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Қоғамдық-саяси, құқықтық газет

Мәселен, Мәжілістің бір топ депутатының бас
тамашылығымен әзірленген «Сот жүйесі мен су
дьяларының мәртебесі туралы» заңына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» конституциялық 
заң жобасы бойынша Әкімшілік рәсімдікпро
цестік кодексті қабылдап және оны 2021 жылғы 1 
шілдеден бастап қолданысқа енгізуге байланысты 
сот жүйесіне енгізілетін жаңалықтар қамтылған. 
Олар екі топтан тұрады. Біріншісі– Жоғарғы Сотта 
әкімшілік істер бойынша сот алқасын құру шара
сын қамтиды. Оның аясында қазіргі маманданды
рылған сот алқасы таратылып, облыстық соттарда 

«Жанып тұрған от-
тан сақта, қатерлі су-
дан сақта», – деп халық 
жанған оттан, аққан судан 
бекер қауіп қылмайтын. 
Ежелден келе жатқан 
бұл тәмсіл бүгін де өзінің  
өзектілігін жойған жоқ. 
Тілсіз жау уақытқа да, 
кезеңге де, жасқа да 
қарамайтынын, өз құрба-
нын таңдап, талғамайты-
нын көрсетті. Былтырғы 
Нұр-Сұлтандағы, кешегі 
Жаңатастағы жағдай со-
ның дәлелі. Ең өкініштісі, 
өрімдей жастардың, 
кішкентай нәрестелердің 
осындай апаттар құрба-
нына айналып жатқаны. 
Өрт салдары бір отбасы-
ның ғана емес, халықтың 
қайғысына айналды. Бұл 
мәселе өрт қауіпсіздігін 
сақтамаудың зардабын 
ғана емес, бұдан өзге де 
бірнеше әлеуметтік мәсе-
лелердің шетін шығарды. 
Елдегі әлеуметтік жағдай-
дың төмендігі, жұмыссыз-
дық, балабақшалардың 
қолжетімсіздігі, әлеумет-
тік жәрдемақылардың 
жеткіліксіздігі мемле-
кеттік тұрғыда көтеріліп, 
шешімі тездетіп қабылда-
нуы тиіс мәселе. 

(Соңы 3-бетте)

КЕШЕ ҚАБЫЛДАНҒАН ЗАҢ 
БҮГІН НЕГЕ ӨЗГЕРЕДІ?

2-бет

ЖАҢА АЛҚА ЖҰМЫСҚА КІРІСПЕК

ҚҰЖАТТЫҢ ТЕЛНҰСҚАСЫН 
ҚАЛАЙ АЛАМЫЗ?
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Азат ҚОНЫСБЕК, кәсіпкер:
– Екі жыл бұрын орын алған қайғылы оқиға-

дан сабақ алмауымыздың салдарынан дәл осы 
жағдай екінші рет қайталанып отыр. Сол жағ
дайдан соң көп балалы аналар билікке нақты 
талап қойған болатын. Алғаш аналардың ашуы 
қайтқанша атаулы әлеуметтік көмек тағайын
дап, бала басына 21 мың теңгеден төлеп «қарық» 
қылғанымен, артынша «жатыпішер әкелер 
көбейіп бара жатыр», «бұл жәрдемақы елімізде 
жұмыс істемейтін атааналар санын артты-
руда» деген түрлі сылтаумен жәрдемақы төлеу 

Ерболат МҰСАБЕКОВ, демограф:
– Айналып келгенде бәрі тұрмыстың қиындығынан 

ғой. Жағдайы болса бұл отбасы көп қабатты тар үйге 
тығылмас еді. Өздерінің де үйі емес, нағашы апаларының 
үйі деп жатыр ғой. Әлеуметтік жағдайы жақсы болса 
көмекші жалдар еді балаларды қарауға. Қалай болмасын, 
бес баланы бағу оңай емес. Сондықтан оларды бағуға 
мемлекеттің де, туғантуыстың да көмегі қажет. Әлі 
де болса, мемлекет балалардың несібесін қайта қарауы 
қажет. Бір бала болса да жас отбасының аяқтан тез 
тұруына жағдай жасау керек. Бала басына санап, тек көп 
балалы жанұяларға көмек көрсету ұят. Егер әр балаға 
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Өрт қауіпсіздігі шарала-
рын сақтамау салда -
рынан қайғылы оқиға-

лар көбейіп барады. Төтенше 
жағдайдың алдын алу үшін не 
істеуіміз керек? Балаларды өрт 
құрбанына айналдырмаудың 
жолы қайсы?

(Соңы 5-бетте)

БҮЛДІРШІНДЕРДІ ОҚЫС ЖАҒДАЙЛАРДАН ҚОРҒАУДЫҢ ЖОЛЫ ҚАЙСЫ?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ 

ЖОҒАРҒЫ СОТ СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ 

АЗАМАТТАРДЫҢ БОСТАНДЫҒЫ МЕН ҚҰҚЫН ӘДІЛ ҚОРҒАП, СОТ 
ТӨРЕЛІГІНЕ СЕНІМІН АРТТЫРУ МАҚСАТЫНДА ҚОЛҒА АЛЫНҒАН 
ЖАҢҒЫРТУ ІСІ ОДАН ӘРІ ЖАЛҒАСЫН ТАППАҚ. ПАРЛАМЕНТ 
МӘЖІЛІСІНДЕ БІРІНШІ ОҚЫЛЫМДА МАҚҰЛДАНҒАН ЗАҢ ЖОБА-
ЛАРЫНДА САЛАДА ЖҮРГІЗІЛЕТІН РЕФОРМАНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗІ 
АЙҚЫНДАЛҒАН.  

да тиісті сот алқалары жұмысын бастамақ. Мәжіліс 
депутаты Қанат Мусиннің айтуынша, бұл өңірлерде 
істердің бөлінуіне байланысты үнемі өзгеріп оты
ратын жағдайға жедел ден қоюға мүмкіндік береді. 

Екіншісі – Мемлекет басшысы тағайындауға 
ұсынатын Жоғарғы Сот төрағасы және Жоғарғы 
Сот судьясы лауазымына кандидаттарға қойылатын 
талаптарға қатысты өзгерістер. Баяндамашы бұл 
түзету Жоғарғы Сот органына тәжірибесі мол көр
некті заңгерлерді тартуға бағытталғанын атап өтті. 
Аталмыш талап тек Мемлекет басшысы ұсынған 
кандидаттарға ғана қатысты. Заң бойын ша енгізіліп 

отырған нормалардың барлығы әкімшілік әділетті 
іске қосудың бастапқы кезеңінде жүктемені тең 
бөлуге, сондайақ әкімшілік құқық бұзушылықтар 
мен жария даулар туралы істерді қарау жөніндегі 
сот практикасының аражігін ажыратуға мүмкіндік 
береді.

Депутаттар бастамасымен әзірленген екінші құ
жат – «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс
ке өзгерістер енгізу туралы» заң жобасы. Бұл ша
ралар да әкімшілік сот төрелігін енгізу аясында сот 
жүйесіне жүктемені біркелкі бөлуге, деликтер мен 
қоғамдық дауларды қараудағы сот тәжірибесінің 
аражігін ажыратуға мүмкіндік береді және адам
ның, азаматтың құқықтары мен бостандықтарын 
қорғауды қамтамасыз етуді көздейді. «Сот жүйесі 
және судьяларының мәртебесі туралы Конститу
циялық заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» заң жобасы инвесторлар қатысатын дау
лардың инстанцияларын қайта қарауды көздейді. 

жүйесіне өзгеріс енгізіп, айналдырып әкеліп, бала басына он мың теңгеден 
төлейтін болды. Яғни, аналарды алдаусыратты. Онда да бала саны төрт-
тен асатын аналар ғана мұндай жәрдемақы ала алатын болған. 

он сегіз жасқа толғанша жәрдемақы бекітсек, олардың атааналары да тезірек 
ес жиып, баспаналы болып, әлеуметтік жағдайы шешілген соң, елдің көркеюіне 
қызмет етер еді. Қазір елімізде баспанасыз жүрген жас отбасылар өте көп.

– БҰҰ жүйесіндегі елдерде 20 
ақпан – Бүкіләлемдік әлеуметтік 
еркіндік күні ретінде атап өтіледі. 
Әлеуметтік еркіндікті қарапайым 
тілмен қалай түсіндірер едіңіз?

– Жалпы, еркіндік деген үлкен 
ұғым. Бұл өз ішінде экономикалық, 
саяси, әлеуметтік, құқықтық, рухани, 
көзқарас, жыныстық, діни және тағы 
басқа деп жіктеле береді. Ал әлеумет
тік еркіндікке келетін болсақ, ол нақты 
еркіндік. Ол отбасының қорғалуы, 
адамның дұрыс өмір сүруі. Мұның 
барлығы заңмен реттелген дүние болу 
керек. Әлеуметтік еркіндік – менің 
ойымша, қандай қоғамда адамның 
отбасына жақсы жағдай жасалса, сол 
қоғамда әлеуметтік еркіндік бар.

БАЛАЛАРМЕН БІРГЕ 

СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

Сайын БОРБАСОВ, 
саясаттану ғылымының 
докторы:

«ОТБАСЫНЫҢ 
ҚҰЛДЫРАУЫ 
ӘЛЕУМЕТТІК 

ТЕҢДІКТІ 
ӘЛСІРЕТТІ»

БОЛАШАҒЫМЫЗ ӨРТЕНІП ЖАТҚАНДАЙ...
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(Соңы. Басы 1-бетте)

Жүктемені бөлу және бірыңғай практиканы әзірлеу мақсатында 
инвесторлар қатысатын дауларды қарау Нұр-Сұлтан қаласының 
мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының құзырына 
беріледі. Аталған сот инвестициялық даулар бойынша азаматтық 
істерді, сондай-ақ инвестордың инвестициялық қызметіне байланы-
сты мемлекеттік органдардың инвесторларға қоятын талаптарын қа-
райды. Заң жобасында мамандандырылған соттардың, толыққанды 
үш сатылы сот жүйесінің сақталуы ұсынылып отыр. Жаңашылдықты 
қабылдау еліміздің инвестициялық климатына оң әсер етеді деген 
үміт бар. 

Депутаттар әкімшілік рәсімдік-процестік істер бойынша алқа-
ның құрылуына қызығушылық танытты. Мәселен, депутат Дархан 
Мыңбай атап өткендей қазіргі таңда Жоғарғы Сот құрамында қыл-
мыстық, азаматтық істер және мамандандырылған сот алқасы бар. 
Ендеше әкімшілік-рәсімдік процестік істер бойынша қосымша алқа 
құрмай, оның міндетін табиғаты жақын азаматтық істер алқасына 
неге қоспасқа? Сонда заңға өзгерістер енгізу қажет болмайтын еді. 
Бұл пікірге Мусиннің уәжі дайын екен. Оның айтуынша, Әкімшілік-
рәсімдік процестік кодекс бір жағынан заңды тұлғалар, екінші 
жағынан мемлекеттік органдар арасындағы дербес сот процесін 
реттейді. Ал азаматтық процестік кодекстегі өлшемдер аясы бұл ша-
раға тарлық етеді, сондықтан жария-құқықтық дауларды қарайтын өз 
алдына бөлек қадағалау алқасы болу керек. 

Депутат Альберт Рау заң жобасы бойынша аталмыш алқа құрамы 
Жоғарғы Сот төрағасының ұсынысымен құрылатынын айта келіп, 
мұның сот тәуелсіздігіне кері ықпал ету мүмкіндігіне алаңдаушылық 
білдірді. Бұл мәселеге Палата спикері Нұрлан Нығматулин де назар 
аударып, аталмыш норманың екінші оқылымда қайта қаралып, 
жетілдірілуі қажеттігін атап көрсетті. 

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

СУДЬЯЛАР ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ 
ҚАТЫСТЫ КҮМӘН БОЛМАУЫ ТИІС

МІНБЕР

Әділетті қоғам орнату, құқықтық мемлекет қалыптастыру сот жұ-
мысының нәтижесімен өзектес. Отандық сотта үнемі жаңғыр

тулардың қолға алынып, реформалардың үздіксіз жалғасуының мәні 
осында. Саланың өткені мен бүгінін таразылап, ертеңін белгілеуде 
судья лар съезінің маңызы зор. Әр төрт жыл сайын ұйымдастырылатын 
бұл съездер сот жүйесіндегі мәселелерді ашық айтып, түйткілді шешу-
дің тура жолын көрсетуімен құнды болып саналады. Былтырғы жылы 
қарашада респуб лика судьяларының VІІІ съезі өткені мәлім. Алдыңғы 
жеті басқосумен салыстырғанда бұл съездің ерекшелігі көп болды.
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НАМЫСТАНҒАН НЕ ТЕҢІҢ?
Ақтөбе облысының Қарғалы ауданында сотталған азамат 

қоғамдық жұмыстан бас тартқаны үшін абақтыға қамалды. Ер 
адам көше мен саябақты қардан тазалауға намыстанған. Бұл 
жөнінде Ақтөбе облысы бойынша ҚАЖ департаментінің баспасөз 
қызметі хабарлады. 

Қарғалы ауданының тұрғыны көршісінің темір бұйым дарын 
ұрлап, металл өткізетін орындарға өткізген. Сөйтіп, ол бар 
тапқанын ішімдікке жұмсауды әдетке айналдырған. Тіпті мұнымен 
қоймай, сот отырысында сотқа қатысушылардың өміріне қауіп 
төндіретін қоқан-лоқы көрсетіп, қорқытқан. Осы қылығы үшін ол 
қосымша 300 сағаттық қоғамдық жұмысқа жегілген. 

Ер адам пробация қызметіне есепке алынып, оған міндетін 
орындамаған жағдайда бас бостандығынан айыру жазасы 
тағайындалатыны ескертілген. Алайда сотталған азамат 
пробация қызметкерлерінің ескер туіне құлақ аспай, жаза 
өтеу барысында бірнеше рет тәртіп бұзған. Ол көшелер мен 

саябақтарды қардан тазалау секілді күніне 8 сағаттық қоғамдық 
жұмыстарды орындаудан бас тартады. Ер адам ішімдік ішуін 
тоқтатпай, түрлі сылтаулар айтқан. Ол бірде “Ағамның туған 
күнінде болдым, басым ауырып тұр” десе, енді бірде “Мұндай 
жұмыстарды жасағым келмейді, менікі емес” деп ойына келгенін 
жасаған. Тіпті пробация қызметінен жасырыну үшін Қарғалы 
ауданындағы мекен жайын тастап, қашып кеткен. Тәртіп 
сақшылары оны 20 күннен кейін Ақтөбе қаласында жасырынған 
жерінен ұстаған. 

– Сотталған А. өзіне тағайындалған қоғамдық жұмыс 
түріндегі жазаны орындамай, үнемі ішімдік ішіп көзге түсті. 
Онысы аз болғандай, сот тарапынан тағайындалған жазаны 
орындаудан бас тартты. Енді аудандық соттың үкімімен ол 
өтелмеген жаза мерзімін түзеу мекемесінде өтейді, – дейді 
Қарғалы аудандық пробация қызметінің аға инспекторы, әділет 
аға лейтенанты Жанболат Жақсылықов.

Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА 
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ

Ең алдымен бұл съездің дәл панде-
мия кезіне тұспа-тұс келгенін атап өткен 
жөн. Соған орай шара онлайн режимінде 
ұйым дастырылды. Десек те, жаңа формат 
жиынның маңызы мен мәнін бір мысқал да 
кеміткен жоқ. Олай дейтініміз, бұл съезге 
де бұрынғы басқосулардағыдай халықара-
лық сарапшылар шақырылып, еліміздегі 
құзырлы орган өкілдері мінберде көтеріл-
ген тақырыптарды талқылауға бір кісідей 
атсалысты. Бұрын елорда төрінде өтетін 
шараға судьялар ішінен іріктелген делегат-
тар қатысса, бұл жолғы онлайн-жиынды 
республика судьяларының бәрі көруге 
мүмкіндік алды.

Судьялар үшін жауапты шарадан Мем-
лекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та 
қалыс қалған жоқ. Съезге арнайы келіп сот 
жүйесін сапа биігіне көтеретін тетіктерді 
көпшілік безбеніне салды. Соның ішінде 
саладағы реформаға, олардың тиімділігіне 
айрықша көңіл бөлінді. Ілгерілеу болу үшін 
судьялардың кәсібилігіне, сот төрелігі мен 
сот ісін басқарудың сапасына негізделген 
түбегейлі жаңа тәсіл қажеттігі айтылды. 

Халықаралық үдерістерді ескеріп, судья-
лардың халықаралық қауымдастығымен 
тығыз байланыс орнатудың маңызды екені 
қаперге салынды.

Сегіз съезге ортақ бір тақырып бар, ол 
– судьялар тәуелсіздігі мен сот жүйесіне де-
ген сенімді нығайту. Себебі осы екі мәселе 
толық шешімін таппай, саладағы реформа-
лардың алға басуы қиын. Сондықтан VІІІ 
съезде де соттың құқық қорғау органдары-
на тәуелді болмауы, сыртқы ықпалдардан 
арылу мәселесі талқы тақырыбына айнал-
ды. «Судьялардың тәуелсіздігіне қатысты 
ешкімде күмән болмауы тиіс. Азаматтар, 
кәсіпкерлер және инвесторлар қазақстан-
дық судьялардың бейтарап әрі әділ шешім 
шығаратынына сенімді болуы тиіс», – деді 
Мемлекет басшысы.

Әрине, бүгінде судьялардың матери-
алдық, техникалық мәселелері ретімен 
өз шешімін тауып келеді. Қазылардың 
жалтақтамай төрелік етуіне ешқандай ке-
дергі жоқ. Алайда, бүгінгідей ақпараттық 
заманда сот қызметіне БАҚ пен әлеуметтік 
желілер арқылы қысым жасау тыйылды 

ҚР Конституциясында еліміздің өзін 
демократиялық, зайырлы, құқықтық 
және әлеуметтік мемлекет ретінде ор-
нықтыратыны (1-бап) және мемлекеттік 
биліктің бірден-бір бастауы – халық 
(3-бап) екені жазылған. Құқықтық мем-
лекетте заң – билік пен халықтың ара-
сындағы келісім саналады дегенмен, 
қарапайым халық көп жағдайда заңның 
қандай жағдайда және қалай қабылда-
натынынан хабарсыз. Бұл Парламент 
Мәжілісі мен мәслихаттарының сайла-
уы кезінде де айқын аңғарылды. Тіпті 
кейбір заң жобаларының Мәжіліске 
қалай қабылданып, мақұлданып кет-
кенін білмейтін депутаттардың да бары 
бұқаралық ақпарат құралдарында аз 
айтылып, жазылып көрсетілген жоқ. 
Ал Конституцияның 61-бабы бойын-
ша заң шығару бастамасы құқығы 
Республика Президентіне, Парламент 
депутаттарына, Үкіметке тиесілі және 
тек қана Мәжілісте жүзеге асырылады. 
Республика Президентінің заң жобала-
рын қараудың басымдығын белгiлеуге 
құқығы бар, бұл тиісті заң жобалары 
бірінші кезектегі тәртіппен, екі ай ішін-
де қабылдануға тиіс екенін бiлдiредi. 
Онда сондай-ақ, Мәжіліс депутаттары 
қараған және жалпы санының көпші-
лік дауыспен мақұлданған заң жобасы 
Сенатқа беріледі, ол онда әрі кеткенде 
60 күннің ішінде қаралады. Сенат де-
путаттары жалпы санының көпшілік 
дауысымен қабылданған жоба заңға 
айналады және 10 күннің ішінде Пре-
зиденттің қол қоюына беріледі. Ал 40-
бап бойынша Президент – мемлекеттік 

деп айта алмаймыз. Керісінше, бұл үрдіс 
күшейіп, кең етек жайып барады. Мұндай 
түйткілдің барына Президент де назар 
аударды. «Кейбір журналистер мен блогер-
лер жағдайды ушықтырып, сот шешімін 
алдын ала болжай бастайды. БАҚ-тың 
жариялылығы, ашықтығы сотқа қысым 
жасау құралы ретінде мүлде пайдаланыл-
мауы тиіс. Әділдік сот залында және сот 
процесінің қорытындысы бойынша ғана ор-

науы керек», – деген Президент сөзіне әділ-
дікті жақтайтын азаматтардың барлығы қо-
сылады деген ойдамын. Расында, қазір сот 
таразысына енді түскен істерді әлеуметтік 
желіде алдын ала талқылап, пікір білдіру 
көбейіп кетті. Мұндай қадамды жасаудағы 
мақсат біреу. Ол – бір жақтың пікірін айтып, 
сойылын соғу арқылы соттың шешіміне 
ықпал ету. Өкінішке орай, БАҚ-та жария-
ланған, әлеуметтік желіге шығарылған 
ақпараттың рас-өтірігін тексеріп, сараптап 
жататын оқырман аз. Көпшілігі дүрмекке 
еріп, өзі білмейтін, беймәлім мәселеге жөн-
сіз араласып жатады. Бұл біздің қоғамның 
әлі де болса құқықтық сауаттылығының 
аздығын көрсетеді. 

Сондықтан съезде көтерілгендей сот жұ-
мысына сыртқы ықпалды азайтып, судья-
лар тәуелсіздігін нығайту үшін халықтың 
құқықтық сауатына ғана емес, құқықтық 
мәдениетінің өсуіне де мән бергеніміз жөн.

Дархан ИСАБЕК,
Шалқар аудандық сотының судьясы

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

БЕЗБЕН

КЕШЕ ҚАБЫЛДАНҒАН ЗАҢ 
БҮГІН НЕГЕ ӨЗГЕРЕДІ?

шешу. Мұны Президент айқындады. 
Қандай заңды сапалы деп атауға бо-
лады? Бұл – бір жағынан әлеуметтік 
қажеттіліктерге тиімді жауап беретін, 
ал екінші жағынан дұрыс дайындалған 
және ресімделген заң. Заң жобасын 
әзірлеушілер әлеуметтік бағыт және 
олардың тиімділігі мәселелерін елемей, 
заңды ресімдеу мен дайындаудың фор-
мальды-құқықтық жағына басты назар 
аударды. Қазақстан Республикасында 
2,5 мыңнан астам заң қабылданды. 
Олардың 90 пайызы өзгерістер мен то-
лықтырулар енгізу туралы заңдар және 
ратификацияланған халықаралық шарт-
тар. Өзгеріс енгізілмеген заң қалма-
ды» – деген сенатордың сөзін бірқатар 
ақ парат құралдары көшіріп басты. Ал 
бұған дейін билік партиясына қарасты 
республикалық басылымдардың бірінде 
Әділет министрлігінің 2006 жылы қол-
даныстағы 544 заңға жасаған сарапта-
масында оның 158-інен коррупциялық 
сипаттар тапқаны жарияланған еді. 

Билік дегеніміз – ең 
алдымен жауапкершілік

Қазіргі таңда заң шығару бастамасы 
құқығына ие Президенттің де, Парла-
мент депутаттарының да, Үкіметтің 
де заңнаманың тұрақтылығына қатыс-
ты еш жауапкершілігі жоқ. Заңдар 
ғана емес, заңдық күші бар Президент 
Жарлығы мен өкімдерінің де кейде көп 
уақыт өтпей жатып күшін жойып жатқа-
нын күнделікті өмірде, көріп те, естіп 
де жүрміз. Елбасының Жарлығымен 
бекітілсе де, кейін жұртшылық ара-
сында сынға қалып, Президент қайта 
жетілдіруге тапсырма берген латын 
графикасына қатысты мәселе соның 
жарқын дәлелі. Көпшілікті әрі-сәрі күй-
ге түсірген бұл әліпбиге қатысты тіпті 
әлі күнге дейін нақты тоқтам жасалған 
жоқ. Сондықтан халық заңнаманың 
тұрақсыздығы мен оның алдымен орыс 

тілінде дайындалып, кейін мемлекет-
тік тілге аударылуына ренішті. Тіпті, 
ғалымдар мен сарапшылар ғана емес, 
заңгер, адвокат, сот, прокурорлар да 
қызмет барысында заңның мемлекеттік 
тілдегі аудармасы түсінуге де, түсін-
діруге де өте қиын екенін, сондықтан 
орыс тіліндегі нұсқасына көбірек жүгі-
нетіндерін жасырмайды. Сенатор Дана 
Нұржігіт те: «Біз шын мәнінде халық 
үніне құлақ асатын мемлекет құрамыз 
десек, мына бір мәселеге назар ауда-
руымыз қажет. Өңірлерге іс-сапар бары-
сында байқағаным, халық қабылданып 
жатқан заңдардан көп жағдайда бейха-
бар. Яғни, Парламентте қабылданған 
заң өңірлерге, халыққа жеткізілмейді. 
Кездесуде азаматтарымыздың көбісінің 
сұрағы алып-қашпа әңгімелерге не-
гізделген. Сол себепті, халыққа заңды 
ашық, қарапайым тілде түсіндіре алу 
және оны барынша тарату мәселесін 
күшейту қажет. Міне, осының салда-
рынан әлеуметтік желідегі блогерлер, 
тәуелсіз сарапшылар заңды өз пайым, 
түсінігі шеңберінде талдап, талқылап 
жатады. Ал тиісті мемлекеттік орган-
ның түсіндірмесі кешігіп барып, қоғам 
қызу талқылағаннан кейін ғана ресми 
түрде таратыла бастайды. Демек, халық 
пен билік арасындағы медиакоммуни-
кацияда проблема бар», – деген сөзінің 
жаны бар. 

Заңнаманың жобасын жасаудан 
бастап, талқылау, Парламент мақұл-
дауын алып, Президенттің бекітуіне 
ұсынуға дейінгі және одан кейінгі жұ-
мыс процестерін халыққа жатық тілмен 
түсіндіріп, насихаттауда Әділет орган-
дарының жұмысына айтылар сын жыл 
өткен сайын көбеймесе, азаймай келеді. 
Бұл министрлікке қарасты заңнама 
және құқықтық ақпарат институтының 
аты да, заты да көпшілік арасында әзір-
ге танымал емес. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті» 

биліктің барлық тармағының келісіп 
жұмыс істеуін және өкімет органдары-
ның халық алдындағы жауапкершілігін 
қамтамасыз етеді. 

Парламент – саяси 
мәміле мектебі

Ата Заңның 49-бабы бойынша Пар-
ламент – заң шығару билігiн жүзеге 
асыратын республиканың ең жоғары 
өкiлдi органы. Алайда Парламент жұ-
мысы сөз бола қалса, көпшілік оған қа-
нағаттанбайтынын ешқашан жасырған 
емес. Парламенттің заң шығаруға емес, 
оның орындалуын бақылауға қатысты 
өкілдіктерінің жүзеге аспай келе жатқа-
нын сарапшылар мен ғалымдардың 
айтып келе жатқанына біршама уақыт 
болды. Алайда одан әзірге еш нәтиже 
болмай тұр. Билік пен халықтың ара-
сындағы келісімнің жобасын дайындап, 
оны жұмыс топтарында жан-жақты 
талқылап, жалпы отырыста мақұлдап, 

Президенттің қол қоюына жібергенге 
дейінгі процестің ашықтығы барлық 
жағдайда бірдей емес. Сондықтан кей-
де Парламент мақұлдап, Президент 
бекіткен заңдарға жыл өтпей жатып, 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
жайы қозғалып, ол жұртшылық ара-
сында сан-саққа жүгіртіліп жатады. 
Бұл мәселе 18 ақпан күні Сенаттың 
БАҚ өкілдерінің қатысуынсыз өткен 
отырысында да сөз болғанын ҚазАқпа-
рат халықаралық агенттігі таратты. 
Сенатор Қанатбек Сафинов «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне нормашығармашылықты 
жетілдіру мәселелері бойынша өзгеріс-
тер мен толықтырулар енгізу туралы» 
заң жобасын бірінші оқылымда қарау 
барысында түзетулер мен өзгерістердің 
қарастырылуы заңнама тұрақсыздығы-
ның көрсеткіші екенін айтқан. 

– Парламент алдындағы аса маңыз-
ды екі міндет – сапалы заң қабылдау 
және қоғамның өзекті мәселелерін 
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Жанұзақ ӘКІМ, экономист:

ҚОҒАМ

– Ал бүгінде Үкіметіміз балалардың балалық шағының алаңсыз өтуіне жағдай жасап бере алмай 
отыр. Біздің қоғам тек бес бала өртке оранса ғана сілкініп қалады. Болмаса, дәл осылай бір-екі бала-
дан осыған дейін де шетінеген жағдайлар болып жатыр ғой. Біздің мемлекетіміз үшін – бір бала, екі 
бала, үш бала – құнсыз. Басқа елдер сәби туа салысымен есеп-шотын ашып, ел байлығынан үлесін са-
лып, баланың болашағын жасап жатса, біз жиырма мың теңге төлеп, бүкіл отбасын жарылқап тас-
тағандай әңгіме айтамыз. Нәтижесінде елімізде қайғылы жағдайлар көбейіп барады. Бүгінде бала 
басына он мың теңгеден төлейді екенбіз, ендеше, азық-түлік бағасын соған сәйкес қалыпта ұстайық, 
балабақшаны тегін етейік. Қай ана болмасын, баласының жанында көбірек болуды, баласын өз мей-
іріміне бөлеп өсіруді қалайды. Біздің еліміз кез келген жағдайға халықты кінәлауға жаман үйреніп 

– Үй алайын десе, жалақысы жетпейді. Осылай-
ша халықтың әлеуметтік жағдайының нашарлауы 
елімізде ажырасқандардың, баспанасыздар санының 
артуына түрткі болуда. Қала саламыз дедік, халықа-
ралық деңгейде еліміздің абыройын арттырамыз деп 
түрлі шаралар өткіздік. Оған талай миллиардтар 
шаштық. Бірақ ендігі жерде халықтың әлеуметтік 
жағдайын дұрыстап, ең болмаса балаларға қамқор-
лықты арттыратын кез жетті. Көп балалы жанұя-

Сауалнаманы дайындаған Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

Азат ҚОНЫСБЕК, кәсіпкер: Ерболат МҰСАБЕКОВ, демограф:

барады. Ал мемлекет халыққа не беріп отыр дегенге бас ауыртпауға үйреніп алды. Балаға он мың теңгеден артық жәрдемақы 
төлеуге қиналады. Депутаттардың кеудесіне миллиондаған теңге тұратын, алтын төс белгі жасатады. Сол төсбелгі болмаса 
депутаттар сөйлей алмай ма? Тегін киім, тегін үймен қамтамасыз етеді. Оданда ең болмаса көп балалы жанұяларды тегін 
балабақшамен қамтамасыз етуді неге ойламайды? Сол балалар өссе мемлекетті көркейтуге жұмыс істейтін, ел қорғайтын 
азаматтар болатын еді ғой. Тіпті, баланы ауырсынып, «баға алмасаң неге туасың» деп айтуға қалай тілдері барады? Көршіміз 
Өзбекстан отыз миллионның үстіне шықты. Біз аналарымызға жағдай жасап, соған жетіп алуға неге тырыспаймыз? Адам 
қадірін білсек солай әңгіме айтар ма едік?! Мен өзім дәл кешегідей жанұяда туып өстім, іркес-тіркес балалар едік. Ең үлкені мен 
болғандықтан, үйелмелі-сүйелмелі бауырларыма қарап қалатынмын. Ең кіші інім өзімнен бес-ақ жас кіші еді. Ата-анамыз бізді 
қамап жұмысқа кететін. Бірақ мұндай қайғылы жағдайлар ол кезде қоғамда мүлдем болмайтын. Сондықтан еліміз бойынша 
өрт қауіпсіздігі шараларын күшейту керек. Балаға қамқорлықты арттыру керек. 

БҮЛДІРШІНДЕРДІ ОҚЫС ЖАҒДАЙЛАРДАН ҚОРҒАУДЫҢ ЖОЛЫ ҚАЙСЫ?
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ларға тегін жер беру керек. «Жер көлемі жағынан тоғызыншы орындамыз» деп 
мақтанамыз. Бірақ ұлтарақтай жерге қолы жетпей жүрген отбасылар көп. 
Ауылда жұмыс жоқтықтан қалаға келеді. Ал қалада тұратын жері жоқ. Үй 
қымбат. Ең болмаса өздерінің үйін өздері салып алуға жағдай жасап, жермен 
қамтамасыз етсек кешегідей бес баланың өлімі кезінде тұтас қоғам болып 
жерге қарамас едік. Сосын, өрт қауіпсіздігінің кепілі бола алмайтын арзан 
құрылыс материалдары мен электр жабдықтарын елге кіргізбеудің жолдарын 
қарастырмасақ, төтенше жағдай көбейіп барады.

(Соңы. Басы 1-бетте)

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

Осы орайда айта кетсек, иіс тиюден, өрттен 
соңғы екі жылдың өзінде бірнеше сәби қаза бо-
лыпты. Жоғарыда айтып өткендей 2019 жылы 
4 ақпанға қараған түні Нұр-Сұлтан қаласы 
маңындағы бір үйдің бес бірдей қызы өрт сал-
дарынан қаза болса, өткен жылы 3 ақпанда Ал-
маты қаласынан 50 шақырым жердегі Өстемір 
ауылында жер үйде шыққан өрттен екі бала 
мерт болған. Әкесі қалаға жұмыс іздеуге, ал 
анасы ұлы мен қызын сыртынан жауып, дүкенге 
кеткен кезде өрт шыққан. Ал 5 наурызда Алма-
ты облысы Есік қаласында жер үй өртеніп, үш 
бала қайтыс болған. Облыстық төтенше жағдай 
департаменті өрт шыққан кезде балалардың 
ата-анасы үйде болмағанын хабарлаған. 2020 
жылы 1 қазанда Тараз қаласында жер үйден 
өрт шығып, 2-3 жасар екі сәби өрт құрбанына 
айналған. Оқыс оқиға кезінде балалардың әкесі 
жұмыста, шешесі ауруханаға кеткен. Сондай-ақ, 
18 ақпан күні Қызылорда қаласында көп балалы 
жанұяның үйінде өрт шығып, төрт бала құтқа-
рылған. Ал бесіктегі сәби өрт құрбаны болған. 

Жасыратыны жоқ, әлеуметтік желідегі ха-
лықтың басым бөлігі төтенше жағдай кезінде 
балаларды қараусыз қалдырған әке-шеше-
лерін кінәлауда. Бірақ бұл кез келгеніміздің 
басымыз дан өтуі әбден мүмкін жағдай. 

Өйткені қазір құрылыс материалдарында 
да, киім-кешекте де, балалардың ойыншықта-
рында да тез жанғыш материалдар көп пай-
даланылады. Екі күннің бірінде отқа оранып 
жататын тұрғын үйлер мен базарлардың, 
дүкендердің, дәмханалардың сырын бәлкім 
тез тұтанғыш материалдардан іздерміз?! Осы 
оқиғалардан соң құрылысқа ондай матери-
алдарды пайдалануға тыйым салынса, қане? 
Шекара асып келетін киімдер мен ойын-
шықтарға тосқауыл қою жолдары неге қарас-
тырылмасқа?! Әйтпесе мұндай оқиғалар одан 
әрі көбейе бермесіне кім кепіл? 

Расында да, бұл кез келгеніміздің басы-
мызда кездесуі әбден мүмкін жағдай. Өйткені 
балабақша ақысын үнемдеп, азық-түлік алуды 
ойлаған ата-аналар жетерлік. Үлкені бес жаста, 
кішісі жеті айлық балаларды сыртынан құлып-
тап кетпей, шамасы жетсе бала күтушісін жал-
дап, тіпті ересектерін бала бақшаға беруді қай 
ата-ана қаламайды дейсің?! Бірақ еліміздегі 
15000 мен 50000 теңге аралығындағы мемле-
кеттік, жартылай мемлекеттік балабақшалар-
дың бағасын кез келгеннің қалтасы көтере ал-
масы анық. Бес бірдей баласы бар отбасыларға 
да бұл балабақша ақысы ауыр тиері анық. Рас, 
қоғамды сілкілеп алған Нұр-Сұлтандағы бес 
қыздың өртке орануынан соң аздап болса да, 
көп балалы отбасыларға төленетін жәрдемақы 
21 мың теңге көлемінде тағайындалғанымен, 
артынша түрлі сылтаумен атаулы әлеуметтік 
көмек төлеу шартын өзгертіп, көп балалы от-
басыларға, яғни төрт баласы бар отбасыларға 
– 42 496 теңге, бес баласы барларға – 53127 
теңге көлеміндегі жәрдемақы қарастырылған 
болатын. Яғни, бала санына қарай он мың 
теңге көлемінде жәрдемақы тағайындады. Ал, 
әр балаға төленетін ақша көлемі олардың ба-
лабақшасына да жетпейді. Оны ата-анасы ба-
лаларына тамақ қыла ма, әлде ай-сайын өсетін 
балаға киім ала ма? Бұл – елде адам құнының 
жоқтығының бір дәлелі. Қоғамда төрт баладан 
төмен баласы бар отбасына мұндай жәрдемақы 
да қарастырылмаған.

МЕМЛЕКЕТ ЕШ ПАЙДАСЫ ЖОҚ 
ШАРАЛАРҒА, МИЛЛИАРДТАП 
ҚАРАЖАТ БӨЛУДЕ.АЛ, ТЕГІН БАЛА-
БАҚШАЛАРДЫ КӨБЕЙТУ ЖАЙЫН 
ОЙЛАП ОТЫРҒАН ЕШКІМ ЖОҚ. 
СОНДАЙ НЕМҚҰРАЙДЫЛЫҚ САЛ-
ДАРЫНАН  БОЛАШАҒЫМЫЗ, БА-
ЛАПАНДАРЫМЫЗ ӨРТКЕ  ОРАНЫП 
ЖАТЫР.

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ, 
«Заң газеті»

– Ұқсас оқиғалардың бірнеше рет 
қайталануы, қоғамда сол мәселенің 
ушығып бара жатқанын аңғартса 
керек. Бірақ сол мәселеден қорытынды 
шығарып, қателікті жоюға ты-
рыспай отырғанымыз өкінішті.  Рас, 
соңғы кездері елімізде өрт қауіпсіздігін 
сақтамау салдарынан орын алатын 
төтенше жағдайлар жиілеп кетті. 
Әсіресе қыс мезгілінде жер үйлерде иіс 
тию, өрт тұтану жиі тіркеледі. Өйт-
кені құрылысқа арзан материалдар 
пайдаланылады. Газды «бармақ басты 
көз қыстымен» қоса салады. Шын 
мәнінде газ пеші орналасқан жер қан-
шалықты қауіпсіз? Оны арнайы маман 
тексеріп, барып қосуы керек. Ал біздің 
елімізде осы бір заңдылық сақтала 
бермейді. Үй иесіне барып ескертеді, 
пара берсе кемшілікті көрмеген бола 
салады. Яғни өрт қауіпсіздігі ережесі 
жемқорлыққа қызмет ететін ережеге 
айналды. Қазір рейд жасап, барлық 
тұрғындардың үйлерін тексерсе, өрт 
қауіпсіздігі ережесі сақталмаған та-
лай үй тіркелер еді.

БАЛАЛАРМЕН БІРГЕ 
БОЛАШАҒЫМЫЗ 

ӨРТЕНІП ЖАТҚАНДАЙ...

Қазақстанның сыбайлас жемқорлықты 
ескерту және оның алдын алу жөніндегі саяса-
ты мемлекеттік басқарудың барлық деңгейлері 
мен сатыларында және бірінші кезекте қоғам 
мен азаматтардың күнделікті өмірін реттейтін 
заңдар мен өзге де нормативтік актілерді қа-
былдау кезінде құралдардың барлық ықтимал 
арсеналын пайдалануды талап етеді.

Аса маңызды алдын алу шараларының бірі сы-
байлас жемқорлыққа қарсы сараптама, оның мақсаты 
нормативтік құқықтық актілер жобаларында сыбай-
лас жемқорлық сипатындағы нормаларды анықтау 
және оларды жоюға бағытталған ұсынымдарды 
әзірлеу.

2020 жылдың 16 шілдесінде ҚР Үкіметінің 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама 
жүргізудің кейбір мәселелері туралы» № 451 қаулы-
сы қабылданды. Сондай-ақ, нормативтік құқықтық 
актілердің жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ғылыми сараптама жүргізу қағидалары бекітілді. Бұл 
қағидалар негізінде Қазақстан Республикасы Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызмет) Нормативтік құқықтық 
актілердің жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ғылыми сараптама жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсы-
нымдар әзірледі.  Бұл ұсынымдар Қазақстан Республи-
касы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
(Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының 
2020 жылғы 21 тамыздағы № 268 бұйрығымен бекітіл-
ді. Осы актілерді әзірлеу кезінде азаматтық қоғамның, 
атап айтқанда Парламентаризмді дамыту Қоғамдық 
қорының ұсыныстары ескерілді (жетекшісі – З.К.Бат-
талова).

Атап өтсек, нормативтік құқықтық актілер жо-
баларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми 
сараптама жүргізуді ұйымдастыру Қазақстан Респуб-
ликасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігіне (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) 
жүктеледі.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми 
сараптаманы агенттік қалыптастыратын сарапшы-
лар тізіліміне енгізілген сарапшылар жүргізуге тиіс. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама 
жүргізуді үйлестіру Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес 
айқындалатын ғылыми мекемеге немесе жоғары оқу 
орнына жүктеледі.

2020 жылы конкурстық рәсімдердің қорытындысы 
бойынша әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық универ-
ситеті үйлестіруші болып анықталды. Университет 
ректоры Ж.Түймебаевтың бағалауы бойынша біздің 
оқу орнымыз құқық ғылымының барлық салаларында 
ғылыми мектептер атынан өкілдік ететін жоғары білікті 
ғылыми қызметкерлердің жеткілікті санына ие.

НҚА жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы ғылыми сараптама жүргізу бойынша бірлесіп 
орындаушы болып «Ғайрат Сапарғалиев атындағы 
мемлекет және құқық ғылыми-зерттеу институты» 
ЖШС (Бас директоры С.Д. Әлімжанов) белгіленді.

Конкурстық негізде, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
сараптама жүргізу тендерін жеңіп алып, ҚазҰУ ұжы-
мы сараптама жүргізу қағидалары мен әдіснамасын 
әзірлеу бойынша елеулі жұмыс жүргізді, сарапшы-
ларды іріктеу және жұмыс істеу ережелері жасалды. 
Осыған ғалымдардың актілерді заңды сараптаудағы 
тәжірибесі ықпал етті. Сарапшыларды іріктеу процесі-
не азаматтық қоғам өкілдері тартылды.

Сарапшыларды іріктеу емтихан және сұхбатта-

су негізінде комиссиямен жүзеге асырылды. Әрбір 
сарапшы жұмыс тәжірибесі мен ғылыми дәреже-
сінің талаптарына сай болуы керек еді. Сарапшы-
лар қатарында тек заңгерлер ғана емес, сонымен 
қатар басқа салалардағы мамандар да бар екенін 
айта кету керек.

Қазір әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 125 жоғары 
білікті сарапшылардың жұмысын біріктірді. Бүгінде 
сарапшыларды үшінші іріктеу жүргізілуде – оған 190 
қатысушы өтініш берді.

2020 жылдың қазан айынан бастап 2021 жылдың 
ақпан айына дейін 4 мыңға жуық нормативтік актілер 
жобасы сарапталып, оның ішінде сыбайлас жемқор-
лық тәуекелдері бар 2841 НҚА анықталды. Тек осы 
кезеңде, заңды және заңға тәуелді актілердің мәтіні-
не енгізілген 30 мыңнан астам сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдері анықталды.

Бұл статистика сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
сараптаманың нәтижелілігін, ұйымдастырушылар 
мен сарапшылардың бірбеткейлігін айғақтайды. 
Осындай қысқа мерзімде тиімділіктің экономикалық 
компонентін анықтау өте қиын, бірақ ол аз емес, 
өйткені сараптамаға республикалық және жергілікті 
бюджеттерден қаржы қаражатын бөлу және үлестіру, 
әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері, мемлекеттік 
субсидияларды бөлуді негіздеу, сыртқы және ішкі 
инвестициялар туралы шешімдер және тағы басқа-
лар туралы актілер келеді.Сарапшылардың алдын 
ала бағалауы бойынша бір ғана сыбайлас жемқор-
лық тәуекелі бар актіні қолдану бір жылдың ішінде 
мемлекетке 30 миллион теңгеге дейін залал келтіруі 
мүмкін. Ал 2021 жылы Қазақстанда 6 мыңға дейін 
нормативтік құқықтық актілерді қабылдау жоспар-
лануда.

Бүгінгі таңда сараптамаға ұсынылатын жоба-
лардың сапасы айтарлықтай өзгергендігін айта кету 
керек. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама 
жұмысының бірнеше айы әзірлеуші мемлекеттік 
органдардың актілердің техникалық талаптарына, 
мазмұнына және жалпы сапасына жауапкершілікпен 
қарай бастауына алып келді.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық универси-
тетінің, сондай-ақ Ғ.Сапарғалиев атындағы ҒЗИ ұжы-
мы сарапшылардың біліктілігін арттыру бойынша 
үнемі жұмыс жасалуда. Жүйелі түрде оқыту семинар-
лары өткізіледі, Парламентаризм Қоғамдық қорынан 
шетелдік сарапшылар тартылады, оқыту курстарында 
неғұрлым тәжірибелі және тиімді сарапшылар өз 
тәжірибе практикасымен бөліседі.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық универси-
теті мен Ғайрат Сапарғалиев атындағы мемлекет 
және құқық ғылыми-зерттеу институтының үйлес-
тірушісі қызметін 2020 жылғы шарттың қорытын-
дысы бойын ша Қазақстан Республикасы Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы 
А.Шпекбаев жоғары бағалады. Сондай-ақ, 2021 
жылдың сәуір айында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
базасында ғылыми бейбітшілік пен азаматтық қоғам 
өкілдерін кеңінен тарта отырып, сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы ғылыми сараптаманы ұйымдастыру 
және өткізу мәселесі бойынша халықаралық ғылы-
ми-практикалық конференция өткізу туралы шешім 
қабылданды.

Д.БАЙДЕЛЬДИНОВ
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

заң факультетінің деканы, профессор 

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ 
КҮРЕСТЕ ҒЫЛЫМИ 

САРАПТАМАНЫҢ ОРНЫ БӨЛЕК
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ПАРА БЕРУШІ ДЕ, ПАРА 
АЛУШЫ ДА – ҚЫЛМЫСКЕР

Анығында қоғамды жемқорлар 
жайлап бара жатқанда жұрт қатарлы 
өмір сүру қиынның қиыны. Сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу үшін, біз 
болып, сіз болып жұмыла күресуіміз 
керек. Қалай дейсіз ғой, айтайын. Мәсе-
лен, мектепте оқитын балаңыздың 
ұстаздарына сыйлық беруді қойыңыз. 
Бетін әрі қылсын, ауруханаға түсіп 
қалсаңыз «дәрігер жақсы қарасын» 
деген ниетпен сыйлық бермеңіз. Жұ-
мысқа тұрар болсаңыз «ставка беремін» 
деген ой болмасын. Өз еңбегіңізбен, 
біліміңізбен жетістікке жетіңіз. Егер 
осылардың бәрінен сыйлықсыз өтсеңіз 
сіздің елге қосар үлесіңіз көп. Жалпы 
алғанда, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес – ортақ міндетіміз. Сондықтан 
пара алуды да, пара беруді де әдетке 
айналдырмаған жөн.  

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы» заңда пара берудің 
қоғам үшін қауіпті екені айтылған. 
Қаншалықты қатерге бой алдыратыны-
мызды да нақтылап көрсеткен. Жалпы 
«сыбайлас жемқорлықтың» не екенін 
білмейтін адам жоқ. Оны түсіндіріп 
отырудың өзі артық болар. Дегенмен, 
оған тек пара алу, пара беру ғана кір-
мейді, қызметін асыра пайдалану да 

сыбайлас жемқорлықтың бір сатысы. 
Ал мұнымен күрес толастаған емес. 
Қазақстаннан өзге алпауыт мемлекет-
тер үшін де бұл өзекті мәселе. Барлық 
елдерде оның трансұлттық сипаты 
танылып, оған қарсы экономикалық, 
құқықтық және басқа да шаралар қолда-
нылып келеді. Ал бізде алдын алу үшін 
неше түрлі жұмыстар жүргізілуде. 

Елбасы Н.Назарбаев Қазақстан 
халқына арнаған Жолдауында: «Жем-
қорлық – жай құқық бұзушылық емес, 
ол мемлекет тиімділігіне деген сенімді 
түсіреді және ұлттық қауіпсіздікке 
тікелей қауіп төндіреді. Біз сыбайлас 
жемқорлықпен күресуді күшейтуіміз, 
сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы заңнаманы әрі қарай жетілдіруіміз 
қажет, біздің түпкілікті мақсатқа қол 
жеткізуіміз үшін – сыбайлас жемқор-
лықты құбылыс ретінде жоюымыз ке-
рек», – деп айтты.

Қазақстанның әр азаматы «мен 
қайтсем елге үлесімді қосамын» деген 
түсінікте өмір сүруі керек. Сонымен 
қатар «Егер менің елге көмегім тимесе, 
онда зияным да тимесін» деген түсінік 
қалыптастырған жөн. Сонда ғана да-
мыған елдер қатарынан орын аламыз. 
Ең бірінші бізге сыбайлас жемқор-
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КӨРСЕТКІШ КӨҢІЛДЕН ШЫҚТЫ
Байзақ аудандық сотының төрағасы Е.Тілеубеков об

лыстағы Билер кеңесінің отырысына қатысты. Ісшара
ға аудан әкімінің орынбасары Д.Дәулетов, ішкі саясат 
бөлімінің басшысы С.Иманова, Жамбыл облыстық Билер 
кеңесінің төрағасы О.Есіркепов, облыстық және аудандық 
Билер кеңесінің мүшелері қатысты. Жамбыл облысы Билер 
кеңесінің төрағасы О.Есіркеповтің айтуынша, биыл өңір 
билері белсенді жұмыс істеп, тараптарды татуластыру 
бойынша республикадағы ең жоғары көрсеткіштің біріне ие 
болған. 

– 2018 жылы Жоғарғы Сот төрағасы Ж.Асанов сот 
жүйесін одан әрі дамыту мақсатында «Сот төрелігінің жеті 
түйіні» жобасын ұсынған болатын.  Қазіргі уақытта соттар 
осы жоба аясында оң нәтижелерге қол жеткізіп отыр. Бұл 
жұмыста Билер кеңесіне де арқа сүйейміз, – деген аудандық 

сот төрағасы Е.Тілеубеков Президенттің медиацияны 
дамыту мәселесіне ден қойып отырғанын жеткізді. 

Расында, ҚР Президенті ҚасымЖомарт Тоқаев 2020 
жылғы 1 қыркүйектегі Жолдауында медиация институтын 
жандандыру мәселесін көтеріп, бұл тапсырманы тек сот 
саласына қатысты талап ретінде түсінуге болмайтынын 
көрсетті. «Егер барлық жергілікті органдар, билер өкілдері 
мен медиаторлар өзара әрекет жасаса, көрсеткіш арта 
түседі» деген еді Мемлекет басшысы осы ретте. 

Соған орай, Жамбыл облысы да медиацияны дамытуға, 
Билер кеңесінің жұмысын жандандыруға көңіл бөлмек. 
Аудандық әкімдік өкілдері жиында көтерілген мәселенің 
өзекті екенін айтып, Билер кеңесін қолдайтындарын 
жеткізді.

 Байзақ аудандық сотының баспасөз қызметі
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ

ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТТӘРТІП

АЗАМАТТАР ШАҒЫМЫ 
АЯҚСЫЗ ҚАЛМАЙДЫ

Cот қызметі туралы азаматтар мен заңды 
тұлғалардың жазған хат, арыз-шағымдары 

– олардың конституциялық құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғаудың маңызды құралы. Бұл сотта 
орын алған кемшіліктер туралы хабарлаудың және 
оларды жоюдың, сонымен қатар сот жүйесі қызметін 
жетілдірудің ең тиімді тәсілі. 2020 жылы облыстық 
сотқа судьялар іс-әрекетіне қатысты 26 шағым тір-
келген. 2019 жылмен салыстырғанда арыздардың 41,8 
пайызға төмендегенін байқауға болады. 2020 жылы 25 
арыз-шағым түссе, өткен жылы арыз саны 43 болған. 

Әдетте, сот актісімен келіспегендер арызын «жоғары» 
жаққа жөнелткенді жөн санайды. Тіркелген 26 арыздың 
4-уі Жоғарғы Соттан, 3-уі «Жоғары Сот Кеңесінің аппара-
ты» мемлекеттік мекемесіне түскен. Қалғаны облыстық сот 
төрағасының атына келген. Тексеру нәтижесінде 2 арыз то-
лығымен, 4 арыз ішінара қуатталса, 4 шағымның уәжі негізсіз 
деп танылды.

Уақыт өткен сайын судьялардың да сыннан қорытын-
ды шығарып жатқаны байқалады. Өйткені статистикалық 
мәліметтерге қарағанда 2018 жылы – 45, 2017 жылы – 196, 
2016 жылы – 134 арыз түскен. Соған орай, қалалық сот су-
дьяларына осы мәселе бойынша жеке талдау өткізілген еді. 
Сонда белгілі болғанындай шағымдардың 18-і немесе 69,2 
пайызы азаматтық іс қарайтын судьялар әрекетіне бағыт-
талған. 2019 жылы бұл көрсеткіш 82,2% құраған. 7 шағым 
қылмыстық іс қарайтын судьялар іс-әрекетіне түскен. 1 
шағым әкімшілік іс бойынша. Негізінен шағымдардың басым 
көпшілігі Көкшетау қалалық сотына бағытталғанын байқауға 
болады. 2020 жылы 11 шағым осы сот судьяларының іс-әре-
кетіне қатысты болған. Атап айту керек, екі жыл қатарынан 
Атбасар, Жарқайың, Бұланды, Егіндікөл, Қорғалжын, Шор-
танды аудандық соттарына шағым түспеген.

Судьялардың іс-әрекетіне қатысты шағымдардың сипаты 
әртүрлі. Олардың көпшілігінде судьялардың процестік нор-

маны сақтамауы, іс материалымен таныстырмау, сот шешімін 
орындауға жолдамау, қолданылған материалдық заң норма-
сымен, істерді сотта қарау нәтижесімен келіспеу жөнінде 
жазған. Уәжі негізді деп танылған өтініштер 2020 жылдың 
9 айында облыстық пленарлық мәжілісте, азаматтық істер 
жөніндегі сот алқасының отырысында қаралған. Сонымен 
қатар, өтініштерге заңда белгіленген мерзімде жауап берілді.

Судьялар жұмысындағы кемшілікті жою, заң талаптары-
ның бұзылуына жол бермеу мақсатында өтініштерге тұрақты 
талдау жасап, нәтижесін қорытынды кеңесте талқылау 
дәстүрге айналған. Шағым арыздар санын төмендету бо-
йынша да жұмыстар атқарылуда. Осы мақсатта облыстық сот 
төрағасы азаматтарды қабылдап, олардан түскен сұрақтар-
ды бақылауға алып отыр. Сонымен бірге, жеке және заңды 
тұлғалардың арыз-шағымының әділ шешілуі қатаң бақылау-
да; арыз-шағымдар бойынша тексеріс нәтижесі пленарлық 
отырыста үнемі талқылануда; өзекті деп танылған санаттар 
бойынша істі қарауды тәжірибе негізінде жүзеге асыру үшін 
семинар сабақтарын ұйымдастыру қолға алынған. БАҚ өкіл-
деріне заң талаптарын түсіндіру, сауалдарына дер кезінде 
жауап беру жұмысы да назарымызда.

Сот төрелігінің әділдігі мен ашықтығын қамтамасыз 
ететін бірден-бір жауапты тұлға – судья. Сондықтан судья, 
ең алдымен, әділдік пен турашылдықтың жаршысы болу 
керек. «Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» деген 
сөз бекер айтылмаған. Судья қай уақытта да өз қызметінде 
Ата Заңымызбен қатар Қазақстан Республикасы аумағында 
қолданыстағы барлық заңнамалық актілерді, жалпыға бірдей 
адамгершілік нормаларды және мінез-құлық ережелерін бас-
шылыққа алуы тиіс.

Роза ЕРТАЕВА,
Ақмола облыстық сотының 

судьясы, Судьялардың іс-әрекетіне жеке және заңды 
тұлғалардың шағымын қарау жөніндегі тұрақты 

топтың жетекшісі

ЖАҢА КОДЕКС 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚҰРЫЛЫМДАР
ЖАУАПТЫЛЫҒЫН КӨТЕРЕДІ

Ал бізде бұған дейін жария- құ-
қықтық дауларда теңсіздіктің орын 
алғаны белгілі. Мұны Мемлекет бас-
шысы Қасым-Жомарт Тоқаев та өз 
Жолдауында атап өтіп, жеке және 
заңды тұлғалардың мемлекеттік ор-
гандардың әрекеті мен әрекетсіздігіне 
шағым айтуда көбіне-көп жеңіліс та-
батынын, өйткені, алып құрылым мен 
жеке тұлғалардың сотта өзін қорғау 
мүмкіндігі тең еместігін алға тартқан 
болатын.  Соған орай әкімшілік әділет 
институтын енгізуді тапсырған Прези-
дент бұл қадамдардың заңдық тұрғы-
да реттелуіне пәрмен бергені есімізде. 

Нәтижесінде еліміздің Жоғарғы 
Соты мен Әділет министрлігі бір-
лесіп Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодекстің дайындалуына ұйытқы 
болды. Мемлекет басшысы қол қой-
ған заңнама осы жылдың шілде айы-
нан бастап қолданысқа енгізілмек. 
Бұл құжат көптеген заңға өзгерістер 
мен толықтырулардың енгізілуіне 
түрткі болды. Сонымен бірге, жаңа 
институттың тәжірибеге қосылуы 
жария-құқықтық дауларды қарауға 
маманданған жаңа соттардың жұмыс 
бастауына алғышарт жасап отыр. 
Әкімшілік рәсімдік-процестік ко-
декстің артықшылығы – еліміздің 
құқықтық тарихында алғашқы рет 
әкімшілік әділетті қолданысқа ен-
гізуінен, азамат пен мемлекет арасын-
дағы жария-құқықтық қатынастардан 
туындайтын дауларды шешудің жаңа 
тәртібін бекітуінен көрінеді.

Кодексте заң үстемдігін қамтама-
сыз етіп, азаматтардың құқығы мен 
бостандығын қорғаудың тетігі толық 
жасалған. Осы мақсатта әкімшілік 
рәсімдерге қатысты алты қағидат 
көрсетілген. Олар: мөлшерлестік, 
әкімшілік қалауды жүзеге асыру шек-
тері, құқықтар басымдығының қағида-
ты, сенім құқығын қорғау, формальды 
талаптарды теріс пайдалануға тыйым 
салу және анықтық презумпциясы. 
Соның ішінде сот құзыретіне қатыс-
ты елеулі өзгеріс бар. Оған сәйкес 
енді судья әкімшілік процеске қаты-
сушылардың түсініктеме, арызымен, 
өтінішхатымен, олар ұсынған дәйек, 
дәлелдемелермен және әкімшілік істің 
өзге де материалымен шектеліп қал-

майды. Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодекспен қаруланған қазы бұдан 
былай әкімшілік істі дұрыс шешу 
үшін маңызы бар барлық мән-жайды 
жан-жақты, толық және объективті 
зерттеуге, өз бастамасымен немесе 
әкімшілік процеске қатысушылардың 
уәжді өтінішхаты бойынша қосымша 
материалдар мен дәлелдеме жинауға, 
сондай-ақ, әкімшілік сот ісін жүргізу 
міндеттерін шешуге бағытталған өзге 
де әрекеттерді орындауға қол жеткізіп 
отыр. Судья істі қарау кезінде тарап-
тарға құқықтық салдарды алдын ала 
түсіндіре отырып, тарапқа талап қою 
талаптарын дұрыс тұжырымдауға 
және өзгертуге жәрдемдесе алады. 

Әкімшілік сот ісін жүргізудің 
ақылға қонымды мерзімінің нақты-
лануы да өзекті мәселенің бірі. Ко-
декстің 146-бабына сай әкімшілік іс 
өндіріске қабылданғаннан кейін үш 
айдан аспайтын мерзімде қаралып, 
шешілуі тиіс. Бұл даулардың себепсіз 
созылуына жол бермейді. Тағы бір 
ескерерлігі, егер іс күрделі болса, бұл 
мерзім соттың уәжді ұйғарымымен 
ақылға қонымды, бірақ үш айдан ас-
пайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін. 

Сонымен бірге, сот актілерін орын-
дамау, сол сияқты сотты құрметтемеу-
дің өзге де көрінісі заңда көзделген 
жауаптылыққа әкеп соғатыны бел-
гілі. Азаматтық процестік кодекске 
сай сот актілерін орындамағандарға  
процестік мәжбүрлеу шаралары қол-
данылатын. Бұл тәртіп жаңа кодекс 
аясында да сақталған. Тек бір ар-
тықшылығы, ӘРПК-ке сай енді судья 
ескерту, сот отырысы залынан шыға-
рып жіберумен шектелмей, ақшалай 
өндіріп алуды қолдануға құзырлы. 
Ақшалай өндіріп алу жеке тұлғаға, 
лауазымды адамға, заңды тұлғаға не 
оның өкіліне он айлық есептік көрсет-
кіштен бастап бір жүз айлық есептік 
көрсеткішке дейінгі мөлшерде қолда-
нылады. Бұл да кодекстің пәрменін, 
әкімшілік әділет институтының маңы-
зын арттырады деген сенімдемін.

Жайық ЖАНБОЛАТОВ,
Қапшағай қалалық сотының 

судьясы
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

Бүгінде мемлекеттің мүлкін талан-таражға салушылар көп. 
Оны жасырып-жабу да мүмкін емес. Бұқаралық ақпарат 

құралдары жемқорлық фактісімен анықталған тұлғаларды жарыса 
жазуда. Шынында сыбайлас жемқорлық бойынша біздің ел өзге ел-
дерден қалыс қалып жатқан жоқ. Бірі аз мөлшерде пара алса, екін-
шісінің жымқырған қаржысын естісеңіз құлап қалуға шақ қаласыз. 

лықтың алдын алу бойынша жұмыс 
істеу керек. Болдырмау мақсатында 
әрекет ету енді кеш. Себебі, біздің ел 
жемқорлықсыз мемлекет деп айтуға 
келмейді. Осындай «біріміз бәріміз 
үшін» деген ұранды ұстансақ, жұмыла 
көтерген жүк жеңілдің астарын түсінер 
едік. 

Ұлы ақын Абай Құнанбаев: «Ұр-
паққа арсыздықты әкелетін арам бай-
лықты емес, асыл мұра ретінде – тәр-
бие, білім имандылық қалдыр» деген 
ғибратты өсиет қалдырған. Осы сөзі 
арқылы адам үшін байлық емес, тәрби-
енің маңызы күшті екенін көрсетті. Бү-
гінде білімнен ақшаны жоғары қоятын-
дар қатарының артып бара жатқанын 
аңғару қиын емес. Ал ол ақшаның қай 
жолмен келгеніне бас ауыртып жатқан-
дар аз. Расында «сыбайлас жемқорлық 
белең алып барады» деп қара орманды 
төндіргеннен, «қайтсек бұл дерттен 
құтыламыз» деген сұрақтың нақты жа-
уабын тауып, сол бойынша әрекет ету 
оң болар еді. 

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

Аружан АБДРАИМОВА,
Жаңақорған аудандық сотының 

аға сот приставы

ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ ИНСТИТУТЫ БІЗДІҢ ЕЛІМІЗДЕ 
ЖАҢА ТӘЖІРИБЕГЕ ЕНГІЗІЛІП ЖАТҚАНЫМЕН, 

КӨПТЕГЕН ӨРКЕНИЕТТІ ЕЛДЕРДЕ ӨЗІН ӘЛДЕҚАШАН 
АҚТАҒАН ҚҰРЫЛЫМ. ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ ЖОЛҒА ҚО-
ЙЫЛҒАН ЕЛДЕРДЕ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ ЖҰ-
МЫСЫ МЕЙЛІНШЕ АШЫҚ, СӘЙКЕСІНШЕ АЗАМАТТАР 
ДА ӨЗ ТАЛАБЫН ҚОЙЫП, КЕМШІЛІКТЕРДІ КӨРСЕТУДЕ 
БАРЫНША БАТЫЛ. 
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ӘДІЛ ТӨРЕЛІК – КӘСІБИЛІК ӨЛШЕМІ Сот жүйесі мемлекетімізбен бірге өсіп, өркендеп келе 
жатыр. ҚР Тұңғыш Президенті Н.Назарбаев Қазақстан 
Республикасы Судьялар одағының кезектен тыс VII 
съезінде: «Біз Қазақстан – 2050 стратегиясын темірқа-
зық ете отырып, сот жүйесін жетілдіруді жалғастыра 
беруге міндеттіміз», – деген еді. Еліміздің сот жүйесі 
заманға сай жұмыс үрдісін жаңартып, өз саласында 
озық тәжірибелерге қадам бас ты. Азаматтардың 
арыз-шағымын қарауда ашықтыққа, қолжетімділікке 
бет бұрды, технологиялық форматтар игілігін мең-
герді.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан судья-
ларының VII съезінде: «Сот жүйесін реформалау сала-
сында айтарлықтай ілгерілеу болу үшін судьялардың 
кәсібилігіне, сот төрелігі мен сот ісін басқарудың сала-
сына негізделген түбегейлі жаңа тәсілдерге бет бұру 
керек», – деп айтты. Мемлекетіміздегі сот жүйесінің 

әлемдік стандарттарға сай болуы, еліміздегі сот жүйе-
сінің қоғамға мүлтіксіз жұмыс жасауы ел абыройын 
арттырды. Сондықтан да, сот жүйесінде озық бағдар-
ламаларды пайдалану, жаңа материалдық-техникалық 
жабдықтарды қолдану, әлемдік сот жүйесіндегі өркен-
иет көшінен қалмау елдегі бұл саланы шыңдады, жаңа 
белестерге ұмтылдырды. Сайып келгенде, бұның бар-
лығы еліміздегі сот жүйесінің беделін арттырды, сал-
мағын орнықтырды. Ел заңдары аясындағы тынымсыз 
ізденістер, оларға енгізіліп отырған бүгінгі толықты-
рулар мен өзгертулер сот саласына жаңа міндеттер 
жүктеді, озық елдер қатарынан көріну, адам құқығын 
алдыңғы орынға шығару қазақстандық сот жүйесінің 
бағыт-бағдарын айқындап берді. 

А.МАДЕНОВА,
Ақтөбе қалалық №2 сотының сот приставы К
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БІЗДЕ МӘЖІЛІСТЕ ДЕ, СЕНАТТА ДА «NUR OTAN» 
ПАРТИЯСЫНЫҢ ӨКІЛДЕРІ ОТЫР ҒОЙ. ОЛАРДЫҢ 
БАРЛЫҒЫ НЕГІЗІНЕН БИЛІКТІҢ АДАМДАРЫ. ОН-

ДАЙ ЖАҒДАЙДА ЕШУАҚЫТТА ИМПИЧМЕНТ БОЛМАЙДЫ. 
СОНДЫҚТАН МОЖАРИТАРЛЫҚ ТІКЕЛЕЙ  САЙЛАУҒА ҚАЙ-
ТАДАН КЕЛУ КЕРЕК. СОНДА ҒАНА ШЫН МӘНІНДЕГІ ДЕ-
МОКРАТИЯЛЫҚ МЕМЛЕКЕТ БОЛАДЫ. ПАРТИЯЛЫҚ ТІЗІМ 
БИЛІК ПАРТИЯСЫН ҒАНА БИЛІККЕ ӘКЕП ОТЫР БІЗДЕ. .

Сайын БОРБАСОВ, саясаттану ғылымының докторы:
 

«ОТБАСЫНЫҢ ҚҰЛДЫРАУЫ 

жағдайда отбасыны күшейтуге бола ма? 
Үшінші – материалдық аспекті. Біз-

де 1 шаршы км жерге 7-8 адамнан ғана 
келеді. Осы кеңістікті игеру үшін кемін-
де 30-40 млн адам болу керек. Оған 
жету үшін әлеуметтік саясат отбасына 
бұрылу керек. 

– Бұл бағыттағы мемлекеттік 
және азаматтық қоғам инсти-
туттары қалай жұмыс жасап 
жатыр?

– Билік институттары біршама 
жұмыс істейді. Азаматтық қоғамда да 
қазір белсенділік артып, түрлі ұйым-
дар ұйым дастырылып жатыр. Оның 
барлығына мемлекет қамқорлық жа-
сап, еркін қызмет етуіне мүмкіндік 
беруі керек. Бізде қандай бір қоғам-
дық ұйым белсенді бола бастаса, 
оны аяқтан шалып өсірмейді. Ертең 
олар билікке қарсы шығады деп ой-
лайды. Азаматтық қоғам ұйымдары 
мемлекеттің қолы жетпей жатқан 
салаларды игеруіне мүмкіндік береді. 
Мысалы, тігіншілер қоғамы тігудің 
жаңа тәсілдерін, тігін машиналарын 
пайдалануды, тігін өндірісін ұйымдас-
тыруды үйретеді. Батыс неге дамып 
кетіп жатыр. Батыста мемлекеттің 
қолы жетпей жатқан түрлі салаларды 
адамдар өздері ұйымдасып көтеріп 
әкетеді. Осының барлығы қоғамның 
әлеуметтік дамуына әкеледі. 

– Өте ауқатты және тұрмысы 
жұпыны халықтың әлеуметтік 
топтар арасындағы алшақтықты 
қалай азайтуға болады?

–Махатма Гандидің большевик-
тердің ахилестің өкшесіндей ең әлсіз 
жері қоғамның бәрін бірдей қылып 
тас тағаны деген сөзі бар екен. Олар 
ешуа қытта теңеспейді. Бай мен ке-
дейдің болуы заңды. Бірақ байлықтың 
да шегі бар. Байлық аз ғана топтың 
қолында болмауы керек. Қазақстанда 

162 адам ұлттық байлықтың 60 пайыз-
дан астамын иемденіп отыр екен. Оны 
санап беріп отырған мен емес, Азат 
Перуашов. Бұл Қазақстан халқының 

ешуақытта импичмент болмайды. Сон-
дықтан можаритарлық тікелей  сайлауға 
қайтадан келу керек. Сонда ғана шын 
мәніндегі демократиялық мемлекет бо-

– Парламентте барлық са-
ланың өкілдері бар. Бірақ қа-
былданып жатқан заңдар мен 
атқарушы билік органдарын-
дағы қаулы-қарарларда  түрлі 
қайшылықтар болып жатыр. 
Зейнетақы қорындағы қаржыға 
қатысты мәселе соның нақты 
дәлелі. Оның себебі неде?

– Бұл да Парламенттің әлсіздігін 
көрсетеді. Зейнетақы қорындағы ақша 
ол адамның жеке өзінің қаржысы ғой, 
жалақыдан жинаған. Осындайда дұрыс 
шешімдер қабылдау керек. Осындай 
жағдайлар халықтың билікке деген 
сенімінен айырып, арадағы түсінбеу-
шілік тереңдей береді. Ол әлеуметтік 
наразылықты тудырады. Зейнетақы 
қорындағы қаржыны пайдалану прин-
циптерін дұрыс тап, заңмен бекітіп, оның 
орындалуын қатаң бақылап отыру керек 
еді. Ол болмаған соң түсінбеу шілік туып 
жатыр. 

– Мемлекет басшысы көлең-
келі экономикамен күрес бойын-
ша арнайы агенттік құру жайын 
қозғағаны белгілі.

– Бұл ұйым бізде бұрын да болған. 
Коррупция күшейіп тұрған кезде бұл 
ұйым міндетті түрде болуы керек. Ол 
өзінің функциясын толыққанды атқа-

Отбасы – ең қасиетті нәрсе. Отба-
сының татулығы, тыныштығы, оның 
бір-біріне деген сыйластығы ықылым 
заманнан келе жатқан құндылықтар. 
Шәкәрім Құдайбердіұлы айтқандай 
отбасың жақсы болса, тыныштық бол-
са, сыйластық болса, ырыздық болса, 
береке-бірлік болса бұл шын бақтың 
айнасы. Адам отбасында тыныштық 
болса ғана бақытты. 

– Отбасы еркіндігі сөз болған 
кезде отбасы құндылығының бұ-
зылуы туралы айта кеткен жөн 
шығар? 

– Әлеуметтік құндылық, әлеуметтік 
теңдік, әлеуметтік әділеттілік бұл саяси 
құрылысқа, саяси жүйеге байланысты. 
Қоғамда жеке тұрған ешқандай сала 
жоқ. Адамның организмі бір-бірімен 
қалай байланысты болса, қоғам да сон-
дай байланыста. Яғни әлеуметтік теңдік 
саяси теңдікке байланысты. Қоғамның 
саяси жаңаруы құқықтық мемлекеттің 
қалыптасуына байланысты. Не бұзыл-
ды? Біріншіден, қоғамда ғасырлар бойы 
қалыптасып келе жатқан атаның балаға, 
баланың атаға, ұлдың әкеге, қыздың 
шешеге деген сыйластық принциптерін 
қоғам бұза бастады. Оны біз қайдан 
көреміз?   

Біздің қоғам – таптық қоғам. Ол 
қарап отырсаң баланы әкесіне, төмен-
дегілерді жоғарыдағыларға қарсы қой-
ды. Осы таптық қайшылық заң деген 
принципті бұзды. Халықты діннен 
аулақтатып әкетті. Екіншіден, әйелдер 
еркектермен бірдей дейтін феминис-
тік қоғам әйел теңдігін тым асырып 
жіберді. Осындай жағдайлар дәстүрлі 
отбасылық қатынас тарды бұзды. Соның 
нәтижесінде, қазір ажырасу өте көп. 
Мысалы, Қазақстанда 100 неке болса, 
соның 40-ы айырылысумен аяқталады. 
Бұл деген үлкен трагедия ғой. Яғни 
100 бала туса соның 40-ы не әкесіз, 
не шешесіз тәрбиеленеді. Отбасылық 
құндылықтардың бұзылуы өте күрделі 
құбылыс.  Біз отбасының ең басты құн-
дылық екенін түсініп, әрқайсысымыз 
өз отбасымызды сақтауға тырысуымыз 
керек. 

– Тағы не істеу керек? 
– Біріншіден, біз екітілділік, үштіл-

ділік дегеннен бас тартып, алдыңғы 
орынға қазақ тілін шығаруымыз керек. 
Қазақша тәрбиеленген, қазақы салт-
дәстүрді ұстанған адамдар айырылы-
суды да, қылмыс жасауды да, үлкенге 
қарсы шығуды да азайтады, мәдениеті 
күшейеді. Қазақ тілін алдыңғы орынға 
шығару басқа тілді меңгермеу деген 
сөз емес. Бірінші кезекте ана тілді мең-
геріп, содан кейін басқа мәдениеттерге 
көшу. Адамдардың бәрі вундеркинд 
емес қой. Бірден үш мәдениетті, үш 
тілді меңгеріп кететін. Менің ойым-
ша 100 адамның бесеуі ғана үш тілді 
меңгеріп алып кетеді.  Қалған 95-і бір 
тілді меңгеріп барып басқа тілдерге 
шығады. Сондықтан қазақ тілін әбден 
меңгергеннен кейін ғана басқа тілдерді 
қосымша оқыта бастауымыз керек. Ол 
бұған дейін де қаншама рет айтылған-
мен, істелмей келе жатыр. Қарасаң 
отбасы теңдігі тілдік саясатқа байла-
нысты боп тұр. 

Екінші – қазір жастардың арасында 
діни сеніммен байланыстырып сақал 
қоятындары көбейді. Қазақта бұрын 
40-тан аспаған адамдар сақал қой-
маған. Оларды қырма сақал деп атаған. 
Сақалын қырып тастап, мұртын ғана 
қойған қазақтың орта жасқа дейінгі 
азаматтары. Қазір қазақтың жас жігіт-
тері қауғадай сақал қойып алады. Ол 
біздің дәстүрімізді бұзу. Діни ағымдар-
дың барлығы біздің дәстүрлі рухани 
құндылықтарымызды құртып жатыр. 
Олар  әкесінің айтқанына емес, діннің 
догматтарын тыңдағанды жөн көреді.  
Соның салдарынан талақ дейді де әйе-
лін тастап кететіндер бар. Осындай 

тылып кетіп жатады. Осындай жағдайда 
әлеуметтік әділдік принципінің өрескел 
бұзылуы орын алады. Заңы бұзылған 
мемлекет құқықтық мемлекет емес. 
Біз қанша тырмысқанымызбен, заңдар 
бұзылып жатыр. Әсіресе, бізде саяси 
саладағы заңдардың бұзылуы өрескел. 
Өзінің көзқарасын білдірген адамдарды 
ешуақытта жазалауға болмайды. 

– Парламенттің беделін 
нығайту үшін не істеу керек?

– Парламенттің  заңның орында-
луын талап етуі әлі де әлсіз. Пар ла-
менттің алдында Президент де, Үкімет 
те жауап беруі керек. Қазір Үкімет тек 
есеп береді, сонымен болды. Үкімет 
басшысын да Парламент алып тас-
тай алмайды. Басқа мемлекеттерде 
Парламент Президентке де, Үкімет 
басшысына да сенімсіздік танытса, 
ол қыз метінен кетеді. Бізде де импич-
мент бар, бірақ оны жариялау мүм-
кін емес. Ол үшін  Мәжілісте үштен 
екісі дауыс беруі керек. Одан кейін ол 
Сенат қа келеді. Сенатта да депуттар-
дың үштен екісі дауыс беруі керек. 
Сонда барып Парламент Президентке, 
Үкімет басшысына сенімсіздік жария-
лай алады. Бізде Мәжілісте де, Сенатта 
да «NurOtan» партиясының өкілдері 
отыр ғой. Олардың барлығы негізінен 
биліктің адамдары. Ондай жағдайда 

0,04 пайызы ғана. Бізде халықтың 20 
пайызы ғана орта тап. Дамыған елдерде 
ол 45-60 пайыз. 

– Конституция бойынша 
Қазақстан әлеуметтік мемлекет. 
Заңнаманың орындалуына қан-
дай баға беруге болады?

– Тәуелсіздік алған 30 жылда Қа-
зақстан Парламенті 3 мыңнан астам 
заң мен нормативтік актілер қабылдап-
ты. Қоғамдық қатынастардың барлық 
салаларын заңмен реттеуге болады. 
Бірақ сол заңдар көбіне орындалмай-
ды. Қазақстанның трагедиясы осында. 
Қазақстан демократиялық, құқықтық, 
әлеуметтік зайырлы мемлекет деп Конс-
титиуцияның 1-бабында жазылған. Оны 
саяси жүйе дұрыс орындай алмай жатыр. 
Қоғамды демократияландыру деңгейі 
өте төмен. Құқықтық мемлекет болуы 
енді ғана басталып келе жатыр. Заң 
біреулерге бар, біреулерге жоқ. Жоғарғы 
билікте отырған адамдар ойына кел-
генін істейді. Қандай қылмыс жасаса 
да төменгі адамдарды заңға тартады да, 
жоғарғы жақтағылар кейде жазадан сы-

лады. Партиялық тізім билік партиясын 
ғана билікке әкеп отыр бізде. Парламен-
таризм дамып келе жатыр, бірақ оның 
фундаменталдық принциптері бұрма-
лануда. Парламенттің алдында Үкімет 
толық жауап беруі керек. Егер бір нәр-
сені дұрыс жасамайтын болса Үкімет 
мүшесін орнынан алып тастау туралы 
Президентке тікелей шыға алуы керек. 
Бізде оны Президент бекітеді. Президент 
қол қоймай үкіметтің ешқандай мүшесін 
жұмыстан шығармайды. Биліктің өзін 
қорғайтын айла-әдістері өте көп. Үкімет-
тің қолындағы тетіктер Парламентке 
берілмей парламентаризм дамымайды. 
Халық «қалтадағы Парламент» дейді. 
Халықтың алдында беделі жоғары емес, 
оны мойындау керек. Парламент бүкіл 
әлемдік құбылыс. Бірақ Қазақстанда 
парламентаризм дамыған елдер прин-
циптеріне сәйкес жұмыс істеп отырған 
жоқ. Басты кемшілігіміз осында. Пар-
ламент қай уақытта толық заңдарды 
қабылдап, орындалуын бақылайтын 
жағдайға жетсе, сол кезде толыққанды 
Парламент болады. Қазір онда бақылау 
құзыры, бақылау тетіктері жоқ. 

рып, заңдардың бұзылуын бақылайтын 
маңызды мемлекеттік мекемеге айналуы 
тиіс. Бұл біздің байлардың шетелдер-
ге асырып жіберген мүлкін, ақшасын 
Қазақстанға қайтарумен де айналысуы 
қажет. Қазір Қазақстан байлығының 50 
пайыздан астамы шетелде тұр ғой. Соны 
қайтарса, әлеуметтік теңдікті қамтама-
сыз етуге қатысты көптеген мәселелерді 
шешуге  мүмкіндік туады. 

– Сот әділдігін қалыптасты-
руға қатысты заңнама бізде 
толық жасалып болды ма?

– Сот бізде заң бойынша тәуелсіз. 
Бірақ аудандық сотқа дейін Президент 
тағайындайды ғой. Оның қандай қажет-
тілігі бар. Яғни олар тәуелсіз дегенмен, 
бәрібір Президенттік Аппаратқа бағы-
нышты. Соның айтқанын еріксіз орын-
дайды. Ал сот пен прокурор заңға ғана 
бағыну керек. АҚШ сияқты дамыған ел-
дерде сот пен прокурорлар неге ешкімнен 
қорықпайды? Өйткені оларда заңды 
дұрыс іске асырса болды. Менің ойымша 
аудандық, облыстық соттарды Жоғарғы 
Сот, ал Жоғарғы Сот судьяларын Пар-
ламент тағайындау керек. Бұл үшін 
Жоғарғы Сот мүшесі кетсе, оның орнына 
үміткерді жергілікті мәслихат ұсынып, 
Парламент оны дауыс беру арқылы 
анықтап, Президент бекітуі керек. Мыса-
лы,  АҚШ-та Жоғарғы Сот мүшесі қайтыс 
болса орнына ұсынылатын адам округте, 
штатта, Парламентте талқыланады да 
оны тағайындауға Президент қол қояды. 
Ол өмір бойына сайланған соң жақсы 
жалақы алады. Сондықтан тек Конститу-
цияға ғана бағынады. Президент заңды 
бұзса, бұл қате дейді. Парламенттің өзі 
де оны бұза алмайды. Бізде Жоғарғы  Сот 
судьясы 5 жылға ғана сайланады. Содан 
кейін ғой олардың арасында әділдіктің 
ала жібін аттап, заңнан қиыс кетіп жата-
тындары. 

– Сұхбатыңызға рақмет.
Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,

 «Заң газеті» 
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2014 жылғы Қыл-
мыстық ко -

декс қолданысқа енгізілген 
күннен бастап 1997 жылы 
қабылданған Қылмыстық 
кодекстің күші жойылды.

Жаңа заңның ең басты міндет-
терінің бірі – адам, қоғам, мемлекет 
мүддесін қорғау. Қылмыс тық ко-
декстің жалпы бөлімінде бұрынғы 
кодекске қарағанда көптеген қыл-
мыстық-құқықтық түсініктердің, 
институттардың жаңа ұғымы беріл-
ген. Оқулықта осындай ерекшелік-
терге баса мән беріле отырып, 
олардың мазмұны түбегейлі ашып 
көрсетілген. Жалпы алғанда, осы 
қылмыстық құқық пәнін оқытудың 
мақсаты – студенттерге қылмыстық 
заң пәнінен тиянақты білім беру, 
қылмыстық құқық бұзушылықтың 
жалпы ережелері мен принциптері, 
оның негізгі ұғымдары мен инсти-
туттары, Қылмыстық кодекстің 
міндеттері жөнінде, қылмыстық 
заңның уақыты бойынша және 
кеңістікке қарай қолданылуы, қыл-
мыстық кұқық бұзушылықтың 
түсінігі және іс-әрекеттің қоғамға 
қауіптілігін және құқыққа қай-
шылығын жоятын мән-жайлар 
туралы, қылмыс істеудің сатылары 
және оны істеуден өз еркімен бас 
тарту туралы толық түсінік беру.

Кодекстің жалпы бөлімінде 
қылмыстық құқық бұзушылық 
туралы ұғым, жаза түрлерінің тіз-
бегі, қылмыстық құқық бұзушылық 

үшін жауаптылықтан және жаза-
дан босатудың жалпы принцип-
тері (қағидалары) сөз болса, ал 
Ерекше бөлімде нақты қандай 
қоғамға қауіпті іс-әрекеттің қауіпті 
қылмыстық құқық бұзушылық 
болатыны, жасалған қылмыстық 
құқық бұзушылыққа қылмыстық 
құқықтың жалпы бөлімінің нор-
маларымен белгіленген нақты бір 
жаза түрін тағайындау мәселелері 
қарастырылады. 

Жалпы және ерекше бөлімнің 
бірлігі сот тәжірибесінде айқын 
көрінеді. Жалпы бөлімнің норма-
ларын басшылыққа алмайынша, 
Ерекше бөлімнің нормаларын қол-
дану мүмкін емес, немесе керісін-
ше, Ерекше бөлім нормалары бол-
маса, жалпы бөлім нормаларының 
іске асырылуы мүмкін емес.

Істелген қылмыстық құқық 
бұзушы лыққа жаза тағайындаған-
да да, Қылмыстық кодекстің жалпы 
бөліміндегі нормаларды айналып 
өтуге болмайды. Өйткені, жазаның 
ұғымы мен мақсаттары, жазаның 
түрлері, жаза тағайындаудың жал-
пы негіздері қылмыстық құқық 
бұзушылық үшін жауаптылықтан 
және жазалаудан босату тек қана 
Жалпы бөлімде көрсетілген.

Қылмыс тық кодекстің 106-бабы 
бойынша денсаулыққа қасақана 
ауыр зиян келтіргені үшін кінәліні 
қылмыстық жауапқа тартып, соттау 
үшін, біріншіден, бұл қылмысты 
жасы 14-ке толған есі дұрыс екен-
дігін (15, 16-баптар), қылмысты 

қасақаналықпен (20-бап), қажет-
ті қорғану белгілері жоқ болған 
жағдайда (32-бап) жасалғанын 
анықтау қажет. Осы жасалған қыл-
мыстық құқық бұзушылық үшін 
жаза тағайындағанда, сот Қылмы-
стық кодекстің жалпы бөлімінің 
мынадай қағидаларын басшылыққа 
алады: 39-бап (жазаның мақсат-
тары), 52-бап (жаза тағайындау-
дың жалпы негіздері), 53-54-бап-
тар (жауаптылықты жеңілдететін 
және ауырлататын мән-жайлар), 
106-баптың 1-бөлімі бойынша жаза 
тағайындағанда сот осы баптың 
санкция сында көрсетілген жаза-
ның үш жылдан жеті жылға дей-
інгі мерзімге бас бостандығынан 
айыру мөлшерінің белгілі бір 
бөлігін белгілейді. Қылмыстық 
кодекстің 55-бабын қолданып, 
заңда көрсетілгеннен гөрі неғұр-
лым жеңілірек жаза тағайындауы 
мүмкін. Міне, осыған орай жаза 
тағайындау мәселесін де жалпы 
бөлім қағидаларының қолданылуы 
сөзсіз басшылыққа алынады. 

Қылмыстық құқық бұзушы-
лықты дұрыс саралау – жеке 
адамдардың ҚР Конституциясын-
да, басқа да заңдарда көрсетіл-
ген құқықтарын, бостандықтарын 
қорғаудың кепілі. Қылмысты дұрыс 
сараламаудың сотталған адамға 
тигізетін зардабы зор. Кінәлінің 
іс-әрекетін дұрыс сараламау, оның 
мүддесіне келтірілген зор кесел. 
Іс-әрекетті дұрыс сараламау салда-
рынан адамға заңға негізделмеген 

CАРАП КИЕ

ІС-ӘРЕКЕТТІ ДҰРЫС САРАЛАУ – 
ӘДІЛ ЖАЗА КЕПІЛІ

«МӘҢГІ 
ҚҰЛАМАЙТЫН 

БӘЙТЕРЕК»
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«ДАУ МҰРАТЫ – ШЕШУ»
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-

Жомарт Тоқаев өз Жолдауында: «Дау-дамайды шешудің 
баламалық тәсілдерін де дамыту қажет. Бұл ұстаным 
мемлекеттің қатысуынсыз-ақ ымыраға келуге жол 
ашады. Дамыған елдерде мұндай институттар өзін-
өзі таныта білуде. Он жылдай уақыт бұрын  біз 
«Медиация туралы» заң қабылдадық. Бірақ қазіргі 
кезге дейін бірде-бір мемлекеттік орган оның даму 
мәселесімен айналысқан емес. Айқын мемлекеттік 
саясат байқалмайды. Бұл жағдайды реттеп, қателікті 
жөндеу керек», – деп атап көрсеткен.

Қазақстан Республикасында медиацияны ұйым дас-
тыру саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін, 
оны жүргізу қағидаттары мен рәсімін, сондай-ақ медиа-

тордың мәртебесін айқындайтын «Медиация туралы» 
заң 2011 жылғы 28 қаңтарда қабылданды.

Заңға 2020 жылы маусымда өзгерістер енгізілді.
Ол  2021 жылдың 1 шілдесінен бастап күшіне енеді. 
Ондағы рет бойынша тараптардың бірі мемлекеттік 
орган болып табылатын кезде жеке және (немесе) 
заңды тұлғалар қатысатын азаматтық, еңбек, 
отбасылық және өзге де құқық қатынастарынан 
туындайтын дауларға (дау-шарларға) медиация рәсімі 
қолданылмайды.

ҚР Азаматтық процестік кодексіне сәйкес сотта 
татуластыру рәсімдерін жүргізу кезінде судьялар 
медиатор қызметін кәсіби емес негізде жүзеге асыра 
алады.

Сонымен қоса тараптар арасында азаматтық 
немесе қылмыстық сот ісін жүргізу барысында медиация 
жүргізілген жағдайда тараптар бұл туралы сотқа не 

қылмыстық қудалау органына хабарлауға міндетті.
Азаматтық процесс шеңберінде жүргізілген медиация 

тоқтатылған жағдайда, тараптар іс жүргізуінде аза-
маттық іс жатқан сотқа тезарада:

1) дауды реттеу туралы келісімге қол қойылған 
жағдайда – аталған келісімді;

2) өзге жағдайларда – осы заңның 26-бабында 
көзделген негіздерді көрсете отырып, медиацияны 
тоқтату туралы жазбаша хабарламаны жіберуге 
міндетті.

«Дау мұраты – шешу» болса, сол дауды бейбіт 
отырып, келісіммен шешуде заң тұрғысынан жасалып 
жатқан өзгерістерді жете білуіміз қажет.

Сақыпжамал ДӘРІҚҰЛОВА,
Шалқар аудандық сотының судьясы

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

 «Қазақ тілі – халық боп жасағаннан бері жан 
дүниеміздің айнасы, өсіп-өніп түрлене беретін, 
мәңгі құламайтын бәйтерегі»,–деп Жүсіпбек Айма-
уытов айтқандай, елін-жерін сүйген әрбір азамат-
тың көкірегінде мемлекеттік тілге, ана тіліне деген 
сүйіспеншілік пен құрмет болуы керек. Тәуелсіздік 
алғалы бері елде мемлекеттік тілді дамыту, жетіл-
діру мақсатында аз жұмыс атқарылған жоқ. Қазақ 
тілінің мерейін асқақтатып, мәртебесін көтеру жо-
лындағы жұмыстарды жіпке тізгендей санамалап 
беруге де болады. 

 «Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп 
болатын нәрсенің ең қуаттысы – тіл», – дейді Ах-
мет Байтұрсынұлы. Ендеше, біз өз ана тілімізді 
көздің қарашығындай сақтап, жас ұрпақ санасына 
сіңіруіміз керек. Бұл міндетті сот саласы әу бастан 
адал атқарып келеді. Бүгінде соттардың іс қағаздары 
түгелдей дерлік мемлекеттік тілге көшуде. Ана тілін-
де өтетін сот процестерінің де үлесі артты. Мұның 
бәрін ары қарай жетілдіріп, мемлекеттік тіл аясын 
ары қарай кеңейте түсу аға буынның парызы. Сол 
міндет жолында ұйысу біздің міндет, біздің меже. 

Ақмарал НҰРЫМ,
 Ақжайық аудандық сотының 

кеңсе меңгерушісі
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ   

ТІЛГЕ ҚҰРМЕТ —
ӨЗІҢЕ ҚҰРМЕТ

Бүгін біз қазақ мәдениетінің қалыптасу про-
цесінің куәгеріміз және елімізде барлық халықтар-
дың мәдени ынтымақтастығын біріктіретін күш 
ретінде қазақ мәдениетінің дамуына ықпал ететін 
барлық қажетті жағдайлар жасалған. Азаматтардың 
қазақ тілін игеру деңгейіне қарай мемлекеттік тілді 
кезең-кезеңімен енгізу біртіндеп жүзеге асырылуда. 
Қоғамда, әсіресе, мемлекеттік қолдау мүмкіндігі 
жоғары салаларда қазақ тілінің қолданыс аясы 
едәуір кеңейіп келе жатыр.

Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының №2 со-
тында 2020 жылы қылмыстық істердің 88,8% қазақ 
тілінде қаралып, қалған қылмыстық іс орыс тілінде 
түскендіктен, орыс тілінде қаралған. Азаматтық 
істердің 64% қазақ тілінде қаралған. Азаматтық 
істердің басым көпшілігінің орыс тілінде қаралуы-
ның өзіндік себебі бар. Өйткені, олар жауапкер-
шілігі шектеулі серіктестіктен,  банктерден түскен 
арыздар бойынша қаралған істер екені байқалады, 
ал әкімшілік істер бойынша 91,7% қазақ тілінде 
қаралған.

Мемлекеттік тілді дамыту – елімізде тұрып 
жатқан әр азаматтың қасиетті борышы және негізгі 
міндеттерінің бірі. Сондықтан әрбір қазақ азаматы-
ның бойында өзінің ана тіліне деген құрмет, оның 
құдіретіне бас ию сезімін қалыптастыру арқылы 
ғана, қазақ тілінің көсегесін көгерте аламыз.

А.КУШКЕНБАЕВА,
Мұғалжар аудандық №2 сотының 

кеңсе меңгерушісі 
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

БИІК ТҰҒЫР
Мемлекеттік тілді білу – әрбір азаматтың па-

рызы, міндеті. Қазіргі таңда көптеген адамдар 
ағылшын тілін немесе басқа да тілдерді аз ғана 
уақыт аралығында меңгере алатындығын барша-
мыз білеміз. Қазақ тілін үйренгісі келген адам оны 
әлдеқашан біліп шығар еді. Халқымызда «Ештен 
кеш жақсы» деген сөз бар. «Ең бастысы, ынта болуы 
керек», деді Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев. Тілді өркендету – баршаға ортақ іс. Тіл – тек 
қарым-қатынас құралы ғана емес, ұлтымыздың биік 
тұғыры. Мемлекеттік тілге құрметпен қарай алатын 
адам өзге тілдерге де түсіністікпен, кеңдікпен қа-
райды.

Елдегі тіл саясатын орындау – әрбір мемлекеттік 
қызметшінің ғана емес, барша қазақстандықтардың 
парызы. Тілге деген құрмет – халыққа деген құрмет.

Е.ОТАНМҰРАТОВ, 
Қорғалжын аудандық сотының 

жетекші маманы
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев сот жүйесін жаңғырту мәсе-

лелері жөніндегі Кеңесте «Біз судьяларға 
деген қалыптасқан теріс көзқарасты өзгер-
туіміз керек. Фемиданың барлық қызметкері 
заңдылықтың, сатылмайтындықтың, кәсі-
биліктің үстемдік құруына қызмет етуі тиіс. 
Сонда ғана біз құқықтық мемлекет және 
әділетті қоғам  құра аламыз», – деді. 
Дәл қазір сот саласына қажетті басты қағи-

далар осы болып тұр. Сот жүйесін жетілдіре 
отырып, халық сеніміне сай жүйе құру бүгінгі 
күннің басты талабы десек те болады. 

Жалпы, сот саласында соңғы жылдары жа-
салған өзгерістердің барлығы дерлік халық пен 
сот саласының арасын жақындатуға, халықтың 
сотқа деген сенімін арттыруға бағытталған. Бірақ 
бірлі-жарым кездескен жемқорлық оқиғалары 
сала жетістігіне айтарлықтай көлеңке түсіріп 

отыр. Сондықтан сот саласын толықтай жемқор-
лықтан тазарту, судьяларды іріктеу жұмысын 
жетілдіру қажет. Өйткені сот маманы қандай да 
бір жемқорлыққа немесе әділетсіздікке барса, 
халықтың сот саласына сенімі қалмайды. Бүкіл 
қоғамда сот жүйесіне сенімсіздік қалыптасады. 
Сондықтан сот саласында кіршіксіз, жемқор-
лықтың нөлдік деңгейіндегі жүйе қалыптасуы 
тиіс. Жалпы, жемқорлықты жеңу Қазақстан үшін 
нақты белгіленген мемлекеттік саясаттың негізгі 
бағыттарының бірі. 

Сондай-ақ қоғамда сот жүйе сінің ашықтығы 
қағидатын қалыптастыру керек. Сот саласын-
дағы барлық ақпарат, қызмет халыққа қол-
жетімді, түсінікті болуы тиіс. Азаматтар мен 
ұйымдар ақпаратты заңмен тыйым салынбаған 
тәсілмен еркін алуға құқылы, ал соттар мұндай 
ақпараттарды заңға сәйкес ұсынуға міндетті. 
Соттардың жұмысы қоғамға түсінікті әрі қол-

жетімді болуы керек. Сонда халық адаспай-
ды, пара беріп, жемқорлыққа жол бермейді. 
Судья ларды іріктеу кезінде ашықтықты сақтау 
жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі факто-
ры болып саналады. Сондықтан қазіргі таңда 
судьяларды іріктеу ісін жетілдіру жұмыстары 
жүргізілуде. 

Судьялардың негізгі жұмысы – сот әділдігін 
жүзеге асыру. Конституцияның 1-бабында көз-
делгендей, мемлекетіміздің басты құндылығы 
адамдардың өмірі, денсаулығы олардың заңмен 
қорғалатын бос тандықтары мен құқықтары бо-
лып табылса, олардың осы құқықтарын қорғай-
тын маманның кіршіксіздігі аса маңызды екенін 
ұмытпауымыз керек.

Бақытжан  ТӘЖІХАНОВ, 
Алматы қаласы мамандандырылған 

ауданаралық әкімшілік сотының төрағасы

Арықбай АҒЫБАЕВ, 
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері

КЕСЕЛ

МІНСІЗ ЖҮЙЕ ҚҰРУ МАҚСАТЫМЫЗ

Аттестатын немесе дипломын 
жоғалтып алған жандар жиі әбі-

герге түсіп жатады. Ал білім туралы 
құжаттардың түпнұсқасын алудың екі 
жолы бар:

Біріншісі Еgov.kz арқылы: 
Ең алдымен порталға кіріп, іздеу жолы 

арқылы «Білім туралы құжаттардың телнұсқа-
сын алу» деген қызметті табыңыз. Қызметке он-
лайн тапсырыс беріңіз; бірінші қадамда – өзіңіз 
туралы мәліметтерді, қайта қалпына келтіретін 
құжаттың түрін таңдаңыз; оқу орны жайлы 
мәліметтерді ұсынылған нұсқалардан «қосу» 
батырмасын басу арқылы көрсетіңіз; екінші 

қадамда – ЭЦҚ арқылы өтінішке қол қойыңыз; 
қызмет нәтижесін жеке кабинетіңізден тексеріп 
отырыңыз.

Есіңізде болсын, бұл қызмет түрін элек-
тронды алу үшін сіз міндетті түрде мобильді 
азаматтар базасында тіркелген болуыңыз керек. 
Қызмет көрсету уақыты – 15  жұмыс күні.

Ал ХҚО арқылы жүзеге асыру үшін:
Ең алдымен ХҚО-ға кезекті онлайн брон-

даңыз. Бронды растау үшін ХҚО-ға 20 минутқа 
ерте келіңіз; ХҚО операторы арқылы «Білім ту-
ралы құжаттардың телнұсқасын алу» қызметіне 
өтініш қалдырыңыз. Қажетті құжаттар тізімі:

– туу туралы куәлік немесе жеке куәлік;
– өтініш беруші кәмелет жасына толмаған 

азамат болса, оның ата-анасы немесе заңды 
өкілінің құжаттары болуы шарт.

Есте ұстайтыныңыз, ХҚО-ға бармас бұрын 
білім беру орнының мекенжайын, дұрыс атауын, 
оқу орнының атауы өзгерген болса, оның жаңа 
атауын, пошта индексін біліп алыңыз. Егер білім 
беру орны жабылып қалса, сұратылған құжат-
тың телнұсқасы жергілікті мұрағатқа сұрау жі-
беру арқылы алынады.  Қызмет көрсету  – тегін. 
Қызмет көрсету мерзімі құжат тапсырған күнді 
есепке алмағанда 30 жұмыс күнін құрайды.

Амантай ЕГЕМБЕРДИЕВ, 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясы» КЕАҚ Түркістан облысы 
бойынша филиалының ресми өкілі

БІЛГЕН ЖӨН

ҚҰЖАТТЫҢ ТЕЛНҰСҚАСЫН ҚАЛАЙ АЛАМЫЗ?

жаза тағайындалып қана қоймайды, 
ол оның тағдырына байланысты 
көптеген зардаптарға әкеліп соға-
ды. Мысалы: қылмыстық құқық 
бұзушылықты дұрыс сараламаған 
жағдайда, оған көп немесе аз жаза 
тағайындалуы мүмкін. Қылмыс-
тық құқық бұзушылықты дұрыс 
сараламау оған белгіленген түзеу 
колониясының түріне де, сондай-ақ 
кінәліні мерзімінен бұрын шартты 
жазамен босату немесе босатпауға 
да әсер етеді. Қылмыстық құқық 
бұзушылықты дұрыс саралаудың 
маңызы ерекше. Бұл мәселеге ҚР 
Жоғарғы Сотының нормативтік 
көптеген қаулылары арналған. 

Қылмыстық құқықтың топ-
тық объектісін заң шығарушы 
қылмыстық заң қорғайтын нақты 
қоғамдық қатынастардың ішінен 
жеке бөліп алу арқылы анықтайды. 
Қоғамдық қатынастардың кейбір 
салаларының маңызының артуы, 
сөз жоқ, оның қылмыстық құқық 
нормалары арқылы қорғалуын да 
күшейтеді.
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ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

«KAIROS» ЖК, Алматы қаласы, Жібек жолы 
даңғылы, 55, Пушкин көшесімен қиылысы, «Алма» СО, 
4 қабат, ресепшн, тел.: 271-49-39, 8707 705-92-22. 
E-maіl: kaldybayeva@maіl.ru. Барлық хабарландыру-
ды What’s app бойынша қабылдаймыз.

ЖК «Қандыбаева», Газеттерге, журнал-
дарға және сайттарға хабарландыру қабылдау 
агенттігі: 8(727)327 30 92, тел/факс: 273 47 98,  
8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73

www.gazetyіsaіty.kz, e-maіl: vsegazety@maіl.ru
Алматы қ., Абылай хан даң., 60, Мақатаев көш.

қиылысы, 208 кеңсе. 

Арлан-консалтинг ЖШС, Семей қ., К.Мұхамет-
ханов көшесі, 23 «А»,104-бөлме. 

Тел.: 8 (705) 798-58-18, 8(708)4672701 

«GoldKapital» ЖК Нұр-Сұлтан қаласы Абай кө-
шесі, 78, 105-кеңсе.Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, 

факс: 

8 (747) 428-26-10 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

zanreklama.kz

МҰРАГЕРЛІК

ТАРАТУ ӘРТҮРЛІ

ҚОЛАЙЛЫ, ТЕЗ әрі АРЗАН

«ЗАҢ ГАЗЕТІ» ЖӘНЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА» БАСЫЛЫМДАРЫНА 

хабарламаларды енді біздің zanreklama.kz 
сайтымыз арқылы беруге болады. Қазақстанның 

кез келген түкпірінен, құжаттар саны өте аз. 
Барлық сұрақтар бойынша: 

87089299874 (Аян) 

ДҮҢГІРШЕКТЕРДЕ САТЫЛЫМДА

«Заң газеті» және «Юридическая газета» 
басылымдары енді «Караван-Престің» Алматы 
қаласындағы 64 дүңгіршегінде сатылымда 
болады. Дүңгіршектердің мекенжайларын 
ғаламтордан табуға болады. 

Құлаққағыс!

ХАБАРЛАНДЫРУ БЕРУДІҢ ТӨТЕ ЖОЛЫ
 «ЗАҢ» Медиа-корпора циясының 
жарнама бөлiмiне хабарласыңыз 

немесе zanreklama@mail.ru 
электронды поштасына жолдаңыз.

ТЕЛЕФОН: 292 29 27, 8 747 200 22 58, 
87474282610 Райымбек.

ЖК «TRade and service», 
Алматы қ., ш/а Жетісу-3, 55/133.

ЖК «Gold Capital» Нұр-Сұлтан қ., Абай 
көше сі, 78, 105-кеңсе. Тел.: 8 (7172) 52-02-11, 

8(702)839-90-86.

«Грация» ЖШС, Атырау қаласы, Махамбетов 
көшесі, 107-а, 2-бөлме, тел.: 32-14-29, 30-65-24,  
8701 920 4538.

«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., Е. Әуелбеков 
көшесі, 129. Тел.: 8 (7162) 25-77-17, 8(747)8097074.

«Версия-Пресс» ЖШС, Павлодар қ., Естай 
көшесі 40. Тел.: 8 (7182) 32-47-67, 32-49-04

«Айди» ЖШС, Қарағанды қ., Жамбыл кө шесі, 
11. Тел.: 8 (7112) 42-00-71.

Қалиасқаров Нұрлан Нұрғисынұлы ЖК, Пе-
тропавл қ., К.Сүтішов көшесі, 58, 30-бөлме, 3-қабат. 
Тел.: 8 (7152) 46-02-57, ұялы тел.: 8 (777) 572-29-91, 
8 (701) 315-54-59.

ЖК «Бакирова Г.», 
Шымкент қ., Желтоқсан көшесі, 18. Әділет Де-

партаметінің жанында. Тел.: 8 705 714 58 77.

Михеева Ольга Станиславовна ЖК, Қос-
танай қ., Гоголь көшесі, 110, ВП 67 (Чехов- Гоголь 
көш. қиылысы), Тел.: 8-714-2-50-97-07, ұялы тел.: 
8-7758847211, 8-7053506918. 

«Озат-1» ЖШС, Ақтөбе қ., Алтынсарин көше сі 
31. Тел.: 8 (7132) 40-41-05, ұялы тел.: 87774348344 
және Ақтау қаласы.

ЖК «SAPA KZ» Атырау қаласы, ұялы тел.: 
87781063779, e-maіl:zan-at@maіl.ru. 

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА), ди-
ректоры Кривилова Татьяна Ивановна. Шымкент қ., 
Г.Иляев көшесі, 47 (Шаймер денов к. бұрышы) RBK 
банктің жанында, Тел.: 8 (7252) 53-40-48. WhatsApp : 
+7-705-705-31-31. E-maіl: nazar.reklama@gmaіl.com

«Юридическая фирма «Консультант» ЖШС 
Орал қ., Л.Толстой көшесі, 28. Тел.: 8 (7112) 50-88-05.

«Реклама» ЖШС, Орал қ., Достық-Дружба 
даңғылы, 182. Тел.: 8 (7112) 50-47-34.

ЖК «Сагидоллина Б.», 1 Теміржол вокзалы, 
 Р.Зорге көшесі 8, «Лина» шаштаразы. ardawka_94@
maіl.ru, Тел: 87058762218.

«Компания Жете» ЖШС, Талдықорған қ., ш/а, 
Молодежный 3-үй, 1-п. Тел.: 8(7282) 24-29-66, 
87058147221.

ЖК Гавриленко И.И., Қостанай қ.,пр. әл-Фара-
би 119-үй, 407-А бөлме. Тел/факс: 8 (7142) 53-63-21.

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н.Қызыл-
орда қ., Әйтеке би көшесі, 27. Тел.: 26-45-89,  
ұялы тел: 8 (777)402-28-28; 8 (700) 332-24-78

ЖК Тажибаева, Тараз қаласы, Қойкелді кө-
шесі 158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 87017268772, 
87054422939.

ЖК Новоселова Лилия, Петропавл қаласы, 
Қазақстан Конституциясы көшесі, 28-үй, 1-қабат. 
Тел.: (87152) 46-74-77, 8-777-228-64-13.

ЖК «Reklam Servise», Тараз қаласы, Төле би 
көшесі, 73 (ауладан кіру). Тел.: 8(7262)502222, ұялы 
тел: 87019457336 Татьяна.

ЖК «Выдай», Өскемен қаласы, 60. Тел.: 8(7232) 
578414, ұялы тел.: 87772256506.

Нұр-Сұлтан қаласында газеттерді «Алты Алаш» сауда 
нүктелерінен таба аласыз. Тел.: 87015728847.

БАНКРОТТЫҚ

3. «Қарақұм–2016» АӨК (БСН 050240016725) өзінің таратылатыны тура-
лы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 (екі) ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қызылорда 
облысы, Арал ауданы, Қарақұм ауылдық округі, Абай ауылы.

4. «Шапағат-Қолдау» қоғамдық қоры, БСН 101240000436 (Маңғыстау 
облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе ауылы, индекс 130400) өзінің тара-
тылатыны туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжайда қабылданады: Маңғыстау 
облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе селосы, Базарлы ауылы, 312-үй. Тел.: 
87760074499.

5. «Barakat TM» ЖШС, БСН 180940014803, өзінің жойылғандығы туралы 
хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан, Ақтөбе облысы,  
Қандыағаш қаласы, «Достық» шағынауданы, 24-ғимарат, 49-пәтер, индексі 
030700.

13. «Нұрлы-Куат» ауылшаруашылығы өндірістік кооперативі, БСН 
180340010924, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына ме-
кенжайда қабылданады: Қазақстан, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, 
Масақ ауылдық округі, Нұрлы ауылы, Т.Бокин көшесі, 5-үй, индекс 040449.

Тел.: 8771 442 2575.  

14. «Агро-бизнес» ауылшаруашылығы өндірістік кооперативі» ӨК-і (БСН 
170140029074) өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 (екі) ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би 
кенті, Жанқожа батыр көшесі, 133/2 үй. 

15. «Көк Тонды ата» ауылшаруашылығы өндірістік кооперативі, БСН 
200340001733, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Қазақстан, Түркістан облысы, Кентау қаласы, 
Иассы ауылдық округі, Еңбекші Диқан ауылы, Шобанақ көшесі, 70-үй, 
пошта индексі 161200. 

8. Нұр-Сұлтан қаласының МАЭС сотында «Қасиет Инвест» ЖШС-ның, 
БСН 021040002091, банкроттыгы туралы іс қозғалды.

12. Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының (МАЭС) 
№7527-21-3-1/1381 іс бойынша 2021 жылғы 11 ақпандағы ұйғарымымен 
«CIDER HOUSE» ЖШС-на (БСН 140340026705) қатысты борышкерді 
банкрот деп тану туралы іс қозғалды. Барлық сұрақтар бойынша мына те-
лефонға хабарласу қажет:  87076022227.

16. «Диджитал Финанс Интернешнл Казахстан» ЖШС, БСН 171040031045, 
«VIP servis (сервис) Company» ЖШС-не, БСН 070340000667, қосылу ар қылы 
өзінің қайта құрылуы туралы хабарлайды. Шағымдар келесі мекенжай бо-
йынша қабылданады: Алматы қаласы, Володарский көшесі, 40-үй, 136-пәтер.

Қазақстан Республикасы Судьялар одағының Орталық кеңесі және 
жергілікті  соттардағы  филиалдары  Қарағанды облыстық сотының 
төрағасы Нұрсерік  Кәрімұлы Шәріповке

әкесі Кәрім ШӘРІПҰЛЫНЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады

Алматы қалалық сотының басшылығы, Соттар әкімшісі мен Судьялар 
одағының Алматы қалалық филиалы Қарағанды облыстық сотының 
төрағасы Шәріпов Нұрсерік Кәрімұлына және оның жақындары мен 
туыстарына 

Кәрім ШӘРІПҰЛЫНЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

Солтүстік Қазақстан облысы сот жүйесінің судьялары мен ардагерлері 
Қарағанды облыстық сотының төрағасы Нұрсерік Кәрімұлы Шәріповке 

әкесі Кәрім ШӘРІПҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады

Шымкент қаласы соттарының ұжымы мен қалалық Судьялар қоғам-
дас тығы Қарағанды облыстық сотының төрағасы Нұрсерік Кәрімұлы 
Шәріповке 

әкесі КӘРІМНІҢ
өмірден өтуіне байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. 

«Заң» Медиа-корпорациясы» ЖШС-ның ұжымы Қарағанды облыстық 
сотының төрағасы Нұрсерік Кәрімұлы Шәріповке 

әкесі Кәрім ШӘРІПҰЛЫНЫҢ
өмірден өтуіне байланысты қайғысына ортақтасып, марқұмның отба-
сына, ағайын-туыстарына және әріптестеріне қайғырып көңіл айтады.

10. 07.12.2020 ж. қайтыс болған Керимбекова Кулимпатшаның мүлкіне 
мұралық іс ашылды. Мұрагерлерге Түркістан қаласы, Төреқұлов көшесі, 
58-үй мекенжайында орналасқан нотариус Алиханова Фаридаға хабарласу 
қажет. Тел.: 87054368312. 

11. 2020 жылдың 27 тамызында қайтыс болған Амиркулов Серик Набие-
вичтің, 10.03.1957 ж.т., атынан мүлкіне мұралық іс ашылды. Осыған байла-
нысты мұрагерлердің төмендегі мекенжайда орналасқан нотариус Уайсова 
Айгуль Ерболатовнаға хабарласулары сұралады: Атырау қаласы, Сәтпаев 
көшесі, 19А үй, 1-қабат. Жұмыс тел.: 30-62-55..

17. «Машина жасаушылар салалық кәсіптік одағы» қоғамдық бірлестігінің филиал-
дары: 1) Қазақстан Республикасы машина жасау қызметкерлері кәсіподағының «Ман-
кентсельмаш» акционерлiк қоғамының кәсiподақ комитетi филиалы, 2) «Қазақстан 
Республикасы машина жасау қызметкерлерінің кәсіподағы» қоғамдық бірлестігінің 
«Запчасть» акционерлік қоғамының кәсіподақ ұйымы» филиалы (БСН 960841003146), 
3) «Қазақстан құбыр зауыты» ЖШС кәсіподақ ұйымы – «Машина жасаушылар салалық 
кәсіптік одағы» қоғамдық бірлестігінің филиалы (БСН 151041002073), 4) ҚР машина 
жасау қызметкерлері кәсіподағының филиалы «Карлада» АТАҚ бастауыш кәсіподақ 
ұйымы, 5) «Қазақстан Республикасы машина жасау қызметкерлерінің кәсіподағы» 
қоғамдық бірлестігінің «Коммунмаш» ашық акционерлік қоғамы қызметкерлері 
кәсіподағының бастауыш кәсіподақ ұйымы филиалы, 6) «Карданвал» АҚ бастауыш 
кәсiподақ ұйымы филиалы, 7) КР Машина жасау кызметкерлерiнiн кәсiптiк одақ КБ 
«Эксковатор» АҚ КБ ұйым филиалы туралы ережелердің жоғалған түпнұсқалары 
жарамсыз деп саналсын.

Қоғамымызда жыныстық зор-
лық-зомбылықтың құрбаны-

на айналған әйелдер мен кәмелетке 
толмағандар туралы жантүршігерлік 
хабарлардың қатары азаяр емес. 
Алдағы уақытта осындай қылмыс-
тарды тергеуші әйелдер тергейтін бо-
лады. Бұл туралы ҚР Ішкі істер ми-
нистрі ЕрланТұрғымбаев мәлімдеді. 

Еліміздің бас полицейі жыныстық 
сипаттағы қылмыстарды тергеумен ай-
налысатын тергеушілердің мамандануын 
қамтамасыз етуді және әйел қызметкер-
лерді жыныстық қылмыс құрбандарымен 
жұмыс істеуге дайындауды және оқытуды 
тапсырды.

– Бұл бағытқа жауапты ретінде тәжіри-
белі қызметкерлерді бекіту, зорлық-зом-
былық құрбандарын қорғау жөніндегі 
бағдарламаны кеңінен қолдану және дер-
бес деректердің құпиялылығын мүлтіксіз 
сақтау қажет, – деді ЕрланТұрғымбаев 
кеңейтілген алқа отырысында сөйлеген 
сөзінде.

Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, 
Қазақстанда 2020 жылы «Кәмелетке тол-
мағандарды зорлау» бабы бойынша 199 
қылмыс тіркелген. Бұлардың ішінде 128 
оқиғада азғындардан жас сәбилер зардап 
шексе, алған жарақаттардың салдарынан 
бір бала жарық дүниемен қоштасқан. 

Бесіктен белі шықпаған өрендердің тағ-
дырын тәлкек етуші педофилдер үшін жа-
уапкершіліктің күшейтілгенін айта кеткен 
жөн. Мемлекет басшысы 2019 жылдың 1 
қыркүйегіндегі Қазақстан халқына арнаған 

Жолдауында кәмелетке толмағандарға 
қатысты жыныстық қылмыстар үшін жа-
заны қатаңдатуды тапсырған болатын. Осы 
орайда ІІМ тарапынан кейбір заңнамалық 
актілерге тиісті өзгерістер әзірленіп, Пар-
ламенттің қарауына енгізілді. 2020 жылдың 
11 қаңтарынан бастап бұл өзгерістер заңды 
күшіне енді.Осылайша, балаларға қарсы 
жасалатын жыныстық сипаттағы қылмыс-
тың барлық түрлеріне жауапкершілік қа-
таңдатылып, санкциялар күшейтілді.

Мәселен, Қылмыстық кодекстің 120-
бабы зорлау қылмысы бойынша айтар 
болсақ, қылмыстық топ құрамында әрекет 
жасағаны үшін жазаның төменгі шегі – 15 
жылдан 17 жылға дейін бас бостандығынан 
айыруға көбейтілді. Ата-анасының, өгей 
әкесінің, педагогтің осындай қылмысқа 
барғаны үшін санкция – 17 жылдан 20 
жылға дейін ұлғайтылды. Бұрын бұл санк-
ция 12 жылдан 17 жылға дейін болды. 
Мұндай өзгерістер ҚК 121, 122, 123, 124, 
134, 144, 312-баптарына да енгізілді.

Құқықтық жауапкершіліктің күшейтілуі 
кәмелетке толмағандарға қатысты жасала-
тын зорлық-зомбылық әрекеттері мен қыл-
мыстарды ауыздықтайды деген үміт бар.

2021 жыл – Құқық бұзушылықтардың 
алдын алу және «Жұртқа жақын поли-
ция» қағидатын қамтамасыз ету жылы 
деп жария лануы да қазақстандық поли-
цияның жұмысын жандандырып, елдегі 
қауіпсіздікті тиісті деңгейде қамтамасыз 
етеріне сенім мол.  

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

Мемлекеттік қызметке келгеніне 
небәрі төрт айға жуық уақыт болған 
бас дәрігер мұндай шешімді өз ер-
кімен қабылдаған. Айтуынша, бұған 
26 қаңтарда Президент Қасым- Жомарт 
Тоқаевтың шенеуніктер мінетін қыз-
меттік көлік санын азайту жөнінде 
берген тапсырмасы түрткі болған. 

– «Ақтөбе – адалдық алаңы» жо-
балық кеңсесіне хабарласып, өз 
шешімімді айттым. Қызметтік көлікке 
бюджеттен қаншама қаржы жұмсала-
ды. Жанар-жағармайы, жүргізушінің 
айлығы да бар. Менің ойымша, қазіргі 
індет жағдайында, халыққа қиын кез-
де қызметтік көлікке мініп шалқайып 
жүрудің қажеті жоқ. Сол себепті 2018 
жылы шыққан жаңа қызметтік көлі-
гімді қарттар үйіне тапсырып отыр-
мын. Өйткені ол менен гөрі қарттарға 
керек. Жасы 60-тан асқан адамдарға 
уақытылы жедел жәрдем көрсетіп, 
емханаға апару керек, – дейді Рүстем 
Исаев. 

Темір тұлпарын қарттарға тарту 
еткен бас дәрігер енді жұмысқа жаяу 
бармақ. 

– Жұмыс ор-
н ы м  м е н  ү й 
ара сы жақын. 
Күнде таңертең 
жаяу келіп, үйге 
жаяу барамын. 
Таза ауа пай да-
лы. Қажет бол-
ған жағдайда, 
жеке көлігіммен 
жү ремін, – дей ді. 

А қ т ө бе  о б -
лыс тық қарттар 
мен мүгедектер үйі директорының ем-
деу ісі жөніндегі меңгерушісі Гүлмира 
Нұртазина мұндай көліктің қария-
ларға аса қажет екенін айтады. 

– Жеңіл көлік бізге қатты қажет. 
Өйткені қарияларды емделуге, диаг-
ностикаға және мүгедектікті рәсімдеу 
үшін ауруханаға жиі апаруға тура ке-
леді. Қарттар үйінде үлкен жедел жәр-
дем көлігі бар. Алайда, оған мініп-тү-
су егде жастағы адамдар үшін қиын. 
Бізге жеңіл автокөлік бергеніне өте 
қуаныштымыз. Қариялардың атынан 
алғыс айтамын. 

БӘРЕКЕЛДІ

БАСШЫ 
КӨЛІКТЕН 

БАС ТАРТТЫ

ОҢ ҚАДАМ

Жыныстық зорлық-зомбылықты 
тергеу әйелдерге жүктеледі

Ақтөбе облыстық Денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы Рүстем 

Исаев қызметтік көліктен бас тартты. Ол 
өзі мініп жүрген су жаңа шетелдік Toyota 
Camry 50 көлігін қарттар үйіне берді. 

Бүгінде өңірде 4200-ден астам мем-
лекеттік қызметші бар. Ақтөбе об-
лыстық мемлекеттік қызмет істері 
департаментінің мәліметінше, оның 
24-і басқарма басшысы болса, 33-і 
департамент басшысы. Яғни, соншама 
қызметтік көлік бар деген сөз. Әзірге 
алғашқы болып халық игілігі үшін 
шетелдік тұлпарын тарту еткен бас 
дәрігердің игі ісін кімнің жалғайтын-
дығы белгісіз. 

Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА 
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ
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(Жалғасы бар)

ШЫТЫРМАН
Күн сәулесі терезенің жақтауынан бері 

өтіп, сұр түсті ауыр матаның арасынан қым-
сына сығалаған сәтте көзін ашты. Балконда 
шылымын тұтатып тұрып айналаға көз сал-
ды, күз өтпей қырбық қар қонып үлгерген 
шағын қала әр-әр жерден түтіндеп жатқан-
дай. Енді осыдан мамыр туғанша тоң-торыс 
мелшиген биік-биік үйлер мен «бір күні біз 
де сүрілерміз-ау» деп өзінен-өзі еңкіш тар-
тып, бүгежектеген тоқал тамдарды көкшіл 
мұнар көлегейлеп тұрарын ойлағанда ақбас 
шыңды, асқақ біткен тауына тартып кеткісі 
келер еді. Үйлері «лего» бөлшектеріндей бо-
лып жан-жаққа бытырай шашылып түскен 
сол қаланы сүйетіні өз алдына, сол таудың 
бауырындағы шағынаудандардың бірінде 
тұратын қимасы да өзіне қарай тарта береді. 
Өзіне мәлім құпиясын ішіне бүккен жігіт 
ағасы өз өмірінде болар бір жақсылықтың 
жақын екенін сезетіндей.

Жұмыс орнына келіп поштасына түскен 
ұсынысхатты оқып, ойы онға бөлінді. Ком-
мерциялық құрылымдармен ауыз жаласып, 
тендерден жеңіп шығуына «жәрдемде-
сетін» топ көптен бері мұны айналшықтай 
бастаған. Бұл ұсынысқа елп ете түспеген, 
бірақ іштей алаң. Өткен жолы белгісіз көлік 
мұның көлігіне қарсы келіп соқтығысып, бір 
құдіреттің күшімен қара тырнағына сызат 
түспей дін аман қалғанда да дабыра қылмай 
жылы жауып қоя салғаны, бәлелі жерге ба-
сын тығудан сақтанғаны еді. Өйткені, жолы-
на кесе-көлденең тап болған кедергілердің 
де қайдан келіп жатқанын іші шамалаған. 
Әйтеуір, басы аман ғой. Пайда түсетін жерді 
алыстан болжайтын әккі таныстар ертеңге 
маңызды кездесу белгілепті, оларға бұл 
жолы да алдырмауға айласы жетер ме екен. 
Отбасылық достарымен ресторанда отырған 
кезде де мұның ойынан ертеңгі болатын 
кездесу шықпады.

*** 
Қанатынан дүниенің желі есіп, кеңістік-

те еркін қалқыған ұшақ әуежайға қонғанда 
алып күн қызара батып бара жатқан. Екі 
сағат бұрын естіген хабары бір сәтте бойын 
тоңазытып, көзі бұлаудай болып ісіп, тілер-
сегі дірілдеп әбіржіп кеткен әйел ауруханада 
күйеуінің жансыз денесін көрген сәтте жүзі 
топырақ түске еніп, құлап бара жатты.

– Зара Максимовна, оқиға сіз басқа қа-
лаға ұшып кеткен күні болыпты.

– Иә, есіме түссе өзімді қоярға жер тап-
паймын. Сол күні ешқайда кетпеуім керек пе 
еді… Неге ғана қасында болмадым… Неге? 
Әйел басын төмен салған күйі маңдайын 
ұрғылай берді.

– Соңғы кездері көңіл-күйі қалай еді? 
Марқұмның мінез-құлқында өзгеріс бай-
қалмады ма? 

– Бәрі әдеттегідей болатын. Күйеуім 
жұмыстан шыққан соң ресторанға бардық. 
Отбасылық достарымызбен отырып кешкі 
ас іштік, ол мені әуежайға шығарып салмақ 
болды. Бірақ, өзі аздап ішкендіктен мені 
әуежайға жеткізуді жүргізушіге тапсырды.

– Ол кісі мас болып қалды ма?
– Жоқ, көп ішпеді, жұмыстан кейін шар-

шағанын басқысы келген.
– Ол жаққа не шаруамен бардыңыз?
– Ертеңгі күні бизнеске қатысты бір 

мәселені шешуге тиіс едім.
– Күйеуіңіздің қайтыс болғанын сонда 

жүргенде естідіңіз бе?
– Иә, таңертең сағат ондар шамасында 

полициядан хабарласты.
– Марқұмның ұлы бар екен, оқиға бол-

ған күні қайда болды?
– Ол кішкентай кезінен әжесінің қолын-

да тұрады.
– Күйеуіңіз жүрегім ауырады деп 

шағымданатын ба еді?
– Жоқ. Ол денсаулығын күтетін, спорт-

пен айналысатын адам.
– Сол күні марқұмды жүйкелететіндей 

не күйзелткендей жағдай болған-болмаға-
нын есіңізге түсіріп көріңізші.

– Ол кісі жұмыстағы жағдайды айта бер-
мейді. Әйел сөмкесінен тағы бір жаңа сулық 
алып көзін сүртті.

– Отбасы болғасын кейде шыны-аяқ 
сылдырлайтыны бар, сол күні жанжалдас-
қан жоқ па едіңіздер?

– Ол күні біз екеуміз де күнұзақ жұмыс-
та болдық, ресторанға жұмыстан шығып 
келдік, екі сағаттан соң әуежайға кеткенімді 
айттым. Оның үстіне жанжалдасатындай 
себеп жоқ.

– Жарайды, айналасында ол кісіні ұнат-
пайтын, жауығып жүрген адамдары болуы 
мүмкін бе?

– Ол жағын білмедім.
– Күйеуіңіз көп қан жоғалтқан. Оған сіл-

тенген өткір затты таптық. Ол сіздің ас үй-
дегі пышақ болып шықты және ол пышақты 
әбден тазалап жуып қойыпты.

– Сұмдық ай… Екі қолымен бетін басқан 
әйелдің иықтары селкілдеп кетті.

***
«Жедел жәрдем» келіп жеткенде марқұм 

үйде жалғыз болған. Оны орынбасары 
айтты.

– Сол күні бір жақсы фильм көріп, ұй-
қыға жай жатып едім. Көбіне ұйықтарда 
телефонымды сөндіріп тастайтыным бар, 
бірақ, сол күні өшіруді ұмытыппын. Түн 
ортасында телефоныма хабарлама келіп 
түскенде оянып кеттім. Сайын Сапарович 
екен. Ол кісі өмірі түн ішінде хабарлама 
жібермейтін. «Жедел жәрдем. Тез!» деп қана 

жазылыпты. Не жағдай екенін білейін деп 
телефон шалғанымда ешкім көтермеді. Сол 
бойда бригаданы тік тұрғыздым.

– «Жедел жәрдем» жеткенде тірі ма еді?
– Біраз қан жоғалтқан. Тездетіп ауру-

ханаға жеткізіп операцияға дайындадық. 
Бірақ, болмады ғой… Қандай азамат еді! 
Өмірге құштар болатын. Басшымын деп кер-
гімей, әрқайсысымыздың жағдайымызды 
сұрап, онша-мұнша еркелігімізді де көтере 
білетін. Еһ…

***
Тергеуші бұл іске көптен байқалмаған 

ынтамен кірісті. Сұрақ көп еді. Таңба, саусақ 
ізі алынып, қанның контурының көшірмесі 
жасалып, мүрдедегі қанның қалай жұққаны 
анықтауға жіберілді. Алдымен марқұмның 
өзіне-өзі қол жұмсағаны негізгі дерек ретін-
де қаралды. 105-баптың 1-бөлімі бойынша 
марқұмды осыған жеткізген адамды табуы 
тиіс болатын. Сол күні марқұм 19:00 ша-
масында ресторанға барған. 2 сағаттан соң 
әйелі әуежайға кетеді. Ер адамның өзі түнгі 
23:00-ге дейін ресторанда болғанын доста-
ры да, ресторан әкімшілігі де растап отыр. 
Ол жерде аздап қызу болғанымен ешкіммен 
сөзге келмеген, үйге жүргізушісі жеткізіп 
тастаған.

Үйге келген тергеуші ауладағы бейне-
камераның бірнешеу екенін байқады. Шлаг-
баум қойылған, подьезде консьерж де 
бар. Шашын ақ сұрға боятқан алпысты 
алқымдаған әйел «осы тұрғын үйдің бәріне 
өзім қожамын» дегендей аяғын талтайтып 
тұр, өзі сөзшең көрінеді.

– Оқиға болған күні менің кезекшілігім 
болатын, ұмытпасам түнгі 23:05-те еденді 
бір сүртіп алып, төсегімді ыңғайлап жатқа-
ным сол еді, есік тарс жабылды. Қарасам, 
біздің 3-қабатта тұратын тұрғын екен.

– Онымен біреу еріп келмеді ме?
– Жоқ, жалғыз болды.
– Ал, түн ішінде, айталық, 23:30-дан 

түнгі 2-лер шамасында бөтен адам кірді ме?
– Сол күні теледидар қараумен болдым. 

Сағат түнгі 2-ден кете көзім ілінді. Кірген- 
шыққан басқа ешкімді байқамадым. 

– Ол кісі әдетте үйіне жай оралатын ба 
еді?

– Жоқ, тәртіппен жүретін адам, таңер-
тең ерте жұмысқа кетеді, кеште кешікпей 
үйіне оралады. Меніңше, ол отбасын жақсы 
көреді. Қашан көрсең де әйелі екеуі жұбын 
жазбай жүреді. Сондай мәдениетті, жара-
сымды.

– Ұлын көрдіңіз бе?
– Жоқ, бір ұлы бар деп естігем, бірақ, 

көргем жоқ.
– Сол күні оқыс шыққан дыбысты не 

шуды мүлдем естімедіңіз бе?
– Маған шу естілмейді.
Аулада бейнебақылау үшеу болатын, 

бірақ, олардың көзалдау үшін тұрғаны 
мәлім болды. Оқиға болған күннің ертеңін-
де марқұмның әйелі тергеушіге күйеуінің ка-
бинетіндегі кейбір коллекциялық заттардың 
ішінен фарфордан жасалған қымбат стату-
етка мен жұдырыққа сыйып кететін пілдің 
мүсіні жоғалып кеткенін айтты. Фарфордан 
жасалған кішкентай құс, ескі монеталар, өт-
кен замандағы орден, медальдарды арнайы 
қорапшаға салмауына қарағанда марқұмның 
өзі оны сәндік үшін жинап қоятын секілді. 
Қаланың екінші шетіндегі антиквариат 
сататын дүкеннен Үндістаннан әкелінген 
кішкентай пілдің мүсіні табылғанда жіптің 
бір ұшын ұстағандай болған. Көзілдірігінің 
қалыңдығы бір сантиметрге жуықтайтын 
кәрі кісі өзінің ескілеу сарғыш дәптеріне 
үңіліп, тергеушіге бұл пілді осыдан көп 
жыл бұрын әлдебір славян адамнан сатып 
алғанын айтты. «Фарфор статуетка мен 
кішкентай мүсін үшін қолын қанға бояу 
мүмкін емес, бұл назар аударту, шатыстыру 
үшін жасалуы мүмкін» деп ойлады тергеу-
ші бір сәт. Куәгерлерден жауап алу кезінде 
клиникалық орталық басшысының осыдан 
төрт ай бұрын ежелгі танысынан үлкен 
сомада қарыз алғаны белгілі болды. Бірақ, 
марқұмның әйелі одан мүлдем хабарсыз 
болып шықты. Бизнесмен әйелден жауап 
алынды.

– Марқұмның сізден қарыз алғаны рас 
па?

– Алды. Бірақ, қайтарды.
– Қанша қарыз еді?
– Жиырма миллион теңгедей болатын.
– Осыдан бір ай бұрын өзіңіздің сенімді 

адамыңыз арқылы «егер тез арада қарыз 
қайтарылмаса, арты жақсы болмайды, сотта 
жолығамыз» деп айтқаныңыз рас па?

– Ондай әңгіме болған емес! Ол кісіні 
білеміз, сыйлаймыз, қажет болса тағы да 
біраз уақыт күте тұратын едім.

– Марқұм не мақсатқа деп қарыз сұраған 
еді?

– Ол жағын білмедім.

***
Орталық басшысының аяқ астынан қай-

тыс болғаны оны танитындар үшін тым то-
сын жағдай еді. Елуге де толмаған, спортпен 
айналысатын ер азаматтың өлімін біреулер 
тынымсыз қызметімен байланыстырды, 
біреулер мүшел жастың қатері шығар деп 
жорамалдады. Тергеуші оның орынбасарын 
екінші қайтара мұқият тыңдап отыр.

– Бірге жұмыс істегендеріңізге қанша 
уақыт?

– Бастықты он сегіз жылдан бері білемін.
– Ол кісіні ұнатпайтындар бар ма еді?
– Енді жұмыс болғасын әртүрлі көзқа-

растар болады, пікір қайшылығы дегендей… 
Ең бастысы – ол әділетті адам еді. Өзінің қа-
рамағындағыларға дұрыс қарай тын. Біреу-
мен жауласып жүр дегенді естімеппін. Тек…

– Айта беріңіз.
– Біреулер оның өлімін тендермен, ақ-

шамен байланыстырады. Бірақ, мен олай 
ойламаймын, ол кісі заңсыздықтан аулақ 
жүретін адам. Сайын Сапарович құжат пен 
ақшаға келгенде өте мұқият.

– Мұндай әңгімені кім шығаруы мүмкін, 
қалай ойлайсыз?

– Қалай десем екен… Бақталастары 
болуы мүмкін.

– Мысалы, кім?
Орынбасар өз болжамын айтты. Осының 

алдында ғана мемлекеттік медициналық ме-
кемелерге құрал-жабдықтар мен химиялық 
реагенттер тасымалын 30-70 пайыз қымбат 
көрсетіп, ел бюджетіне залал келтірген бас-
шылардың үстінен іс қозғалған болатын. 
Бұлардың кейбіреуін марқұм болған клини-
ка басшысы да, тіпті орынбасары да тани-
тын болып шықты. Жебір заманның қулығы 
мен сұмдығын сауып жүріп, бұйырғанын 
да, бұйырмағанын да ақшаның күшімен өң-
геріп кетіп жүргендер клиника басшысына 
көбірек пайда табатын жолдар ұсынған. Ал, 
ол бұл ұсынысқа келіспеген.

– Мұны сізге өзі айтты ма?
– Ия, бірде ойға батып отырып, оңашада 

сыр ғып айтқан.
Орынбасар бұдан әрі осыдан екі-үш ай 

бұрын белгісіз көліктің орталық басшы-
сының көлігіне қарсы келіп соқтығысып, 
бастықтың одан аман қалғанын баяндады, 
бірақ, бұл туралы еш жерде тіркелмеген. 
Одан басқа да жағдайлар жүйкесін жұқарт-
ты ма, соңғы кезде марқұм ішімдікке үйір 
бола бастаған.

*** 
Тергеуші еріншектердің қатарынан 

емес-ті, дамылсыз ізденісте болған сайын 
клиника басшысының өліміне қатысты 
ашылған іс парақтары қалыңдай түскен. 
Әдеттегідей жұмысқа көміліп отырған 
кезінде өзінің қабылдауына шақырған бас-
тығы тергеушіден орталық басшысының 
өліміне қатысты істі жабуды талап етті.

– Қалайша? Не үшін? Олай болмайды!
– Сіз бұйрықты түсінбей тұрсыз ба?
– Сіз жұмыс енді жақсы жүре бастағанда 

тоқтат деп тұрсыз ғой. Қалайша? Мен түсін-
бей тұрмын. Тергеушінің ашудан қабағы 
қызара түскен.

– Тергеу созылып кетті, бәрібір нәтиже 
бермеуі мүмкін.

– Тыңдаңызшы, егер қылмыстық іс 
қоз ғалса оны жабу ешкімге де тиімді емес. 
Қанша жұмыс аяқсыз қалады… Сегіз ай 
бойы құр сандалған болып шықпаймын ба?

– Жоқ, бұл іс жабылады. Басқа тапсырма 

беріледі. Бара беріңіз.
– Сіз… Мені тыңдаңызшы…
– Бара беріңіз!
Мойнында он бес жыл бойы төлейтін не-

сиесі бар тергеуші бастығына қарсы ештеңе 
айта алмады. Басы салбырап, көңілі пәсейіп 
шыққан күйі қылмыскердің тасада қалғанын 
және ықпалды біреу екенін түсінгендей 
болды. Істі тергей бастағаннан кедергіге тап 
болғанын қалай аңғармаған? Бастапқыда 
куәгерлер марқұмның өліміне қатысты өз 
көрген-білгендерін айтып еркінше жауап 
бере бастаған еді, енді келіп орынбасары 
да, досы да бастапқыда берген жауабынан 
жаңылды. Олардан басқа куәгерлердің айт-
қандары да жинақталған деректерді теріске 
шығара бастаған еді.

Төрт күннен соң тергеушіге із-түзсіз 
жоғалып кеткен адамға қатысты басқа жаңа 
іске тергеу жүргізу жүктелді.

***
Әр зат әр жерде шашылып жатқаннан 

шығар, үйі жат секілді. Кофе дағына боялған 
ыдысы да жуылмаған. Бір қолымен шашын 
тарақтап көзін жұмған күйі кешегі күнді есі-
не түсіруге тырысты. Мүшел жас кіші жігіт-
тің өзінің қасынан үйіріліп шықпай жүргені 
құштарлықтан емес, мұның ақшасына сай-
ран салу екенін жыл жарым уақыт ішінде 
әбден түсінген. Жартыкеш сезімнен қалған 
көңілі жұбаныш іздеп виски ашқызған. 
Жағдайын білуге бір айда бір келіп тұратын 
сіңлісінің де тура кеше келмесі бар ма, қолы 
мен аяғы жан-жаққа шашылып сұлап жатқан 
мұны ваннаға сүйрелеп кіргізіп, басын суық 
суға салып, батырып-батырып жібергенде 
барып санасы ашылғандай болған. 

Сіңлісі ұрысқан, ұялтқан, «көңілдесімен 
кетіскен жалғыз сен емессің, Зара. Кетсе 
барсын! Сенің күйеуіңнен артық емес ол!» 
– деген саусағын безеп тұрып.

Қызыл былғарылы креслоның ағаш 
жақтауына бір қырын шалқалай отырып, 
бұрынғы көп жұмыс істеп, аз ұйықтаған 
кездерін ойлады. Ол кезде өзін көп шаруа-
ны шешіп, әлдекімдерге билігін жүргізе 
алатын керемет көретін, сөйтсе бұның 
ақылынсыз-ақ реттелетін дүниені басқарам 
деп құр арамтер болады екен. Ал, қазір 
есепшотындағы ақшасына өмір сүріп, еш-
теңе тындырмай күн кеше алады. Бизнесінің 
тоқтағанына біраз болса да ештеңе істеуге 
зауқы жоқ. Маңдай үстіндегі ағара бастаған 
шаштарын ызалана жұлған әйел «шаш бояту 
керек екен» деп ойлаған күйі кілт бұрылған-
да комодтың үстіндегі жарықшашқышты 
иығымен қағып кетті. Тастан қашалған шам 
сынбай қалды. Соның сынбағанына біртүрлі 
алабөтен қуанғаны ай. Күйеуі екеуі сонау 
бір жылдары Египетке барған сапарларында 
осы шамға ерекше қызығып, алып қайтқан 
еді. «Бұл жай шам емес, екеуміздің өміріміз-
ге жарығын шашып тұратын шамшырақ 
десе болады» деген еді күйеуі сонда.

* **
Сіңлісі телефон шалды. Мұның қарсы-

лығына қарамай күтуші тапқанын айтты. 
Клинингтік компанияларға беретін ақ-
шасы жетіп тұрса да әлдекімдердің үйде 
емін-еркін кіріп жүргенін қаламайтын. 
Оның үстіне, кім біледі… Әйел орнынан 
әзер көтеріліп, төрт бөлмелі пәтерін аралап 
шық ты, жалғыз адам орнынан сынық сүйем 
де қозғай алмайтындай зілбатпан жиһаздар 
бұрын бөлмелерге айбар беріп тұратындай 
еді, енді қараса ауасын тарылтып, басып 
жаншып тұр. Көптен ашылмаған терезені 
ашып еді, майса самал жібекше желпи 
бастады.

Ертеңінде әлдекім қоңырау басты, 
іле-шала бейнеқоңыраудан жас қыздың 
бейнесі көрінді. Арықша, аққұба қыздың 
бет-әлпетін бір жерден көрген сияқты, бірақ 
есіне түспеді. Оның үстіне, адамға адам ұқ-
сай береді емес пе, бір кезде өзінің тіс емха-
насына күніне жиырма адам кіріп-шығатын. 
Күтуші қыз келе сала жұмысты асыға күтіп, 
аңсап жеткендей кірісіп кетті. Өзімен бірге 
ала келген қолғап, саймандары, спрейлері 
де жетерлік екен. Бірнеше жылғы тозаңнан 
арылған шамдар шаңнан құтылғанына қу-

анғандай ерекше құбылып, жарығын аямай 
шаша түскендей. Ас үйдегі шыны аяқтар 
жуылып орнына қайта салынған кезде күн 
де ұясына ентелей түскен.

– Жұмысымды бітірдім, есікті кілттеп 
алыңыз, – деді қыз жиналып жатып.

Бар-жоғы білінбей жүріп әп-сәтте айна-
ласын жылан жалағандай етіп тазалап, рет-
теп үлгеретін тазалықшы қыз бұдан кейін де 
2-3 рет келіп-кетті. Ол келіп-кеткен сайын 
пәтері ғана емес, мұның жан-дүниесі де бір 
тазарып қалғандай болады. Үндемес қызды 
ішінен жақсы көре бастағандай. Тіпті соңғы 
келгенінде қызға ризашылығын білдіріп, 
кофе қайнатпақшы болған.

– Айып етпеңіз, баратын жерім бар, тағы 
бірде, – деді сыпайы тіл қатқан қыз.

Келесі жолғы келген кезінде тазалық-
шы қыздың үй жинағандағы әр қимылы-
ның ерекшелігін байқады. Қабырғадағы 
үлкен портреттің шаңын сүрткенде оның 
көзі бір сәтке бейнеге кідіріп қалғандай 
көрінді.

– Бұл менің күйеуім, – деді әйел қыз 
ештеңе сұрамаса да.

– Ханым, ол кісі қайда?
– Жүрегі ұстап қайтыс болғанына екі 

айдан соң сегіз жыл болады.
– Суретіне қарасаң мейірімді адам секіл-

ді, – деді қыз.
– Иә, жақсы адам еді. Әйел күрсінді. 

Жұмысбасты адамның көбі солай, ең соңғы 
мезетке дейін ештеңеге қарамай жұмыс 
істей береді, істей береді. Оның үстіне 
дәрігерлер… өзгенің өміріне, денсаулығына 
алаңдап жүріп өздерінің жүйкесі де, жүрегі 
де ерте тозатынын байқамайды. Жұмыстары 
тынымсыз, адам сияқты ұйықтамайтыны 
бар…

Тазалықшы қыз одан кейін де бірнеше 
рет келді. Зара Максимовна үйін шаң басып 
үлгермесе де қызды өзі шақырып алатын 
болды. Қыз келіп-кеткен сайын пәтері айна-
дай болып жалтырай түседі. Ол кеткеннен 
кейін де ауада нәзік ноталар аралас әтір иісі 
қалып қойғаны сезілер еді.

* **
135 шаршы метрлік пәтер бір адам үшін 

тым үлкен. Жалғыз ұлы шетелге кеткеннен 
сол жақта қалып қойған. Кей-кейде скайп-
пен сөйлесетіні болмаса, өзінің томаға-тұй-
ық өміріне жұтылған. Ол шешесінің үлкен 
пәтерден жалығатынын, жалғызсырап, жа-
нына жылу іздегенде іші-сырты бірдей қал-
тырап тоңатынын білмейтін, тіпті жалғыз 
шешесін сағына ма десейші. Ее, жалғыз ұлы 
ғой, аман жүрсінші, тек бұрынғыдай ақша 
сұрамаса болды да.

Күні бойы жатқан адамның ұйқысының 
берекесі болмай ма, түн баласы омартасы 
бұзылған ашулы аралардай жан-жақтан 
анталап келіп талаған өз ойларынан өзі 
қашып әрі-бері дөңбекшіген күйі басы ауыр 
тартып шаршап, таң қылаң бере көзі ілінетін 
еді. Осы жолы төбеге қарап жатып қалғып 
кетіпті. Оянған бойда «тазалықшы қыз кетіп 
қалған ба?» деп ойлады. «Ханым, есікті 
кілттеп алыңыз» дейтіні бар еді…

Орнынан сыбдырсыз тұрып, дәлізге 
қарай беттеді де кабинеттен бір елеусіз 
дыбысты құлағы шалғандай болды. Біреу 
сырт еткізіп суретке түсіргендей дыбыс. 
Демін ішіне тартты. Шынында да ол жақта 
біреу бар секілді. Еппен басып жақындап 
келгенде тазалықшы қыздың теріс қараған 
күйі әлдебір қағаздарды асығыс ақтарып 
жатқанын көрді.

– Сен үй жинап бітірдің бе? – деген кезде 
оқыс дыбыстан қыз селк етті. Бері қарағанда 
оның көздерінен әлденені жасырып тұрғаны 
көрініп тұрды.

– Бірдеңе іздедің бе?
– Жоқ. Аа, иә… мына қағаздарды жинас-

тырып жатқан едім, – деді қыз асып-сасып.
Оның күмәнді қимылы мен алақ-жұлақ 

көзқарасынан секем алған күйі шапшаң 
барып қолындағы қағаздарды жұлып алды. 
Бұл сөренің ең қиын жерінде тұрған әлдебір 
керек қағаздар болатын. Мұны әдейілеп 
іздемесе кез келген адам таба да алмайтын, 
ал мына қыз…

– Сен бұларды неге ақтарасың? Кім 
рұқсат берді?

– Мен оларды жинастырып жатырмын, 
ханым.

– Жоқ! Әйелдің даусы шаңқ етті.
– Ашуланбаңызшы. Оның құжат екенін 

білмедім.
– Жоқ, бұны әдейі алғансың. Не іздедің, 

айт?
– Кешіріңізші, мен білмедім.
– Ақталма. Кет бұл жерден! Тез! Жекір-

ген дауысы өз құлағына оғаш естілді.
– Неге бұлай айқайлайсыз? Мен басқа 

ештеңе қозғағаным жоқ. Жинадым.
– Жинама! Кет дедім ғой! Қазір поли-

ция шақырам. Сөмкеңді, бәрін тексереміз. 
Мүмкін, сен ұры немесе алаяқ шығарсың! 
Анықтаймыз!

– Жоқ, қажет емес, ханым. Кешіріңізші. 
Мен білмедім. Қыз шырылдай бастады.

– Мен барлық жұмысты бітірдім, сізге 
айтайын десем ұйықтап жатыр екенсіз, со-
сын күттім.

– Менің ұйықтап жатқанымды пайдала-
нып бірдеңе ұрлап кетпекшісің ғой.

– О не дегеніңіз, ханым, құдай сақтасын, 
мен ондай емеспін.

– Көреміз қандай екеніңді.
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