы Сотының
20.04.2018 № 8 (алғашқы ресми жаршшанған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі) иормативтік қаулысымен.

4. Санкциялануға жататын атқарушылық әрекеттерді жүргізу 
туралы қаулыны сот орындаушысы атқарушылық әрекеттер жасалған 
орны бойынша сотқа ұсынады. Қаулыға құжатгардьщ көшірмелерін 
жазбаша түрде немесе электрондық құясат нысанында қосып, 
атқарушылық іс жүргізу материалдары қоса беріледі. Қаулы 
материалдар түскен күні соттьщ қарауына жатады. Қаулыда ол 
шығарьшған күн, соттың атауы, судьяның тегі, аты, әкесінің аты, заң 
нормалары, қаулыда көрсетілген шараларды қабылдаудың уэждері мен 
негіздері корсетіледі.

Санкңияны беруден бас тартылған жағдайда, сондай-ақ, егер қаулы 
АПК-нің 252-бабының бірінші бәлігінің талаптарына сай келмесе, судья 
бас тартудың себептерін көрсете отырып, АПК-нің 252-бабының бесінші
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бөлігіне еәйкес апелляциялық сатыдағы сотқа шағым берілуі мүмкін 
дәлел келтірілген үйғарым шығарады.

Тараптар және атқарушылық іс жүргізудегі таралтардың өкілдері 
санкцняіш беруден бас тарту туралы үйғарымға шағымдануға қүқылы.

Сот санкция берген атқарушылық эрекеттерді жүргізу туралы қаулы 
дау туындаған жағдайда АПК-нің 250-бабына сәйкес тексерілуге 
жатады.

Ескергу. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Жоғарғы Сотыньің
24.12.2014 N 3 Нормативтік қаулысымен (ресми жарияланған күнінен 
бастап қолданысқа енгізіяеді); өзгеріс енгізілді - ҚР Жоғарғы Сотының
20.04.2018 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі) нормативтік қаулысымен.

4-1. Сот орындаушылары атқару қүжаттарын алған кезде сот 
актілері мен атқарушылық қүжаттарды орындауды қамтамасыз етуге 
бағытталған, Заңның 32-бабында көзделген шараларды дереу 
қабылдағандары жөн.

Көрсетілген шаралар заңда көзделген жағдайларда ғана соттың 
санкциясымен қабьшданады.

Ескерту. Нормативтік қаулы 4-1-тармақпен тольщтырьшды - ҚР 
Жоғарғы Сотының 24.12.2014 N 3 Нормативтік қаулысымен (ресми 
жариялашан күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - 
ҚР Жоғарғы Сотының 20.04.2018 № 8 нормативтік қаулысымен 
(алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

4-2. Сот орындаушысы борышкер болып табылатын жеке түлғаның, 
заңды түлға басшысының (міндетін атқарушының) Қазақстан 
Республикасынан шығуын уақытша шектеу туралы қаулыны (бүдан әрі - 
шығуды уақытша шектеулер) АПК-нің 252-бабының жэне Заңның 33- 
бабы 1-тармагының негізінде шығарады.

Сот санкция беру туралы мэселені шеше отырып, Заңның 33-бабы 
1 -тармағының ережесі атқарушылық қүжаттарды тез әрі уақтылы 
орындауды, борышкерлер әз міндеттерін өндірушілердің алдында 
орындауға міндетті өндірушілердің қүқықтарын сақтауды кездейтінін 
негізге алуға тиіс.

Шығуды уақытша шектеу негіздері Заңның 33-бабьшың 1- 
тармағында кезделген, олар түпкілікті болып табылады.

Сот санкция беру туралы мэселені шеше отырып, шығуды уакытша 
шектеу үшін негіздердің бар-жоғьш, сот орындаушысының Заңның 32- 
бабында кезделген эрекеттерді орындаған-орындамағанын анықтауға 
тиіс. Керсетілген мэн-жайлар дэлелденген кезде сот санкция береді.

Сондықтан жауапкердің Қазақстан Республикасының шегінен тыс 
жерге шығуға ниеті туралы мэліметтердің жоқгығы, атқарушьшық
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қүжаттарды орындамаудың дәлелсіз себептеріне дэлелдемелердің 
жоқтығы сияқты жэне т.б. мән-жайяар санкция беруден бас тартудың 
формальді негіздері болып табылады.

Республикадан тыс жерге шығуы уақытша шектелген адамньщ 
қүқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін уақтьшы қорғау 
мақсатьпада сот санкция берген шығуды уақытша шектеу туралы 
қаулыны сот орындаушысы борышкердің назарына жеткізеді.

Шығуды уақытша шектеулер Заңньщ 33-бабының 3-тармағында 
көзделген негіздерде ғана тоқтатыла түруы мүмкін.

Республикадан тыс жерде емдеу жүргізудің қажеттілігі адамға тек 
республикадан тыс жерде білікті медиңиналық көмек көрсетілуі мүмкін 
екендігін білдіреді және осы мән-жай тиісті медиңиналық қүжаттармен 
(ДКК қорытындысы, Денсаулық сақтау департаментінің қорытындысы 
немесе анықтамасы жэне т.б.) расталуы тиіс.

Сот орындаушысының заңды түлға басшысының (міндетін 
атқарушының) Қазақстан Республикасынан тыс жерге шьнуын уақытша 
шектеу туралы қаулысы, егер сотқа осы адамның борьшікердің заңды 
түлғасының басшысы (міндетін атқарушы) болып табылатыны жөнінде 
шынайы дэлелдемелер үсынылса, соттың санкциялауына жатады.

Ескерту. Нормативтік қаулы 4-2-тармақпен толықтырьшды - ҚР 
Жоғарғы Сотының 20.04.2018 № 8 нормативтік қаулысымен (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

4-3. Өндіріп алу борышкердің жалақысына және өзге де кіріс 
түрлеріне қолданылған кезде соттың санкңиясы талап етілмейді.

Ескерту. Нормативтік қаулы 4-3-тармақпен толықтырылды - ҚР 
Жоғарғы Сотының 20.04.2018 № 8 нормативтік қаулысымен (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

5. Борышкердің жүрген жері белгісіз болған жағдайда сот 
орындаушысы ішкі істер органдары немесе сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызметі, экономикалық тергеу қызметі арқылы борышкерге іздеу 
салуды жариялау туралы үсыныммен атқару қүжатының орындалу орны 
бойынша сотқа жүгінуге міндетті.

Іздеу салуды жариялау қажеттілігінің негіздемесіне сот 
орындаушысы сотқа, атап айтқанда, атқару күжатының көшірмесін, 
атқарушылық іс жүргізуді қозғау туралы қаулының кәшірмесін, 
борышкердің атқару қүжаттарында көрсетілген мекенжайда 
түрмайтындығы туралы актіні, мекенжай анықтамасьш үсынуға тиіс.

Борышкерге іздеу салу жәніндегі шығыстар атқарушылық әрекеттер 
болып табылады жэне борышкерден мемлекет пайдасына өндіріліп 
алынуға жатады. Мемлекеттік бюджетке өндіріп альшуға жататын 
борышкерге іздеу салуға шығындалған соманы Заңның 45-бабы 3-
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тармағына сэйкес іздеу салуды жүзеге асыратын органдардың арызының 
негізінде сот айқындайды.

Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцняда - ҚР Жоғарғы Сотының
2011.12.30 № 5 Нормативтік қаулысымен; езгеріс енгізілді - ҚР Жогарғы 
СотЫның 24.12.2014 N 3 (ресми жарияяанған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі) Нормативтік қаулысымен.

6. Борышкер сот актісінің уақытында орындалуына кедергі 
келтіретін эрекеттер (сот орындаушысына келуден жалтару, жүмыс 
орны мен түратын жерінің өзгергені туралы хабарламау, сот 
орындаушысының талаптарын орындамау, сот орындаушысының заңды 
қызметіне кедергі келтіру және т.б.) жасаған жағдайда атқарушылық іс 
жүріізу органдары кінәлі адамдарды әкімшілік немесе қылмыстық 
жауапқа тарту жөніндегі мәселені талқылауға тиіс.

Борышкер сот актілерін жэне атқарушы қүжаттарды орындаудан 
бас тартқан жағдайда, өндіріп алушы тиісті органдардьщ алдына кінәлі 
адамдарды экімшілік немесе экімшілік жэне қылмыстық жауапқа тарту 
жөнінде мэселе қоюға қүқылы.

Ескерту. 6-тармаққа езгеріс енгізілді - ҚР Жоғарғы Сотының
20.04.2018 № 8 нормативтік қаулысымен (а;иашқы ресми жарняланған 
күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

6-1. ӘҚБтК-нің 669-бабЫ бойынша экімшілік жауаптылық сот 
актілерін, атқарушЫлық қүжатты орьщцамаған кезде туындайды.

Әкімшілік жауаптылыққа экеп соқтыратьш орындамау деп 
борышкердің эрекетін немесе эрекетсіздігін түсінген жен, ол 
борышкердің сот актісін, атқарушылық қүжатты орындаудан 
жалтаруынан көрінеді жэне қылмыстық жазаланатын әрекет белгілерін 
қамтымайды.

ӘҚБтК-нің 893-бабының бірінші бөлігіне сэйкес айьшпүлды 
экмішілік жауаптылыққа тартылған адам қаулы заңды күшіне енген 
күннен бастап отыз тәуліктен кешіктірмей төлеуге тніс. Осы мерзім 
өткен соң немесе кейінге қалдыру мерзімі еткен соң айыппүл төленбеген 
жағдайда, мүндай адам қауяы мэжбүрлеп орындауға жіберілгеніне 
қарамастан ӘҚБтК-нің 669-бабы бойынша жауаптылыққа тартылуға 
жатады.

Ескерту. Нормативтік қаулы 6-1-тармақпен толықтырылды - ҚР 
Жоғарғы Сотының 20.04.2018 № 8 нормативтік қаулысымен (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

6-2. Сот орьшдаушысының іс жүргізуінде түрған атқарушылық 
қүжатты орындау туралы талапты қоспағанда, сот орындаушысының 
қаулыларын жэне өзге де заңцы талаптарын орындамау ӘҚБтК-нің 670- 
бабы бойынша жауаптылыққа әкеп соғады.
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Іісксрту. Нормативтік қаулы 6-2-тармақпен толықтырылды - ҚР 
Жоі арғы Сотының 20.04.2018 № 8 нормативтік қаулысымен (алғашқы 
росми жарияланған ісүнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

6-3. Борышкср атқарушылық іс жүргізу бойьпшіа заңды түлга болып 
іабылған жағдайда, заңцы түлға оны орындамағаны үшін ӘҚБтК-нің 
669-бабы бойыпша әкімшілік жауаптыяыққа тартьшуға жатады.

Егер атқарушылық іс жүргізу бойьшша заңды түлғаның қызметкері 
борышкер больш табьшса, онда оны орындамағаны үшін экімшілік 
жауаптылыққа өзінің кінәсінен сот актісі немесе атқарушылық қүжат 
орындалмаған лауазымды түлға тартылады.

Ескерту. Нормативтік қаулы 6-3-тармақпен толықтырылды - ҚР 
Жоғарғы Сотының 20.04.2018 № 8 нормативтік қаулысымен (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

7. Кінәлі адамдарды экімшілік немесе қылмыстық жауапқа тарту 
гуралы үсынымда (хабарламада) сот орындаушысы борышкердің немесе 
озғе де адамдардың сот актісін орындамай, сот орындаушысының 
галапгарына қандай қарсы шаралар қолданғандары туралы көрсетуге 
тиіс.

Үсынымға (хабарламаға):
атқару парағының көшірмесі;
агқарушылық іс қозғалғаны туралы қаулы;
сот актісін орындамауды не орындауға кедергі жасауды растайтын 

қүжаттар қоса тіркелуі қажет.
Қылмыстық ізге түсу органы қылмыстық-іс жүргізу заңына сәйкес 

басқа да қажетті күжаттарды сүрата алады.
Ескерту. 7-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Жоғарғы Сотының

20.04.2018 № 8 нормативтік қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған 
күнінеи бастап қолданысқа енгізіледі).

8. Қылмыстық істер бойынша барлық іс жүргізу әрекеттерін 
процестің сотқа дейіші кезеңінде ҚПК-нің талаптарына сәйкес 
қылмыстық қудалау органы жалпы негіздерде жүргізеді.

Сот орындаушысының үсынымын (хабарламасын) қарамай 
қайгарып жіберуге, сот орындаушысына сотқа дейінгі тергеп-тексеруді 
жүргізу және айыптауды дәяелдеу туралы мәселені шешу үшін қажетті 
дәлелдемелерді жинау жөнінде оларға тән емес функцияларды жүктеуге 
жол беруге болмайды.

Қылмыстық қудалау органы ҚГІК-нің 179, 180, 181, 185-бапТарына 
сэйкес сот орындаушысының үсынымын (хабарламасын) немесе өндіріп 
алушының арызын қарауға міндетті, бүя қьшмыстық күқық 
бүзушылықтың белгілері бар мэн-жайларды сотқа дейінгі тергеп- 
тексеруді бастау үшін негіз болып табылады немесе бүл хабарламаларды
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ҚПК-нің 186-бабьща сәйкес тергеулігі бойынща беруге міндетті. 
Өздерінің қызметтік мүдделеріне қайшы келіп, борышкердің заңды 
күшіне енген сот актісін орындаудан жалтаруына көмектескен сот 
орындаушылары заңмен белгіленген тәртігіпен жауапқа тартылуы 
мүмкін.

Ескерту. 8-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Жрғаргы Сотының
2011.12.30 № 5; 24.12.2014 N 3 (ресми жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі); 20.04.2018 № 8 (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) нормативтік қаулыларымен.

9. Сот орындаушылары қылмыстық жауапқа тарту туралы өздеріне 
белгілі болған фактілер туралы, олардьщ уақытында қаралмағаны жэне 
олар жіберген материалдар бойьшша қылмыстық ізге түсу органдары 
жол берген басқа да заң бүзушьшьщтар туралы тиісті прокурорлардың 
назарына дер кезінде жеткізіп огырулары қажет.

10. Сот актілерін және атқарушы қүжаттарды орындамағаны үшін 
қылмыстық жауапқа тартудың ескіру мерзімінің басын заңды күшіне 
енген сот үкімін, шешімін немесе өзге де сот актісін орындалмағанын, 
сондай-ақ олардың орывдалуына кедергі келтірілгенін айғақтайтын іс- 
әрекетгердің нақтылы жасалған сәтінен бастап есептеген жен. Осы 
орайда сот ахтісінің шығарылған жэне күшіне енген уақыты есепке 
алынбайды.

Егер өндіріп алушы атқару қүжатын орындауға үсыну үшін заңмен 
белгіленген мерзімді еткізіп алса және осы мерзім үзартылмаса, түлға 
сот актісінің орындалмағаны үшін жауапқа тартылуға тиіс емес.

11. Үкімге, шешімге немесе өзге де сот актісіне байланысты 
атқарушылық іс жүргізу барысында белгілі бір әрекеттерді жасауға 
міндетгі түлғалар ғана сот актісін орындамағаны, сондай-ақ олардың 
орындалуына кедергі келтіргені үщін қылмыстық жауапқа тартылуы 
мүмкін.

Сот актісінің орындалуына кедергі келтіретін әрекеттер жасаған 
өзге түлғаларға қатысты сот орындаушысының өміріне қол сүғылғаны, 
денсаулығына қауіп төндіргені, жала жапқаны, өлтіремін деп 
қорқытқаны, зиян келтіргені және басқа да әрекеттер жасағаны үшін 
жауаптылық көздейтін Қазақстан Республикасы Кылмыстык кодексінін 
(эрі қарай - ҚК) тиісті баптары бойынша қылмыстық қудалау жүзеге 
асырылуы мүмкін.

Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Жоғарғы Сотының
24.12.2014 N 3 Нормативтік қаулысымен (ресми жарияланған күнінен 
бастап қолданысқа енгізіледі).

12. Заңды күшіне енген сот үкімін, шешімін немесе өзге де сот 
актісін не атқарушылық қүжатты орындамау, сол сияқты оларды
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орыпдауға кедергі жасау заңиыц жалпы нормасында да (ҚК-тің 430- 
Гш(іі.і), сол сияқты арнайы нормаларда да (ҚК-тің 139, 152, 346, 431- 
(шитары) квзделген.

Сот істі қараған кезде жалпы және арнайы нормалардың 
босекелестігін ескере отырып, Қылмыстық кодекстің тиісті баптары 
диспозицияларьшың ережелерін сақтауға тиіс.

ҚК-тің 430-бабына сәйкес жауаптылық заңды күшіне енген сот 
үкімін, шешімін немесе өзге де сот актісін не атқарушылық қүжатты 
алты айдан астам орындамауды, сол сияқты оларды орындауға кедергі 
жасауды анықгаған кезде ғана туындайды.

ҚК-тің 430-бабында көзделген алты ай мерзімі сот актісі заңцы 
күшіне енген кезден бастап есептелуге тиіс.

Сот актісін жэне атқарушылық қркаггы орындамау әрекет немесе 
эрекетсіздік нысаны ретінде жүзеге асырылуы мүмкін.

Сот актісін жэне атқарушылық күжатты орындамау деп 
борышкердің сот актісін орындауға шаралар қабылданбауы, өндіріп алу 
жүргізілуі мүмкін жалақыны жэне басқа да мүлікті жасырып қалуды, 
жұмыс орны туралы, заңды түлға құрмай кәсіпкерлік қызметпен 
айналысудан түсетін кірістер туралы ақпарат бермеуді, міндеттемелерді 
орындаудан жалтару мақсатында мүлікті иеліктен шығару жөнінде 
мәмілелер жасауды, сондай-ақ ақшалай қаражат пен мүлікті басқа да 
мақсаттарға пайдалануға байланысты өзге де іс-қимылдарды санауға 
болады.

Міндеттемені толық көлемде орыидау мүмкіндігі бола түрып, 
борышкердің сот актісін орындаудан жалгару мақсатында мардымсыз 
ақшалай соманы телеуі орьшдамау деп бағалануға тиіс.

Жазалау түрі туралы мәселені шешкен кезде соттардың ҚК-тің 430- 
бабына ескертуді басшылыққа алғаны жөн.

Ескерту. 12-тармақ жаңа редакңияда - ҚР Жоғарғы Сотының
24.12.2014 N 3 Нормативтік қаулысымен (ресми жарияланған күнінен 
бастап қолданысқа енгізіледі).

13. Сот актісінің не атқарушылық күжаттың орындалуына кедергі 
келтіру деп оларды орындау мүмкін болмайтыидай бағытталып 
жасалған кез келген қасақана әрекетті (эрекетсіздікті) түсіну керек.

Кедергі келтіру сот орындаушысыньщ тізімдемеге, бағалауға, 
тыйым салуға, сауда-саттық өткізуге, борышкердің мүлкі болуы мүмкін 
түрғын үйдер мен басқа да үй-жайларды, қоймаларды қарауға қол 
жеткізуін шектеу, жүмыс беруші үйымының атқарушыдық құжат 
бойынша берешекті өтеу есебіне борышкерден ақша қаражатын үстауын 
жүзеге асырмау, кірістің альшуын жасыру мақсатьшда сот 
орындаушысына белгісіз шоттарды ашу жэне орындау үшін кедергі
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тудыратын басқа да әрекеттерді (әрекетсіздіктерді) жасау түрінде 
байқалуы мұмкін.

Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Жоғарғы Сотының
20.04.2018 № 8 нормативтік қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған 
күиінен бастап қолданысқа енгізіледі).

14. Заңның 125-бабына сэйкес қылмыстық жауапқа тарту 
борышкерді атқару күжатында көрсетілген әрекеттерді орындау 
міндетінен босатпайды. ҚК-нің 139-бабы бойынша Сотқа дейінгі тергеп- 
тексерулердің бірыңгай тізілімінде тіркелген қылмыстық істер 
тараптардың татуласуына байланысты қысқартылган жағдайда 
борыштың өтелген, сондай-ақ қалған сомасын көрсету қажет.

Ескерту. 14-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Жоғарғы Сотының
2011.12.30 № 5; 24.12.2014 N 3 (ресми жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі); 20.04.2018 № 8 (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) нормативтік қаулыларымен.

15. Сотгар сот актілерін жэне атқарушы қүжаттарды орындамағаньі 
үшін үкім шығарған кезде сот актілерін жэне атқарушы құжаттарды 
орындамаудың салдарынан пайда болған мерзімді төлемдер бойынша 
борыштарды анықтап, ҚПК-нің 166-бабына сәйкес мзлімделген 
азаматтық талаптарды қылмыстық іспен бірге қараулары қажет.

Ескерту. 15-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Жоғарғы Сотының
24.12.2014 N 3 (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі); 20.04.2018 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі) нормативтік қаулыларымен.

16. Азаматтық талапкерлердің кінэлі адам сот актісін орындаудан 
жалтару мақсатында мүлікті иеліктен шығару жөнінде жасаған 
мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы арыздары қылмыстық істі қарау 
кезінде азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен қаралады.

17. Занды күшіне енген сот актілерін жэне атқарушы қүжаттарды 
орындамау, сондай-ақ олардың орындалуына кедергі жасау туралы 
істерді қарау кезінде сотгар сот орындаушыларының, сондай-ақ 
қылмыстық ізге түсу органдарының жүмысындағы кемшіліктер мен 
олқылықгарға назар аударуға міндетті негіз болған жағдайда жеке 
қаулылар шығарады.

18. Қазақстан Респубхппсасы Конституциясының 4-бабына сэйкес, 
осы норматнвтік қаулы қолданыстағы қүқық қүрамына енгізіледі жэне 
жалпыға бірдей міндетгі болып табылады эрі ресми жарияланған күннен 
баСтап күшіне енеді.

Қазацстан Республикасы Жогаргы Сотыныц Төрагасы 
Қазацстан Республикасы Жогаргы Сотының судьясы

жалпы отырыс хатшысы
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«Азаматтық істер бойыяша қамгамасыз ету шараларын қабылдау
туралы»

Қазацстан Республикасы Жогаргы Сотыныц 2009 жылгы. 12 
цацтардагы № 2 Нормативтік каулысы.

Ескерту. Бүкііі мэтін бойынша "АІЖК-нің", "АІЖК" деген сөздер 
"АПК-нің" деген сөзбен; "159" деген цифрлар "156" деген цифрлармен 
ауыстырылды — ҚР Жоғарғы Сотының 31.03.2017 № 2 (алғаніқы ресми 
жарияланған күнінен бастаи қолданысқа енгізіледі) Нормативтік 
қаулысымен.

Азаматтық істер бойынша қамтамасыз ету шараларын қабылдауды 
реттейтін заң актілерін сот практикасында біркелкі түсіну жэне қолдану 
мақсатында Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жалгіы 
отырысы қаулы етеді:

1. Қазақстан Республикасының Азамахтық процестік кодексінде 
(бүдан әрі - АПК) жзне басқа да заң актілерінде қарастырылған 
жауапкердің (борышісердің) сот актілерін мәжбүрлеп орындатуды 
қиындатуы немесе болдырмауы мүмкін эрекетгерініц жояын кесу 
шараларын азаматтық сот ісін жүргізудегі қамтамасыз ету шаралары деп 
түсіну керек.

Қабылданған қамтамасыз ету шаралары жауашсер-заңды түлғаны 
немесе жеке кәсішсерді банкроттыққа үшыратуға, қалыпты өндірістік 
қызметті бүзуға, (>асқа түлғалардың заңды күқықгары мен мүдделерін 
бүзуға, рейдерлікке жол беруге (жауапкердің мүлкін заңсыз тартып 
алуға) экеліп соқтырмауы керек.

Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді — ҚР Жоғарғы Сотының
31.03.2017 № 2 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қояданысқа 
еягізідеді) Нормативтік қаулысымен.

2. Төреліктің талқылаумен қаралатын істер бойынша талапты 
қамтамасыз ету шараларын сот АПК-нің 15-бабында қарастырылған 
барлық ережелерді сақтай отырып, борышкердің немесе төреліктің 
орналасқан жері бойынша. қабылдайды.

Талапты қамтамасыз ету туралы арызды қараған кезде сот 
қамтамасыз ету шараларын қабылдау туралы арыз берген түлғаның 
талабы бойынша тереліктің іс қозғағаньш анықгап тексеруте міндетті.

Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс еигізілді -  ҚР Жоғарғы Сотының
31.03.2017 № 2 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі) Нормативтік қаулысымен.

3. ҚамтамаСыз ету шаралары: мүліктік немесе мүліктік емес
сішаттағы (АПК-нің 27, 28, 29, 30-тарауларында қарастьірылған ерекше
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талап қою бойынша жүргізілетін істер жөніндегі арыздар) талапхардың 
орындалуын;

сот шешімдерінің орындалуьга;
бітімгершілік келісімдерін бекіту туралы сот ұйгарымдарының 

орындалуын;
атқару қүжаттарының мэжбүрлеп орындатылуын қамтамасыз ету 

үшін қабылданады.
Судья қамтамасыз ету шараларын арызды өндіріске қабылдағаннан 

жэне істі қозғағаннан кейін ғана, бірақ заңды күшіне енген сот актісін 
мэжбүрлеп орындату туралы атқару қүжаты берілгенге дейін іс 
жүргЬудің кез келген кезеңінде қабылдайды.

Егер сот қамтамасыз ету шараларын қабылдамаса, заңмен 
қарастырылған жағдайларда сот орындаушысы атқару қүжаттарын 
мәжбүрлеп орындатуды қамтамасыз ету үшін атқарушылық іс жүргізу 
барысында қамтамасыз ету шараларын қабылдайды.

Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Жоғарғы Сотының 
30.12.2011 № 5; 31.03.2017 № 2 (алғашқы ресми жарняланған күнінен 
бастап қолданысқа енгізіледі) Нормативтік қаулыларымен.

4. АПК-нің 15б-бабының бірінші бөлігінде көрсетілген қамтамасыз 
ету шаралары түбегейлі больш табылмайды.

Егер өзге де қамтамасыз ету шараларын қабылдамау осы санатгағы 
істер бойынша шешімдерді орындауды қиындатуы немесе болдьфмауы 
мүмкін болса, даулы қүқықтық қатынастардың сипатын ескере отырып 
жэне осы құқықтық қатьшастарды ретгейтін заңнамаға сәйкес, сот 
оларды қабылдай алады.

Қазақстан Республикасы ратификацнялаған халықаралық шарттарда 
Қазақстан Республикасьшың заң актілерімен сапыстырғандағыдан өзге 
қамтамасыз ету шаралары қарастырылуы мүмкін. 1995 жылғы 
Конституңия қабылданғанға дейін жасалған, күшіне енуінің шарты 
ретінде ратификаңиялау көзделмеген халықаралық шарттардың күші бар 
болып табылады жэне Республиканың тиісті құқықтық қатынастар 
саласын реттейтін заңдарында осы халықаралық шарттар үшін мүндай 
басымдық тікелей көзделген болса, онда Республика заңцарынан 
басымдығы сақталады ("Қазақстан Республикасы Конституциясы 4- 
бабының 3-тармағын ресми түсіндіру туралы" Қазақстан Республикасы 
Конституциялық кеңесінің 2000 жылғы 11 қазандағы № 18/2 қаулысы.

Егер сот шешімін орындауды жэне талапкердің бұзылған заңды 
құқықгары мен мүдделерін қорғауды неғүрлым тиімді қамтамасыз етуге 
мүмкіндік берсе, сот бір мезгілде бірнеше қамтамасыз ету шараларын 
қабылдауға құқылы.
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Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Жоғарғы Сотыньщ 2011 
жмлғы 30 желтоқсандағы Д® 5 Нормативтік қаулысымен. ,

5. АІГК-нің 157-бабына сәйкес, сот қамтамасыз ету шараларын 
і алапкердің (арызданушының) немесе оның өкілінің арызы 'НёгіЗівдЬ нё 
гөреліктің іс ікүргізуіндегі іс бойынша талаіжердің арЫзы негізіңдё ғана 
қабылдайды.

Қамтамасыз ету шараларын қабылдау туралы арыз істің барлық 
кезеңінде: істі сот талқьжауына дайындау кезінде, сот отырысында, сот 
актісі шығарылғаннан кейін, бірақ ол АПК-нің 241-бабында белгіленген 
тәртіпте мәжбүрлеп орындатуға жіберілгенге дейін берілуі мүмкін.

АПК-нің 155-бабына сәйкес, талапкер арызында қамтамасыз ету 
шараларын қабылдамау сот актісін мәжбүрлеп орындатуды қиындатуы 
исмесе орындалуын мүмкін етпеуі туралы дәлелдерді көрсетуі тиіс.

АПК-нің 156-бабында қарастырылған сот бүйрығын беру туралы 
арызды қарау барысында қамтамасыз ету шаралары қабылданбайды, 
өйткені сот бүйрығы АПК-нің 135-бабында қарастырылған даусыз 
галаптар бойынша азаматгық іс қозғамастан шығарылады. Алайда, сот 
бүйрығы занды күшіне енгеннен кейін, бірақ ол АПК-нің 143-бабынын 
тәртібімен өндіріп алушыға берілгенге дейін, сот өндіріп алушының 
арызы бойынша сот бүйрығын мәжбүрлеп орындату жөніндегі 
қамтамасыз ету шараларьін қабылдауға қүқылы.

Сот ез бастамасымён қамтамасыз ету шараларын қабылдай 
алмайды.

ЕСкерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді — ҚР Жоғарғы Сотының
31.03.2017 № 2 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі) Нормативтік қаулысымен.

6. Егер талапкердің немесе оның екілінін; арызы бола түра 
қамтамасыз ету шаралары қабылданбаған болса, сот АПК~нің 157; 
бабына сэйкес. талапты қамтамасыз ету немесе сот актілерін орындауды 
қамтамасыз ету туралы ұйғарым шығарады.

Егер талап қоюды қамтамасыз ету туралы арыз талап қою арызына 
қоса берілсе немесе ол туралы талап қою арызыида керсетілсе, онда 
судья арызды азаматтық іс қозғау туралы үйғарым шығарыяған күні 
қарайды және шеіиеді. Қалған жағдайларда талап қоюды қамтамасыз ету 
туралы арызды судья арыз сотқа түскен күні шешеді.

Істі сот талқылауына дайындаған кезде берілген талапты 
қамтамасыз ету шаралары туралы, сот актісін мәжбүрлеп орывдату 
сатысынан бүрын берілген қамтамасыз ету шаралары туралы арыздарды 
судья іске қатысушы түлғаларға олардың қараяатын орны мен у а қ ь п ъ ш  
хабарламастан жеке дара қарайды. Мүндай жағдайларда іс жүргізу 
әрекеттерінің жеке хаттамасы жүргізілмейді.
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Талашы қамтамасыз ету туралы арыз сот отырысында берілсе, арыз 
сол сот отырысында зерттеліп, оны қанағаттандыру немесе 
қанағаттандырмау туралы ұйғаруды судья кеңесу бөлмесінде шығарады.

Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Жоғарғы Сотының 2011 
лсылғы 30 желтоқсандағы № 5; 31.03.2017 № 2 (алғашқы ресми 
жарияланған кұнінен бастан қолданысқа енгізіледі) Нормативтік 
қаулыларымен.

7. Қамтамасыз ету шараларын қабылдау туралы арызды қараған 
кезде сот қамтамасыз ету шараларыньщ талапкер (арызданушы) 
мәлімдеген материалдық-құқықтық талаптарға сэйкес келетіндігі, 
мэлімделген талаптарға парапарлығы, сот актісін орындауды қиындату 
немесе орындатпау мақсатында жауанкер жасауы мүмкін эрекеттердің 
жольш кесуді қамтамасыз ете алатывдығы туралы мәселелерді зерттеуі 
керек.

Егер сот талахжер арызында көрсеткен қамтамасыз ету 
шараларыньщ ол мэлімдеген материалдьщ-құқықгық талаптарға сэйкес 
келмейтіні туралы тоқтамға келсе, онда аталған қамтамасыз ету 
шараларымен талаоты қамтамасыз ету туралы арызды 
қанағаттаңцырусыз қалдырады.

8. Соттың қамтамасыз ету шараларын қабылдаудан бас тарту 
туралы ұйғарым шығаруы талашсердің немесе оның өкілінің осындай 
шараларды қабылдаудың қажеттігі туралы жаңа дэлелдерді көрсетіп, 
талапты қамтамасыз ету шараларын қабылдау жөнінде сотқа қайта арыз 
беруіне кедергі келтірмейді.

9. Қамтамасыз ету шараларын қабылдау туралы арызды қарау 
нэтижесі бойынша шығарылған сот ұйғарымы АПК-нің 269-бабында 
көрсетілген талаптарға сэйкес келуі тиіс. Бұл ретте сот АПК-нің 155- 
бабында карастырылған қамтамасыз ету шараларын қабылдаудың 
негіздерінің бар-жоғы туралы арызданушының дәлелдеріне баға беруі 
тиіс.

Жауапкердің өзінің барлық мұлкін немесе оның бір бөлігін 
жасыруға не иеліктен шығаруға, Қазақстан Республикасының аумағынан 
кетуге дайындық жасауға бағытгалған жэне тағы басқа әрекеттерін 
заңцы күшіне енген сот актісін орындаудың қиьшдығы немесе мүмкін 
еместігі дегі түсіну керек.

Қамтамасьи ету шараларын қабылдау туралы ұйғарымның қарар 
бөлігінде оның дереу орындалуға жататыны көрсетілуі тиіс.

Ескерту. 9-тармаққа ©згеріс енгізілді -  ҚР Жоғарғы Сотының
31.03.2017 № 2 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі) Нормативтік қаулысымен.
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10. АПК-нің 429-бабына сәйкес мүддеперіне қатысты қамтамасыз 
сту шараларын қабьшдау туралы ұйғарымға тұлғалар өздеріне осы 
ұйғарым тзфалы белгілі болған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде 
шағым бере алады.

Түлғаға үйғарымиың көшірмесі тапсырылған немесе оған сот 
орындаушысьгаың атқару қағазын орындау жөніндегі әрекеттері белгілі 
болған күнді (мүлікке тыйым салу, белгілі бір эрекеттерді жасауға 
тыйым салу жзне тағы басқа) ол қамтамасыз ету шаралары 
қабылданғаны туралы хабардар болған күн деп түсіну керек.

Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізшді - ҚР Жоғарғы Сотьшың 2011 
жылғы 30 желтоқсандағы № 5; 31.03.2017 № 2 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен бастап қолданысқа еигізіледі) Нормативтік 
қаулыларымен. —

11. Қамтамасыз ету шараларын қабыядау ту]>алы сот ұйғарымын 
орындауды дереу жүзеге асыру деп соттың үйғарым шығарылған күні не 
ол шығарылғаи кұннің ертеңінен кешіктірмей АПК-нің 241-бабынын 
үшінші бөлігінде қарасты]>ылған эрекеттерді жасауын түсіну керек.

Ескерту. 11 -тармаққа өзгеріс енгізілді -  ҚР Жоғарғы Сотының
31.03.2017 № 2 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі) Нормативтік қа.улысымен.

12. АПК-нің 156-бабы бірінші бөлігінің 1) тармақшасын қолданған 
кезде талалкер шарттық. деликтілік немесе борышкердің мүлкі есебінен 
қанағаттандырылуға жататын мүліктік сипаттағы өзгеде құқықтық 
қатьінастардан туындайтын талаптар қойғанда ғана жауапкерге тиесілі 
мүлікке тыйым салу сияқты қамтамасыз ету шараларына жол беріледі.

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (бұдан әрі -  АК) 
115-бабында көрсетілген жауапкер меншік құқығымен немесе 
шаруашылық жүргізу құқығымеи иелік ететін жэне найдаланатын мүлік 
түрлерін жауапкерге тиесілі мүлік деи түсіну керек..

Аталған жауапкерлердің иелігіндегі ақшаларды қоспағанда, 
мемлекеттік мүлікке ора.шімды басқару құқығымен иелік етет’ін жэне 
пайдаланатын мемлекеттік органға, мемлекеттік мекемеге немесе 
қазыналық кэсіпорынға. қатысты мүлікке тыйым салу сияқты 
қамтамасыз ету шарасы қолданылмайды. АК 44 , 922 , 923-баптарына 
сэйісес, аталған жауапкерлер келтірілген зиян үшін өздерінің иелігіндегі 
ақшаларымен есептеседі. Аталған жауапкерлердің иелігіндегі ақша 
жеткілікті болмаған жағдайда, олардың міндгттемелері бойынша 
субсидиарльщ жауапкершілік мемлекеттік қазынаға жүктеледі.

13. Мүлікке тыйым салу сияқты қамтамасыз ету шараларын 
қабылдау туралы талапкердің өтінішін қараған кезде сот нақты заттарды 
немесе мүліктің түрлерін көрсетпейді, тшті талалкер нақты заттарға
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тыйым сапу туралы етініш білдірсе де тыйым салынуы мүмкін мүліктің 
қүнын белгілемейді.

Сот үйғарымында талапкердің мүліктік талабының мөлшері немесе 
талапкердің мүліктік талабының сот шешімімен қанағаттандырылған 
мөлшері ғана көрсетілуі керек, ал мүліктің жауапкерге (борышкерге) 
тиесілігін немесе оның қүнын атқарушылық іс жүргізу туралы 
заңнамалық актіде көзделген тэртінте атқарушылық қүжатты орындаған 
кезде сот орындаушысы белгілейді.

14. АК 952-бабына сэйкес, моральдық зиянның көлемін сот шешім 
шыгарған кезде анықтайтьшдықган, моральдық зиянды ақшалай өндіру 
туралы істер бойынша талап арызды қамтамасыз ету үшін мүлікке 
тыйым салу шарасын қабылдай алмайды. Осындай танап арызды 
қамтамасыз ету туралы талапкердің өтініші болған жағдайда, сот шешім 
шығарумен қатар немесе моральдық зиянды өтеу мөлшерін белгілеген 
шешім шығарғаннан кейін шешімді орьпідауды қамтамасыз ету іуралы 
үйғарым шығарады. Бүл ретге, тыйым салынуға жататын мүліктің 
көлемі сот жауапкерден өндірген моральдық зиян сомасьтаың 
мөлшерінен аспауы тиіс.

15. Талапкер мәлімдеген мүліктік емес сипаттағы талаптардан 
дауланып отырған заттың немеее оның істі қарағанға дейінгі қалпының 
сақгалуы қажеттілігі туындаіан жагдайларда, сот АПК-нің 156-бабы 
бірінші бөлігінің 2) тармақшасында қарастырылған қамтамасыз ету 
шарасын қабылдауы мүмкін. Дауланып отырған заттарды иемдену, үй- 
жайдың қүрылымын өзгерту, жер телімінің шекарасын өзгерту, 
авторлық қүқықгар мен сабақтас қүқықтардың объектілерін көбейту 
жөніндегі және басқа әрекеттерді жауапкердің жасауына тыйым 
салынуы мүмкін.

16. АПК-нің 156-бабы бірінші болігінің 3) тармақшасына сәйкес 
борышкердің талапкер алдындағы міндеттемелерінің орындалуын 
қамтамасыз етуі мақсатында сот үшінші түлғалардың жауапкерге 
мүлікті беруіне немесе мүліктік сипаттз.ғы басқа да міндеттемелерді 
орындауына тыйым салуға қүқылы.

Үшінші түлғалардың іс бойынша жауапкердің алдындағы 
міндеттемелері жөнінде анық мэліметгер болғанда жэне жауапкер 
үшінші түлғалардан міндеттемесін орындатқаннан кейін сот актісінің 
орындалуын қиындатуы немесе орындалмастай егуі мүмкін екендігіне 
негіз болғанда сот аталған қамтамасыз ету шарасын қабылдай алады.

Аталған қамтамасыз ету шарасын қабылдау туралы сот 
үйғарымында нақгы қандай түлғаға мүлікті беруге немесе іс бойынша 
жауапкер алдындағы өзге де міндетгемелерді орындауға тыйым 
салынатыны көрсетілуі керек. Сонымен бірге түлғаның жауашсер
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ллдьшдағы міндеттемелерінің талаптап артық көлемі АК 272-бабына 
сіійкес орындала беруі үшін сот талапкер мәлімдеген материалдық- 
қуқықтық таііаптар мен түпғаның іс бойынша жауапкердің алдындағы 
міпдеттемелерінің көлемін ескеруі керек.

17. АПК-нің 251 -бабына сәйкес.'талапкердін өтініші бойынша 
мүлікті тыйым салудан босату (тізімнен алып тастау) туралы талап арыз 
берілген кезде, сот уШК-нің 156-бабы бірінші белігінің 4) 
гармақшасында қарастырылған қамтамасыз ету шарасын қабылдайды.

Сот орындаушысы тыйым салудан босату туралы талап арыз 
берілген мүлікті сату жөніндегі атқарушьшық әрекеттерді өз бетімен 
іоқтатпаса. қамтамасыз ету шарасы тыйым салудан босату (тізімнен 
алып тастау) туралы арыз берілген нақты мүлікке қолданылады.

Егер борышкер атқарушылық қүжатты орывдаған кезде мүлікті 
тыйым салудан босату туралы талап арыз берместен, езіне тиесілі 
мүлікке тыйым салу жоніндегі сот орындаушысы әрекетінің 
іавдылығын дауласа, онда арыз АПК-нің 29-тарауында белгіленген 
тәртіпте қаралады. Бүл жағдайда сот АПК-нің 156-бабы бірінші 
бөлігінің 2) тармақшасында қарастырылған сот орындаушысының 
гыйым салынған мүлікті өткізу женіндегі эрекеттерді жасауына тыйым 
салатын қамтамасыз ету шарасын қабылдауға қүқылы.

Ескерту. 17-тармаққа өзгеріс енгізілді — ҚР Жоғарғы Сотының
31.03.2017 № 2 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі) Нормативтік қаулысымен.

18. АПК-нің 156-бабы бірінші бөлігінің 5) тармақшасьшда 
қарастырылған қамтамасыз ету шарасын сот осы нормада көрсетілген, 
АПК-нің 29-тарауында белгіленген тәртіпте қаралатын іс санаттары 
бойыища ғана қабылдайды.

АПК-нің 29-тарауында қарастырылған тәртіпте қаралатын істердің 
өзге де санаггары бойынша арыз болған кезде, сот АПК-нің 156-бабы 
бірінші бөлігіиің 2) тармақшасында қарастырылған қамтамасыз ету 
шарасын қабылдауға қүқкілы. Аталған қамтамасыз ету шарасы АПК-нің 
30-тарауында қарастырылған тэртіпте қаралатын істер бойьпппа 
қолданыла алмайды.

Ескерту. 18-тармаққа. езгеріс енгізілді — ҚР Жоғарғы Сотының
31.03.2017 № 2 (алғашқы ресми жарияланған күніне;н бастап қолданысқа 
енгізіледі) Нормативтік қаулысымен.

19. Түлға атқарушылық іс жүргізу туралы заңнамалық актімен 
қарастырылған атқарушылық қүжатты сот тәртібімен даулаған жағдайда 
сот АПК-нің 156-бабы бірінші бөлігінің 6) тармақшасында керсетілген 
қамгамасыз ету шарасын қабьшдайды. Атап айтқанда, атқарушылық 
құжаттардың қатарына сот бүйрықтары, атқарушылық парақгары,
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әкімшілік күқық бұзушылық туралы істер бойынша заңды күшіне енген 
сот қаулылары, экімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға 
уэкілетті лауазьмды тұлғалардың қаулыларын мәжбүрлеп орьшдату 
туралы сот қаулылары, өз талаптарын мэжбүрлёп орындату туралы 
прокурор қаулылары жатады.

Сот бүйрығы АПК-нің 141, 142, 143-баптарында белгіленген тэртіп 
пен мерзімдері бүзьша отырып мэжбүрлеп орындауға жіберілсе, оны 
атқарушыдық қүжат ретінде сотта даулауға болады.

Атқарушылық парақ АПК-нің 241-бабының төртінші бөлігінде 
көрсетілген талаптарға сэйкес келмесе, бірақ сот орындаушысы оны 
мэжбүрлеп орындатуға қабылдаса, оны атқарушылық қүжат ретінде сот 
тәртібімен даулауға болады.

Егер экімшілік қүқық бүзушылық туралы іс бойынша судья 
қаулысы, әкімшілік қүқық бүзушылық туралы істі қарауға уәкілетті 
лауазымды түлғаның қаулысын мәжбүрлеп орындату туралы судья 
қаулысы экімшілік қүқық бүзушылық туралы заңнамалық актімен 
қарастырылған ережелер бүзыла отырып мэжбүрлеп орындатуға 
жіберілсе, бүл қаулыларды атқарушылық күжат ретінде сот тэртібімен 
даулауға болады. Өз талаптарын мэжбүрлеп орындату туралы прокурор 
қаулысына атқарушылық қүжат ретінде АПК-нің 29-тарауында 
белгіленген тэргіпте жэне мерзімдерде шағым беруге болады.

Ескерту. 19-тармаққа өзгеріс енгізілді — ҚР Жоғарғы Сотының
31.03.2017 № 2 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі) Нормативтік қаулысымен.

19-1. АПК 156-бабыиьщ бірінші бөлігінің 7) тармақшасында 
көзделген кепіл нысанасын соттан тыс сату женіндегі сауда- 
сатгықтарды тоқгата түру тұрінде қамтамасыз ету шарасына қатысты, 
соттардың соттан тыс сату нысанасы болып табылатын кепіл мүлкіне 
дау болған жағдайда осы талап қоюды қамтамасыз ету шарасы 
қолданылуы мүмкін екенін ескергендері жөн.

Бүл реі-ге соттар мүидай талап қоюды қамтамасыз ету шарасы 
сауда-саттықтьщ қорытындылары шығарылғанға дейін қабылданатынын 
ескеруі тиіс.

Ескерту. 19-1-тармақпен толықтырылды — ҚР Жоғарғы Сотының
31.03.2017 № 2 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі) Нормативтік қаулысымен.

19-2. АПК 156-бабының бірінші бөлігінің 8) тармақшасында 
белгіленген талап қоюды қамтамасыз ету жөніндегі шаралар 
атқарушылық іс жүргізуде жасалатын мүлікті өндіріп алуға байланысты 
сот орындаушысының актілері мен әрекеттері дауланған жағдайда 
қабылдануы мүмкін. ^
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Ескерту. 19-2-тармақпен толықгырылды -  ҚР Жоғарғы Сотыиьщ
31.03.2017 № 2 (алғашқы ресми жарияланған кұнінен бастагі қолдайысқа 
енгізіледі) Нормативтік қаулысымен.

20. АГЖ-нің 15 6-бабының__2) жэне 3) і армакшаларында
қарастырылған, сот қабылдаған қамтамасыз еіу шараларын бұзған кінәлі 
тұлғалар Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодексінің 669 бойынша әкімшілік жауаикершілікке тартылады. 
Бұл тұлғалар қамтамасыз ету шараларын бұзу арқылы талалкерге 
келтірілген зиянды талапкердің талап арызы бойынша өтеуге міндехті.

Ескерту. 20-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Жоғарғы Сотының
24.12.2014 N 3 Нормативтік қаулысымен (ресми жарияланған күнінен 
бастаи қолдаііысқа енгізіледі).

21. АПК-нің 159-бабының бірінші бөлігіне сәйкес, сот іс бойынша 
қабылданған қамтамасыз ету шарасын басқа қамтамасыз ету шарасымен 
ауыстыруға құқылы (мысалы, мүлікке тыйым салуды жауалкерге белгілі 
бір әрекеттерді жасауға тыйым салумен жэне т.б.). Сот осындай 
арыздарды сот отырысын өткізбестен жэне хатшма жасамастан қарайды, 
алайда, арызды қарау орны және уақыты туралы іске қатысушы 
түнғаларға хабарланады. Арызды қараған кезде талапкер бұрын 
қабылданған қамтамасыз ету шарасы иараларлық талаптарына сәйкес 
келмейтіні, ал оның орнына ұсынылып отырған қамтамасыз егу шарасы 
АПК-нің 155-бабында көрсетілген мак;саттарға сэйкес келетіні турапы 
сотқа дэлэлдемелер үсынуға міндетті.

Ескерту. 21-тармаққа өзгеріс енгізілді — ҚР Жоғарғы Сотының
31.03.2017 № 2 (алғаінқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі) Нормативтік қаулысымен.

22. АГЖ-нің 159-бабының төртінші бөлігіне сэйкес, талапкердің
қарызды ақшалай әндіріп алу туралы талабы бойынша ғана жауалкер 
АПК-нің 156-бабы бірінші бөлігінің 1), 2) жэне 3) тармақшаларыида 
көзделген соттардьщ қызметін үйымдық жэне
материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі уэкілетгі 
органньщ аумақтық бөлімшесінің депозитіне талап қою бағасына тең 
соманы енгізуге күқылы.

Ескерту. 22-тармаққа өзгеріс енгізілді — ҚР Жоғарғы Сотының
31.03.2017 № 2 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастан қолданысқа 
енгізіледі) Нормативтік қаулысымен.

23. Сот талап арызды қамтамасыз ету туралы талапкердің өтінішін 
қанағаттандыра отырьш, АПК-нің 162-бабынын негізінде тек 
таланкердің дэлелдерін ғана емес, екі жақгың да мүдделерін ескерін, 
ақылға қонымдылық пен зділдікке сүйеніп, қамтамасыз ету шараларын 
қабылдаудан жауапкерге келетін залалды қамтамасыз етуді талалкерден

401



талап етуге құқьоіы. Егер талапкер қамтамасыз ету шараларын 
қабьщдаудан жауапкерге келетін залалды қамтамасыз етпесе, онда сот 
қамтамасыз ету шараларын қабылдау туралы талапкердің арызьга 
қанагаттандырусыз қалдыруға құқылы.

Егер АПК-нің 155-бабында карастырылган қамтамасыз ету 
шараларын қабылдауға арналған негіздер болмаса, қарсы қамтамасыз 
ету шарасы қолданылмайды.

Ескерту. 23-тармаққа өзгеріс еңгізілді -  ҚР Жоғарғы Сотының
31.03.2017 № 2 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі) Нормативтік қаулысымен.

24. АПК-нің 160-бабынын екінші бөдігіне сэйкес, талап (арыз) 
қанағаттандырылған шешім толық орындалғанға дейін сот қабылдаған 
қамтамасыз ету шаралары күшінде болады.

Арыз қанағаттандырылған жағдайда қамтамасыз ету шарасы шешім 
занды күшіне енгенге дейін сақталады, содан кейін жауапкердің арызы 
немесе соттың бастамасы бойынша қамтамасыз ету шараларын бұзу 
туралы ұйғарым шығарылады.

Сот қамтамасыз ету шараларынан бас тарту туралы мәселені, оның 
қаралғаны жөнінде хаттама жазумен және іске қатысушы тұлғаларға 
хабардаумен сот отырысында қарайды.

Ескерту. 24-тармаққа өзгеріс енгізілді -  ҚР Жоғарғы Сотының
31.03.2017 № 2 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі) Нормативтік қаулысымен.

25. Қамтамасыз ету шаралары рәсімдерінде шығарылған 
ұйғарымдардың барлық түрлеріне талапкер, жауапкер жэне олардың 
екілдері АПК-нің 429-бабында қарастырылган тэртіппен шаі'ым беруі, 
прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралуы мүмкін. Қабылданған 
ұйғарымға қатысты істен бөлініп алынған материал талап қоюды 
қамтамасыз ету мәселелері женіндегі сот ұйғарымьгаа жасалған жеке 
шағыммен (прокурордың етінішхатымен) бірге жіберіледі. Қамтамасыз 
ету шараларын қабылдау туралы сот ұйғарымына жеке шағым беру 
оның орындалуын тоқгатпайды. Сонымен бірге талапты қамтамасыз 
етуді бұзу туралы сот ұйғарымына немесе қамтамасыз етудің бір түрін 
екінші түрімен ауыстыру туралы ұйғарымға шағым беру немесе 
прокурордың етінішхатын қарау жеке шағым немесе прокурордың 
етінішхаты қаралғанға дейін аталған ұйғарымдардың орындалуын 
тоқгата тұрады.

Ескерту. 25-тармаққа езгерістер енгізілді — ҚР Жоғарғы Сотының
31.03.2017 № 2 (алғашқы ресми жарияланғаи күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі); 20.04.2018 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі) нормативтік қаулыларымен.
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26. Алып тасталды - ҚР Жоғарғы Сотыньщ 2012.12.29 № 6 (ресми 
жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Нормативтік 
қаулысымен.

27. Егер сот актісінің орындалуы АПК-нің 448-бабында 
қарастырылған тэртіппен тоқтатылмаса, атқару құжаты беріле отырып 
шығарылған сот актісіне кассациялық тәртіппен шағым беру (наразылық 
кслтіру) атқару қркатын мәжбүрлеп орындатуды тоқтату үшін негіз 
бола алмайды.

Ескерту. 27-тармаққа озгеріс енгізілді — ҚР Жоғарғы Сотының
31.03.2017 № 2 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
снгізіледі) Нормативтік қаулысымен.

28. Мыналардың: 1) "Азаматтық істерді соттың қарауына әзірлеу 
гуралы" Қазақстан Республикаеы Жоғарғы Сотьшың 2001 жылғы 13 
жслтоқсандағы N 21 нормативтік қаулысының 13-тармағьшың; 2) "Сот 
шешімі туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2003 
жылғы 11 шілдедегі N 5 нормативтік қаулысының 29-тармағының күші 
жойылды деп танылсын.

29. Қазақстан Республикасы Коиституңиясының 4-бабына сэйкес, 
осы нормативтік қаулы қолданыстағы қүқық құрамына қосылады, 
сондай-ақ жалпыға бірдей міндетті болып табылады жэне ресми 
жарияланған күннен бастап күшіне енеді.

Қсгзацстан Республикасьі Жогаргы Сотының Төрагасы 
Қазацстан Респубпикасы Жогаргьі Сотының судъясы

жалпы отырыс хатиіысы
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«Соттардың атқарушылық іс жургізу туралы заңнаманың кейбір 
нормаларын қолдануы туралы»

Қазщстан Республикасы Жогаргы Сотының 2017 жылгы 31 
наурыздагьі № 1 Нормативтік цаупысы.

Атқарушылық іс жүргізу женіңцегі заңнаманың дұрыс 
қолданылуын қамтамасыз ету жэне сот практикасын біркелкі 
қалынтастыру мақсатында Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
жалпы отырысы қаулы етеді:

1. Атқарушылық іс жұргізу туралы заңнама Қазақстан 
Республикасының Конституңиясына (бүдан эрі - Конституция) 
негізделеді, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінен (бұдан 
эрі - АК), Қазақстан Республикасының Азаматтық продестік кодексінен 
(бұдан эрі - АПК), "Атқарушылық іс жүргізу жэне сот 
орындаушыларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының 
2010 жьшғы 2 сэуірдегі №> 261-IV Заңыңан (бүдан эрі - Заң), Қазақстан 
Республикасы ратификаңиялаған халықаралық діарттардың 
нормаларынан жэне Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік 
күқықтық актілерінен түрады.

2. Заңға сэйкес сот орындаушысының юрисдикциясы атқарушылық 
іс жүргізуге қатыспайтын түлғаларға қовданылмайды. Алайда, 
Конституцияның 13-бабының 2-тармағына, АПК-нің 250, 251 жэне 
Заңның 127-баптарына сэйкес сот орьшдаушысының атқарушылық 
қүжаттарды орьшдау жөніндегі эрекетгеріне (эрекетсіздігіне) немесе 
осындай әрекеттер жасаудан бас тартуьша атқарушылық іс жүргізудің 
тараптары, сонымен қатар олардың құқықгары мен заңды мүдделері 
бұзылды, олардың құқықтары мен заңцы мүдделерін жүзеге асыруға 
кедергі жасалды не оларға қандай да бір міндет жүктелді деп санайтын 
түлғалар АПК-нің 250, 251-баптарында көзделген ерекшеліктерді ескере 
отырьш, сотқа талап қою тәртібімен шағым жасауы мүмкін.

Сот орындаушысының әрекеттеріне (эрекетсіздігіне) өндіріп 
алушының жэне борышкердің шағымы (бүдан эрі - шағым) АПК-нің 
250-бабының бірінші бөлігінде көзделген тәртіппен қаралады.

Егер шешімді орындаумен үшінші түлғалардың мүліктік мүдделері 
қозғалса, онда осы түлғалар АПК-нің 251-бабының тэртібімен бүзьшған 
күқықгы қалпьша келтіру туралы борышкерге жэне өндіріп алушыға 
талап қоя отырып, сотқа жүгінуге құқылы. Бүл ретте, егер талап қоюшы 
сот орыңдаушысын іске қатысуға тартпаса, онда сот оны ез 
бастамасымен жасауға тиіс. Мүндай жағдайда сот орындаушысы даудың 
мэніне дербес талапты мэлімдемейтін үпхінші тұлға ретінде қатысады.
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ЛПК-нің 250-бабы бірішпі бөлігінің мағынасы бойынша 
мсмлекеттік сот орындаушысының эрекеттеріне (эрекетсіздіктеріне) 
іиагым сот орындаушысы қызмет көрсететін аумақгық учаскенің 
пудаңдық (қалалық) сотына беріледі.

Жеке сот орындаушысының эрекеттеріне (эрекетсіздіктеріне) 
піағым жеке сот орындаушысының тіркелген жері бойьшша аудандық 
(қалалық) сотқа беріледі.

Елді мекеннің аумағында бірнеше жалпы юрисдикңия соттары 
болған кезде шағым атқарушылық әрекеттер жасалған жер бойынша 
боріледі.

3. Өкіл қол қойған шағымды қабылдау туралы мэселені шешу 
кезінде сот оның өкілеттіктерін тексеруі қажет. Өкілдің Заңның 19- 
бабының 2-тармағында көрсетілген проңестік эрекеттердің эрқайсысын 
жасауына екілеттіктері өкілдік беруші берген сенімхатта арнайы 
козделуге тиіс.

4. Іс жұргізуге шағымды қабылдау туралы мэселені шешу кезінде 
сот АПК-нің 250-бабының бірінші бөлігінде көзделген мерзімді 
гараптың сақтағаньш не сақтамағанын тексеруі тиіс.

Сотқа жүгінген тарап сот орындаушысының жасаған эрекеті 
(орекетсіздігі), эрекетті жасаудан бас тартуы өзіне қашан мэлім болғаны 
туралы дәлелдемені ұсынуға міндетті.

АПК-нің 124-бабының бірінші жэне екінші бөліктерінің 
мағынасынан процестік эрекеттерді жасау құқығы заңда белгіленген 
процестік мерзімнің аяқгалуьмен жойылатыны көрінеді.

Сондықган да, егер өндіріп алушы немесе борышкер шағымды 
АПК-нің 250-бабының бірінші бөлігінде белгіленген мерзім өткен соң 
берсе жэне өткізіп алған мерзімді қалпына келтіру туралы өтінішхат 
болмаса, шағым сот ісін жүргізуте қ а б ы л д а н б а й д ы  және өтініш берушіге 
АПК-нің 124-бабына сәйкес сот үйғарымымен қайтарылады.

Шағымның қайтарылуы шағымға өткізіп алған мерзімді қалпына 
келтіру туралы өтінішхатты қоса бере отырып, сотқа қайта жүгінуге 
іседергі кеятірмейді.

Өткізіп алған мерзімді қалпына келтіруді сот АПК-нің 126-бабының 
екінші болігіне сәйкес шағымды қабылдау сатысыңца шешеді.

5. Соттың шағымды қарау кезінде АПК-нің 250-бабының екінші 
бөлігінде белгіленген істі қарау мерзімін сақтау мақсатында 
атқарушылық іс жүргізуге қатысушыларды сот отырысының орны мен 
уақыты туралы тиісінше жэне уақтылы хабарлау жөніндегі шараларды 
қабылдағаны жөн.

Мемлекеттік сот орындаушысы болмаған жағдайда (жүмыстан 
шығуы, 10 күннен астам үзақ демалысы, еңбекке жарамсыздығы немесе
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іссапары жэне т.б.) сот отырысына осы аумақтық бөлімнің басқа сот 
орындаушысы жіберілуі мүмкін.

Уэкілетті органның облыстардағы, Астана және Алматы 
қалаларындағы аумақтық бөлімшелері (бүдан әрі -  аумақтық органдар) 
мемлекеттік сот орындаушыларьшьщ заңсыз эрекеттерінің 
(эрекетсіздіктерінін) нэтижесінде келтірілген зиянды, залалды өтеу 
туралы талап қоюлар бойынша немесе сот шығыстарын ендіріи алу 
туралы талаптар мэлімделсе жауапкер бола алады.

Жеке сот орындаушысы оның эрекеттеріне (эрекетсіздігіне) шағым 
жасалған кезде азаматтық процесте тарап болып табылады, сондықтан 
оған іске қатысатын түлғалардың қүқықтары мен міндеттері, оның 
ішінде сотта істі өзінің өкілі арқылы жүргізу қүқығы қолданылады.

Сот шағымды қарау кезінде атқарушылық іс жұргізу материалдарын 
талап етіп алдыруға қүқылы, олар зерттелгеннен кейін сот 
орындаушысына қайтарылады, ал олардың көшірмелері істің 
материалдарына қоса тіркеледі.

6. АПК-нің 250-бабының тэртібімен шағымды не АПК-нің 251- 
бабының тәртібімен атқарушылык қүжаттарды орындау процесінде 
үшінші түлғалардың мүліктік мүдделерді қорғау туралы талап қоюын 
қарау кезінде: өндіріп алу мүмкін болмайтын ақша сомасын қоспағанда, 
егер атқарушьшық қүжатта өзгеше тэртіп белгіленбесе, атқарушылық 
жүжаттар бойынша ендіріп алу бірінші кезекте борышкердің, оның 
ішінде банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымдарда, үшінші түлғаларда түрған ақшаға 
қолданылатынын;

борышкерде берешекті етеу үшін жеткілікті ақша болмаған кезде 
өндіріи алу борьинкердің басқа мүлкіне қолданылатынын ескеру қажет.

7. Сот орындаушысының борышкерге тиесілі басқа мүлікті 
(ақшадан басқа) ендіріи алу туралы заңсыз әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) 
шағым жасау кезінде сот атқарушылық іс жүргізу шеңберінде сот 
орындаушысы нақты қандай әрекеттерді орындағанын, олардың Заң 
талаптарына сэйкес келуін тексереді.

Сот бақьшауы мақсатында жеке меншікті қорғауға бағытталған 
жылжымайтын мүлікті ендіріп алу АПК-нің 246-бабына сәйкес жүзеге 
асьфьшады. Мүндай жағдайларда Зацның 55-бабы 8-тармағыньщ 
талаптары қолданылмайды.

Сот борышкердің мүлкін өндіріп алу туралы мәселені шешу кезінде 
Заңның 72-бабында кезделген борышкердің мүлкін әткізу кезектілігінің 
қағидаларьш негізге алуға, мүліктің борышкерге тиесілі екендігін, оның 
нақты қүнын жэне ондағы ауыртпалықты анықтауға, сондай-ақ мүлік 
күнының қалған берешектің мелшеріне мелшерлес болуын,
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атқарушылық қүжаттың орындалуда болған мерзімін және басқа да 
назар аударуға болатын мэн-жайларды бағалауға тиіс.

Борышкердің мүлкін ендірін алу жолымен шешімді орындау тэсілі 
мен тэртібі өзгертілген соттың үйғарымында мүліктің сәйкестендіру 
синаттамаларын көрсету қажет. Бүл ретте сот мүліктің бастапқы сату 
күнын айқындамайды, өйткені орьшдау сатысьгада мүндай құқық сот 
орындаушысында болады (Заңның 68-бабы).

8. Заңның 60-бабының талаптарына сәйкес сот орындаушысының 
арызы не өндіріп алушының талабы бойынша сот тэртібімен 
борышкердің ортақ мүліктегі үлесінен жалпы мүлікті бөлу, үлесті 
анықтау немесе үлесті бөліп шығару жолымен өндіріп алу көзделген.

Борышкердің борышы бойьшша ортақ меншік болып табылатын 
мүлікті өндіріп алу барысында сот орындаушысы немесе атқарушылық 
іс жүргізудегі тарап, егер үлестер заңнамада белгіленген тэртіппен 
анықталмаса, борышкердің үлесін анықгау туралы талаппен сотқа 
жүгінуге міндетті. Сот қарау нәтижелері бойынша нақты мүліктегі 
ендіріп алынатын борышкердің үлесін анықтау туралы үйғарым 
шығарады.

Үлестік меншіктегі мүліктен үлесті боліп шығару немесе мүлікті 
бөлу туралы мәселе АК-нің 216, 218 және 222-баптарына сэйкес 
шешіледі.

9. Борышкердің басқа мүлкі оған қойылған барлық талаптарды 
толық қанағатгандыруға жеткіліксіз болған кезде сот орындаушысы:

үшінші түлғаларда кепілде түрған (кепіл беруші жэне борышкер бір 
түлға болған кезде) борышкердің мүлкін, бүл ретте кепілге салынған 
мүліктің қүнынан өзінің талабын басымдықпен қанағаттандыруға кепіл 
үстаушының қүқықтарын сақтай отырып, өндіріп алуға;

"Салық және бюджетке төленетін басқа да міидетті төлемдер 
туралы (Салық кодексі)" Қазақстан Республикасы Кодексінің 120- 
бабының тэртібімен уэкілетті органның шешімі бойынша билік етуі 
шектелген борышкердің мүлкін, уэкілетті органға бүл туралы жазбаша 
хабарлай отырьш, өндіріп алуға қүқылы.

Ескерту. 9-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Жоғарғы Сотының
20.04.2018 № 7 нормативтік қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

10. Ипотекалық түрғын үй міндеттемесі бойьшша қамтамасыз ету 
болып табылатын мүлікті, сондай-ақ үшінші түлғаға (заттай кепілгерге) 
тиесілі кепіл нысанасьга өндіріп алу туралы мэселе соттың 
"Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасының 
1995 жылғы 23 желтоқсандағы № 2723 Заңының 21-бабының 
талаптарына сэйкес кепілге салынған мүлікті өндіріп алу туралы кепіл
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үстаушының талап қоюы бойынша жеке талап қою ісін жүргізуде 
қарауына жатады.

11. Бағалаушыны тағайьшдау гуралы қаулыны шығару жэне 
борышкердщ, мүлкін сауда-саттыққа беру Заңның 68, 74-баптарында 
козделген сот орындаушьісьшьщ айрықша қүзьфеті болып табылады.

АК-нің 257-бабына сэйкес меншік қүқығы тоқтатылған кезде мүлік 
заңда белгіленген тэртіппен оның нарықтық қүны негізге аяынып 
бағаланады. Сондықтан да сот орындаушысы борышкердің мүлкі 
нарықтық қүны бойынша бағалануы жэне сауда-саттыққа берілуі үшін 
қажетті шараларды қабылдауға міндетті. Борышкердің мүлкін бағалауға 
байланысты дау туындаған жағдайда сот орындаушысының қабылдаған 
шаралары АПК-нің 250-бабының алтыншы бөлігіне сэйкес тексерілуге 
жатады.

12. Сот бастапқы сату бағасьш белгілеген кепілге салынған мүлікті 
ендіріп алу туралы соттың заңды күшіне енген шешімі болған кезде, 
соттың осы шешімін орындау шеңберінде қайта бағалау жүргізу талап 
етілмейді. Мүндай шағымдарды (арыздарды) АПК-нің 151-бабының 
бірінші бөлігінің 2) тармақшасына сәйкес қабылдаудан бас тартқан жөн.

13. Атқарушылық іс жүргізу тараптары АПК-нің 250-бабының 
бірінші бөлігінде кезделген тэртітгаен сот орындаушысының әрекетіне 
(эрекетсіздігіне) шағым жасау жолымен сотта сауда-саттықтың 
нэтижелерін даулайды.

Атқарушылық іс жүргізу тараптарының қүқықтарын, 
бостандықтары мен завды мүдделерін уақтылы қалпына келтіру 
мақсатында АПК-нің 250-бабының бірінші бөліғіне байланысты сот 
орындаушысына өндіріп алушының жэне борышкердің назарына сауда- 
саттықтың қорытындыларын жеткізуі, шағым жасау тэртібін түсіндіруі 
қажет.

Егер атқарушылық іс жүргізу тарабы сауда-саттықты даулау 
жөнінде сот орындаушысының әрекеттеріне шағыммен сотқа жүгінсе, 
сот орьшдаушысы сатып алу-сату шартын жасасудан тартынуға тиіс, 
тарап бір мезгілде шағымды берумен бірге соттың алдына қамтамасыз 
ету жөнінде шаралар қабылдау туралы мәселені (мысалы, шағым мэні 
бойынша шешілгенге дейін сатып алу-сату шартьш жасасуға тыйым 
салу жэне т.б.) қоюға күқылы.

Электрондық аукцион қорытындылары туралы хаттама 
борышкердің тыйым салынған мүлкіне сатып алу-сату шартын жасасу 
үшін негіз болып табылады, демек АК-нің 7-бабының 7) тармақшасына 
орай сот орындаушысьшың эрекетіне (эрекетсіздігіне) шағым жасаумен 
қатар хаттамаға да шағым жасалуы тиіс.
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АПК-нің 15-бабының скінші бөлігіне сәйкес тараптар азаматтьщ сот 
ісін жүргізу барысында өз ұстанымын. оны қорғау тэсілдері мён 
құралдарьш өз бетінше және соттан, басқа органдар мен тұлғалардан 
тэуелсіз таңдайды.

Осыған байланысты, өткізілген сауда-сатгықтың нәтижелері 
бойынша сот орындаушысы мен сатып алушыньщ арасында жасалған 
сатып алу-сату шарты талш қою тәртібімен дауяануы мүмкін.

14. Егер сот сауда-саттықтың нәтижелері борышкердің немесе 
өндіріп алушының қүқықтары мен занды мүдделерінің бүзылуына әсер 
еткенін немесе әкен соққанын анықгаса, сауда-саттьщты даулау 
женіндегі сот орындаушысьшың эрекетгеріне дауларды қарау кезіндегі 
шағым қанағатгандырьшуға жатады.

15. Сот берген атқарушьшық құжатгың негоінде қозіаяған 
атқарушылық іс жүргізудегі ендіріп алушы шығып қалған жағдайда 
(заңды тұл-ганьщ қайта ұйымдастырылуы, талап етуді басқаға беру, 
борышты аудару), соңцай-ақ кұқықтық қатынастардағы тұлғалар 
ауысатын басқа да жағдайларда құқық мирасқорлығы туралы мәселені 
сот АПК-нің 53-бабының тэртібімен шешуге тиіс.

16. Заңның 104-бабьшда борышкер өзі ғана жасай алатын 
эрекеттерді жасағаны немесе оларды жасаудан тартынғаны туралы сот 
орьшдаушысыньщ талалтарын белгіленген мерзімде орындамағаны 
үшін сот орьшдаушьісыньщ борышкерден мемлекет кірісіне өсімпұл 
өндіріп алуы көзделген.

Сот мемлекет кірісіне өсімпұлды ендіріп алу туралы талапты сот 
орьшдаушысы борышкерге мерзімі белгіленуі тиіс мұндай әрекеттерді 
жасағаны туралы хабарламаны немесе оларды жасаудан тартыну 
қажеттігі туралы хабарламаны алдын ала жіберген жағдайларда және 
борышкер сот орындаушысының талаптарын орындамаған жағдайда 
ғаиа қанағаттандыруы мүмкін.

Мүндай жағдайда мемлекет кірісіне есімпұл борышкер 
атқарушылық қүжатты орындағанға дейін, сонымен қатар орындағаннан 
кейін де өндіріп алынуы мүмкін, бүл ретте сот оның мөлшерін азайтуға 
тиіс емес, өйткені ол бюджетке өндіріліп алынады, сондықган сотгар 
мұндай жағдайларда АК-нің 297-бабын қолдануға қүқылы емес.

17. Атқарушьиық қүжаттың сот орындаушысының іс жүргізуінде 
болған кезеңде оның толық келемде орындалуын толық мәжбүрлеп 
орындату деп түсінген жен. Осыған негіздей отырьш, Заңның 32- 
бабында керсетілген атқарушылық қүжаттың орындалуын қамтамасыз 
етуге шаралар қабылдау жөніндегі сот орындаушысының әрекеттері, 
сондай-ақ тізімделген жэне тыйым салынған мүлікті өткізу, 
борышкердің жалақысынан жэне басқа да табыстарынан, басқа
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гұліаларда тұрған мүліктен өндірін алу бойынша қабылданған шаралар 
толық мәжбүрлеп орьшдату шаралары ретінде қаралуға тиіс.

Атқарупн.ілық санкция атқарушылық қүжатты оз еркімен 
орындамаған борышкердің мүліктік жауапкершілігінің дербес түрі 
болып табылады.

Заңда көзделген жағдайдарды қоспағанда, Заңның 124-бабында 
борышкерден атқарушылық санкцияны ондіріп алу кезделген.

Атқарушылық санкция сот орындаушысы шығарған қаулының 
негізінде өндіріп алуға жатады. Ол мемлекетгік сот орындаушысы 
атқарушылық қүжат толық мәжбүрлеп орындалғаннан кейін 
борышкерге мемлекет кірісіне атқарушылық санкцияиы өз еркімен 
төлеуді үсынған, ал борышкер осы эрекеттерді жасаудан бас тартқан 
жағдайда өндіріліп алынады. Мүндай жағдайда атқарушылық 
саңкцияны өпдіріп алу туралы талаппен сотқа жугіну қажет емес. 
өйткені Заңның 9-бабы 1-тармағының 8) тармақшасына орай сот 
орындаушысының атқарушылық санкцияны ендіріп алу туралы қаулысы 
атқарушылық қүжат болып табылады.

Заңның 124-бабының 3-тармағына сэйкес борышкердің арызы 
бойынша атқарушылық санкцияның мелшері азайтылуы, сондай-ақ 
борышкер оны ендіріп алудан босатылуы мүмкін.

18. Соттарға жеке сот орындаушысының қызметіне ақы телеуге 
қатысты оның әрекеттеріне жасалған шағымды қарау кезінде "Жеке сот 
орындаушысының қызметіне ақы телеу мелшерлерін бекіту туралы" 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 4 мамырдағы № 437 
қаулысының ережелерін бүлжытпай сақтау қажет.

19. Егер сот актісі АПК-нің 143 немесе 241-баптарында көзделген 
тэртіппен мәжбүрлеп орындатуға жіберілмесе, АПК-нің 238-бабында 
кезделген негіздер бойьшша сот актісінің орындалуы кейінге 
қалдырылуы, оның мерзімі үзартылуы немесе орыидау тәсілі мен тәртібі 
өзгертілуі мүмкін.

20. Егер сот орындаушысы атқарушылық іс жүргізуді қозғаса жэне 
заңның осы нормасында көзделген негіздер сот орындаушысының 
атқарушылық әрекеттерді жасауы кезінде болса, АПК-нің 246-бабында 
кезделген негіздер бойынша сот актісін орындауды кейінге қалдыру, 
оның мерзімін үзарту немесе орындау тэсілі мен тэртібін өзгерту 
үсьшыяуы мүмкін.

21. Сот актісін мәжбүрлеп орындауға жіберу күнін немесе қозғалғаи 
атқарушылық іс жүргізу бойынша сот орындаушысы атқарушылық 
зрекеттер жасауды бастайтын күнді неғүрлым кешірек мерзімге 
ауыстыру туралы сотгың нроцестік шешімі сот актісін орындауды 
кейінге қалдыруды білдіреді.
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Егер орыидау нысанасы бөлінетін зат болыи: табылса (мысалы, 
нқша, орындалатын жріыс жэне т.б.), сот актісін сот белгілеген 
мсрзімнің ішінде борьнш:ердің өз еркімен бөліп: орындауы немесе 
лтқарушылық іс жүргізумен сот орындаушысының мәжбүрлеп 
орындатуы туралы сотткң процестік шешімі сот актісін орындау 
мерзімін үзартуды білдіреді. Атқарушылық әрекеттерді жасауды 
қиындататын немесе оларды жасауға мүмкіндік бермейтін мән-жайлар 
болған кезде соттьщ шешімінде көрсетілген тәсіл мен тәртіпті өндіріп 
алуінының заңды қүқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз 
ететін басқа тәсілмен және тәртіппен ауыстыру шешімді орындау тэсілі 
мен тэртібін өчгертуді білдіреді.

22. Соттар орындау мерзімін кейінге қалдырған немесе оның 
мерзімін үзартқан кезде соттың шешімін орындаудың белгіленген 
тәртібі ақылға сыйымдылық, әділдік талаптарьша сай келетіндей және 
атқарушылық іс жүргізуге қатысатын түлғалардьщ кепілдік берілген 
қүқықтарыньщ мэнін, сондай-ақ үшінші тұлғалардың қүқықтары мен 
заңды мүдделерін қозғамайтындай етіп ондіріи алушының жэне 
борышкердің қүқь:сқгары мен заңды мүдделерінщ теңгерімін негізге 
алуға тиіс. Сот ахтісін мәжбүрлеп орындатуға жіберу мерзімін кейінге 
қалдыру Заңның 11-бабында белгіленген мерзімнен аспауы тиіс.

Атқарушылық эрекепгерді жасауды кейінге қалдыру Заңның 39- 
бабының 1 жэне 2-тармақтарында белгіленғен мерзімнен аспауы тиіс.

Он төрттен он сегіз жасқа дейінгі ісәмелетке толмағанның келтірген 
мүліктік залалы үюіін, егер осы кезеңде кэмелетке толмағанның мүлкі 
немесе табысы болмаса, одан ендіріліп алынатын сот актісін орындау 
мерзімі жауапкер кэмелетке толғанға дейін кейінге қалдырылуы мүмкін.

23. Борышкердің мүліктік жағдайы оған орындау мерзімін кейінге 
қалдьфуға немесе оның мерзімін ұзартуға негіз ретіінде АК-нің 20 жэне 
44-баптарында көзделген өзіне тиесілі мүлікті өткізу есебінен 
борышкердің міндеттемені толық өз еркімен немесе мәжбүрлеп бір 
мезгілде орындай алмайтьгаын білдіреді.

Атқарушылық қүжатты орындау мерзімін кейінге қалдыру немесе 
оның мерзімін ұзарту үшін негіздер борышкердің атқарушылық қүжатты 
орындауына кедергі келтіретін сотқа жүгіну кезінде жойылмайтын мэн- 
жайлар болып табылуы мүмкін. Мұндай мән-жайлардың бар-жоғын сот 
зрбір нақты жағдайда барлық нақты маңызы бар мән-жайларды ескере 
отырып шешеді. Оларға бсрышкердің ауыр мүліктік жағдайы, сондай-ақ 
орьшдауға едәуір қиындық келтіретін себептер (мысалы, борышкердің 
ауыр науқастануы, оның жылжымайтын мүлкінің жойылуы немесе 
едэуір зақымдануы (борышкердің кінәсінен емес) жэне т.б.) 
жатқызылуы мүмкін.
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Сот кейінге қалдыру мерзімі немесе оның мерзімін үзарту кезеңцері 
аяқгапған соң соттың шешімін орьшдау мүмкіндігін бағалауға тиіс. 
Сондықтан да орындауды кейінге қалдыру немесе орьшдау мерзімін 
үзарту кезеңдерінің аяқталу уақытына борышкерде сот актісін 
орындауға жеткілікті мүлік пен табыстың болатынын растайтын 
дэлелдемелер сотқа үсынылуы тиіс.

24. Егер атқарушылық іс жүргізудің тараитары борышкерге тиесілі 
мүліктің есебінен белінетіи міндеттеме бір мезгілде орындалуы мүмкін 
болмайтыны туралы дәлелдемелерді үсынса, атқарушылық әрекеттерді 
жасау мерзімін ұзарту туралы процестік шешім АПК-нің 246-бабына 
сэйкес қабьшдануы мүмкін. Міндеттемені орыңцау мерзімін кезеңцік 
телемдер (алименттер, денсаулыққа келтірілген зиянды өтеу, 
асыраушысының қайтыс болуьша байланысты жоғаптылған жалақы 
жэне т.б.) тұрінде үзартуға жол берілмейді, өйткені мүндай 
міндеттемелерді орындауға мүмкіндіктің болмауы заңнамалық актілерде 
белгіленген өзге тэртіпиеи қаралады (алименттер бойыиша берешекті 
есептеу, өтелетін зиянның мөлшерін азайту, банкроттық және басқалар).

25. Соттың мерзімді кейінге қалдыру туралы үйғарымында ол 
басталғанға дейін мерзім кейінге қалдырылатын күнтізбелік күн 
көрсетілуге тиіс. Соттың мерзімді үзарту туралы үйғарымында қандай 
күнтізбелік кезеңнің ішінде және қандай нақты бөліктермен борьшікер 
міндеттемені орындайтыны көрсетілуге тиіс.

Соттьщ сот актісін орындау тәсілі мен тэртібін өзгерту туралы 
үйғарымыңца қандай басқа тэсілмен және қандай тәртіппен сот актісі 
орындалуға жататыны көрсетілуге тиіс.

26. Егер мэн-жайларға орай түлғаның орындау мерзімі кейінге 
қалдьгрылса немесе оньщ мерзімі үзартылса, оларды беру мерзімі 
аяқгалғанға дейін мэн-жайлар өзгерсе немесе жойылса не борышкер 
орындау мерзіміи кейінге қалдырудың немесе оның мерзімін үзартудың 
белгіленген тэртібін (төлемдердің мерзіміи, мөлшерін, жасалатын 
эрекеттердің көлемін) бүзса, сот атқарушылық іс жүргізудегі 
тараптардың арыздары бойынша сот актісін орындау мерзімін кейінге 
қалдыруды немесе оның мерзімін үзартуды тоқтату туралы мәселені 
шеше алады. Мерзімін кейінге қалдыруды немесе оның мерзімін 
үзартуды тоқгату туралы арызды соттың қарауы оны беру кезіндегідей 
тәртіппен жүргізіледі.

27. Егер борышкерде өндіріп алынатын мүлік болмаса, АПК-нің 
246-бабына сэйкес атқарушылық эрекегтерді жасау мерзімі кейінге 
қалдырылмайды немесе оның мерзімі үзартылмайды, ал атқарушылық 
қүжат Заңньщ 48-бабы 1-тармағы 2) тармақшасының негізінде өндіріп 
алушыға қайтарылады.
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28. АПК-нің 243 және 244-баптарында көзделген жағдайларда сот 
шешімін орындау ие атқаруніылық эрекетгер жасау мерзімін кейінге 
қалдыруға жол берілмейді.

АПК-нің 29 жэне 30-тарауларында көзделген істер бойынша сот 
шешімін орьшдау мерзімін кейінге қалдыруға немесе оның мерзімін 
үзартуға болмайды, ал сот шешімімен белгіленгев: орьшдаудың тэсілі 
мен тәртібі өзгертіде алмайды.

29. Егер сотқа сот шешімінде көрсетілген тәсілмен жэне тэртіппен 
оиың орындалуы мүмкін еместігі туралы дэледдемелер үсынылған 
жағдайда, сот шемнмін орындау тэсілі мен тэргібін өзгертуге жол 
беріледі.

30. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
1) "Соттардың атқарушылық іс жүргізу жөніндегі заңнаманы 

қолдануының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының 2005 жылғы 20 маусымдағы: № 2 нормативтік 
қаулысы;

2) "Азаматтық істер бойынша сот акгілерін орындаудың кейбір 
мэсеяелері туралы" Қазақстан Реснубликасы Жоғарғы Сотының 2009 
жылғы 29 маусымдағы № 6 қаулысы;

3) "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының кейбір нормативтік 
қаулыларына өзгерістер мен толықгыруяар енгізу туралы" Қазақстан 
Республикасы Жетарғы Сотының 2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 5 
нормативтік қаулысының 11 жэне 19-тармақгары;

4) "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотыньщ кейбір норматнвтік 
қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан 
Респубяикасы Жоіарғы Сотьшың 2012 жыяғы 29 желтоқсандағы № 6 
нормативтік қауяысының 12-тармағы;

5) "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының кейбір нормативтік 
қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 3 
иормативтік қаулысьншң 3 жэне 7 тармақтары.

31. Конституцияның 4-бабына сәйкес осы нормативтік қаулы 
қолданыстағы қүқық қүрамына қосылады, ол жалиыға бірдей міндетті 
болып табылады жэне апғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіяеді.

Қазацстан Республикасы Жогаргы Сотының Төрагасы

Қазацстан Республикасы Жогаргы Сотыпың судьясы
жаіты отырыс хатшысы
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НЕПЗДЕРІ

Оқу цұральі

Шшімі 60x100 1/16 
Тығыздығы 80 гр./м2. Қағаздың ақтығы 95%. 

Қағазы офсетгік. РИЗО басылымы. 
Көлемі 416 бет. Шартты баспа табағы 26.

Э В Е Р О

«Эверо» баснасында басьшымға 
дайьшдалды жэне басьш шығарыдды 
ҚР, Алматы, Теде би, 292 
тел.: 8 727 364 84 03 
е-таіі: еүего08@таі1.ги




