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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

(Соңы 5-бетте)

МЕРЕЙ

«ЗАҢЫ ҮСТЕМ ЕЛДІҢ — 
ЗАМАНЫ ТЫНЫШ»

Азаматхан ӘМІРТАЙ, саясаткер: 

САЯСИ ПАРТИЯЛАР – 
АЗАМАТТЫҚ 
ҚОҒАМНЫҢ 
ЕҢ ҮЛКЕН 

ҚОЗҒАУШЫ КҮШІ

(Соңы 3-бетте)

ЗОРЛЫҚТЫ АЙТУ — 
ХАЙП ЕМЕС, 

АЙТПАУ — АЙЫП

Статистикаға жүгінсек, Қазақстанда 2020 жылы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың 120 мың, ал 
2021 жылы 125 мыңнан астам жағдайы тіркелген. Өкінішке орай, биыл жәбірленушілердің саны 
екі есе артқан. Жаңалықтар легінен үйінде өлі табылған әйел мен бала, зорланған жасөспірім 
қыздар түсер емес. 

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

СҮЙІНШІ!

БАЙҚАУ!
БАЙҚАУ!

«ЗАҢ» Медиа-корпорациясы» ЖШС, 
республикалық «Заң газеті» басылымының 
мұрындық болуымен өтетін Кемел Тоқаев 
атындағы детектив шығармалар байқауы 
биыл да жалғасын табады. Бесінші рет ұй-
ымдастырылып отырған додаға Қызылорда 
облысының әкімдігі қолдау көрсетпек. Бұй-
ыртса биылғы жүлдегерлерді қазан айының 
соңына қарай қасиетті Сыр елінде марапат-
таймыз. 

БАЙҚАУДЫ ӨТКІЗУДІҢ МАҚСАТЫ:
– детектив жанрының атасы Кемел Тоқа-

евтан кейін кенжелеп қалған жанрды жандан-
дыру;

– детектив шығармалар жазуға деген көп-
шіліктің ынтасын ояту;

– шытырман шығармаға қызығушылықты 
арттыру;

– осы жанрдың көмегімен құқық қорғау, сот, 
адвокаттық салада еңбек етіп жүрген маман-
дардың еңбегін дәріптеу.

БАЙҚАУҒА КІМДЕР ҚАТЫСА АЛАДЫ?
Соңғы үш жылда осы байқауға қатысып, 

бас жүлде мен бірінші орын алған адамдар 
байқауға қатыстырылмайды. Басқа үміткер-
лердің бақ сынауына толық мүмкіндігі бар.

Үміткерлер шығармасын zangazet@mail.ru 
эл.поштасына немесе Алматы қаласы, Дос-
мұхамедов көшесі 68Б мекенжайына «Бай-
қауға!» деген белгімен жолдай алады.

Байқауға жіберілген материал көлемі 
А4 форматында 14-шрифтпен жазылғанда 
10 беттен аспауы керек. Шығармалар осы 
жылғы 30 қыркүйекке дейін қабылданады. 
Белгіленген мерзімнен кешігіп келген ең-
бектер байқауға қатыстырылмайды. Мате-
риалдар «Заң газетінде» және zanmedia.kz 
сайтында жарияланып тұрады. Сондай-ақ, 
детектив жанрының талаптарына сай кел-
мейтін шығармалар қазылар назарына ұсы-
нылмайды. 

ЖҮЛДЕ ҚОРЫ ҚАНДАЙ?
Байқаудың бас жүлдесі – біреу, 1-орын – 

біреу, 2-орын – екеу, 3-орын – үшеу және бес 
ынталандыру сыйлығы қарастырылып отыр. 

Биылғы жылдың бір ерекшелігі – оқыр-
манның дауысына (дауыс онлайн жағдайда 
беріледі) ең көп ие болған үміткерге бірінші 
орынға тең дәрежеде жүлде тағайындалады. 
Сонымен бірге, жазуға қабілеті бар студент 
жастарды, жоғары сынып оқушыларын ынта-
ландыру мақсатында да арнайы жүлде бел-
гіленіп отыр.

Ал, құрметті оқырман! 
БАЙҚАУҒА ҚАТЫСЫП, БАҚ СЫНАҢЫЗ! 

ІСКЕ СӘТ! 

Бұл тарихи күннің кез келген 
қазақстандық үшін маңызы зор. 
ҚР Конс титуциясы күні – әрбір аза
маттың көкірегін мақтаныш сезімі 
кернейді.  Себебі, Конституция – 
тәуелсіз мемлекеттің тұтастығына 
кепіл, ұлттық қауіпсіздігіне қорған, 
әлеуметтік ахуалына қамқор, со
нымен қатар, әрбір азаматының 
жеке бостандығы мен құқығын 
сыйлайды, сыйлатады, халқын 
қастерлейді. Мұндай мүмкіндік 
пен бақ әлемнің бүкіл еліне бір
дей бұйырмаған. Елсіз, Жерсіз, 
Отансыз жүрген жұрт қаншама?!  
Тарих ақиқаты ащы болса да, 
әділетті. Түрлі зобалаң мен қилы 
кезеңдерді басынан кешірген 
ел өзінің тұтастығы мен бірлігінің 
арқасында бүгінгідей салтанатты 
күнге жетті. Қазақстанның Конс
титуциясы уақыт сүзгісінен өтіп, 
жақсы мен жаманды, қасірет пен 
қуанышты қатар екшеген құжат.  (Соңы 6-бетте)

– Саяси  партиялардың белсенділі-
гі сайлау кезінде ғана артып, қалған 
уақытта бәсеңсіп қалатыны нелік-
тен?

Қарапайым халқын ең қымбат қазына санайтын 
мемлекет – өркениетті, дамудың даңғыл жолына 
түскен мемлекет. Қазақстан осындай сындарлы 
соқпақтардың бәрін абыроймен, асқан жауап-
кершілікпен өткерді. Бүгінде дамыған, дамушы 
елдердің алдында беделі зор, тұтастығы берік, 
бейбітшілік сүйгіш, халықаралық деңгейдегі са-
лиқалы бітімгер.  

ҚР Конституциясы өз азаматтарының жеке 
бостандығы мен құқықтарын бекітті. Онда, ең 
негізгі күш саналатын адамның жеке бостандығы, 
оның өмірі мен қадір-қасиеті алға шықты. Конс-
титуция бойынша әр азаматтың жеке өміріне қол 
сұғылмайды, тұлға ретіндегі жеке құпиясы мен 
отбасылық ахуалының жай-күйі жария етілмейді, 
жеке алым-салымдары мен қаражаттары, жақын-
дарымен немесе өзге жандармен жазысқан хатта-
ры жария болмайды.  Оған Конституция кепілдік 
берген. Қазақстанда кез келген азамат жасына, 
ұлтына, жынысына қарай алалаушылыққа ұшы-
рамайды, дініне, діліне, наным-сеніміне еркіндік 
берілген, ана тілі мен төл мәдениетіне қорған 
болып, оның дамуына өзіндік үлесін қоса алады. 
Біздің Ата Заң демократияның отаны саналатын 
дамыған батыс елдерінің Конституциялық заңда-
рынан бастау алған. Солардың озық тәжірибелері 
Қазақстан халқын бәсекеге қабілетті, зайырлы 
елдердің алдыңғы қатарына шығарды. Конститу-
циядан бастау алатын елдің өзге заңдарына  замана 
талабына сай өзгертулер мен түзетулер енгізілді. 
Болашағынан үміт күттіретін ел азаматтарының 
жеке басын қадірлеп, олардың толыққанды тәуел-
сіз азамат ретінде өмір сүруіне жағдай жасайды.

Марат ЫРСЫМБЕТОВ,     
Түлкібас аудандық сотының төрағасы
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ТӘРТІП – БАРЛЫҚ 
ЖЕТІСТІКТІҢ 
ҚАЙНАР КӨЗІ

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

БАҒДАР ЖАҚСЫ ІС 
ЖАЛҒАСЫН 

ТАБАДЫ

Конституция барлық заңдардың 
бастауы және қайнар көзі. Ата Заң 
қазақстандықтар үшін ең басты құн-
дылықтарды бекітті. Бұл – бейбіт-
шілік, келісім, бірлік, теңдік, заң 
үстемдігі. Осы құндылықтар – елдің 
саяси тұрақтылығы мен табысты да-
муының негізі саналады.

Конституция – демократиялық, 
зайырлы, құқықтық мемлекет орнатып 
қоймай, адам өмірі мен бостандықта-
ры – ең жоғары құндылық деп ай-
қындаған. Сондай-ақ, заң шығарушы, 
атқарушы, сот билігін белгілеп, олар-
дың құзыретін, өзара іс-қимылдарын 
заң тұрғысынан бекіткен. 

Ата Заңымызда еліміздің ең қым-
бат қазынасы – адам және адамның 
өмірі, құқықтары мен бостандықта-
ры. Құжатта бекітілгендей, тұлғаға 
құрметпен қарау, оның құқығын тап-
тамау, заң алдында теңдік қағидалары 
заманымызға сай. Адамның табиғи 
құқықтарын жоғары қою мемлекеттік 
қызметтің негізгі бағыты. 

Әркімнің өз құқықтары мен бос-
тандықтарын сот арқылы қорғауға 
мүмкіндігі бар. Ата Заңымызда мем-
лекеттік биліктің бірден-бір бастауы – 
халық деп көрсетілген. Халық билікті 
тікелей республикалық референдум 
және еркін сайлау арқылы жүзеге асы-
рады, сондай-ақ өз билігін жүзеге асы-
руды мемлекеттік органдарға береді. 

Халық пен мемлекет атынан билік 
жүргізуге Республика Президентінің, 
сондай-ақ, өзінің конституциялық 
өкілеттігі шегінде Парламенттің 
құқығы бар. Республика Үкіметі мен 
өзге де мемлекеттік органдар мемле-
кет атынан оларға берілген өкілеттік-
тері шегінде ғана билік жүргізеді. 

Конституциямыздың 7-бабында 
Қазақстан Республикасындағы мемле-
кеттік тіл – қазақ тілі деп көрсетілген. 

Мемлекеттік ұйымдарда және жер-
гілікті өзін-өзі басқару органдарында 
орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен 
тең қолданылады. Сондай-ақ, Ата 
Заңда жер және оның қойнауы, су 
көздері, өсімдіктер мен жануарлар 
дүниесі, басқа да табиғи ресурстар 
халыққа тиесілі екені және халық 
атынан меншік құқығын мемлекет 
жүзеге асыратыны көрсетілген. 

Сот жүйесі үшін Конституция 
күнінің маңызы өте зор. Соттар 
заңдарда іске асырылған конститу-
циялық құндылықтарды қорғайды. 
Қоғамда соттардың жұмысы осымен 
байланыстырылады. Соттар заңның 
үстемдігін қамтамасыз етуде алдына 
қойылған барлық міндетті лайықты 
деңгейде атқарып отыр. Бұған сот-
тарға келіп түскен өтініштер санының 
ұдайы өсуі және әлеуметтік өлшем-
дердің қорытындылары айқын дәлел.

Мемлекет сот жүйесінің дамуына, 
сот беделінің көтерілуіне барлық мүм-
кіндікті жасап келеді. Ата Заңымызда 
ерекше аталып өткендей, судья сот 
төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз 
және Конституция мен заңға ғана 
бағынады. Әрбір адам құқық норма-
ларын, заңдылық талаптарын берік 
ұстануы керек. Сонда ғана мемле-
кетіміз саяси, экономикалық әлеумет-
тік тұрғыда дамып, нығаяды. Тәртіп 
– барлық жетістіктердің қайнар көзі. 

Конституция күні қарсаңында бар-
шаңызға мықты денсаулық, бастаған 
істеріңізге сәттілік және отбасында 
бақ-береке тілеймін! Ел іргесі аман, 
келешегіміз жарқын болсын! Біздің 
Отанымыз – Тәуелсіз Қазақстан өр-
кендей берсін!

М.ШАРИПОВ,                
Түркістан облыстық  

мамандандырылған ауданаралық 
әкімшілік сотының төрағасы 

ТӘУЕЛСІЗДІК 
ЖАРШЫСЫ

Кез келген мемлекет
тің тәуелсіз екендігін паш 
ететін басты құжат – Конс
титуция. Конституцияда 
мемлекеттің құқықтық 
мәртебесі, биліктің бар
лық тармағы, ел азамат
тарының мақсаты, міндеті 
мен құқығы көрсетіледі. 

Біздің елдің де өз ерекшеліктерін 
қамти отырып қабылданған Конститу-
циясы бар. Ата жолын нық ұстанған қа-
зақ елі мемлекеттің бас құжатына «Ата 
Заң» деп айдар таққан.

Тарихқа зер салсақ, ұлан ғайыр 
сахара төсінде салтанат құрған ата-ба-
бамыз салт-дәстүрді заң ретінде қабыл-
дап, оны мемлекет арқылы қорғаған. 
Түрік қағанаты тұсында Төре заңы 
болса, ел аумағына ислам дінінің та-
ралуымен діни жоралғылар қосылып, 
шариғатпен толықты. Моңғол-татар 
басқыншылығы әсерінен әйгілі Яса 
заңдар жинағының қағидаттары да осы 
жерде жаңадан құрылған Ақ орданың 
негізгі конституциясы болды. Осы 
Ясадан бастау алатын Қасқа жол, Ескі 
жол, Жеті Жарғы деп аталынған әр хан 
тұсындағы мизамдар да қазақ елінің 
ежелден-ақ құқықтық мемлекет болған-
дығын нықтай түседі. 

ХХ ғасырдың басында елде кеңестер 
билігі орнаған шақта 1926 жылы Қазақ 
АКСР-нің, 1937, 1978 жылдары Қазақ 
КСР-нің жаңа мәтіндегі конституцияла-
ры қабылданды.

1991 жылы ел тәуелсіздігін қайта қо-
лына алған тұста егемендіктің символы 
ретінде жаңадан басты заңды өмірге 
әкелу жоспары тұрды. Алдымен 1993 
жылы тәуелсіз елдің алғашқы консти-
туциясы қабылданса, заман талабына 
сай осыдан 27 жыл бұрын 30 тамызда 
қазіргі қолданыстағы Ата Заңымыз өз 
әрекетін бастады.

Тарихи дамуы осылай өрбіген Ата 
Заңымыз – мемлекеттің өсіп-өркен-
деп, қарыштап дамуына тікелей ықпал 
ететін мызғымас темірқазық. Сондық-

тан да, 30 тамыз – елдігіміздің ең ки-
елісі – Конституция күні. 

Даңқты бабамыз Бауыржан Мо-
мышұлының «Тәртіпсіз ел болмас, 
Тәртіпке бас иген құл болмас» деген 
қанатты сөзінен-ақ елдің дамуы заң-
дылықтың болуында екендігін көрсе-
теді. Темірдей болса да тәртіп пен қағи-
даның замана көшіне сай иілетіндігі 
ақиқат. Сондықтан биылғы 5 маусымда 
Қазақстан Республикасының Консти-
туциясына өзгерістер мен толықты-
рулар енгізу туралы жалпыхалықтық 
референдум өткізіп, нәтижесінде Ата 
Заңымыздың 33 бабына 56 өзгеріс 
енгізілді. Құқықтық жағынан алғанда 
негізігі өзгеріс – Конституциялық Сот 
ұғымы болды. Азаматтарымыздың 
Конституцияда бекітілген құқығы мен 
бостандығын тікелей қорғайтын орган 
болғандықтан Қазақстан Республикасы 
нормативтік құықтық актілерінің Рес-
публика Конституциясына сәйкестігін 
қарау басты міндеті болып табылады. 
Осыған дейін Қазақстандағы түрлі 
құқық нормаларын  Конституциялық 
Кеңес түсіндіріп келді. Алайда, азамат-
тар түсініктеме алу үшін бұл органға 
тікелей жүгіне алмайтын. Ендігі жерде 

Конституциялық сотқа азаматтар да, 
ҚР Бас прокуроры мен Адам құқықта-
ры жөніндегі уәкіл де тікелей жүгіне 
алады. Сонымен қатар, супер прези-
денттіктен парламенттік республикаға 
айналуға, заң шығару органдарын 
жетілдіру, жергілікті өзін-өзі басқару 
сынды бірқатар өзгерістер де енгізілді. 
Бұл өзгерістер елдің дамудың даңғыл 
жолына түскендігін, тәуелсіз еліміздің 
болашағының жарқын, ұстанған бағы-
тының кемел екендігін көрсетеді. 

Біздің негізгі заңымызда табысты 
даму үшін де, ұлттың өз-өзінен жаңа-
руы үшін де барлық құқықтық құралдар 
бар.  Сондықтан өз-өзімізге қояр басты 
талап – Ата Заңымыз Конституцияны 
құрметтеп, қорғау, оның маңыздылығын 
жоғалтпай сақтау. 

Түптеп келгенде, Конституцияны 
қастерлеу – әрбір отандасымыздың 
қасиетті парызы. Сол арқылы Мәңгілік 
Елдің тұғырын нығайтып, шаңырағын 
биіктете түсеміз.

Бақытбек ЕЛШІБЕКОВ,
Қызылорда облыстық

мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының төрағасы

Ж.Асановтың жетекшілігімен  бұл 
бағытта ауқымды істер қолға алынуда. 

Президент «Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілет-
тілік» атты жолдауында сот төрелігін 
жетілдіруге ықпал ететін негізгі ба-
сымдықтарды атап өтті.  Онда барлық 
адамдардың заң алдындағы теңді-
гін қамтамасыз етуге, жеке меншікті 
қорғау ға, заң үстемдігін қорғауға, су-
дьялардың қызметіне араласып, заңсыз 
ықпал етуге жол бермеуге бағытталған 
реформаларды жалғастыра отырып, жұ-
мыс жасағанда ғана сот жүйесіне деген 
халық сенімі арта түсетінін алға тартты.

Сот саласында ақпараттық техноло-
гияларды белсенді түрде қолданудың 
нәтижесінде бұқараның басым бөлігі 
қағазбастылық пен соттардағы әу-
ре-сарсаңнан арылып, сот ғимаратына 
келмей-ақ сот төрелігіне қол жеткізуге 
мүмкіндік беретін заманауи жобалар-
дың тиімділігін көруде. Бірінші саты-
дағы барлық соттар бейнеконференция 
байланысымен қамтамасыз етілуде. 
Сонымен қатар, еліміздің барлық сот-
тарында арызды беру және тіркеу са-
тысынан бастап, заңды күшіне енген 
сот актісін орындауға жібергенге дейін 
сот ісін жүргізу процесі түгелдей дер-
лік электронды форматқа көшірілді. 
Жоғарғы Соттың www.sud.gov.kz ресми 
веб-сайты азаматтардың сот қызметін 
электронды сервис арқылы алуына 
оңтайлы мүмкіндік беріп, сот төрелігі-
не жүгініп өз мүдделерін қорғауда көп 
жаңашылдыққа ие болды. 2014 жылдан 
бастап «Сот кабинеті» сервисі жұмыс 
атқарып келеді, сервис ұсынатын қыз-
мет түрлерінің қатары да артуда. Осы 
жүйенің арқасында мемлекеттік баж са-
лығын қайтару, үкім орындауға жіберіл-
генге дейін сотталған адаммен кездесу, 
жеңілдетілген тәртіппен шығарылған 
қаулыларды алу, дыбыс-бейнежазбалар 
көшірмесімен танысу туралы өтініштер 
жолдау жеңілдеді. Бұл да халықтың сот 
төрелігіне қолжетімділігін арттырудағы 
жақсы нәтиже. Аталған сервиске деген 
сұраныс күн санап артып келеді.  

СОТ СӨЙЛЕСІН

ӘДІЛ ТӨРЕЛІК БӘРІНЕН 
ҚЫМБАТ

Заң шеңберінде прокурор тарапынан 
тағылған айыпқа сай тағайындалған 
тиісті баптардың дұрыстығын, адвокат-
тың наразылығын, іске қатысты дәлел-
дерінің нақтылығын таразылап, шешім 
шығарады. Рас, кей жағдайларда талап 
арызы қанағаттандырылмаған тарап 
аудандық сот шешіміне риза болмай 
апелляциялық, қадағалау сатыларына 
шағым түсіріп жатады. Бұл оның құқы. 
Шектеу, тыйым салу жоқ. Қандай да бір 
талап арызды аудандық сотта бір судья 
қарап, шешім шығарса, апелляциялық 
сатыда үш судья, ал қадағалау сатысын-
да жеті судья қарайды. Кәсіби білікті 
судьялар әділдікті ғана ұстанады. Мұны 
білген дұрыс. 

Сөз реті келгенде заңды күшіне 

Ата Заңымыздың 75бабы, 1тармағында «ҚР сот төрелігін тек 
сот қана жүзеге асырады» деп анық жазылған. Бұл судьяларға 
әрбір шешім мен үкімнің әділ, адал, заң аясында шығарылуына 
артылған сенім, әрі жауапкершілікті ұғындырады. Төл міндетіне 
сай судья сот процесінде тараптарға заңнаманы егжейтег
жейлі түсіндіріп отырмайды. 

Абдулла ДОСАНОВ,
№2 Алакөл аудандық соты 

төрағасының міндетін атқарушы

енген бір іс туралы айтсам, былтырғы жылдың желтоқсанында тұрғын үйді 
сату-сатып алу мәселесіне байланысты қаралып, шешім шығарылған азаматтық 
іс биыл заңды күшіне енді. Үшарал ауылы Панфилов көшесіндегі № 49 даулы 
үй 1984 жыл 22 мамырдағы шарт негізінде жауапкер Болат Итімжановқа тиесілі 
екен. Осы тұрғын үйдің иесі туған інісіне сенім артып тұрғын үйін тапсырады. 
Алайда, туған інісі  бұл үйді 30 мың теңгеге бағалап, өзге тұлғаға сатып жібе-
реді. Нақтылай түссек, 19 мың теңгесін қолма-қол алып, қалған соманы тұрғын 
үй құжаттарын рәсімдегеннен кейін алуға келіседі.

Бұл оқиғаны естіген үй иесі аудандық сотқа талап арыз түсіреді. Дау баста-
лады. Бас мүддесі үшін ағасының сенімін пайдаланып, тұрғын үйді заңсыз 
сатқан адам да, одан қолхат қана алып, кәмелеттік жасқа толмаған бес баласын 
әйелімен бірге кіргізген адам да бақилық болған. Келісімінсіз үйін сыртынан 
сатып жіберген адам Б.Итімжанов адамгершілікке салады. Тұрғын үйін заңсыз 
пайдаланып отыр ған жанұядан үйін босатып беруін талап етіп бірнеше рет 
барған. Бірде балаларының жас екенін, бірде басқа үй сатып алып беретінін ай-
тып алдаған адамдар енді оның үстінен сотқа талап арыз түсірген. Тұрғын үйді 
сату-сатып алу құжатында бірінші кезекте талап етілетін құжаттары жоқ болса 
да,  тұрғын үйді заңсыз пайдаланған тұлғалар арасында жазысқан қолхатқа ғана 
сүйеніп, қорғаушы алып аудандық сотқа талап арыз түсірген К. Үсенова мен  
А. Баянбаевтың талап арызын біз қанағаттандырмадық. Себебі, ұсынған құжат-
тары заңсыз. Адамгершілік деген сөзді бетке ұстап, екінші жақтың құқығын 
бұзуға заң жол берілмейді. Сондықтан да, біздің шешім жан-жақтылығымен 
күшінде қалып отыр. Заң – азаматтардың бәріне ортақ. Бір-бірінің құқығын 
бұзбай, әділетті төрелікке жүгіну азаматтық, дамыған қоғамның ұстанымы. 

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ

1990 жылғы 25 қазан күні 
жарияланған «Қазақ Со
веттік Социалистік Респуб
ликасының Мемлекеттік 
Егемендігі туралы» Декла
рациясы қазақ халқы ға
сырлар бойы армандап 
келген тәуелсіздікке қол 
жеткізудің алғышартын 
жасап берді. Ал Конститу
ция тәуелсіз елдің тұғырын 
бекітті.

Жаңа Конституциядағы арнайы 
тарау сот билігіне арналды. Міне, сол 
уақыттан бері сот саласын жаңғырту 
бойынша түрлі реформалар жүзеге 
асырылып келеді. 2001 жылы алғаш рет 
Алматы және Қарағанды қалаларында 
мамандандырылған ауданаралық эконо-
микалық, одан соң мамандандырылған 
қылмыстық сондай-ақ әкімшілік және 
кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі 
соттар ашылып, тәжірибеге енгізілді. 
Соттарды мамандандырудың тиімділі-
гін, сапаны көтеруге ықпалды екенін 
көргеннен кейін мамандандырылған 
тергеу соты, қаржылық соттар жұмы-
сын бастады. Бұл соттардың тәжірибесі 
ТМД елдеріндегі әріптес теріміздің қы-
зығушылығын тудырып отыр. Осының 
өзі сот саласындағы даму бағытының 
дұрыстығын дәлелдейді. 

Дүниежүзілік экономикалық форум-
ның жаһандық бәсекелестік индексі жа-
риялаған рейтінгіне сәйкес, Қазақстан 
«Сот тәуелсіздігі» көрсеткіші бойынша 
өз көрсеткішін көптеген позицияға 
жақсартқан. Президентіміз Қ.Тоқаев 
ел экономикасына үлес қосушы инвес-
торлардың құқықтарын қорғау, инвес-
тициялық кейбір дауларды оңтайлы 
шешу, оларға байланысты салық туралы 
заңдарды жетілдірудегі ерекшелік-
терді және отандық инвестициялар мен 
төрелік заңнамаларды әлемдік стан-
дарттарға сәйкестендіру мәселелерін 
назарынан тыс қалдырмай келеді. Оны 
«шетелдік және отандық инвесторлар 
қазақстандық әділ соттың адалдығына 
сенімді болуы тиіс. Сенімді арттыру 
үшін инвестициялық дауларды қарауға 
шетелдік және халықаралық соттардың 
үздік стандарттары енгізілуі қажет», 
– деген тапсырмасынан анық аңғару-
ға болады. Жоғарғы Сот төрағасы  

Сот жұмысының тиімділігі, ше-
шімнің әділ қабылдануы, сондай-ақ, 
жедел және толық орындалуы саланы 
ілгерілетудің басты көрсеткіші болып 
саналады. Бұл көрсеткіш мемлекетті 
демократиялық тұрғыдан дамытудың, 
әлеуметтік-экономикалық және саяси, 
рухани жаңарудың және заң беделінің 
биік болуының деңгейін айқындайды.

Бүгінде Қазақстанда жалпыға бірдей 
құқықтық стандарттарға және қоғам-
ның талап-тілегіне жауап беретін сот 
жүйесі орнықты. Құқықтық реформа 
аясында сот төрелігін жаңа заманға 
үйлестіріп, модернизациялау және оны 
әлемдік құқықтық жүйенің ыңғайына 
бейімдеу ісі мақсатты түрде орында-
луда. Соның айғағы  Қазақстанның 
сот жүйесі азаматтардың құқығы мен 
бостандығын қорғаудың тегеурінді теті-
гіне айналып отыр. Ал біз, қатардағы 
судьялар, жақсы істердің қостаушы-
сымыз, өйткені мақсатымыз айқын, 
жолымыз ашық. 

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ 

У. ҚОШАНОВ,
Алматы аудандық №2 сотының 
судьясы, заң ғылымдарының 

кандидаты
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Тағы бір айта кететінім, «Екі жас тың 
арасына есі кеткен түседі» дегенді көп 
адамдар естен шығарып алады. Ерлі-за-
йыптының ортасына ата-енеден бастап, 
туған-туысқандар кіріп, олардың жеке 
тұлғалық құқықтарын бұзады. Ал не-
гізінде екі жас өз мәселелерін саналы 
түрде өздері шешіп, араларына ешкімді 
кіргізбеуге құқылы.

Ұрыс-керістің алдын алу шарала-
ры ретінде, ең бірінші Кеңес Одағы 
кезіндегі сияқты «Отбасы институты» 
деген ұйымдарды қайта жаңғырту керек 
деп санаймын. Екі жас үйленуге ниет 
еткен кезде, осы ұйымдарға барып, 
біліктіліктерін көтеріп, салт-дәстүр мен 
қарым-қатынастың мәнін ұғына білсе 
нұр үстіне нұр болар еді. Одан кейін-
гі нәрсе – «Отбасылық интеллект». 
Психологиялық тұрғыда әйел мен ер 
бір-бірін танып білуі керек. Осы тұста 
жалпы адамзаттың кемшілігі, ол – біліп, 

ЗОРЛЫҚТЫ АЙТУ — 
ХАЙП ЕМЕС, 

АЙТПАУ — АЙЫП

Осындай кішкене кезінде, жасөспірім 
кезінде немесе тұрмыс құрған шағында 
болсын, әйтеуір ертелі-кеш зорлық-зом-
былық көрген әйелдердің саны басым. 
Осы 70-80%-дың ішінде жартысына 
жуығы бірінші отбасында осындай 
жағдайға тап болған әйелдер. Негізінде 
қоғамда зорлық-зомбылықтың әртүрлі 
түрлері бар. Қоғамда көп кездесетін, 
танымал түрлеріне: физикалық зор-
лық-зомбылық (ұрып-соғу, күш көрсе-
ту), экономикалық зорлық-зомбылық 
(қаржы бермеу) және соңғысы сексу-
алдық зорлық-зомбылық (келісімін-
сіз қалағанын жүзеге асыру). Бірақ 
зорлық-зомбылықтың психикалық та, 
рухани да түрлері бар. Оларға: балағат 
айту, кемсіту, жеке шекарасынан өту 
жағдайларын жатқыза аламыз. Осындай 
түрлі жағдайларды басынан өткерген 
әйелдердің саны басым болып тұрған-
дықтан, олар сенімсіз, өзін махаббатқа, 
жақсы өмірге лайықсызбын деп санап 
қоймай, жанына сондай адамдарды 
тартып алады. 

Тіпті, бала кезінде туыстарынан сек-
суалдық зорлық-зомбылыққа ұшыраған 
қыз балалар өзінің жақын ата-анасы, 
туысы, бауырынан қолдау көрудің ор-
нына, керісінше олардың да құрбаны 
болып жүрген жағдайлар бар. Мұндай 
жағдайларды естіп жан түршігеді. Осы 
уақытқа дейін осындай 1-2 адаммен 
жұмыс жасадым. Есімін жасырын 
қалдырайын, маған бір қыздың әпкесі 
хабарласып өзінің сіңлісі туралы айт-
ты. Яғни, бұрын әпкесі нағашысынан 
зорланған, бірақ ешкімге айтпаған. 
Кейіннен сіңлісі де дәл сол 13-14 жасқа 
келгенде зорланып, әкесі мен ағасына 
барып айтқан екен. Сонда әкесі мен аға-
сы қызды тепкілеп, пышақтап, өлтіріп 
қоя жаздаған. Міне, осындай жағдай-
лардан кейін қыздың өмірі қандай бо-
лады, айтыңызшы?! 

– Зорлық-зомбылықтан зардап 
шегіп жүрген жандарға не айта-
сыз?
– Негізінен зорлық-зомбылыққа 

өте қорқақ, өз-өзіне сенімсіз адамдар 
тап болады деп айта аламын. Сонымен 
қатар, олар тиран, абъюзерлердің пси-
хологиясына тәуелді адамдар. Өйт-
кені, жәбір көрсетушілер өздерінің 
құрбандарының психологиясын сезіп 
отырады. Сондықтан зорлық-зомбылық 
құрбанына айналмау үшін: адам пси-
хологиясымен айналысу керек, оның 
ішінде әркім өзіне деген сенімділігін 
оятып, бағасын көтеруі керек. Тіпті, 
мұндай жағдайға тап болған күннің 
өзінде, өзінің дәрежесін түсіріп, өзін 
жоғалтып алмауы керек. Себебі, бұл 
жағдай әркімнің басынан өтуі мүмкін. 
Мына дүниені есте ұстаңыздар: не 
болса да айту керек, көмек сұрау керек! 
Көп зорлық-зомбылық үндемегеннен, 
айтпағаннан пайда болады. Сондықтан 
басынан осындай жағдайды өткерген 
жандарға айтарым: үнсіз қалмаңыздар, 
айтыңыздар! Бұл ешқандай хайп емес, 
бұл – алдағы болатын қауіп-қатердің 
алдын алу шаралары. 

– Жалпы, осындай зорлық-зом-
былық құрбандарының өздерін 
жариялауы адамдардың бойының 

үйреніп кетуіне әкеп соғады деп 
ойламайсыз ба?
– Иә, оны да ескеру керек. Бірақ бұл 

жерде үшінші тарап бар. Ол – БАҚ. 
Бізге бұқаралық ақпарат құралдарының 
ақпарат беру сапасын көтеру керек. 
Өзім осы салада жүргендіктен телеар-
наларға жиі шығамын. Сол кезде бай-
қайтыным, сөздерді бұрмалайтындар 
көп. Ал бұл өте төмен әрекет. Яғни, 
олар өздеріне атақ пен көрермен жинау 
үшін, бағдарламаның рейтингін көтеру 
үшін ток-шоу жасап, көп дүниені бұр-
малап жібереді. Мәселе осында. Сөйтіп 
көмек сұрап келіп отырған жәбірле-
нушіні одан бетер түсіріп жібереді. Со-
дан кейін ол да телеарнаға шыққанына 
өкінеді. Яғни, БАҚ-қа шығу әрекетін 
мен соңғы нүкте деп айтар едім. Ең 
бірінші, прокуратура, полиция дейтін 
алғашқы көмек көрсететін мекемелерге 
жүгіну керек. Сонымен қатар, жәбір-
ленушінің өзіне деген және мәселенің 
оңымен шешілетініне сенімді болуы 
керек. Бірден телеарнадан көмек сұрау 
– қателік. Тіпті, БАҚ-қа шығар алдында 
құрбан өз-өзін дұрыс, байыпты ұстау 
үшін, оның белгілі бір психологиялық 
дайындығы болуы тиіс. 

Қазақстан бойынша зорлық-зом-
былыққа түскен балалар мен жасөс-
пірімдерге 116 мен 150 деген «жедел 
желі» бар. Ол жерде анонимді түрде 
алғашқы психологиялық көмек көр-
сетіледі. Сонымен қатар, зорлық-зом-
былық көрген адамның орналасқан 
қаласына қарай, көмек алуға болатын 
телефон нөмірлерімен бөліседі. 

 Міне осы сияқты ұйымдарды БАҚ 
көбірек жария етуі керек. Ондай ұйым-
дар жайлы ақпарат көбейген сайын, ти-
ран, абъюзерлер сескеніп, зорлық-зом-
былықтың саны біршама азаяр еді. 
Жалпы көмек беретін ұйымдар мен ма-
мандар өте көп. Тек іздену керек, көру 
керек, барып көмек алу керек. 

– Қол көтерген еркек кінәлі ме, 
әлде оған себепкер болған әйел ме?
– Жалпы, отбасында қол көтеру де-

ген дүние болмауы керек. Зорлық-зом-
былық деген адам табиғатына қара-
ма-қайшы нәрсе. Өйткені, санасы бар 
адам ондайға ешқашан бармайды. 
Зорлық-зомбылықтың түбінде күш 
көрсету тұрады. Ал ол бала кездегі 
травмалардан пайда болады. Мәселен, 
зорлық-зомбылыққа барған ер адам  
бала кезінде сол дүниені өз басынан 
кешірген болуы мүмкін және бұл сце-
нарий ол үшін қалыпты жағдай болып 
саналады. Демек, ондай іске баратын 
адамның психикасы дұрыс емес деген 
сөз. Ең алдымен, осы мәселемен жұмыс 
жасау керек. 

Жалпы, менің психологиямда «өз-
өзін кінәлі сезіну» деген ұғым жоқ. 
Саналы түрде өкініш деген дүние бар. 
Ол саналы түрде қателігін түсініп, 
жауапкершілік алып, соны дұрыстауға 
көмектесетін психологиядағы бағыт. 
Кінәлі сезіну – өз-өзіңді жазғыру, бағаң-
ды түсіру деген қате бағыт. Сондықтан 
ол дұрыс емес, өйткені қателеспейтін 
адам жоқ. Біз қателікті бір нүктеге тіреп 
қоямыз. Яғни, қателесті ме, оның арты 
– жаза деп шектеп тастаймыз. Алайда, 
шалыс басқанымен артынан өз қателі-
гіне өкініп, түсінген адам ары қарай 
дамуға шабыт пен мүмкіндік алатынын 
ұмытпаған жөн. 

– Бақыттың кілті неде?
– Бақыт деген күй (состояние). Адам 

сезіммен, эмоциямен дүниеге келеді. 
Ол бөлінбейтін нәрсе. Адам туғаннан 
бақыт деген сезіммен бірге. Көпшілік 
бақытты болу үшін белгілі бір шарт 
болуы керек деп ойлайды. Адамдар 
«Ата-анам жақсы көрсе бақытты бола-
мын», «мектепті беске бітірсем, оқуды 
қызыл дипломмен бітірсем бақытты 
боламын», «тұрмысқа шықсам, бала дү-
ниеге әкелсем бақытты боламын» деген 
сияқты бақытты белгілі бір жетістікке 
тіреп қойған. Сондықтан айтқым кел-
гені, Бақыт – әр адамның өмірінен, 
ортасынан, ісінен, сөзінен, қарым-қа-
тынасынан ләззат алу сезімі. Оянғанда 
көзіңізді ашқан сәттен, қарапайым иіс 
сезіп, тағам жеп, өзгелермен араласып 
жүрсіз бе, барлығына Аллаға шүкірлік 
айтыңыз. Жай ғана айтып қоймаңыз, 
ол дүниені сезініңіз. «Бақыттымын» 
деп ауызбен айта салу оңай, алайда оны 
жан дүниеңізбен сезінсеңіз, шүкіршілік 
те өздігінен айтылады. Сонымен қатар, 
бақытты сезу үшін адамға не керек? Ол 
үшін еркіндік, еркін ойлай алу қабілеті 
керек. Еркін адам өзінің қалағанын 
жақсы біледі. Ешкімге тәуелді емес, 
өздігінен шешім қабылдай алады. Еш-
кімнің ақысына кірмейді және өзінің 
шекарасын ешкімге таптатпайды. Өз 
қалауын біліп, мына өмірде өзін еркін 
сезінген адам – бақытты. Бақыттың 
кілті – еркіндікте, үйлесімділікте. 

Жібек ҚҰДАЙБЕРГЕНОВА

ІІМ мәліметіне сүйенсек, отбасындағы зорлық-зом-
былықтан зардап шеккендердің 63 пайызға жуығы арыз 
жазудан бас тартқан. Бұл статистикалық көрсеткіштен 
бірнеше дүниені аңғаруға болады. Әйелдердің «ұят бола-

ды», «балам толыққанды отбасында өссін», «бәлкім, бұл 
қылықтарын доғарар», «ел не дейді?» деген мәселеге көп 
алаңдайтынын байқаймыз. Алайда, бұл қаншалықты 
дұрыс? Отбасындағы жағдайға салғырт қарау өз өміріне 
деген немқұрайлылық емес пе? Салмағы ауыр тақырып-
ты мамандармен бірге талқылайық.

Рауан САҒАДИЕВА, 
Психолог, арт терапевт, РҚБ «Ерекше балалардың ата-аналар одағы» 
басқарма төрағасы:

«Ата-ене ерлі-зайыптының 
өміріне араласып, жеке 

тұлғалық құқығын бұзады»
– Отбасындағы еркек пен әйел-

дің рөлі қандай?
 – «Отан – отбасынан басталады» 

дейді ғой, сондықтан ата-ана, еркек 
пен әйелдің орны ең маңыздысы, ең 
бастысы деп айта аламыз. Өйткені, 
барлық нәрсе сол еркек пен әйелдің 
қарым-қатынасынан басталады. Бұл 
жерде психолог ретінде айта кететінім, 
әрбір отбасы мүшесі, яғни ерлі-за-
йыптылар – психологиясы жетілген, 
толыққанды қалыптасқан тұлға болуы 
керек. Оның басты себебі – ондай ер 
мен әйел отбасын құрғанда бір-бірін 
сыйлап, түсінетін, еркіндік беріп шека-
расын бұзбайтын дұрыс қарым-қатынас 
құра отырып, салиқалы ұрпақ тәрбие-
лей алады. 

– Ұрыс-керістің негізгі себеп-
тері мен оны шешу жолдары қан-
дай?
 – Кез келген ұрыс-керіс (конфликт) 

келіспеушіліктен басталады. Яғни, қа-
рама-қайшы көзқарастың әсерінен бола-
ды. Мәселен, ерлі-зайыптылар екі түрлі 
отбасыдан тәрбие алып, кейіннен бір 
шаңырақта бас қосады. Сондықтан екі 
түрлі көзқарастың болуы мен кемшілік-
тер кешіруге лайық дүниелер. Жалпы, 
қазақ халқында «қыз бала – қонақ» 
деп бекер айтылмаған. Әрине, қыздың 
өз үйінде тірлік жасап, тәрбие алғаны 
дұрыс, алайда жарының отбасына келін 
болып түскенде сол үйдің дәстүрі мен 
тәрбиесін, қағидаларын қабылдап үйре-
нуі керек және сол ұстанымдарды ұста-
на білуі тиіс. Сол кезде ғана үйде береке 
орнайды. Көптеген жас отбасылардағы 
мәселе ретінде осы үй тірлігіне қатыс-
ты туындайтын келіспеушіліктерді 
айтуға болады. Оның ішінде, қонақ 
күтуден бастап қаржылай жоспар құру, 
отбасылық бюджет деген мәселелер, 
одан әрі бала тәрбиесі бар. Бала тәрбие-
сінің өзіне қатысты үш түрлі көзқарас 
болады. Үш түрлі көзқарас дегеніміз – 
ананың, әкенің және ата-ененің (немесе 
қыздың ата-анасының) көзқарасына 
сай тәрбиесі. Әр тараптың өзіндік қа-
лыптасқан түсінігі, тәрбиесі болуы 
мүмкін. Сол үшін бала тәрбиесі кезінде 
келіспеушіліктер болуы әбден мүмкін. 
Сонымен қатар, ең үлкен ұрыс-керістің 
себебінің бірі – қаржы мәселесі. Бірін-
де жетіспеушілік болса, енді бірінде 
ысырапшылдыққа жол беріліп жата-
ды. Бұл әрине, қаржылық жоспар мен 
қаржылық сауаттылықтың жоқтығының 
кесірі. Әсіресе, бұл мәселе көп балалы 
отбасыларда жиі кездеседі. 

Айжан ҚОСМҰРАТОВА, 
Алматы қалалық адвокаттар алқасының мүшесі: 

«Жүрегіңіз нені қалайды, 
соны жасаңыз!»

– Айжан ханым, отбасын-
дағы зорлық-зомбылықтың орын 
алуына кім кінәлі?
 – Кім зорлық-зомбылыққа бар-

ды, сол адамды кінәлі деп айта ала-
мыз. Себебі, ер азаматына зорлық 
көрсететін әйелдер де бар. Жалпы, 
«жәбірленуші жыныс талғамайды». 
Сол үшін бірден барлығына еркектер 
кінәлі деп айта алмаймыз. Бірақ от-
басында келіспеушілік болып қалса, 
әйел адам да ұрысты өршітпеуге ты-
рысуы керек. Әйелі де күйеуі де мәсе-
лені байыппен шешуге тырысса, бір-
бірін ызаландырып, ашуландырмаса, 
ешқандай мәселе жоқ деп ойлаймын. 
Сол үшін екі тарап та өз-өздерін 
бақылауда ұстағандары жөн. 

– Адам бақытты болуы үшін 
не істеу керек?
– Бақытты болу үшін асып-тасып 

жатқан бай немесе атағы жер жарған 
танымал адам болудың қажеті жоқ. Ең 
бас тысы – өмірге келген соң, өзіңнің 
дара жолыңды қалыптастыру. Ол 
дұрыс жол бола ма, әлде теріс жол 
ма адамның өзіне байланысты. Бірақ, 
бір дүниені білген абзал – бақыттың 
кілті өз қолыңда. Жарық дүниеге 
келген сәттен бастап ата-анаңның 
аялы алақанында боласың, одан соң 
мектеп табалдырығын аттап, үлкен 
өмірге аяқ басасың. Сол кезден бастап 
адамның алдында таңдаулар пайда бо-
лады. Міне, сол таңдаулардың шешімі 
адам өмірінің одан кейінгі мазмұнына 
әсер етеді. Мәселен, жан қалауымен 
таңдаған мамандық та кейінгі адал 
асыңның себепшісі болады. Қызмет 
етіп жүріп те өзіңді бақытты немесе 
бақытсыз сезіне аласың. Одан кейінгі 
өмірдің жаңа белесі – отбасын құру. 
Сыйластыққа, сезімге құрылған отба-
сының ғұмыры ұзақ болатыны сөзсіз. 
Айтайын дегенім, өз жан-дүниеңіз-
бен жиі сырласыңыз. Жүрегіңіз нені 
қалайды, сол бойынша әрекет етіңіз. 
Жақсылық жасаудан ешқашан бас 

тартпаңыз. Міне, сонда ғана өзіңізді 
бақытты сезінесіз.

– Заң аясында отбасындағы 
кикілжіңдерге қолданылатын 
жауапкершілік-жазалар жөнінде 
айтып кетсеңіз?
– Егер ерлі-зайыптылардың ара-

сында жанжал орын алса, отбасын-
дағы ер азаматтың атына учаскелік 
инспектор тарапынан «Қорғау нұсқа-
масы» қойылады. Жалпы, «Қорғау 
нұсқамасы» дегеніміз ерлі-зайып-
тылардың арасындағы зорлық-зом-
былықтың алдын алу, жанжалға жол 
бермеу. Бұл нұсқама бір ай бойына 
жарамды болады. Егер Қорғау нұсқа-
масы бұзылса, бір ай ішінде жанжал 
тағы да қайталанса – Әкімшілік 
кодекстегі 461-бап бойынша кінәлі 
адам 5 күнге қамауға алынады немесе 
айыппұл салынады. Ал отбасындағы 
ұрыс-керісте күйеуі әйелін ұрып-
соққан болса, Әкімшілік кодекстің 
73-бабы бойынша сот өтеді. Соттың 
шешімі: 15 күнге қамауға алу не 
болмаса айыппұл салу. Жалпы, заң 
аясында да отбасындағы жанжалды 
болдырмау үшін осы сияқты әртүрлі 
шаралар қолданылып жатыр.

үйреніп, өсіп, дамығымыз келмейді. 
«Жеңілдің астымен, ауырдың үстімен» 
жүргіміз келеді. Болу емес, көріну трен-
дінің салдарынан, өздігінен білу емес, 
көргенін қайталауға құмар адамдар көп. 
Сондықтан әркім сауаттылық дәрежесін 
көтеруі керек. 

 Мен жастарға үнемі айтып оты-
рамын: «Сіздер бір-бірлеріңізді жан-
жақты біліп, зерттеулеріңіз керек», – 
деп. Өйткені, «Қыз кезінде бәрі жақсы, 
жаман әйел қайдан шығады» дегендей, 
қыз-жігіт болып жүргенде бәрі керемет 
болғанымен, мәселенің бәрі отбасын 
құрып, бір шаңырақтың астында тұрған 
кезде басталады. Өйткені, бұл екі түрлі 
жағдай мен екі бөлек күй. Сондықтан 
қыз бен жігіт болып жүрген кезде екі та-

рап та бір-бірін толыққанды тани алуы 
керек. Еуропа елдерінде «неке келісімі» 
дейді, яғни бұл келісім үлкен жауапкер-
шілікті білдіреді. Осылай екі жас алдын 
ала кемшіліктерін жасырмастан айтып, 
екеуара келісіп, екі тараптан да бола-
шаққа деген жауапкершілік сезілген 
кезде ғана отбасындағы ұрыс-керістің 
алдын алуға болады. 

«Отбасы бақытының 
тосқауылы – 
қызғаныш»

– Жастар үшін неке алдында 
білімін, отбасылық өмірге деген 
сауатын жетілдіру керек пе? Оны 
қайдан алады?
 – Қазір барлық ақпараттар қол-

жетімді. Тереңімен ізденіп, оқимын 
деген адамға психология саласында 
білікті эксперт мамандар бар. Яғни, 
олардың көмегіне жүгіну керек. «Үй-
лену оңай, үй болу қиын» дегендей, 
отбасы болу да белгілі бір жұмысты 
талап етеді. Сондықтан екі жас білімге 
көңілдерін бөліп, уақыттарын арнауы 
керек. Күнделікті өмірде байқайты-
нымыз, көп жағдайда әйелі ер адамын 
немесе ері әйел адамды қызғанып, 
еркіндігінен шектеп қояды. Бұл да 
отбасындағы бақыттың тосқауылы деп 
айта аламыз. 

 Ал біліктілікті көтеру үшін «Бақыт-
ты отбасын құру» институты жоқ, бірақ 
жекеменшік мекемелер бар. Жақсы 
пікірлерді қарап, білікті мамандармен 
жұмыс жасаған жөн. Себебі, психоло-
гиялық, рухани даму бір күндік үрдіс 
емес, бір айлық та емес. Бұл – өмірбақи 
өз-өзіңмен жұмыс жасайтын үрдіс. 

– Сізге зорлық-зомбылық мәсе-
лесімен қаншалықты жиі жүгі-
неді?
– Өте көп. Жалпы, статистика бо-

йынша, әйелдердің 70-80% өмірінің 
әр кезеңдерінде зорлық-зомбылыққа 
ұшыраған. Әр адамның екі отбасы бо-
лады: өзі дүниеге келген отбасы мен өзі 
құрған, дүниеге алып келген отбасы. 
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ТАҢДАУЫМЫЗ – 
ЖЕМҚОРЛЫҚСЫЗ БОЛАШАҚ!

КӨКЕЙКЕСТІ

БАС ҚҰЖАТ – БАҒДАРЫМЫЗ

Заманның жаңарып, талап-тілек-
тің өсуіне байланысты «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тура-
лы» заң қолданысқа енгізілді. 2015 
жылдан бері тәжірибеге енгізілген 
бұл құжаттың жемқорлықтың сал-
дарымен емес, себебімен  күресуге 
бағытталғаны белгілі. Кеселді жо-
юдан бұрын, алдын алуды мақсат 
еткен заңның мемлекет үшін маңызы 
ерекше.

Әлемде сыбайлас жемқорлықпен 
күресуді күшейту жұмысы үздіксіз 
жүргізіліп, әрдайым жетілдірілу 
үстінде. Кеселмен күресу меха-
низмінің барлық елдерге тиімді, 
бірегей формуласы жоқ. Әр ел-
дің жемқорлыққа қарсы күрестегі 
әдіс-тәсілі әртүрлі. Бірі ашықтық 
пен жариялылық арқылы жемқор-
лықты жеңуге тырысса, енді бірі 
жауаптылық пен жазаны күшейту 
жолымен індетке тосқауыл қоюды 
көздеп отыр. Осы ретте Қазақстан-
ның сыбайлас  жемқорлықпен 
күресте үлгі ететін елдері аз емес. 
Мәселен, Сингапур, Швейцария 
елдерінде мемлекеттік қызметтің 
ашықтығына, қолжетімділігіне ба-
сымдық берілген. Осы елдерде өзін 
толық ақтаған бұл тәжірибе соңғы 

жылдары біздің елде де кең көрініс 
тапты. Соның нәтижесінде, мемле-
кеттік қызметке жұмысқа қабылдау-
дан бастап, азаматтарға көрсетілетін 
барлық қызметті сапалы жүзеге 
асыруға нақты қадам жасалды. Бұл 
өзгеріс қазақстандық соттың да 
келбетін өзгертті. Жаңа технология 
жетістіктері қолданысқа енгізілмей 
тұрғандағы сот саласы мен бүгінгі 
сот саласының айырмашылығы жер 
мен көктей. 

Бұрынғы соттар қағазбастылыққа 
байланып, азаматтарды бір анықта-
ма алу үшін сағаттап емес, тәуліктеп 
кезекте тұруға мәжбүр ететін. Ал 
кезек, күту, жұмыстың бақыланбауы 
соттан тамыр-таныс іздеуге итерме-
леп, жең ұшынан жалғасу тәуекелін 
көбейтетін. Сот саласына жаңа тех-
нология жетістіктерінің жаппай 
енгізілуі жылдар бойы шешімін тап-
паған, азаматтардың сеніміне селкеу 
түсірген кемшіліктерді кезең-ке-
зеңімен, тиімді шешуге ықпалын 
тигізді. Соның арқасында азаматтар 
бұрынғыдай сот ғимаратына кел-
мей-ақ арыз-шағымын электрондық 
сервистер арқылы жолдауға, ары-
зының қозғалысын қашықтан бақы-
лауға, өзіне қажетті анықтамаларды 

Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің қоғам 
сұранысына сай екені шындық. Бұл құжат мемлекеттік 
құрылымдар мен жеке және заңды тұлғалардың құқығын 
теңестіруімен, қарапайым азаматтардың сенімін артты-
руымен құнды. Бұған жаңа әкімшілік соттардың жұмыс 
қорытындысын сараптағанда көз жеткізу қиын емес. 
Мәселен, Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс қабыл-
данғанға дейін азаматтар мемлекеттік құрылымдардың 
шешіміне, әрекеті мен әрекетсіздігіне дау айтуға батылы 
жетпейтін. Заңдық қорғану тетігі мықты мемлекеттік 
органдармен дауласқанда өздерінің жеңетініне сенбей-
тін. Сенбеген соң сотқа шағым жазбайтыны да түсінікті. 

Жаңа заңнама қабылданып, жаңа әкімшілік соттар 
тәжірибеге енгізілгелі бері жылдар бойы қалыптасқан 
үрдістің бұзылғаны байқалады. Соның нәтижесінде рес-
публикамыздың әр аймағындағы әкімшілік соттардың 
жүктемесі қазірдің өзінде жоғары. Былтырғы жылдың 
алғашқы алты айының өзінде республика соттарына 
14 мың талап арыз түскен. Мұндағы әрбір екінші істе 
мемлекеттік органдардың ұтылғанын айта кеткен жөн. 
Ал бұрын жария-құқықтық даулардың 85 пайызында 
мемлекеттік органдар жеңіске жететін. Осы көрсет-
кіштің өзі жаңа бастаманың халық мүддесін қорғау үшін 
жасалғанын дәлелдейді. Сонымен бірге, бұл мемлекеттік 
органдар қызметін әлі де жетілдіру керектігін, тұрғын-
дардың құзырлы орындар жұмысына көңілі толмайты-
нын айғақтайды.

Әкімшілік әділет институты өзіне жүктелген мін-
деттерді мейлінше сапалы орындап отыр. Сотқа түскен 
арыздарды мазмұнына қарай талдасақ, олардың басым 
бөлігін жеке сот орындаушылардың әрекеттеріне қа-
тысты түскен шағымдар құрайды. Мұнан бөлек, салық 
заңнамасынан туындайтын даулар, сондай-ақ, мемлекет-

тік сатып алу саласындағы текетірестер бойынша түскен 
талаптар көп. 

Бүгінгі күнге сатып алуға қатысушы әрбір өнім бе-
руші конкурстық комиссияның барлық шешімдерімен 
таныса алады. Алайда, конкурстық комиссиялардың 
шешімдері барлық мемлекеттік сатып алуға қаты-
сушыны  қанағаттандыра бермейтіні түсінікті. Бұл өз 
кезегінде әлеуетті өнім берушілердің уәкiлеттi органға 
немесе сотқа шағымдануына әкеліп соғады. Әкімшілік 
сотқа түскен шағымдардың басым бөлігі әлеуетті өнім 
берушілерді заңсыз конкурсқа жіберу, өнім берушілердің 
баға ұсынымына әсер ететін өлшемшартты дұрыс қол-
данбауы, жеңімпаздарды айқындаудағы әділетсіздікпен 
байланысты өрбиді. Сонымен қатар, өнім беруші мен 
тапсырыс беруші арасындағы мемлекеттік сатып алу 
туралы шартты орындауға байланысты шағымдар да 
жиі кездеседі. Мұндай дауларды қарағанда судья мем-
лекеттік сатып алуға қатысушы әрекетінде қасақана 
заңбұзушылық бар ма деген сауалға жауап іздеуі керек. 
Бүгінде барлық сауда, қызмет мемлекеттік сатып алу 
арқылы жүргізіледі. Өзіне табыс әкеліп отырған ортада 
жеке және заңды тұлғалардың тазалық сақтауға, ұқып-
тылық танытуға тырысары анық. Сондықтан, жеке және 
заңды тұлғалардың шағымын қарағанда олардың табы-
сын, болашағын басты назарға алған абзал.

Сонымен қатар, әкімшілік сотта тату ласу рәсімдері 
белсенді қол да ны лып келеді. Соның нәти жесінде екі жақ 
тату ласып, арадағы дау өзара келісіммен шешілуде. Жаңа 
кодекс бо йынша, енді мемлекеттік органдар да әкім шілік 
қалауы болса татуласу келі сіміне келе алатынын ұмыт-
паған дұрыс. 

Әкімшілік соттар сондай-ақ, ішкі мемлекеттік аудит 
органдарының өкілдерімен, мемлекеттік сатып алуды 
ұйымдастырушылармен және тапсырыс берушілермен 
мемлекеттік сатып алу саласындағы құқық қолданудың 
проблемалық мәселелері бойынша жиын, дөңгелек үстел 
ұйымдастыруды жолға қойған. Мұндай шаралар тарап-
тардың құқықтық сауатын көтеруге, даулардың алдын 
алуға көмектеседі.

Зәуре ЖАРЫЛҚАСЫНОВА,
Қызылорда облыстық мамандандырылған 

ауданаралық әкімшілік сотының судьясы

САРАП

ЖАРИЯ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРДАН 
ТУЫНДАҒАН ДАУЛАР

Жалпы, қазақ елі бұрыннан-ақ құ-
қықтық құжаттардан кенде болмаған. Әр 
заманда елге тұғыр болған заңнамалардың 
жасалғаны тарихтан белгілі. Қасым мен 
Есім ханның, Әз-Тәукенің тұсындағы 
қазақы заңдар халықтың бейбітшілікке 
жақын, бітімге көңіл бөлетін, әділдік пен 
төрелікті ту еткен халық екенін әйгілей-
ді. Одан беріде Кеңес одағы кезіндегі 
Конституциялардың да елдегі құқықтық 
тепе-теңдікті сақтап, заңның маңызын 
арттырудағы орны ерекше.

Ал тәуелсіз Қазақстанның Конститу-
циясын дайындау өте жауапты, маңызды 
іс болды. Себебі, осы құжат арқылы өзге 
елдер мемлекеттің алдағы уақытта қандай 
бағытта дамитынынан толық хабар алатын 
еді. Дербес мемлекет ретінде жаңа қадам 
жасағалы тұрған Қазақстанға сол кездің 
өзінде көңіл аударғандар көп болатын. 
Соған орай, 1993 жылғы Конституцияны 
әзірлеуге елдегі мықты заңгер, ғалымдар 
топтастырылды. Бірақ, мемлекеттегі көп-
теген талап-тілекке жауап бере алмаған-
дықтан, бұл құжат аз уақытта қолданыстан 
шығарылды. Осылайша, тәуелсіздік жыл-
дары Қазақстанның мемлекеттігін айқын-
даған Ата Заң екі қайтара түледі.

Кейіннен Мемлекет басшысының 
тапсыруымен арнайы жұмыс тобы құ-
рылып, олар әлемдегі ең мықты, ең нәти-
желі құжаттарды зерделеуге кірісті. Со-
нымен бірге бұл жолы Конституцияны 
әзірлеуге азаматтық қоғам жұмылдырыл-
ды. Халық қалаулылары, заңгерлер, құзыр-
лы орын өкілдері, ғалымдар, үкіметтік 
емес ұйым мүшелерінің қатысуымен көп-
теген жиын, басқосулар ұйымдастырылды. 
Осы шараларда Конституцияда қамтылуы 
тиіс мәселелер таразы басына салынды. 
Ресми дерекке сенсек, сол тұста маңызды 
талқылауға 3 млн 345 мың адам қатысқан. 
Яғни, кәмелеттік жасқа толған, еңбекке 
қабылетті жандардың басым бөлігі Конс-
титуцияның сапалы жасалуына мүдделік 
танытқан, талқылаулардан тыс қалмай, 
өз ұсыныс-пікірін білдірген. Ата Заңның 
көпшілік көңілінен шығуын осы халық 
белсенділігімен байланыстырған дұрыс 

болар. Өйткені, халықтың өзі қатысқан, 
атсалысқан құжаттың халықтың көңілінен 
шықпауы әсте мүмкін емес. Жұртшылық 
тарапынан 31 мың 886 ұсыныс түссе, со-
ның 1 мың 100-і конституция жобасына 
енгізілген. 

Бұған қоса, Конституцияның жалпы-
халықтық референдумда қабылданғанын 
да ерекше атап өткен жөн.  1995 жылы 30 
тамызда өткен бүкілхалықтық дауыс бе-
руге мемлекеттегі сайлаушылардың 90,58 
пайызы қатысқан. Олардың 89,14 пайызы 
жаңа Конституцияның қабылдануын қол-
даған екен. Бұл дерек те халықтың жаңа, 
дамыған мемлекет құруға ынталы екенін 
көрсетеді.

Көптеген зерттеушілердің пікірінше, 
Қазақстанның Конституциясы әлемдегі 
жалпыадамзаттық құндылықтарды дәріп-
тейтін ең үздік 50 конституцияның бірі са-
налады. Оны биылғы жылы Конституцияға 
енгізілген өзгерістер мен толықтырулардан 
да аңғаруға болады. Осы жолы ел тұрғын-
дары өлім жазасынан бас тартып, ізгілікті, 
адам құқығын қорғайтынын кезекті рет 
дәлелдеді. 

Мемлекетімізді демократиялық, зайыр-
лы және құқықтық ел ретінде айқындай-
тын басты құжат – Конституция. Ата Заң 
барлық заңдардың қайнар көзі, бастауы. 
Ал бас құжаттың маңызын арттырып, мәр-
тебесін көтеру ісінен баршамыз шет қал-
мауымыз керек. Ең әуелі мектеп, жоғары 
оқу орындарында Конституцияның негізгі 
баптары оқытылып, жастардың білім-білі-
гін көтеру ісі ақсамауы тиіс. Сонымен қа-
тар, көпшіліктің қызығушылығын арттыру 
үшін Конституцияға қатысты сауалнама-
лар дайындап, дұрыс жауап бергендерді 
ынталандыру да кезек күттірмейді. Бұл 
азаматтардың Ата Заңды жиі парақтап, 
оның басты баптарын жатқа білуіне жол 
ашады.

Айгүл КАЛЬПЕБАЕВА,
Талдықорған қаласы әкімшілік 

құқық бұзушылықтар жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық 

сотының судьясы
ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ

Елімізде әкімшілік әділет институтының енгізілгеніне бір жылдан аса уақыт өтті. Осы 
аралықта республикамыздың әр аймағында жұмысын бастаған мамандандырылған 
әкімшілік соттар қызметін бір арнаға түсіріп, дауларды қарауда бірыңғай тәжірибе қа
лыптастырып үлгерді. Жаңа соттарға іріктелген судьялар қауымы да жарияқұқықтық 
дауларды таразылауда біліктілігін көтеріп, кәсіби шеберлігін арттырды. 

Қазақстан өз тәуелсіздігін алған сәттен бастап зайырлы, 
құқықтық мемлекет құруды мақсат етті. Себебі, экономиканы 
өркендету мен саясаттағы саналы қадамдардың артында мін
детті түрде құқықтық сауаттылық тұрады. Ал құқықтық мәдениеті 
дамыған елде қауіпсіз қоғам орнайды. Мемлекеттік рәмізді қа
былдап, шекараны бекіткеннен кейін Конституцияны дайындауға 
басымдықтың берілуі сондықтан. 

Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық 
статистика және арнайы есеп
ке алу жөніндегі комитеті аудан 
тұрғындарына үйден шықпайақ 
мемлекеттік қызметтерді онлайн 
алуға болатынын үнемі ескертіп 
келеді. 

Мемлекеттік органдарға цифрлық тех-
нологиялардың енгізілуі және сол бағытта 
жұмысты дамыту азаматтарға мемлекеттік 
қызметтерді электронды форматта жылдам 
әрі өз бетінше алуға мүмкіндік береді. Көп-
теген мемлекеттік органдар азаматтардың 
мұң-мұқтажын біле тұра олармен алдын 
ала хабарласып, азаматтарға ыңғайлы болу 
үшін  www.egov.kz «электрондық үкімет» 
веб-порталы, Mgov мобильді қосымшасы 
және EgovKzBot Telegram-бот мессенд-
жері арқылы қызмет көрсетеді. Сонымен 
қатар, мемлекеттік қызметтер көрсетілетін 
қызметті ұсынушылар, мемлекеттік корпо-
рация, «электрондық үкімет» веб-порталы, 
стационарлық абоненттік құрылғысы, ұялы 
байланыс абоненттік құрылғысы, орталық 
мемлекеттік органдар айқындаған ақпарат-
тандыру объектілері арқылы көрсетіледі.

Электрондық нысанда мемлекеттік 
қызметтер көрсету Қазақстан Республика-
сының заңнамасына сәйкес «электрондық 
үкіметтің» веб-порталы және «электрон-
дық үкіметтің» шлюзінде, «электрондық 
үкіметтің» сыртқы шлюзінде орналасты-
рылған сервистермен интеграцияланған 
ақпараттандыру объектілері арқылы жүзеге 
асырылады.

Электрондық нысанда мемлекеттік 
қызметтерді көрсету үшін мемлекеттік ор-
гандар тұрақты түрде өздерінің ақпараттық 
жүйелеріндегі электрондық ақпараттық 
ресурстарын жаңартылған күйде ұстап 
тұрады. Сондай-ақ цифрлық технология-
ның дамуымен елімізде «Электрондық 

қылмыстық іс» модулі жұмыс істейді, яғни 
электрондық қылмыстық істі дайындауды, 
жүргізуді, жөнелтуді және сақтауды ұй-
ымдастыруға арналған СДТБТ-ның функ-
ционалы іске қосылған.

Қылмыстық процеске қатысушыға 
Интернет арқылы ақпараттық қауіпсіздік 
және құпиялылық талаптарын сақтай 
отырып, қабылданған процестік шешім-
дер туралы және өзге де СДТБТ-да бар 
мәліметтерге, өзіне немесе қорғалатын 
адамға қатысты қылмыстық істің матери-
алдарына қашықтан қол жеткізуге, яғни 
үйден шықпай шағым және өтінішхат бе-
руге мүмкіндік беретін СДТБТ-ның жария 
сектор функционалы жұмыс істейді.

Электрондық сот ісін жүргізу, сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру, оның ішінде лау-
азымды тұлға тиісті процестік шешімдер 
мен әрекеттерді қабылдау жолымен, СДТ-
БТ-ға электрондық құжатты енгізу немесе 
PDF-құжатты кірістіру арқылы, сондай-ақ, 
ЭЦҚ-мен қойылатын электрондық ақпарат-
тық есеп құжаттарының қажетті реквизит-
терін толтыруды жүзеге асырады.

Жария сектор арқылы жұмыс істеу 
үшін қылмыстық процеске қатысушыға 
интернетке қосылу арқылы электрондық 
цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып жа-
рия сектор функционалына тіркелу қажет.

Қазақстан Республикасы Бас прокуро-
рының 2018 жылғы 3 қаңтардағы №2 бұй-
рығымен бекітілген Қылмыстық сот ісін 
электрондық форматта жүргізу жөніндегі 
нұсқаулық сотқа дейінгі тергеп-тексеру са-
тысындағы қылмыстық сот ісін электрон-
дық форматта жүргізу тәртібін анықтайды.

А.УТЕПБЕРГЕН,
Құқықтық статистика және

арнайы есепке алу жөніндегі
комитеттің Алматы қаласы 

Түрксіб ауданы бойынша бөлім 
прокуроры

Сыбайлас жемқорлықпен күрес – әр мемлекеттің 
күн тәртібінен түспей келе жатқан өзекті мәселенің 
бірі. Жемқорлықсыз болашақ құрғысы келген елдің 
бәрі қоғамды кеселден таза ұстауға талпынуда. Біздің 
еліміз жемқорлықпен күресте құқықтық жолды таңда
уымен, заңға арқа сүйеуімен ерекшеленеді. Өйткені, 
Қазақстан Кеңестер одағының шекпенінен шыққан 
мемлекеттер арасында «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» арнайы заң қабылдаған алғашқы 
ел. 1998 жылы қабылданған бұл заң сыбайлас жемқор
лыққа қарсы пәрменді күрес жүргізуімен құнды. Со
нымен бірге, бұл құқықтық құжат Қазақстанның өрке
ниет көшіне ілескенін, кез келген мәселені заң аясында 
шешуге мүдделі екенін дәлелдейді. 

ғаламтор көмегімен шығарып алуға 
қолжеткізді. Барлық мәселені кезек-
ке тұрмай, уақыт кетірмей шешкен 
соң тамыр-таныс іздеудің қажет-
тілігі жойылды. Өз шаруасын тез, 
сапалы, мінсіз шешкен азаматтардың 
сыбайлас жемқорлыққа жақын жүр-
мейтіні белгілі. Заманауи сервистер 
халықтың сотқа қатысты талаптары-
ның дұрыс орындалуына көмектесті. 

Сот залдарының толықтай ды-
быс-бейнежазу құрылғыларымен 
қамтылуы, сот отырыстарының 
таспаға жазылуы, бақылаудың кү-
шейтілуі, судьялар мен сот қызмет-
керлерінің тараптармен бейресми 
байланысқа түсуіне жол бермей-
ді. Одан бөлек, сот қызметкерлері 
арасында жемқорлықсыз болашақ 
құруға үндейтін дәріс, семинарлар-
дың жиі, тұрақты өткізілуі жеңіл 
жолмен табыс тапсам дегендердің 
қатарын кемітті. 

Жемқорлық – жай құқық бұзу-
шылық емес. Ол мемлекетке деген 
сенімді сетінетеді және ұлттық қа-
уіпсіздікке төнген тікелей қатер 
болып табылады. Сондықтан же-
гіқұртпен күрестен ешкім шет қал-
мауы керек. Жемқорлықсыз қоғам 
орнату – өзгелер үшін емес, өзіміз 
үшін, ұрпағымыз үшін қажет. Біз 
армандаған өркениетті елді өзіміз-
ден басқа ешкім жасап бермейді. 
Қазақстанды гүлдендіру, жемқор-
лықтан жоғары тұратын таза мем-
лекет құру – өзіміздің қолымызда. 
Жемқорлық – теріс құбылыс. Ал 
адал, ашық, кемшілікке төзбейтін 
мемлекетте өмір сүру немесе жемқор 
қоғамға төзу – өз таңдауымыз екенін 
ұмытпайық. 

Қайыржан АЛАШҰЛЫ,
Ақтөбе қаласы әкімшілік 

құқықбұзушылықтар жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық 

сотының төрағасы

БІЛГЕН ЖӨН

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІ 
АЛУ ЖЕҢІЛ
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Азаматхан ӘМІРТАЙ, саясаткер: 

САЯСИ ПАРТИЯЛАР – АЗАМАТТЫҚ 
ҚОҒАМНЫҢ ЕҢ ҮЛКЕН ҚОЗҒАУШЫ КҮШІ

– Бұл саяси партиялардың же-
текшілеріне арналған сұрақ.  Біздің 
«Байтақ болашақ» экологиялық 
альянсы саяси қозғалыс ретінде өз 
жұмысын 2016 жылы бастады. Сол 
кезден бастап ешқашан жұмыс қарқы-
нымызды төмендеткен емеспіз. Сай-
лау кезінде де, одан тыс уақытта да 
біз жұмысымызды атқарып келе жа-
тырмыз. Өйткені, біз үшін ең басты 
мәселе – халық талабының орында-
луы. Бұл біз үшін әрда йым бірінші 
орында тұрады. 

Халық – кез келген мемлекеттік құ-
рылымда ең жоғарғы орында тұрады.  
Яғни, халықтың талаптарын орындап, 
әлеуметтік жағдайын түзей отырып 
қана азаматтық қоғамды дамытуға 
болады. Азаматтық қоғамды дамыту-
дың одан басқа ешқандай жолы жоқ. 
Халықтың кедей мемлекетте тұрып, 
белгілі бір топтың ғана бай-бақуатты  
өмір сүруі  біз үшін керек емес нәрсе. 
Керісінше, халық орташа тұрып, ал 
мемлекетіміз бай болса  ғана біздің 
мақсатымыз орындалады. 

– Еліміздегі саяси партиялар  
қазіргі таңда азаматтық қоғам-
ның дамуына қаншалықты үлес 
қосып отыр?
– Саяси партиялардың азаматтық 

қоғамның дамуына қосар үлесі зор.  

Тілі басқа болса да тілегі бір, ұлты 
басқа болса да  ұстанымы ортақ Ас-
самблея мүшелері отыз жылдан бері 
татулықты ту етуде. О баста қоғам-
дық тұрақтылық пен этносаралық 
келісімді нығайту мақсатында құрылған 
қоғамдық институт өзінің мақсатын 
толығымен орындап келе жатыр деп 
айта аламыз. Кеше де Украина елшісі 
Петр Врублевскийдің сұхбатында ай-
тылған бір ауыз сөзі үшін басқалардан 
бұрын бас көтеріп, қарсылық танытқан 
Ассамблея болды. «Біз, Қазақстан 
халқы Ассамблеясының мүшелері, Қа-
зақстан Рес публикасындағы Украина 
елшісі Петр Врублевский мырзаның 
қазақстандық блогерлердің біріне бер-
ген сұхбатында айтқан сөздерін қатаң 
айыптаймыз және ондай сарындағы 
мәлімдемелерге жол беруге болмайды 
деп санаймыз. Бейбітшілік пен бірлік 
біздің мемлекеттік саясаттың және 
қоғамдық бірігудің басты қағидалары. 
Сондықтан мұндай пікірді кім айтса 
да біздің қарсылығымызға ұшырайды» 
деді.

Дипломатия – өшпенділік пен араз-
дықты қоздыру үшін емес, бейбітшілік 
пен ынтымақтастық идеалдарына қыз-
мет етуі тиіс.

Қазақстанның біртұтас көпэтносты 
халқы үшін достық, өзара көмек және 
бейбітшілік қағидалары мызғымайтын 
ұстаным. Олар бізге Тәуелсіздігіміздің 
қалыптасуының ең қиын жылдарында 
да этносаралық қақтығыстардың алдын 
алып, еліміз бен халқымыздың тұтас-
тығын сақтауға көмектесті.

Өшпенділікті қоздыратын кез келген 
пікір, этностық жек көрушілік пен оның 
қандай болмасын көріністерін насихат-
тау біз үшін жат ұғым.

«Барлық қазақстандықтарды дұш-
пан дық пен зұлымдықты насихаттай-
тын арандатуларға ермей, ұрпақтың 
бүгіні мен болашағы үшін елдегі бей-
бітшілік пен халық бірлігін сақтауға 
және нығайтуға шақырамыз» дейді 
олар өз мәлімдемелерінде. Яғни, адам-
зат арасындағы алауыздықты айыптап, 
бейбітшілік пен татулықты үндейтін 
Ассамблеядай қоғамдық келісім ұйы-
мының маңыздылығын осындайда сезі-
неміз. Аталмыш ұйым тек Ассамблеяға 
қатысты оқиғаларда ғана емес, жалпы 
ел бірлігін қашыратын мәлімдемелерд-
ле үнсіз қалмауға тырысады. 

Жалпы, алауыздыққа емес, ауызбір-
лікке шақыратын жобалардан Ассам-
блеяны жиі байқауға болады. Мәселен 
жақында ғана «Қоғамдық келісім» 
КММ ғимаратында Қазақстан халқы 
Ассамблеясының Ақмоладағы филиа-
лының жанындағы Медиация кеңесінің 
отырысы өтті. Мемлекеттік органдар-
дың өкілдері, кәсіби және қоғамдық 
медиаторлар қатысқан шарада меди-
ацияның дамуы кеңінен талқыланып, 
этносаралық қатынастар саласындағы 
жанжалды жағдайлардың алдын алуда 
және шешуде медиацияның маңызы зор 
екені ортаға салынды. 

ҚХАА жанындағы Медиация каби-
неттері тек татуластырып қарап отыра-
тын мекен емес, бұл жерлерде ұдайы 
түрлі форматтағы іс-шаралар, оның 
ішінде медиацияның ашық есік күндері, 
конференциялар, дөңгелек үстелдер, 
семинарлар, «Үздік медиатор» конкур-
стары, еңбек ұжымдарында және оқу 
орындарында кездесулер өткізіліп тұра-
ды. Мәселен, жыл басынан бері Ассам-
блеясының Ақмоладағы филиалында 
Медиация кеңесінің 35 түрлі іс-шарасы 
өтіпті. Демек араздасқанды татула-
стырумен қатар, араздықтың алдын 
алып, ел бірлігін нығайту  бағытында 
да талай шаралар ұйымдастырылуда. 
Медиация кеңесі 35 шараның барлығы 
этносаралық қатынастар саласындағы 
жанжалдардың алдын алуға, әлеуметтік 
шиеленісті төмендетуге және азамат-
тардың құқықтық мәдениетін арттыруға 
бағытталғанын айтуда. Жалпы, мұндай 
медиацияға арналған шара тамыз айы-
ның басында еліміздің түкпір-түкпірін-
де өткізілді. 

Бірыңғай республикалық медиация 
күніне орай Шымкентте ҚХА Республи-
калық Медиация кеңесінің кеңейтілген 
отырысы өтіп, саладағы көптеген мәсе-
лелер ортаға салынды. Атап өтер жайт, 
Медиация кеңесіндегі медиатор соңғы 
4-5 жылда 150 мыңнан астам адамның 
шағымдары сотқа жетпей шешімін 
тауып, мәмілеге келтіруге көмектескен 
екен. Медиация кеңесінің медиаторла-
ры «Қаралған істердің ішінде ұлттық 
та, тұрмыстық та мәселелер бар. Қазір 
біздің алдымызда медиацияға қатысты 
екі түрлі бағыт бар. Біріншісі – этноме-
диация институтын дамыту. Екіншісі 
– құқық қорғау қызметін жетілдіру. 
Қазақстанда екі мыңға жуық медиатор 
бар. Олардың жұмысын дамыту үшін 
біраз шешімдер қабылданып жатыр, – 
дейді. Еліміздегі Ассамблея медиация-
ның екінші тынысын ашқанын атап 
өту керек. Бүгінде медиацияны кеңінен 
қолданысқа енгізіп қоймай, оны жетіл-
діру жұмыстарынан да Ассамблеяның 
қолтаңбасын байқауға болады. 

Осы орайда айта кетсек, биыл Шым-
кент қаласында жыл басынан бері қа-
ладағы түрлі этнос өкілдері арасында 
туындаған қақтығыстар мен  түсініспеу-
шіліктердің 11-і медиация көмегімен 
реттелген көрінеді. Шымкенттегі 1 млн 
112 мыңнан астам тұрғынның 30 пайыз-
дан астамын этнос өкілдері құрайты-
нын ескерсек, өңірдегі Ассамблеяның 
ұлттар татулығын нығайтудағы еңбегін 
бағалай түсеміз. Ұлттар арасындағы 
татулықты сақтау мақсатында медиация 
кеңесінің мүшелері құқықтық тәртіп 
пен заң талаптарын түсіндіру жұмыста-
рын ширатып, қалалық ассамблеяның 
ақпараттық-насихат тобының құрамы-
на енген медиаторлар тұрғындармен 
кездесіп, түсіндіру жұмыстарын да 
жүргізуде. 

Қуаныш ЕРМЕКОВА

ЕЛ БІРЛІГІ

АССАМБЛЕЯ 
ҰСТАНЫМЫ – ТАТУЛЫҚ 

ПЕН ТҰТАСТЫҚ

АЙМАҚ 

(Соңы. Басы 1-бетте)

дамытудың ең үлкен қозғаушы күші.
– Атқарушы және заң шыға-

рушы билік органдарындағы саяси 
партия өкілдерінің белсенділігін 
арттырудың қандай жолдары 
бар?
– Кеңес Одағы кезінде одақтас өзге 

республикалар секілді бізде де  бір 
ғана коммунистік партия өмір сүрді. 
Одан кейінгі 30 жылда  суперпрези-
денттік мемлекетте өмір сүрдік. Сон-
дықтан бұл жерде тек бір ғана  жол 
бар. Заң шығарушы органдардың ха-
лықтық позицияда заң шығаруы үшін 
азаматтық қоғам  мықты болуы керек. 
Ол мықты болса биліктің негізгі үш 
саласы да қуатты, ықпалды, тәуелсіз 
бола алады. Біздің  жағдайда сыртқы 
күштердің араласып кету  мәселесі 
әлі де бар. Сондайларды мұқият қарау 
керек.  

– Қазақстан Республикасының 
2002 жылғы 15 шілдедегі «Саяси 
партиялар туралы» заңы Мем-
лекет басшысының «Жаңа Қа-
зақстанды құру» бағдарламасына 
қаншалықты сай?
– Қолданыстағы заңда саяси пар-

Ассамблеяға қатысты сыни пікір жиі айтылады. Бірақ 
құрылғалы бері Ассамблея тарапынан елдің татулығын 
қашырып, алауыздыққа үндейтін еш әңгіме айтылмапты. 
Керісінше, түрлі тағдыр тоғыстырған жүзден астам ұлт  
елімізде татутәтті ғұмыр кешіп, біртұтас елді құруға тырысу
да. Алдажалда ел ішінде шекісіп қалғандар тіпті Ассамблея 
арқылы бітімге келіп, мәселе ара ағайындықпен шешілуде. 
Артық айтып, тілінен қағынғандарды немесе ел ішіне ши 
жүгірткісі келгендерді де Ассамблея тезге салып, тәртіпке 
бағындырып, халық бірлігін сақтауға барын салуда.

САПАЛЫ АЯҚ КИІМ 
ӨНДІРІСІ ДАМУДА

«Zhamalai LTD» аяқ киім фабрикасы жылына 
120 мың жұп отандық аяқ киім тігеді. 
Тауарлар негізінен мұнай және газ кен орындары, 

құрылыс алаңдары, әскери саладағы адамдарға арнап шыға-
рылады. Мұнда жас ұрпаққа заманауи үлгідегі аяқ киімдер 
де тігіліп жатыр. 2015 жылдан бастап зауыт «Sharkey» 
брендімен былғары мокасиндер шығарып келеді. Ыңғайлы, 
стильді, сапалы аяқ киімдер тұтынушылар арасында үлкен 
сұранысқа ие. Әртүрлі жастағы балалар мен жасөспірімдер-
ге арналған аяқ киімдердің сан түрі тігілуде. Туфли, мока-
син, кроссовка, кеды сынды түрлері заманауи дизайнда, таза 
былғарыдан жасалады.

Кәсіпорын өнімдерінің басты артықшылығы – тек қана 
табиғи материалдар пайдаланады. Бұл аяқты қорғауға, күн-
делікті киюге жайлы әрі ыңғайлы. Шикізаттар Қазақстан, 
Ресей, Түркия және Италия өндірушілерінен жеткізіледі. 
Зауыттың өнімдері көрші елдердің тауарларынан оқ бойы 
озық тұр. 

Бұдан басқа, «Zhamal-ai LTD» фабрикасында сапалы,  
ыңғайлы, берік жазғы және қысқы арнайы киімдер де ті-
гіледі. Кәсіпорынның екінші бағыты арқылы өңірдегі өн-
дірісті жұмысшы киімдерімен қамтамасыз етіп келеді.

Медициналық және аспаздық уни формалар, спорттық 
костюмдер, мектеп формасы, футболкалар, поло, бейсбол-
калар, жылы бас киімдер, күртешелер мен жеңсіздер де 
кәсіпорын өнімдерін толықтырады. Кәсіпорынның жылдық 
өндірістік қуаты 30 мың бірлік арнайы киімге жетіп отыр. 
Киімдердің барлығында бірегей үлгі мен табиғи шикізат 
қолданылады.

Кәсіпорынның негізін қалаушы – Зибира Хасанова. 42 
жыл бойы тігін өнеркәсібін дөңгелетіп келеді. Аталмыш 
кәсіпорынды 25 жылдан бері басқарып отыр. «Ерен еңбегі 
үшін» медалімен марапатталған.«Табыс», «Қазақстанның 
үздік тауары», «KADEX» қару-жарақ және әскери-техника-
лық мүлік көрмесінің жеңімпазы.  

Кәсіпорын отандық өнім шығаруда табысты әрі тұрақты 
жұмыс істейді. Пандемия кезінде жұмысшылар жаңа 
бағытқа машықтанып, бетперде тігумен шұғылданды. Ар-
найы жұмысшы киімдері мен аяқ киімдер еліміздің көпте-
ген облыстарына жеткізіліп, кәсіпорындар мен ұйымдарды 
сапалы өніммен қамтамасыз етіп отыр.  Көлік компания-
лары, күзет агенттіктері мен құқық қорғау саласы, күштік 
құрылымдарға аяқ киім жеткізу жүзеге асырылуда.

«Зауыттың шығаратын өнім көлемі жыл сайын артып 
келеді. Еңбекке қабілетті мүгедектерді жұмыспен қамтимыз. 
Колледждер мен жоғары оқу орындарын бітірген мамандар-
ды жұмысқа орналастыру бағдарламасы орындалуда. Кейбір 
жастар мектепті бітіргеннен кейін кәсіпорында курстан өтіп, 
жұмысшы біліктілігін алады», – дейді «Zhamal-ai LTD» 
ЖШС директоры Зибира Хасанова. Зибира Мухсанқызы 
ұзақ жылдар ҚР Президенті жанындағы Әйелдер істері 
және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық 
комиссияның тұрақты мүшесі.Ұжымның негізгі бөлігін әйел 
жұмысшылар құрайтынына қарамастан, жұмысқа талап 
жоғары. Қызметкерлер саны тұрақты өсіп, соңғы 5 жылда 
30% артты.

Қоғамның осал топтарын әлеуметтік қолдау мақсатын-
да қоғамдық-әлеу меттік жұмыстарға көп көңіл бөледі. 
ҰОС ардагерлеріне, жекелеген әлеуметтік осал топтағы 
азаматтарға, түрлі ұйымдарға қайырымдылық көмек көр-
сетеді.

Қазіргі уақытта кәсіпорынның қуатты өндірістік базасы, 
техникалық жабдықталуы, білікті мамандар қатары бар. За-
уытта киім мен аяқ киім тігу үшін 160 жоғары білікті маман 
жұмыс істейді. Кәсіпорын мол тәжірибесімен ішкі нарықта 
үлкен беделге ие. Отандық өндірістің алдағы мақсаты ай-
қын. Сапалы өнімдердің аясын кеңейтіп, жаңа нарықты 
бағындыру.

Жазира ҚУАНЫШБЕКҚЫЗЫ

тияларды құруға қатысты талап өте 
жоғары. 40 мың қол жинау, әр өңірде 
600 мүшесі болу және мың адамға 
съезд өткізу деген сияқты. Бұл жағдай-
да, былайша айтқанда, бізде жаңа пар-
тия құру мүмкін емес. Саяси партия 
құрам деген адамдар оны құра алмай-
ды. Сондықтан оны саяси  реформа-
ларды жасауға кедергі жасап отырған 
заң деп айтуға болады. Халықтық 

Өйткені ,  қоғамдық 
бірлестіктер мәселені 
саяси дәрежеде көте-
ре алмайды. Ал саяси 
партиялар халықтың 
қолдауы арқылы нақты 
нәтижеге жете алатын 
ұйым болғандықтан 
мүмкіндігі көбірек. 
Алайда, саяси партия-
лар халыққа өзін көр-
сету үшін бәсекелестік 
жағдай жасалу қажет. 
Бұл үшін  Қазақстанда 
тәуелсіз партиялардың 
болуына жол ашылу 
керек.  Сол арқылы 
ғана еліміз жетістік-
ке жете алады. Әрине, 
бұл жерде мәселенің 
екінші жағы да бар. 
Көрші мемлекеттер де 
біздің елде өз мүддесін 
қорғайтын саяси партя-
лардың құрылуына 

мүдделі болуы күмәнсіз. Сондықтан 
ондай партиялардың құрылуына жол 
берілмеу керек. 

– Қоғамдық бірлестіктер мен 
Қоғамдық кеңес тердің жұмысын 
жандандыруда саяси партия-
лардың әлеуеті тиімді пайдала-
нылып отыр ма?
– Қоғамдық бірлестіктер өз дәре-

жесінде ғана жұмыс істей алады. Ал 

Саяси партиялар халыққа өзін көрсету үшін бәсекелестік жағдай жа-
салу қажет. Бұл үшін  Қазақстанда тәуелсіз партиялардың болуы-

на жол ашылу керек. Сол арқылы ғана еліміз жетістікке жете алады. Әрине, 
бұл жерде мәселенің екінші жағы да бар. Көрші мемлекеттер де біздің елде өз 
мүддесін қорғайтын саяси партялардың құрылуына мүдделі болуы күмәнсіз. 
Сондықтан ондай партиялардың құрылуына жол берілмеу керек.

нақты саяси дәрежеде үлес қоса ал-
майды. Сондықтан, бұл жерде саяси 
партиялардың орны жоғары. Мысалы, 
біздің жаңадан құрылғалы жатқан 
«Байтақ» саяси партиямызда Ха-
лықтық кеңестер  құрылып жатыр. 
Халықты барлық өңірде жергілікті 
басқару ісіне  жұмылдырып, арала-
стырсақ деген ойымыз бар. Бұл үшін 
қоғамдық бірлестіктердің беделін 
көтеруге тырысып жатырмыз. Жалпы, 
саяси партиялар – азаматтық қоғамды 

партиялар болмағандықтан бізде кезін-
де біржақты саясат жүріп,  экспрези-
денттің жанұясы билікке араласып, 
олигархтар монополия жүргізді. Сол 
себептен экономикамыз  тиісті дең-
гейде дамымай, әлеуметтік  жағдай да 
түзелмеді. Біз одан әзірге сабақ алып 
отырған жоқпыз.

– Сұхбатыңызға рақмет.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 
«Заң газеті»
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Мектепті озат оқып бітірді. Институт 
қабырғасында жүргенде ұстаздар тарапынан 
болашағы зор жігіт деген мақтау естіді. 
Мақтауға елітіп, есіріп кететін адам Әділбек 
емес. Ұлы Абай атасы айтқандай «ақырын 
жүріп анық бастың» адамы болды. Абыздың 
«Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та, 
бар қалан...» деген аталы сөзін жадынан 
шығармаған Лебаев Әділбек бүгінге дейін 
өмірдің талай баспалдақтарынан өтті.

Қазығұрт ауданында сот орындаушыдан 
бастап, Оңтүстік Қазақстан облысы соттар 
әкімшісінде бөлім басшысы, Түркістан облысының кәмелетке толмағандар істері 
жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы болды. Бүгінде Түр-
кістан қаласы  тергеу сотының төрағасы.

Сонау сот орындаушыдан өрілген қызметтік өмірі осындай абырой, сенімге 
жеткізіп отыр.

– Бүгінде сот атаулыны баяғыдай өз дегенін болдыратын, әпербақан көретіндер 
әлі де көп, – дейді Әділбек. – Рас, ондай жағдайлар өмірде болды. Кеңес империя-
сына жалаң қылыш сермеген Созақ көтерілісін білесіз. Көтеріліс талқандалды. 
Бұлғаққа қатысқандары бар, көшеде жүріп құр босқа қолға түсіп қалғандары бар, 
бәрін айдап әкеліп прокурор мен сот үкім шығарып, соттап жатады. Алды ит-
жеккенге айдалып кетті. Жазығы жоқ, бекерге қолға түсіп қалған бір бейшара ең 
соңында қалады. Түлен түртпей тиыш тұрса жөн ғой. Әлгі «Ау сот, ау пркорол, мен 
не істеймін? – деп сұрайды. Заң талабын жақсы білмейтін сот «саған да он жыл» 
деп ол байқұсты да соттап жіберіпті. Бұл заман өтті. Бүгінде қылмыстың салмағын 
таразылау үшін судьяға үлкен біліктілік керек. Сот жаза басса бір ғұмыр бүлінеді. 
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Жаңа Қазақстан құру жолында заң, 
құқық қорғау органдарына үлкен міндет жүктеп отыр. Біз сол үдеден шығып, Ота-
нымыздың шын мәнінде зайырлы мемлекет болуына өз үлесімізді қосуымыз керек.

Әділбек Лебаев – сөздің емес, істің адамы. Қолынан қанша шәкірт өсіп жетілді. 
Қай-қайсысының да ұстазы жөніндегі лепесі бөлек. Адамгершілігін, жаны таза-
лығын алға тартады. Ата-анасы ырым қылып атын азан шақырып Әділбек  қойған 
азамат заң саласының бір бұтағын өз ісімен осылайша көркейтіп жүр.

Ж.САРБОЗОВА,               
Шымкент қаласы,  Еңбекші аудандық сотының бас маманы 

Бүгінгі таңда Қазақстанның халықаралық бейбітшілік 
пен қауіпсіздікті нығайтуға қосқан үлесі еш күмәнсіз. Еліміз 
ұстанған көпвекторлы сыртқы саясат әлемде толыққанды, 
беделді және маңызды ойыншы болуымызға жол ашты. 
Мемлекеттің бітімгершілікке деген ынтасы мен ісқимылы 
әлемдік қауымдастық тарапынан жоғары бағаланып отыр. 
Бұл Қазақстан экономикасына шетелдік инвестиция
лардың ауқымды және тұрақты түрде келуіне, еліміздің 
көптеген сыртқы саясаттағы бастамаларымызды жүзеге 
асыруға оң ықпалын тигізуде. 

Бұл тұрғыда, ел Конституциясы 
цензураға тыйым салып, сөз бостан-
дығына кепілдік берді.  

Тегін орта білім алуға, кез келген 
азамат тегін медициналық көмек алуға 
құқылы, сонымен қатар, ақылы ме-
дициналық жәрдем алу заңдарда бел-
гіленген негіздер мен тәртіп бойынша 
жүргізіледі. Әркімнің өз құқықтары 
мен бостандықтарының сот арқылы 
қорғалуына және білікті заң көмегін 
алуға құқы бар. Заңда көзделген рет-
терде заң көмегі тегін жүргізіледі. 
Сот шешімдері, үкімдер мен өзге 
қаулы-қарарлардың  Қазақстанның 
бүкіл аумағында міндетті күші бар. Заң 
алдында кез келген азамат теңқұқылы. 

«Заңы үстем елдің заманы тыныш» 
деген халық даналығы бүгінде өзінің 
өзектілігін айқындағандай. Демокра-
тиялық, зайырлы, құқықтық елдің ең 
бірінші сүйенері – Ата Заң. Тәуел-
сіздік пен тыныштық, бейбітшілік пен 

татулық қазаққа өздігінен келе қалған 
жоқ. Тарихтың зерлі күнпарақтарына 
үңілсеңіз, ол жерде ата-бабамыздың 
орасан зор еңбегі, тері мен қаны жа-
тыр. Ел азаттығы мен жер тұтастығы 
үшін аттың жалында, түйенің қомында 
қан кешті, ауыр шайқастарды өткере 
жүріп, талай асыл боздақтарынан 
айырылды. Бүгінгі бейбіт күннің 
өтеуі ауыр. Сондықтан өткенге үңіле 
отырып, өз тәуелсіздігін қадірлеу, 
өзгенің құқығын сыйлай отырып, өз 
мемлекетін өркендету әрбір қазақстан-
дықтың абыройлы міндеті, перзенттік 
парызы.

 ҚР Конституциясы бүгінгі таңда 
үлкен реформалар мен өзгерістерге 
түсті. Бұл халық тілегі еді. Конститу-
цияға енгізілген соңғы өзгерістер мен 
түзетулер мемлекеттің елдік мүдде-
лерді алдыңғы орынға шығарғанын 
көрсетті.  

Қазақстанның жаңа Конституция-
сы халықтың әлеуметтік-экономи-
калық өміріне ғана емес, құқықтық 
жүйе сіне де серпін берді. Ел азамат-

тары енді күштік құрылымдар мен сот 
жүйесінің барлық саласында түбегейлі 
реформалар жүргізуіне мүмкіндіктер 
берумен қатар, оның нәтижелері үшін 
зор жауапкершілік те жүктеді.  Мем-
лекет басшысы осы сыннан сүрінбей 
өтіп, халқын жаңа жеңістерге бастады.  
Мемлекеттің өз азаматтарын әлеумет-
тік мәселеде қолдап, әртүрлі бағдар-
ламалар арқылы қамтамасыз етуі 
қазақстандықтардың еңсесін көтеріп, 
патриотизм сезімін күшейтті. 

Ел Конституциясы  еуропалық 
парламентаризм үлгісі мен шығы-
стың әділетті би жүйесіне жүгінетін 
озық дәстүрлерін негізге алған. Бұл, 
елдің демократиялық ұстанымдар 
жолындағы үлкен ізденісінің жемісі. 
ҚР Конституциясы  бүкіл адамзаттық 
құндылықтар мен өркениет игіліктері-
нен тұратынын күн сайын дәлелдеуде. 
Уақыт сыны мен халық тезінен өткен 
құжат қана өміршең және жасампаз. 

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ

Атаанасы азан шақырып атын Әділбек деп қойыпты. 
Адамгершіліктен қиянаты басымдау болып тұрған қоғамда 
ар таразысының басын тең ұстасын, қақсоқпен ісі жоқ 
адал азамат болсын деп ырымдаса керек. Есімге көп нәрсе 
байланысты дейді. Расында, ат жалын тартып мінген көкөрім 
шағынан Әділбектің жақсы аты шыға бастаған.

«Сот кабинеті» электрон
дық қызметі сот органда
рының сервисіне электрон
ды түрде кіруге арналған 
бірыңғай терезе. Сот ка
бинеті арқылы азаматтар, 
олардың өкілдері немесе 
адвокаттары ғаламтордың 
көмегімен өтініштері мен 
арыздарын электронды 
түрде жібере алады. Со
нымен бірге, мемлекеттік 
бажды онлайн режимінде 
төлеу, сот құжаттарын қа
рау, істің тарихымен танысу 
мүмкіндіктері де қарасты
рылған. 

Аталған сервис біртіндеп қағаз 
құжат айналымынан бас тартуға, ол 
өз кезегінде соттарда электрондық 
сот ісін жүргізудің жаңа сатысына 
көшуге мүмкіндік береді. Бұл сер-
висті іске қосқан сәттен бастап оның 
мүмкіндіктері тиісті түрде бағаланды: 
сервисті халық кең пайдалануда және 

САНДЫҚ ЖҮЙЕ

«СОТ КАБИНЕТІНІҢ» 
ТИІМДІЛІГІ АРТТЫ

адвокаттар мен кәсіпкерлердің тиімді 
жұмысына көмектесуге, азаматтардың 
құқықтық мәдениетін жетілдіруге және 
өздерінің конституциялық құқықта-
рын қорғауға ықпал етті. Сервистің 
қағаз түрінен ерекшелігі электрондық 
нысанда талап- арыздарды, сот хатта-
масын беру туралы арызды, хаттамаға 
ескерту-арызды беруге, электрондық 
цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып, 
электрондық қадағалау іс жүргізуіне 
қолжетімділікті қамтамасыз етуге, 
сондай-ақ пайдаланушыға ыңғайлы 
кез келген орындағы интернет желісі 
арқылы мемлекеттік баж салығын 
онлайн режимде төлеуге берілген мүм-
кіндік болып табылады. 

Жуырда «Сот кабинеті» сервисінде 
QR кодтарының жаңа технологиясы 
енгізілді. Халыққа ыңғайлы болу үшін 
және бірыңғай стандартқа көшу мақ-
сатында сервистен авторизациядан өту 
және ұсынылатын құжаттарға қол қою 
тетігі өзгертілді. Авторизациядан өту 
және құжаттарға қол қою Egov mobile 
мобильді қосымшасының Face ID және 
Touch ID (QR-кодты сканерлеу) арқылы 
мүмкін болады. Енгізілген жаңашыл-
дық сервиспен жұмысты айтарлықтай 
дәрежеде жеңілдетеді деп айтуға бо-
лады. 

Сонымен қатар, сервистің ар-
тықшылық тұстары да бар. Мәселен, 
Egov mobile арқылы ЭЦҚ алу; ком-
пьютерде ЭЦҚ қажеттілігінің болмауы 
(тұрақсыз NCALayer арқылы қол қою 
мәселесі шешілуде); мобильді гаджет-
тердің қосымша параметрлерінің қажеті 
жоқ; мобильді гаджет арқылы авториза-
циядан өту және құжаттарға қол қою.

Ақтөбе облысының мамандан-
дырылған ауданаралық әкімшілік 
сотының кеңсесімен озық ақпараттық 
технологияларды қолдануға бағыт-
талған түсіндірме жұмыстарын жүр-
гізу өз жалғасын тауып жатыр. Мәсе-
лен, ағымдағы жылдың шілде айында 
кеңсе қызметкерлерімен дайындалған 
«Сот кабинеті арқылы әкімшілік талап 
беру» атты бейнетүсірілімі жарыққа 
шығарылды. Бейнетүсірілімде азамат-
тардың әкімшілік талап беру кезіндегі 
сервистің қолданылу жолдары түсін-
дірілді.

А.ШЕКЕНОВА,
Ақтөбе облыстық 

мамандандырылған ауданаралық 
әкімшілік сотының бас маманы

(Соңы. Басы 1-бетте)

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САЯСАТ

ЖАҺАНДЫҚ САЯСАТТАҒЫ 
СЕНІМДІ ӨКІЛ

Осыдан 30 жыл бұрын Тәуелсіздік-
ке алғашқы қадамдарын жасаған жас 
мемлекет – Қазақстанның сыртқы са-
яси стратегиясының ең маңызды эле-
менті халықаралық аренадағы беделді 
ұйымдармен және негізгі ойыншылар-
мен тұрақты байланыс орнату, аймақта 
өзара сенімді нығайту болды. Елімізді 
жаһандық отбасының беделді, сенімді 
мүшесі дәрежесіне көтерген алғашқы 
қадам Семей ядролық полигонын 
жабу және кейіннен ядролық қаруы 
бар мемлекет мәртебесінен бас тарту 
болды. Белгілі бір дәрежеде ядролық 
емес мемлекет мәртебесі әлемдік 
қауымдастыққа енген кезде еліміздің 
айрықша белгісіне айналды. Қауіпті 
және болжауға болмайтын ядролық 
мұрадан бас тарту Қазақстан мен Аме-
рика Құрама Штаттары арасындағы 
ынтымақтастықты дамытуға ықпал 
етті. БҰҰ-ға кіру туралы өтінішімізді 
қарастырған кезде де Қазақстанның 
ядролық қаруды таратпау мәселесіне 
қатынасы туралы мәселе көтерілді. 
Кейіннен Семей ядролық полиго-
нының жабылу күні Қазақстанның 
ядролық қарудан бас тартуға және 
жалпы қарусыздануға бағытталған 
берік сыртқы саяси ұстанымын қалып-
тастырудың бастапқы нүктесі болады. 
Ақырында, БҰҰ Бас Ассамблеясының 
29 тамызды Халықаралық ядролық 

сынақтарға қарсы іс-қимыл күні деп 
жариялау туралы шешімі кейіннен 
республиканың қарусыздану және 
ядролық қаруды таратпау ісіндегі мо-
ральдық көшбасшылығын мойындау 
фактісі болды. Қазақстанның Біріккен 
Ұлттар Ұйымына кіруі халықтың 
тәуелсіздік пен бостандыққа деген 
ғасырлар бойғы ұмтылысын бүкіл 
әлем ресми мойындады. Әмбебап 
халықаралық форумның толыққанды 
қатысушысы бола отырып, респуб-
лика халықаралық қатынастардағы 
лайықты серіктес ретінде әлемдік 
қауымдастыққа толыққанды интегра-
циялану мүмкіндігіне ие болды.

Қазақстанның сыртқы саясаты 
дәстүрлі түрде белсенділікпен, тең-
герімділікпен, прагматизммен, сын-
дарлы диалогпен және көпжақты 
ынтымақтастықпен ерекшеленеді. 
ТМД, ЕурАзЭҚ, АӨСШК, ШЫҰ 
– мұның бәрі шын мәнінде 90-жыл-
дары құрылған ұжымдық қауіпсіздік 
құралдары. Екінші жағынан, олар 
белсенді дипломатиялық байланыс-
тар орнатқандықтан, Қазақстанның 
сыртқы саяси қызмет жүйесін құруда 
жетекші рөл атқарды. Кейін ұжымдық 
қауіпсіздік мәселелерінде ортақ қалқан 
ретінде ҰҚШҰ құрылды. Мемлекеттің 
жаңа сыртқы саяси стратегиясының 
маңызды элементі беделді халық-

аралық ұйымдармен тұрақты 
байланыс орнату және олардың 
тұғырнамаларында Қазақстан-
ның мүдделеріне сәйкес келетін 
ұжымдық қауіпсіздік бастама-
ларын ілгерілету жұмыстары. 
Айта кету керек, АӨСШК-ті 
құрудың бастапқы нүктесі біздің 
еліміз Тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарында мүше болған 
ЕҚЫҰ болды. Бұл халықа-
ралық құрылымда Қазақстан 
2010 жылы ұйымның төрағасы 
бола отырып, өз қызметімен 
айтарлықтай табыстарға қол 
жеткізді. Төрағалықтың нәти-
жесі елордамызда ЕҚЫҰ Сам-
митін өткізу және «Қауіпсіздік 
қоғамдастығын құру жолында» 
Астана декларациясын қабыл-
дау болды. Сондай-ақ, еліміз 

БҰҰ-дан кейінгі ең ірі халықаралық 
ұйым және ислам мемлекеттерінің 
басты форумы саналатын Ислам Ын-
тымақтастығы Ұйымына да төрағалық 
етті. Төраға ретінде Қазақстан өзін 
күрделі саяси үдерістерге сындарлы 
қатысуға қабілетті, сондай-ақ, тұрақ-
сыздық кезеңінде аса қажет болатын 
тиімді мемлекеттік құрылыстың, эко-
номикалық дамудың, ұлтаралық және 
конфессияаралық келісімді сақтаудың 
үлгісін көрсетуге қабілетті жауапты 
мемлекет ретінде танылды. ислам 
әлемінің көптеген елдерінде және 
жаһандық ауқымдағы жағдайдың одан 
әрі дамуындағы белгісіздік. ИЫҰ Бас 
хатшысы Экмеледдин Ихсаноглу атап 
өткендей, Қазақстанның төрағалығы 
ИЫҰ тарихындағы ең жарқын тарау-
лардың бірі болып қала бермек. Дәл 
осы стратегия мен кейінгі әрекет-
тердің тактикасы Қазақстанға әлемдік 
аренада табыс әкелді, ал практикалық 
тұрғыдан алғанда, жаһандық саясат-
тың негізгі әлемдік орталықтарымен 
тығыз және достық қарым-қатынас 
орнату біздің мемлекетіміздің қа-
уіпсіздігін нығайтуға тікелей әсер 
етеді. 

 Үш онжылдық ішінде Қазақстан 
саяси тұрақтылық пен бейбітшілік 
жағдайында тәуелсіз мемлекет ретінде 
дамып келеді. Алдағы уақытта Қа-
зақстанда жүзеге асырылып жатқан 
саясат сабақтастығы сақталып қана 
қоймай, заманауи шындықты ескере 
отырып, одан әрі дамытылатыны сөз-
сіз. Бейбітшілік, тұрақтылық және бір-
лігіміз сынды өмірлік ұстанымдарға 
негізделген Тәуелсіздік – ұлтымыздың 
баға жетпес байлығы екенін Қазақстан 
халқы мәңгі есте сақтайды.

А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»
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ТАРАТУ

Қазақстан Республикасы Судьялар одағының Орталық Кеңесі сот 
жүйесінің ардагері

ҚАНАДАНОВ 
Ерғали Бейсембайұлының

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, туған-
туыстарына көңіл айтады.

19. «NERIS» ЖШС – «НЭРИС» (БСН 041040001304) ескі мөрін жаңа 
мөрге ауыстыруына байланысты, 24.08.2022 ж. бастап ескі мөрі жарамсыз 
деп саналсын.

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭнергоБилдСервис», БИН 040940008014, уведомляет о том, что 22 
августа 2022 года принято решение о реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью «ЭнергоБилдСервис» 
в форме присоединения Товарищества с ограниченной ответственностью «Датанг-ТТ-Энерджи» к Товариществу 
с ограниченной ответственностью «ЭнергоБилдСервис». Требования кредиторов Товарищества с ограниченной 
ответственностью «ЭнергоБилдСервис» могут быть заявлены в течение 2-х (двух) месяцев с даты опубликования настоящего 
сообщения по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, уг.ул. Богенбай батыра, дом №34/1, к. 3. 

«ЭнергоБилдСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 040940008014, 2022 жылдың 22 тамызында «ЭнергоБилдСервис» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Датанг-ТТ-Энерджи» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «ЭнергоБилдСервис» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қосылуы түрінде қайта ұйымдастырылатыны туралы шешім қабылданғаны туралы хабарлайды. 
«ЭнергоБилдСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің несиегерлерінің талап-шағымдары осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 2 (екі) ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:  Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 
Бөгенбай батыр көшесімен қиылысы, №34/1 үй, к. 3.

3. «СнабИнвестСтрой» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі, БСН 140240001381, 
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. 
Т а л а п - ш а ғ ы м д а р  х а б а р л а н д ы р у 
жарияланған күннен бастап екі ай ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: 
Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан 
облысы, Орал қаласы, Темір Масин көшесі, 
37/1 үй, 29 пәтер. 

4. «Нұрқат-АҚ кредиттік серіктестігі» 
ЖШС, БСН 130240031002 (Атырау 
облысы, Исатай ауданы, Аққыстау ауы-
лы, Абай Құнанбаев көшесі, 1/2), өзі-
нің таратылатыны туралы хабарлайды. 
Шағымдар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: Атырау қаласы, 
Қайыршақты с/о, Томарлы ауылы, Жұлдыз 
көшесі, 3 үй, 86. Тел.: 87023862976.

14. «Академия ЕНТ» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі (әрі қарай – Се-
ріктестік), БСН 171140018517, орналасқан 
мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық 
ауданы, Радостовец көшесі, 205Б ғимараты, 
индекс 050060, өзінің таратылғаны туралы 
хабарлайды. Кредитордың негізделген 
талаптары «Заң газеті» республикалық 
басылымында серіктестікті тарату туралы 
мәліметтер жарияланған сәттен бастап екі 
ай ішінде мәлімделуі мүмкін. Мәлімдеме 
87011595222 телефон нөмірі бойынша 
қабылданады. 

1 6 .  « G h a n g o b e k »  Ж Ш С ,  Б С Н 
220140012254 өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: 
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, «Батыс-2» 
шағынауданы, 11Е үй, 99 пәтер, индекс 
030000. Тел.: 87058394942.

МҰРАГЕРЛІК
2. 2022 жылы 13 маусымда қайтыс болған 

Джарилгасинов Джанабай Саменовичтің 
атына мұралық іс ашылды. Мұраны қабыл-
дау үшін мұрагерлер Атырау қаласы, 3 
мкр. Авангард 3, 75 үй, 5 кеңсе, нотариус  
А.А. Аман дықоваға хабарласуларын 
сұраймыз.

5. Нұр-Сұлтан қалалық маман-
дан дырылған ауданаралық эконо ми-
ка лық сотының 22.08.2022 жылғы 
нұс қамасымен «Сеитова Н.Б.» ЖК-
не (ЖСН 590809401618), ҚР, Нұр-
Сұлтан қаласы, Сарайшық көшесі, 
11/1, оңалту рәсімін қолдану туралы 
өндіріс қозғалды. Барлық мәселелер 
бойынша және талаптарды қабылдау 
тәртібі жайлы уақытша басқарушы Е. 
Касымсейтовке хабарласу қажет. Тел.: 
8071-343-0908, 8771-072-0515, e-mail: 
esen2008@mail.ru.

15.  Қостанай облысы МАЭС-
нің 15.08.2022 ж.  ұйғарымымен 
«Костанай Девелопмент» ЖШС-не, 
БСН 170740023364, қатысты оңалту 
рәсімдерін қолдану туралы азаматтық іс 
қозғалды. Мына мекенжайға хабарласу 
керек: Қостанай қаласы, Байтұрсынов 
көшесі, 72.

2 0 .  « А қ  Ж а й ы қ »  қ а р ж ы л ы қ - ө н е р к ә с і п т і к 
компаниясы» АҚ 29.07.2022 ж. өткізілген акционерлердің 
қайталама жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі 
(«Юридическая газета» және «Заң» газетінің» 2022 жылғы 
28 маусымдағы №51 санында жарияланған) бойынша 
дауыс берудің қорытындысы туралы хабарлайды. 

Акционерлердің жалпы жиналысына 190779 (жүз 
тоқсан мың жеті жүз жетпіс тоғыз) қарапайым акциялары 
бар 525 акционер қатысты.  

Күн тәртібіндегі ұйымдастырылған мәселелері 
бойынша:

«Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын 
сайлау» бойынша: 525 акционер «қолдаймын» деп дауыс 
берді, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ. 

«Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысын 
сайлау» бойынша: 525 акционер «қолдаймын» деп дауыс 
берді, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ. 

«Есеп комиссиясын сайлау» бойынша: есеп 
комиссиясының төрағасы А.Ф. Касачев үшін 525 
акционер «қолдаймын» деп дауыс берді, «қарсы» - жоқ, 
«қалыс қалды» - жоқ. 

Есеп комиссиясының мүшесі А.С. Курманова үшін 
525 акционер «қолдаймын» деп дауыс берді, «қарсы» - 
жоқ, «қалыс қалды» - жоқ. Есеп комиссиясының мүшесі 
М.И. Карабалиева үшін 525 акционер «қолдаймын» деп 
дауыс берді, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ. 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе: «Акционерлердің 
жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту» бойынша: 525 
акционер «қолдаймын» деп дауыс берді, «қарсы» - жоқ, 
«қалыс қалды» - жоқ. 

Күн тәртібіндегі екінші мәселе: «Қоғамның 2021 
қаржылық жылының жылдық қаржылық есебін бекіту 
және таза табысты бөлу» бойынша: 520 акционер 
«қолдаймын» деп дауыс берді, «қарсы» - 4, «қалыс 
қалды» - 1. 

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе: «Акционерлердің 
Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 
әрекеттеріне шағымдарын қарастыру және қарастыру 
қорытындылары туралы» бойынша Қоғамның және 
оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдар 
түспеді. 

Дауыс беру жүргізілмеді. 

ЖОҒАЛТУ

17. Қостанай қаласы, Н.Назарбаев даңғылы, 205 үй, 191 пәтер мекенжайы бойынша тұратын Амиркосынова 
Балым Бакыткереевна (ЖСН 820726450873) Қостанай облысы, Федоров ауданы, Новошумное ауылының тұрғыны, 
06.12.1979 жылы туған, 2005 жылы жоғалу кезінде жұмыссыз Амиркосынов Талгат Бейсенбековичті хабарсыз кетті 
деп жариялау туралы арызбен Қостанай қалалық сотына жүгінді. Амиркосынов Талгат Бейсенбековичтің жүрген жері 
туралы мәліметті немесе басқа да ақпаратты білетін адамдарға жарияланым берілген күннен бастап үш ай мерзімде 
Қостанай қаласы, Победа көшесі, 72, тел.: 8(7142)-57-44-31, 8(7142)-57-47-99, электронды пошта: 100203@sud.kz 
мекенжайы бойынша Қостанай қалалық сотына хабарлауды сұраймыз.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Датанг-ТТ-Энерджи» (БИН 090240013576) уведомляет о том, что 
22 августа 2022 года принято решение о реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью «Датанг-ТТ-
Энерджи» в форме присоединения к Товариществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоБилдСервис», при этом ТОО 
«Датанг-ТТ-Энерджи» прекращается, а все его права и обязанности переходят в соответствии с передаточным актом к ТОО 
«ЭнергоБилдСервис». Требования кредиторов Товарищества с ограниченной ответственностью «Датанг-ТТ-Энерджи» могут 
быть заявлены в течение 2-х (двух) месяцев с даты опубликования настоящего сообщения по адресу: Республика Казахстан, 
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 56. 

«Датанг-ТТ-Энерджи» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (БСН 090240013576) 2022 жылдың 22 тамызында «Датанг-
ТТ-Энерджи» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «ЭнергоБилдСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қосылуы 
түрінде қайта ұйымдастырылатыны туралы шешім қабылданғаны туралы хабарлайды, сөйтіп, «Датанг-ТТ-Энерджи» ЖШС-
нің қызметі тоқтайды, оның барлық құқықтары мен міндеттемелері тапсыру актісіне сәйкес «ЭнергоБилдСервис» ЖШС-не 
өтеді. «Датанг-ТТ-Энерджи» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі несиегерлерінің талап-шағымдары осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 2 (екі) ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, Талдықорған 
қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 56.
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2.3.1. свид. о регистрации AH00102788 
на  Автомобиль Toyota Land Cruiser 
Prado 2007г.в., рег.№ 149LC05, цвет 
белый, VIN JTEBU25J875067223, 
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Директор ТОО «ЭнергоБилдСервис»       ____________________________Азимжанова А.Т.
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естеріңізге салғымыз келеді. 

Төл басылым да рыңыздан 
қол үзіп қалмаңыздар!

жеке тұлғалар үшін – 65921, 
ҚАЛАЛАРҒА:
6 АЙЛЫҚ БАҒАСЫ – 3638,40 ТЕҢГЕ
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«Дауыс» жүйесі ар қы лы жазы лу ла ры
ңызға болады.
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УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ Единственного участника ТОО «Датанг-ТТ-Энерджи»

решение от «22» августа 2022 года
РЕШЕНИЕМ Единственного участника ТОО «ЭнергоБилдСервис»

решение от «22» августа 2022 года
  

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
город Алматы                                                                                                                                                                                                       
«22» августа 2022 года
Настоящий акт составлен в соответствии с Договором и присоединении от «22» августа 2022г. О том, что в соответствии 
со статьями 45-47 Гражданского кодекска Республики Казахстан и договором о реорганизации в форме присоединения, все 
имущество, права и обязанности ТОО «Датанг-ТТ-Энерджи» переходят к ТОО «ЭнергоБилдСервис», а именно:
1. Имущество:

тенге
1.1 Активы:   

1.1.1
Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств  101 094,48 

1.1.2 Текущие налоговые активы  71 147,03 
 Индивидуальный подоходный налог Налог 11 239,13 
 Налог на транспорт Налог 1 029,66 
 Обязательные пенсионные взносы Пени 34 084,61 
 Обязательные социальные отчисления Пени 13 133,31 
 Плата за эмиссии в окружающую среду Налог 5 913,02 
 Социальный налог Налог 5 747,30 
1.1.3 Прочие краткосрочные активы                     31 866,60 
 Страхование автотранспорта срок страхования с 14.08.2021 по 13.08.2022 3 233,34 
 Страхование ГПО работодателя срок страхования с 14.03.2022 по 03.03.2023 28 633,26 
1.1.4 Основные средства  1 000 000,00 

 

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2007г.в., рег.№ 149LC05, цвет белый, VIN 
JTEBU25J875067223, свид. о регистрации 
AH00102788)

1 000 000,00 

1.1.5 Нематериальные активы:  22 950,00 
 1С бухгалтерия 8.0 сетевая 5 пользователей  22 950,00 
1.1.6 Прочие долгосрочные активы                     364 665 547,51 
 Аренда недвижимости Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 4 729 878,36 
 Аудиторские, консультационные услуги Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 3 715 111,11 
 Оценка имущества Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 59 093,75 
 Оценка ПСД Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 3 781 500,00 
 Переводческие услуги Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 117 500,00 
 Проектирование ВЛ Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 2 094 164,00 
 Проектно-сметная документация Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 51 779 000,00 
 Разработка ПСД Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 1 625 000,00 
 Расходы по заработной плате Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 7 148 363,39 
 СМР Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 112 732 457,14 

 
Строительство ВЛ10кВ от База до Водозабор, 
протяженностью 1,871км

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 4 925 138,00 

 
Строительство ВЛ10кВ от База до ПС130, 
протяженностью 2,435км

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 4 519 288,00 

 
Строительство ВЛ10кВ от ГЭС-1 до База, 
протяженностью 3,008км

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 6 681 526,00 

 
Строительство ВЛ10кВ от ГЭС-2 до ГЭС-1, 
протяженностью 6,421км

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 9 494 169,29 

 Строительство Ячейки 10кВ на ПС№130 Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 3 446 429,00 
 Текущий ремонт зданий и сооружений Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 1 706 308,03 

 
Технико-экономическое обоснование проекта и 
оценка воздействия на окружающую среду

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 59 290 000,00 

 Транспортные услуги Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 735 267,86 

 
Услуги бюджетирования, моделирования про-
ектов

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 500 000,00 

 Установл.границ земельн уч. Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1  17 000,00 

 
Экспертиза Схемы временного 
электроснабжения на 10кВ

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 223 214,29 

 Экспертное обследование проекта Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 64 478 189,29 
 Переводческие услуги Незавершенное строительство,Рудничный ГЭС-2 117 500,00 
 СМР Незавершенное строительство,Рудничный ГЭС-2 20 249 450,00 

 
Услуги бюджетирования, моделирования про-
ектов

Незавершенное строительство,Рудничный ГЭС-2 500 000,00 

БАЛАНС  365 892 605,62 
1.2 Обязательства:   
1.2.1 Краткосрочная кредиторская задолженность                                   133 691 114,14 
 ГеологСтрой СК ТОО Договор №12/06/2018-ДП-1 от 12.06.2018 г.  132 981 907,14 
 Задолженность по оплате труда  52 272,00 

 
Alt Energy ТОО Переуступка долга по договору оказания временной 

фин.помощи  30.12.2019г
656 935,00 

1.2.2 Прочие краткосрочные обязательства                                       100 000,00 
 Baskan Power ТОО Договор №  от 01.04.2022г. 100 000,00 
1.2.3 Долгосрочные финансовые обязательства  325 777,07 
 ЭНЕРГОМОСТ ГК ТОО Договор фин.помощи от 31.10.2018 г. 325 777,07 
1.3 Капитал   
1.3.3 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  231 775 714,41 
БАЛАНС  365 892 605,62 
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ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
город Алматы                                                                                                                                                                                                       
«22» августа 2022 года
Настоящий акт составлен в соответствии с Договором и присоединении от «22» августа 2022г. О том, что в соответствии 
со статьями 45-47 Гражданского кодекска Республики Казахстан и договором о реорганизации в форме присоединения, все 
имущество, права и обязанности ТОО «Датанг-ТТ-Энерджи» переходят к ТОО «ЭнергоБилдСервис», а именно:
1. Имущество:

тенге
1.1 Активы:   

1.1.1
Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств  101 094,48 

1.1.2 Текущие налоговые активы  71 147,03 
 Индивидуальный подоходный налог Налог 11 239,13 
 Налог на транспорт Налог 1 029,66 
 Обязательные пенсионные взносы Пени 34 084,61 
 Обязательные социальные отчисления Пени 13 133,31 
 Плата за эмиссии в окружающую среду Налог 5 913,02 
 Социальный налог Налог 5 747,30 
1.1.3 Прочие краткосрочные активы                     31 866,60 
 Страхование автотранспорта срок страхования с 14.08.2021 по 13.08.2022 3 233,34 
 Страхование ГПО работодателя срок страхования с 14.03.2022 по 03.03.2023 28 633,26 
1.1.4 Основные средства  1 000 000,00 

 

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2007г.в., рег.№ 149LC05, цвет белый, VIN 
JTEBU25J875067223, свид. о регистрации 
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1 000 000,00 

1.1.5 Нематериальные активы:  22 950,00 
 1С бухгалтерия 8.0 сетевая 5 пользователей  22 950,00 
1.1.6 Прочие долгосрочные активы                     364 665 547,51 
 Аренда недвижимости Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 4 729 878,36 
 Аудиторские, консультационные услуги Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 3 715 111,11 
 Оценка имущества Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 59 093,75 
 Оценка ПСД Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 3 781 500,00 
 Переводческие услуги Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 117 500,00 
 Проектирование ВЛ Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 2 094 164,00 
 Проектно-сметная документация Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 51 779 000,00 
 Разработка ПСД Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 1 625 000,00 
 Расходы по заработной плате Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 7 148 363,39 
 СМР Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 112 732 457,14 

 
Строительство ВЛ10кВ от База до Водозабор, 
протяженностью 1,871км

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 4 925 138,00 

 
Строительство ВЛ10кВ от База до ПС130, 
протяженностью 2,435км

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 4 519 288,00 

 
Строительство ВЛ10кВ от ГЭС-1 до База, 
протяженностью 3,008км

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 6 681 526,00 

 
Строительство ВЛ10кВ от ГЭС-2 до ГЭС-1, 
протяженностью 6,421км

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 9 494 169,29 

 Строительство Ячейки 10кВ на ПС№130 Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 3 446 429,00 
 Текущий ремонт зданий и сооружений Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 1 706 308,03 

 
Технико-экономическое обоснование проекта и 
оценка воздействия на окружающую среду

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 59 290 000,00 

 Транспортные услуги Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 735 267,86 

 
Услуги бюджетирования, моделирования про-
ектов

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 500 000,00 

 Установл.границ земельн уч. Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1  17 000,00 

 
Экспертиза Схемы временного 
электроснабжения на 10кВ

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 223 214,29 

 Экспертное обследование проекта Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 64 478 189,29 
 Переводческие услуги Незавершенное строительство,Рудничный ГЭС-2 117 500,00 
 СМР Незавершенное строительство,Рудничный ГЭС-2 20 249 450,00 

 
Услуги бюджетирования, моделирования про-
ектов

Незавершенное строительство,Рудничный ГЭС-2 500 000,00 

БАЛАНС  365 892 605,62 
1.2 Обязательства:   
1.2.1 Краткосрочная кредиторская задолженность                                   133 691 114,14 
 ГеологСтрой СК ТОО Договор №12/06/2018-ДП-1 от 12.06.2018 г.  132 981 907,14 
 Задолженность по оплате труда  52 272,00 

 
Alt Energy ТОО Переуступка долга по договору оказания временной 

фин.помощи  30.12.2019г
656 935,00 

1.2.2 Прочие краткосрочные обязательства                                       100 000,00 
 Baskan Power ТОО Договор №  от 01.04.2022г. 100 000,00 
1.2.3 Долгосрочные финансовые обязательства  325 777,07 
 ЭНЕРГОМОСТ ГК ТОО Договор фин.помощи от 31.10.2018 г. 325 777,07 
1.3 Капитал   
1.3.3 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  231 775 714,41 
БАЛАНС  365 892 605,62 
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1. Имущество:

тенге
1.1 Активы:   

1.1.1
Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств  101 094,48 

1.1.2 Текущие налоговые активы  71 147,03 
 Индивидуальный подоходный налог Налог 11 239,13 
 Налог на транспорт Налог 1 029,66 
 Обязательные пенсионные взносы Пени 34 084,61 
 Обязательные социальные отчисления Пени 13 133,31 
 Плата за эмиссии в окружающую среду Налог 5 913,02 
 Социальный налог Налог 5 747,30 
1.1.3 Прочие краткосрочные активы                     31 866,60 
 Страхование автотранспорта срок страхования с 14.08.2021 по 13.08.2022 3 233,34 
 Страхование ГПО работодателя срок страхования с 14.03.2022 по 03.03.2023 28 633,26 
1.1.4 Основные средства  1 000 000,00 
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1 000 000,00 

1.1.5 Нематериальные активы:  22 950,00 
 1С бухгалтерия 8.0 сетевая 5 пользователей  22 950,00 
1.1.6 Прочие долгосрочные активы                     364 665 547,51 
 Аренда недвижимости Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 4 729 878,36 
 Аудиторские, консультационные услуги Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 3 715 111,11 
 Оценка имущества Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 59 093,75 
 Оценка ПСД Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 3 781 500,00 
 Переводческие услуги Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 117 500,00 
 Проектирование ВЛ Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 2 094 164,00 
 Проектно-сметная документация Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 51 779 000,00 
 Разработка ПСД Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 1 625 000,00 
 Расходы по заработной плате Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 7 148 363,39 
 СМР Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 112 732 457,14 

 
Строительство ВЛ10кВ от База до Водозабор, 
протяженностью 1,871км

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 4 925 138,00 

 
Строительство ВЛ10кВ от База до ПС130, 
протяженностью 2,435км

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 4 519 288,00 

 
Строительство ВЛ10кВ от ГЭС-1 до База, 
протяженностью 3,008км

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 6 681 526,00 

 
Строительство ВЛ10кВ от ГЭС-2 до ГЭС-1, 
протяженностью 6,421км

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 9 494 169,29 

 Строительство Ячейки 10кВ на ПС№130 Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 3 446 429,00 
 Текущий ремонт зданий и сооружений Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 1 706 308,03 

 
Технико-экономическое обоснование проекта и 
оценка воздействия на окружающую среду

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 59 290 000,00 

 Транспортные услуги Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 735 267,86 

 
Услуги бюджетирования, моделирования про-
ектов

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 500 000,00 

 Установл.границ земельн уч. Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1  17 000,00 

 
Экспертиза Схемы временного 
электроснабжения на 10кВ

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 223 214,29 

 Экспертное обследование проекта Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 64 478 189,29 
 Переводческие услуги Незавершенное строительство,Рудничный ГЭС-2 117 500,00 
 СМР Незавершенное строительство,Рудничный ГЭС-2 20 249 450,00 

 
Услуги бюджетирования, моделирования про-
ектов

Незавершенное строительство,Рудничный ГЭС-2 500 000,00 

БАЛАНС  365 892 605,62 
1.2 Обязательства:   
1.2.1 Краткосрочная кредиторская задолженность                                   133 691 114,14 
 ГеологСтрой СК ТОО Договор №12/06/2018-ДП-1 от 12.06.2018 г.  132 981 907,14 
 Задолженность по оплате труда  52 272,00 

 
Alt Energy ТОО Переуступка долга по договору оказания временной 

фин.помощи  30.12.2019г
656 935,00 

1.2.2 Прочие краткосрочные обязательства                                       100 000,00 
 Baskan Power ТОО Договор №  от 01.04.2022г. 100 000,00 
1.2.3 Долгосрочные финансовые обязательства  325 777,07 
 ЭНЕРГОМОСТ ГК ТОО Договор фин.помощи от 31.10.2018 г. 325 777,07 
1.3 Капитал   
1.3.3 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  231 775 714,41 
БАЛАНС  365 892 605,62 

УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ Единственного участника ТОО «Датанг-ТТ-Энерджи»

решение от «22» августа 2022 года
РЕШЕНИЕМ Единственного участника ТОО «ЭнергоБилдСервис»

решение от «22» августа 2022 года
  

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
город Алматы                                                                                                                                                                                                       
«22» августа 2022 года
Настоящий акт составлен в соответствии с Договором и присоединении от «22» августа 2022г. О том, что в соответствии 
со статьями 45-47 Гражданского кодекска Республики Казахстан и договором о реорганизации в форме присоединения, все 
имущество, права и обязанности ТОО «Датанг-ТТ-Энерджи» переходят к ТОО «ЭнергоБилдСервис», а именно:
1. Имущество:

тенге
1.1 Активы:   

1.1.1
Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств  101 094,48 

1.1.2 Текущие налоговые активы  71 147,03 
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 Обязательные социальные отчисления Пени 13 133,31 
 Плата за эмиссии в окружающую среду Налог 5 913,02 
 Социальный налог Налог 5 747,30 
1.1.3 Прочие краткосрочные активы                     31 866,60 
 Страхование автотранспорта срок страхования с 14.08.2021 по 13.08.2022 3 233,34 
 Страхование ГПО работодателя срок страхования с 14.03.2022 по 03.03.2023 28 633,26 
1.1.4 Основные средства  1 000 000,00 

 

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2007г.в., рег.№ 149LC05, цвет белый, VIN 
JTEBU25J875067223, свид. о регистрации 
AH00102788)
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1.1.5 Нематериальные активы:  22 950,00 
 1С бухгалтерия 8.0 сетевая 5 пользователей  22 950,00 
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 Аренда недвижимости Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 4 729 878,36 
 Аудиторские, консультационные услуги Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 3 715 111,11 
 Оценка имущества Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 59 093,75 
 Оценка ПСД Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 3 781 500,00 
 Переводческие услуги Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 117 500,00 
 Проектирование ВЛ Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 2 094 164,00 
 Проектно-сметная документация Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 51 779 000,00 
 Разработка ПСД Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 1 625 000,00 
 Расходы по заработной плате Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 7 148 363,39 
 СМР Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 112 732 457,14 

 
Строительство ВЛ10кВ от База до Водозабор, 
протяженностью 1,871км

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 4 925 138,00 

 
Строительство ВЛ10кВ от База до ПС130, 
протяженностью 2,435км

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 4 519 288,00 

 
Строительство ВЛ10кВ от ГЭС-1 до База, 
протяженностью 3,008км

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 6 681 526,00 

 
Строительство ВЛ10кВ от ГЭС-2 до ГЭС-1, 
протяженностью 6,421км

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 9 494 169,29 

 Строительство Ячейки 10кВ на ПС№130 Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 3 446 429,00 
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Технико-экономическое обоснование проекта и 
оценка воздействия на окружающую среду
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Услуги бюджетирования, моделирования про-
ектов

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 500 000,00 

 Установл.границ земельн уч. Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1  17 000,00 

 
Экспертиза Схемы временного 
электроснабжения на 10кВ

Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 223 214,29 

 Экспертное обследование проекта Незавершенное строительство, Рудничный ГЭС-1 64 478 189,29 
 Переводческие услуги Незавершенное строительство,Рудничный ГЭС-2 117 500,00 
 СМР Незавершенное строительство,Рудничный ГЭС-2 20 249 450,00 

 
Услуги бюджетирования, моделирования про-
ектов

Незавершенное строительство,Рудничный ГЭС-2 500 000,00 

БАЛАНС  365 892 605,62 
1.2 Обязательства:   
1.2.1 Краткосрочная кредиторская задолженность                                   133 691 114,14 
 ГеологСтрой СК ТОО Договор №12/06/2018-ДП-1 от 12.06.2018 г.  132 981 907,14 
 Задолженность по оплате труда  52 272,00 

 
Alt Energy ТОО Переуступка долга по договору оказания временной 

фин.помощи  30.12.2019г
656 935,00 

1.2.2 Прочие краткосрочные обязательства                                       100 000,00 
 Baskan Power ТОО Договор №  от 01.04.2022г. 100 000,00 
1.2.3 Долгосрочные финансовые обязательства  325 777,07 
 ЭНЕРГОМОСТ ГК ТОО Договор фин.помощи от 31.10.2018 г. 325 777,07 
1.3 Капитал   
1.3.3 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  231 775 714,41 
БАЛАНС  365 892 605,62 
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ШЫТЫРМАН

Байқауға!

Халық ұнатпай айта ма әлде ке-
кетіп-мұқатып айтқаны ма «Мент» 
деп атап кеткен ішкі істер саласының 
қызметкерлеріне артылар жүк пен 
жауапкершілік үлкен. Ондай жауап-
кершілік жүгін жігіттің жігіті, нардың 
нары ғана алып жүре алады. Жанғали 
да бірталай ғұмырын ішкі істер сала-
сына беріпті. 

1993 жылы 5 шілде күні алғаш 
рет погон таққан күні қатты толқыды. 
Погонды тағып алып, көшеде қалай 
жүремін деп ойлады. Құрдастары, «О, 
біздің Жанғали мент болыпты ғой, 
қоқырайтып, қызыл шәпкісін киіп 
алыпты» – деп мазақ қылып жүрді. 
Алғашқы күндері әлгі қылжақбастар-
дың мазағына намыстанып, «Осы жұ-
мысқа несіне келдім, шығып кетсем 
бе екен» – деп те ойлағаны бар. Бірақ 
уақыт өте үйренді. Үйренгеннен кейін 
иығындағы погонның салмағы бола-
тынын, үстіндегі көк кителдің қасие-
ті жұрт ойлағаннан маңызды екенін 
түсінді, қандай жауапты салаға кел-
генін сезді. Қалай болғанда да, қандай 
жағдайда да Қазақстан полициясының 
көк кителін киіп жүргенде жаман жүріс 
жасап, аяқты былғауға, жаман іс істеп 
қолды былғауға болмайды. Таза жүр, 
міндетіңді бүкіл ар-ұятыңмен атқар. 
Бұл салада осылай жүрсең ғана қызмет 
ет. Ал, бұлай жүре алмасаң осы бастан 
жөніңді тап. Жанғалидың ішкі істер 
бөліміне қызметке келгеннен кейін 
алдына қойған өмірлік ұстанымы осы 
болды. 

Саладағы алғашқы еңбек жолы Қы-
зылорда қалалық ішкі істер бөлімінде 
патрульдік қызметтен басталды. Сол-ақ 
екен, сан-салалы жұмыстарға кірді де 
кетті. Бұл саланың тағы бір ерекшелігі 
уақытпен есептесу деген мүлде бол-
майды екен. Түнімен ұйықтамасаң да 
таңертең жұмыста болуың қажет.

Ұзақ жыл ішкі істер саласында 
жүріп ірілі-ұсақты талай оқиғаларды 
бастан кешірді. Тіпті, көпшілігі есін-
де жоқ. Ең алғаш қылмыстық оқиға-
мен бетпе-бет кездескені әлі есінде. 
Кешкісін қала көшелерінде қоғамдық 
тәртіпті қадағалап жүрген. Қалалық 
ішкі істер бөлімінің кезекшісінен, 
«Сыр дария рестораны әкімшілігінен 
шағым түсіп жатыр. Бұзақылар кіріп 
алып, төбелес шығарып жатқан көрі-
неді, жедел барыңыздар» – деген тап-
сырма алды. Жедел көлікпен ресторанға 
жеттік. Келсе расында, екі-үш жігіт 
араққа сылқия тойып алған, қылжақтап 
әркімге тиісіп, шатақ шығарып жүр 
екен. Екеуі қазақ, бірі кәріс ұлты. Екі қа-
зақ масаң күйде, кәріс сау. Бұлар үшеуі 
дереу әлгілерді сүйреп далаға шығарды. 
Олар қарсылық көрсетіп, бұлармен ша-
тасты, заң соқты. 

– Бізде нелерің бар, праволарың жоқ 
бізді ұстауға!

– Әрине, Серік дұрыс айтады, отпус-
ти, не имеете право, біз еркін адамдар-
мыз!

– Қалай жүремін, қалай тұрамын, 
қалай демаламын өзім білемін.

 – Жігітім, дұрыс, еркің бар, бірақ 
басқалардың да сендер сияқты демалуға 
еркі бар. Ал, сендер оларға кедергі жа-
сап жатырсыңдар, – деді Жанғали.

 – Кім, біз ба кедергі жасаған? 
Бұлармен тәжікелесіп тұрса тұра 

беретін түрі бар. «Жігіттер, қалған әң-
гімені ішке барғасын сөйлесеміз» – деді 
де бұлар үшеуін машинаға мінгізуге 
ыңғайланды. Екі қазақ аузына кел-
генін айтып, қарсыласып бақты, ақыры 
оларды сүйрегендей қылып машинаға 
мінгізді. Осы кезде кәріс қаша жөнелді. 
Жанғали дереу соңына түсіп қуа жөнел-
ді. Екеуі де жүгіріп келеді, Жанғали не-
гізі жаяу жүгіріске бала кезінен жақсы 
еді. Тәп-тәуір жүгіретін, қуса жететін, 
қашса құтылатын. Кәріс құтыла алмай-
тынын білген болу керек, тұра қалды да 
кәстөмінің шалғайын қайырып жіберіп, 
ышқырынан тапаншасын суырып алды. 
Бұл кезде Жанғали да екпіндеп келіп 
қалған. Сол екпінімен келді де, көз ілес-
пес шапшаңдықпен кәрістің кәстөмін 

ды, атып үлгірмеді, – деді Жанғали, 
маңдайы ның терін алақанымен сүртіп. 
Қатты жүгіріп келгендікі ме, әлі ентігін 
баса алмай тұр.

Кәріс он минуттай жатып, есін 
жиды. Оны да машинаға мінгізіп, қа-
руын алды. Тапанша кіші калибрлі 
винтовканың оғымен атылатын қолдан 
соққан тапанша болып шықты. Бұл 
Жанғалидың ең алғаш қылмыскерді 
құрықтауы еді. Осылай полиция қыз-
метіндегі тынымсыз күндер басталып 
кеткен. Талай сойқанды оқиғаның бел 
ортасында жүрді. Жанғалидың түн 
ұйқысын ұрлаған жантүршігерлік қыл-
мыстар да болды...

Сол бір күн әлі есінде. 2006 жылы 
қараша айында ауданда қанқұйлы қыл-
мыс болды. Қылмыскерлер бір үйлі 
жанды қан жоса қылып, бір адамды өл-
тіріп, үйді тонап, бір миллион теңгенің 
үстінде ақшаны алып қашып кеткен. 
Бұл кезде Жанғали жедел іздестіру то-
бында жедел уәкіл еді. Қараша айының 
үші күні Жанғали түнгі кезекшілікте 
болатын. Ішкі істер бөлімінің кезекшісі-
не түнгі сағат үштен өте, «Үйді ұрылар 
тонап, өзімізді сабап кетті» – деген 
хабар түсті. Дереу дабыл көтерілді 
де, жедел іздестіру тобы оқиға болған 
жерге жетті. 

Үйдің ойраны шыққан, жарық жоқ. 
Жарықты әдейі сырттан қиып, ажы-
ратқаны белгілі болды. Үлкен үйдің 
алдында шағын сарайда бір қарияның 
басы қызыл-ала қан болып есіктің ал-
дында жатыр. Дереу дәрігерлік көмек 
көрсетпек болғанда оның өліп қалғаны 
белгілі болды. Топ мүшелері дереу 
үлкен үйге кірді. Мұнда да осындай 
көрініс, орта жастағы бір әйел, екі бала 
қанға боялып домалап жатыр. Тексеріп 
көргенде әлгілердің кеудесінде жаны 
бар екен. Дереу ауруханаға, жан сақтау 
бөліміне жеткізілді. Бұл ойранды істе-
ген кім, үйді тонаған кім, ешкім ештеңе 
білмейді. Соққы жеп, жарақаттанғандар 
әлі естерін жиған жоқ, олар ештеңе айта 
алмайды. Қайта жанекпінмен полиция-
ға телефон шалып үлгірген. Жедел 
іздестіру тобының өкілдері келгенде 
естерінен танып қалған. Іліп алар дерек 
көзі жоқ, не істеу керек!?

«Үлкен кісі о дүниелік болды, бірақ 

түрде үй иесін алдырып, кімдерден 
күдіктенетінін білу қажет» Жанғалидың 
ойы осы болды. Ойын жедел іздестіру 
тобы мүшелеріне айтқанда олар да осы-
лай жасауды құп көрді. 

– Онда өзің жедел түрде үй иесінің 
қайда екенін анықта, хабарлас, – деді 
аудандық ішкі істер бөлімі бастығының 
жедел іздестіру жұмыстары жөніндегі 
орынбасары подполковник Ғалым Ах-
метов. 

Дереу іске кірісті, жедел түрде із-
дестіру нәтижесінде үй иесі Бектемір 
кәсібіне байланысты Байқоңыр қала-
сында жүргенін білді. Оған «Отбасыңда 
төтенше жағдай болды, тез қайтыңыз» 
– деп хабар салды. Оны бұрынғы МА-
И-дың алтыншы бекетінен күтіп алды. 
Бір жарым, екі сағаттай шамада жеңіл 
көлігімен Бектемір де жетті. Жанғали 
көлікке мініп алды.

 – Айналайын-ау, не болды, не 
жағдай? –деп сұрады ол.

 – Аға, сіз үлкен адамсыз ғой, сабыр 
етіңіз, жағдай ауыр, – деп болған жайды 
жасырмай айтты.

– Қап, оңбағандар-ай, өзім болма-
дым-ау, әттең, әттең! – деп бармағын 
шайнады Бектемір. 

– Енді өкінгенмен пайда жоқ, ағасы, 
іске кірісу керек, қанішер жауыздарды 
құрықтауымыз керек, кімнен күдікте-
несіз, соны ойланыңыз, – деді Жанғали.

– Ойбай-ау, айналайын-ау, кімнен 
күдіктенем, қайдан білейін қандай иттің 
баласы екенін, ешкімге жамандық жа-
самап едім, – деп маңдайын ұрғылады. 

Олар сол бетімен ауруханаға келді. 
Бектемір әйелі мен балаларының аман 
екенін көрді. Бірақ әлі өз-өзіне толық 
келе қоймаған сияқты, не айтып, не 
қойғанын өзі де біліп отырған жоқ. 
Бірақ әйелі бір әңгімесінде, «Сол балаға 
ұқсайды» – деп айтып қалды.

– Ол бала деген кім? – деп сұрады 
Жанғали Бектемірден. 

– Ой, Алла-ай, солар болғаны ма 
сонда, осы өткен жазда Байқоңырдан 
екі бала келіп, үйде екі ай жұмыс істеп 
еді. Қап, әттеген-ай, қасқырдың бөлтірі-
гі екен ғой.

– Олардың аты-жөні кім, мекенжайы 
қандай?

 – Біреуі Қазалыдан, бірі Байқоңыр-

мінгізіп, №6 бекетке жеткізіп салған. 
Әлгілер өздерін Шымкентте тұрамыз 
деп таныстырған. Түннің бір уағында 
№6 бекетке барып жүрген осы екі жігіт 
Жанғалидың ойынан шықпай қойды. 
Неге түнгі сағат төртте оларға №6 бе-
кетке жету керек болды? Жайбарақат 
жолаушы болса түнде демалып, таңер-
тең асықпай-ақ шықпай ма? Алайда 
олардың кім екенін енді анықтау мүмкін 
емес еді. Ол екі жігіт сол кеткеннен №6 
бекеттен автобусқа мініп, Шымкентке 
барып, Шымкенттен автобуспен Аста-
наға кетіп қалған болатын. Бұл кейін 
белгілі болды.

Қызылорда қаласынан жедел іздес-
тіру тобы өкілдері, эксперттер келіп, 
зерттеу жұмыстарын жүргізгенде қыл-
мыс болған үйдегі кейбір заттардан, сы-
раханадағы саптыаяқтардан Бектемірдің 
үйінде жаздай жұмыс істеген екеудің 
қолтаңбасы шықты. Бірақ олардың 
нақты қайда екенін ешкім айта алмады. 
Сонымен сергелдең күндер басталды. 
Қылмыскерлер ізін жасырып үлгірген. 
Жанғали бұл екі қылмыскердің соңын-
да төрт ай жүрді. Бармаған жері жоқ, 
жіптің ұшын ұстай алмай жүр. Әбден 
басы қатты. Бастықтардың да тапсыр-
масы қинап барады. Қинамай қайтсін, 
қылмыскерлер табылмаса ол аудандық 
ішкі істер саласының да жұмысының әл-
сіздігі болады. Жанғалида түнімен ұйқы 
жоқ. Олар қайда болуы мүмкін. Олар 
туралы кімнен дерек алады, кім білуі 
мүмкін? Осындай сан-қилы сұрақтар 
басын шыр мап алды. Бірақ сұрақтарға 
жауап жоқ.

«Жоқты я езбе табады, я кезбе та-
бады» – дегендей сергелдеңге түсіп ел 
кезіп жүріп, Қазалыда бір жігіттерден 
Ақтөбенің аржағында Бадамша деген 
жерде Бақытжанның жолдас баласы-
ның бар екенін анықтады Жанғали. 
«Астанаға бір барғанымда Бақытжан 
сол жігітпен тұрып жатты, ұмытпасам 
аты Ерғали, Бадамшадан еді» – деді әлгі 
қазалылық жігіт. 

Жанғали жедел жиналып жолға 
шықты. Бірақ Бадамшадан Ерғалиды 
таппады. Ол өзінің жеке шаруаларымен 
Ресейдің Орск қаласына кетіпті. Көп 
аялдауға, ойлануға уақыт жоқ, Орскіге 
тартты. Жеделдету керек, қолға ілініп 

тұрған жалғыз ілмешек осы бала. Қа-
лайда осы баладан айырылмау қажет. 
Пойыз күтсе кешігетін түрі бар. Ба-
дамшаның шетіндегі бір дәмханадан 
он минуттай жүрек жалғап алды да, 
жаяулап жолға шықты. Құдай сақтасын 
әзір ешқандай қауіп-қатерге кез болған 
жоқ. Егер қылмыскерлермен бетпе-бет 
кездесіп қалса олар ештеңеден тайын-
байтын қаныпезерлер, сақтық керек. 
Қолтығының астындағы тапаншасын 
бір сипап қойды. Кішкентай қол сөм-
кесінде екі оқсауыт оғы бар. Куәлігі 
қалтасында, азаматтық киіммен келеді. 
Жолай бір шетелдік жеңіл көлікке қол 
көтерді. Көлік жол жиегіне шығып 
тоқтай қалды. Рөлде қаба сақал, жасы 
отыздарға келіп қалған мығым денелі 
жас жігіт бұған терезеден қарап:

– Қайда барасың? – деді. 
– Орскіге барам бауырым, ала кет, 

– деді бұл.
– Отыр, – деді қаба сақал. 
– Сіздер де Орскіге барасыздар ма? 

– деді Жанғали қаба сақалдың бетіне 
бажайлай қарап.

– Әрі қарай кетеміз,  Орскінің 
үстімен жүреміз.

– Ә, дұрыс болды, онда, жолымыз 
бір екен. 

Кабинада артқы орындықта тағы екі 
жолаушы бар екен. Жанғали алдыңғы 
орындыққа отырып жатып артқы са-
лонға көз қиығын салды. Бірі отыз-отыз 
бестер шамасындағы, бірі қырықты 
еңсерген жігіт ағасы бұның әр қимылын 
бағып қарап қалыпты. «Атаңның аузын 
ұрайындар, мыналардың пошымдары 
келіспеген екен, осы көлікке қайдан 
міне қойдым!» – деген ой келді басы-
на. Енді не болса да сабыр мен сақтық 
керек. Қайтадан түсіп кете алмайсың. 
Төс қалтасын қараған болып, қол-
тығындағы тапаншаның қорабының 
ілгешегін ағытып қойды. Артық қимыл 
бола қалса рөлдегі қаба сақалды иектен 
қағып қалуға әзір болып, аса сақ отыр. 
Артқы орындықта отырған екеудің әр 
қимылын, көзбен көрмесе де түйсігімен 
сезіп келеді. Дегенмен жол бойы бұл 
ойлағандай ештеңе болмады. Бұлар 
Орск қаласына күн бата жетті. Қаланың 
орталығынан сұраған ақшасын төлеп, 
рақметін айтып түсіп қалды. 

Орскінің бір ауданындағы ішкі істер 
бөліміне келіп, ресейлік әріптестерімен 
сөйлесті. Олар бұның іздеген нысана-
сын табуға көмектесті. Ерғали қалада 
шетелдік көліктерді жөндейтін шебер-
ханада жұмыс істейді екен. Ішкі істер 
бөлімі қызметкерлері Ерғалиды ішке 
алып келді. 

Орта бойлы, тарамыс денелі, ақ 
құбашалау келген, бадырақ көз жігіт 
Жанғалиға таңдана қарады.

– Бауырым, мен сенен бір мәселелер 
жайлы сұраймын, келісіп алайық, тек 
шыныңды айтқаның дұрыс болады, – 
деді Жанғали өзін таныстырып, аман 
сәлемнен кейін. 

– Жарайды, не сұрайсыз?
– Қазалылық Нұрболов Бақытжан 

кімің болады?
– Кішкентайымыздан бірге өскен 

жолдасым.
– Соңғы рет қашан көрдің ол до-

сыңды?
– Үш ай бұрын Астанада бірге бол-

дық. 
– Ол қандай жігіт еді?
– Мен анау-мынаусын білмеймін, 

жақсы жігіт болатын. Оған не болды, 
бірдеңе болды ма?

– Сен тыңда, мен сұрақ қойып отыр-
мын, сен менің сұрақтарыма жауап бер. 
Ол қазір астанада ма әлде басқа жақта 
ма, астанада кіммен араластыңдар, оны 
кім білуі мүмкін?

– Аға, шынымды айтсам оның қазір 
қайда екенін білмеймін. Бірақ аста-
нада онымен немере болып келетін 
Сырлыбай деген жігіт бар. Бір әскери 
мекемеде жұмыс істейді. Қосшы деген 
жерде тұрады. Бір білсе сол біледі. Біз 
жұмысқа орналастырамын дегесін сол 
Сырлыбайды сағалап барғанбыз.

Тұрақ АДИСҰЛЫ
Қызылорда облысы

(Жалғасы бар)

ОПЕР

шалғайынан көтеріп, басына бүркеді 
де, өзінің үйреншікті әдісімен бүйірінен 
бір түйіп өтті. Ананың ыңқ еткен дыбы-
сы шықты да, тізерлеп құлай берді. Осы 
кезде артта қалып қойған екі милиция 
да жүгіріп жетті. 

 – Ой, Жанғали, не болды, нокаутқа 
жібергенсің бе?

 – Қаруы бар екен, Құдай сақта-

әйел мен екі бала тірі ғой. Деректі сол 
әйелден ғана алуға болады, басқа дерек 
көзі жоқ. Ол үшін әйелдің өзіне-өзі ке-
луін күтуден басқа амал жоқ. Бірақ ол 
есін жиям дегенше қол қусырып, қарап 
отырмай, бір аптаның көлемінде қыс-
таққа күдікті, күмәнді қандай адамдар 
келді, кетті соны зерттеу қажет. Жедел 

дан, Бақытжан, Қалтай деген жігіттер 
еді. 

Жанғали дереу аудандық ішкі істер 
бөліміне хабарласып, жігіттерге аталған 
мекенжайда қандай адамдар тұраты-
нын анықтауды тапсырды. Алайда ол 
жерде күдіктілер болмай шықты. Бірақ 
сол қылмыс болатын күні түнгі сағат 
төртте екі жас жігіт темір жолдың арғы 
бетіндегі сыраханада болғаны белгілі 
болды. Сол жерде азаматтық киіммен 
бір полиция қызметкері де өзінің жол-
дасымен отырады. Әлгі екі жас жігіт 
бұлардың полиция қызметкері екенін 
білмейді, өздерін «Самара-Шымкент» 
автожолына жеткізіп салуға өтініш ай-
тады. Полиция қызметкері өзінің жол-
дасымен әлгі екі жігітті жеңіл көлігіне 


