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ӨЗГЕНІҢ ҚАТЕСІ — 
ӨМІРЛІК САБАҚ

ҚАРЫЗ —
ҚАРАШАНЫҢ ҚАСІРЕТІ

МӘСЕЛЕ

Қанат ЖҰМАБАЙ, заңгер, Халықаралық 
адам құқықтарын қорғау ұйымының 
Қазақстандағы өкілдігінің уәкілі:

– Әділет министрін ауыстырумен біз-
де мәселе шешілмейді. Алматы қаласының 
Алатау ауданындағы кешегі болған жағдай 
негізінде әділет органымен байланысты емес. 
Оған қатысы жоқ. Сот орындаушысы сот 
шешімі шыққаннан бастап, талап қоюшы банк 
пен борышкермен келіссөзді көркем жүргізе 
білуі керек еді. «Заң талабы мен жақта, келіс-

Салтанат ОРАЗБЕКОВА,  «MarketPro Consult» 
зерттеу орталығының сарапшысы, 
әлеуметтанушы:

– Әділет органдарына халықтың сенімін көтеру 
үшін бірқатар іс-шаралар қажет. Оның біріншісі 
медиция саласына қатысты. Яғни, бейбіт түрде 
шешуге болатын жағдайларда азаматтық істерді 
сотқа дейін жеткізбей медиаторлардың көмегі 
арқылы шешу. Кейбір сот үкімін орындаушылардың 
айтуынша, азаматтық істер, соның ішінде алимент 
мәселесі бойынша арызданушылардың  көптігі бай-
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ТАЛАСТЫ ДАУЛАРДА ТАРАПТАР ҚҰҚЫҒЫ ҚАЛАЙ ҚОРҒАЛУ КЕРЕК?

қалады. Екіншіден, ер адамдардың әйеліне, баласына зорлық-зомбылық 
көрсету  бойынша істерді қарастыруды дұрыс жолға қою керек. Үшін-
шіден, сот пен прокуратура жұмыскерлерінің жұмыс жүктемесін  
төмендету қажет. 

Алматыдағы қайғылы оқиғаға 
себепкер кім? Бес адамның 

өмірін қиған күдіктіні оқыс қадамға 
итермелеген не? Көпшілік арасын-
да әртүрлі болжамдар айтылып, 
тараптарға қатысты ауызша айып
тар тағылуда.Тіпті Әділет мини-
стрін отставкаға кетіру керектігі де 
айтылды. Бұл мәселеге қатысты 
мамандар не дейді?
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сөз бар, сен қарызсың, мен талапкермін» деген ұғыммен  адамдарды 
қудаламау керек.  Сыртқы көзге бәрі заңды көрінеді. Мен ылғи айтамын, 
сот орындаушылардың сот шешімін орындау барысында борышкермен 
келіссөз жүргізуде көп жағдайда сауаты жетпейді.  

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Ақбұлақтағы атыс. 5 азаматтың өлімі. Неше күннен бері кінәліні іздеп, сот орындаушы, полицияға қатысты 
қыжылын сыртқа шығарып жатқан жұртта есеп жоқ. Банк пен сот жұмысына қатысты да сын аз айтылмады. Бәрі 
орынды. Соның ішінде банктердің ашкөздігі, сот орындаушылардың тізеге басатын тарпаңдығы қанды оқиғаның 
орын алуына тікелей түрткі болғаны рас.

Жас жігіттің кедергісіз қару сатып алуы, онымен 
еш қиындықсыз университетке кіріп, қатарластарын 
қанға бөктіруі Ресейдің ғана емес, Қазақстанның да 
білім саласын ойландыруы керек.  Өйткені біздің 
де балабақша, мектеп, колледж, университеттерде 
қауіпсіздік шаралары толық сақталады деп айта ал-

маймыз. Біздің елде де таңнан кешке дейін жұмысқа 
жегілген ата-ананың баласының немен айналысып, 
қандай ойындар ойнайтынын, қандай фильмдер 
көретінін бақылауға уақыты мен мүмкіндігі жоқ. Ал 
қару саудасы баяғыдан бақылаусыз. Оның үстіне, 
Арыс, Жамбылдағы әскери нысандарда шыққан 

ЖАҢА КОДЕКС 
ТЕҢСІЗДІКТІ РЕТТЕЙДІ
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БАЛАҒА
БУЛЛИНГТЕН 
КЕЛЕР ҚАУІП 

КӨП
ЖУЫРДА ӨТКЕН ПАРЛА-

МЕНТ МӘЖІЛІСІНІҢ ЖАЛ-
ПЫ ОТЫРЫСТАРЫНЫҢ 
БІРІНДЕ «ҚАЗАҚСТАН РЕС
ПУБЛИКАСЫНЫҢ КЕЙБІР 
ЗАҢНАМАЛЫҚ АКТІЛЕРІ-
НЕ БАЛАНЫҢ ҚҰҚЫҚТА-
РЫН ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
БОЙЫНША ӨЗГЕРІСТЕР 
МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕН-
ГІЗУ ТУРАЛЫ» ЗАҢ ЖОБА-
СЫ БІРІНШІ ОҚЫЛЫМДА 
МАҚҰЛДАНДЫ. 

Балаларды қорғаудың нәтижелі 
құқықтық негізін қалыптастыру және 
балалардың мүддесі тиімді қорғау үшін 
қолданыстағы заңнаманы жетілдіру 
мақсатында әзірленген жаңа құжаттың 
біршама жаңалықтары бар. Олардың 
бәрі бүгінгі таңда туындап отырған  
бірқатар өзекті мәселелерді шешуге 
бағытталған. Оның біріншісі – ерекше 
қажеттіліктері бар балаларды оңалтуға 
арналған инфрақұрылым тапшылығын 
жою. Осы шара арқылы республикалық 
және облыстық маңызы бар қалалар-
дағы және аудандардағы денсаулық 
сақтау жүйесінің жұмыс істеп тұрған 
объектілерінде мүмкіндігі шектеулі ба-
лаларға арналған оңалту орталықтары 
құрылмақ. 

Шет елдерде балалар мен жасөспірімдер білім ордаларына қару 
апарып, құрдастарын пышақтап, атып кетіпті дегенді баспасөз 

жаңалықтарынан еститін едік. Соңғы жылдары атыс дауысы жақыннан 
естіле бастады. Күні кеше Ресейдің Пермь мемлекеттік университеті-
не қарумен келген жас жігіт 8 адамның өліміне себепкер болды. Жау 
алыстан келмеген. 18 жастағы Тимур Бекмансұров – осы оқу орнының 
студенті. 

өртті сала мамандары саудаланған оқ-дәрінің есебін 
жасыру үшін жасалған амал деп болжам айтуда. 
Егер бұл шындыққа сәйкес келсе, есепсіз қарудың 
ертең балалар қолына тимесіне ешкім кепілдік 
бермейді.

Мұндай жағдай орын алса, елімізде білім орда-
ларының қауіпсіздігін тексеріп алашапқын болатын 
қашанғы әдетіміз. Пермь университетіндегі атыс 
салдарынан қаза болғандардың туыстары мен 
жақындарына көңіл айту хабарламасында ҚР Білім 
және ғылым министрі А.Аймағамбетов: «Қазан 
қаласындағы теракт кезінде жақындары қаза тап-
қандардың жан жаралары әлі де жазыла қойған 
жоқ. Бүгінгі оқиға жығылғанға жұдырық болып 
отыр. Бұл қайғылы оқиғалар еліміздегі мектептер-
де, колледждер мен жоғары оқу орындарындағы 
қауіпсіздікті күшейтудің қаншалықты маңызды 
екенін көрсетеді. Оқу орындарының әрбір басшысы 
балаларды қорғау мәселесіне басымдық беруі тиіс. 
Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев білім беру 
ұйымдарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет-
тілігін атап өтті. 

ЗАУАЛ
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МӘСЕЛЕ

ӨЗГЕНІҢ ҚАТЕСІ – ӨМІРЛІК САБАҚ 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
СУДЬЯЛАР 

ҚАУЫМДАСТЫҒЫНДА
 ЖАҢА ПРЕЗИДЕНТ

Қазақстан Республикасы Судьялар одағы-
ның төрағасы Сәкен Абдолла мен Судьялар 
одағы Орталық кеңесінің мүшесі Владимир 
Борисов Халықаралық судьялар қауымдас
тығының (әрі қарай – ХСҚ) онлайн формат-
та өткен кезекті 63ші отырысына қатыс
ты. ХСҚ Президенті Тони Пагоне отырыс 
қатысу шыларына құттықтау сөзін сөйледі.

Отырыста 2019 жылғы қыркүйекте Нұр-Сұл-
тан қаласында әлемнің 90 елінен 300-ден астам 
делегаттың қатысуымен өткен ХСҚ 62-ші оты-
рысының хаттамасы бекітілді. Күн тәртібіндегі 
басты мәселелердің бірі ХСҚ-ның жаңа пре-
зидентін сайлау болды. Шешім дауыс бермей 
қабылданған кезде халықаралық ұйымдар мен 
конференцияларда қолданылатын аккламация 
әдісімен ХСҚ-ның бұрынғы бірінші вице-прези-
денті және Еуразиялық судьялар қауымдастығы-
ның президенті Хосе Игреха Матос ХСҚ-ның 
жаңа президенті болып сайланды. ХСҚ бұрынғы 
президенті Тони Пагоне мырза ХСҚ-ның құрмет-
ті президенті болып тағайындалды.

Жаңа президенттік комитет құрамына Дуро 
Сесса мырза (бірінші вице-президент), Уолтер 
Барон, Эллисон Дункан, Марсель Куасси, Сабина 
Матейка және Микаэль Шоберг кірді. ХСҚ-ның 
қазіргі бас хатшысы 2012 жылдан бастап Джако-
мо Оберто мырза үш орынбасарымен, Д›Агости-
но, Гаржуло және Ашеттиномен бірге осы лауа-
зымға қайта қабылданды. ХСҚ-ға жаңа мүшелер 
– Габон мен Филиппин судьялар қауымдастығы 
қабылданды. Қазір ХСҚ құрамында 94 мүше бар.

Отырыста Конституцияға және ХСҚ ереже-
леріне түзетулер енгізу, президенттік комитеттің 
пандемия кезінде қабылдаған шешімдерін рати-
фикациялау туралы ұсыныстар қаралып, қабыл-
данды. Отырысқа қатысушы зерттеу комиссияла-
ры төрағаларының баяндамаларын тыңдады, оқу 
комиссиялары кеңестерінің құрамын, сонымен 
қатар ХСҚ және Гаага конференциясының 
өзара іс-қимыл мәселелерін, БҰҰ-дағы ХСҚ 
өкілдігінің мәселелерін талқылап, ХСҚ алдағы 
отырыстарының мерзімдерін белгіледі. Атап 
айтқанда, қауымдастықтың құрамына кіретін 
ұлттық қауымдастықтардың өкілдеріне ХСҚ жыл 
сайынғы жиналыстарын 2022 жылы Израильде 
өткізсе, 2023 жылы Тайваньда өткізілетін болып 
шешілді.

Агия ҚУАНДЫҚҚЫЗЫ

Бұл мәселе Үкімет отырысында 
егжей-тегжейлі қаралып, әкімдіктерге 
тапсырма берілді. Сондай-ақ ЖОО 
басшылығына оқу корпустары мен 
жатақханаларда қауіпсіздікті күшейту 
керектігі айтылды. Бұл тапсырмалар – 
жабдықтарды түгендеу, жедел басқару 
орталығына бейнекамераларды қосуды 
қамтамасыз ету ЖОО кіру режимін 
күшейту және төтенше жағдай туын-
даған кезде қабылданатын іс-қимыл-
дар бойынша сабақтар өткізу. Қазіргі 
уақытта министрлік басқа мемлекеттік 
органдармен бірлесіп білім беру объек-
тілерінің терроризмге қарсы қорға-
луын ұйымдастыру бойынша құжат 
әзірледі. Осы нормативті-құқықтық 
актіні талқылау барысында 2000-нан 
астам сұрақ пен ұсыныс келіп түсті. 
...Әрбір білім беру ұйымында барлық 
қауіпсіздік шарасы қабылдануы қажет. 
Әкімдіктер бұл мәселені кешенді шешу 
үшін қосымша қаражат бөлуде. Атап ай-
тқанда, бейнебақылау камерасын, күзет 
дабылы мен дабыл батырмасын орнату, 
жедел басқару орталығына бейнекамера-
ларды қосу, өткізу режимі ұйымдастыру 
және қауіпсіздік жүйесінің басқа да эле-
менттері қарастырылмақ. Қызметкерлер 
мен оқушылар техникалық шаралардан 
бөлек, төтенше жағдай кезіндегі іс-қи-
мыл алогоритмін білу қажет. Сонымен 
қатар білім беру ұйымдарында тәрбие 
жұмысын күшейту де басты назарда 
болу керек. Біз бұл мәселелерге ерекше 
көңіл бөлеміз», – деді. 

Данышпан аталарымыз «Қойыңды 
алдырған соң қораны бекіткеннен пайда 
жоқ» дейді. Біздегі қауіпсіздік шарала-
рының да оқыс оқиғалар орын алғаннан 
кейін еске түсетіні өкінішті.

Әрине, бөлінген қаржы өз мақсаты-
на тиімді жұмсалып, қауіпсіздік шарасы 
күшейтіліп жатса, құптарлық. Алайда 
бұл да науқанға айналып, белгілі бір 
уақыттан кейін бәрі қайтадан бәз-бая-
ғы қалпына түсеріне ешкім кепілдік 
бере алмайды. Өйткені белгілі бір оқыс 
жағдайдан кейін білім беру мекеме-
лерінде тексеріс жүргізіліп, анықталған 
кемшіліктерді түзетуге тапсырмалар 

жүктелгенмен, министр ауысқан сай-
ын ол да ұмыт боп қалатынына әбден 
көзіміз үйренді. 

Десек те, Пермьдегі қайғылы оқиға 
қайталанбас үшін қауіпсіздікпен бірге 
балаларды зиянды ақпараттан алыс 
ұстауға, интернетке байланғандарды қа-
лыпты өмірге үйретуге тырысқанымыз 
жөн. Бүгінде тәрбиенің ордасы болуы 
тиіс білім ордаларының өзі «әркім өз 
баласын отбасында өзі тәрбиелесін,  
мектеп пен арнайы және жоғары оқу 
орындарының міндеті олардың сауатын 
ашып, ғылымға тартып, кәсіпке баулу» 
деп жауаптылықты өзінен барынша 
алыстатуға көшкен. 

Баламен тікелей жұмыс жасайтын 
адамдар бірлесіп жұмыс жасаудың 
орнына, мынау педагогтың, анау пси-
хологтың шаруасы деп әрқайсысы өз 
тіршілік қамын күйттеп кетті. Сон-
дықтан тәрбиесіз берілген білімді теріс 
мақсатта пайдаланып, айналасындағы 
адамдарға ғана емес, бүкіл қоғамға қа-
уіп төндірген адамдарды ақтауға тыры-
сушылар қатары күн санап өсіп келеді. 

ды бекіту туралы» қаулысына сәйкес, 
барлық объектілер міндетті түрде те-
лекүзет жүйелерімен және хабардар 
ету жүйелерімен, сондай-ақ объектіге 
рұқсатсыз кіру немесе кіруге әрекет 
жасау туралы хабарламаларды анықтау 
және беру мақсатында дабыл сигнали-
зациясымен жарақталуы керек болса 
да, Білім және ғылым министрлігінің 
ақпараты бойынша, елдегі 7228 мек-
тептің 6152-сінде дабыл түймелері 
жоқ. Мектептердің тек 15 пайызы (1076 
мектеп) дабыл сигнализациясымен 
жабдықталған. Күзетті «ескі әдіспен» 
күзетшілер мен вахтерлер жүзеге асы-
руда, мектептердің 6,4 пайызы немесе 
466-сы ғана мамандандырылған күзетке 
ие екенін айтып, дабыл қақты. 

«Балалардың қауіпсіздігін қамта-
масыз ету мақсатында, Сізден тиісті 
құрылымдарға, біріншіден, жергілікті 
атқарушы органдары – оқу орында-
рында қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
жөніндегі іс-шараларды қаржыланды-
руды басым тәртіппен қамтамасыз етіп, 
объектілерді терроризмге қарсы қорғау 
талаптарына сәйкес келтіруді; екінші-
ден, күзет қызметі үшін лицензиясы 
бар ғана емес, сондай-ақ алдын ала 
біліктілік іріктеуден өткен даярланған 
қызметкерлермен де шарттар жасасу 
бөлігінде мемлекеттік сатып алуды 
жүзеге асыру қағидаларына өзгеріс-
тер енгізуге; үшіншіден, Қазақстан 
Респуб ликасында білім беруді және 
ғылымды дамытудың 2020-2025 жыл-
дарға арналған мемлекеттік бағдарла-
масындағы индикаторлар білім беру 
ұйымдарында турникеттер орнатуды 
пайыздық қамтуды ұлғайту жағына 
қайта қаралсын деп тапсырма беруіңіз-
ді сұраймыз»,  – деген сауалға заңнама 
бойынша ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары бір айдың ішінде жазбаша 
жауап беруге тиіс. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»

Биыл Қазақ елінің Тәуелсіздігіне отыз 
жыл толғалы отыр. Осы мерзімде еліміз 
өркендеу жолындағы күрделі кезеңдер-
ден, жетістікке бастаған белестерден 
өтті. Экономикада, білім мен ғылымда, 
мәдениет пен руханият саласында көңіл 
толтырар толымды табыстарға жеттік. 
Іргелі істерді, берекелі тірлікті еңсе-
румен айшықталған жасампаздыққа 
толы жылдар болғандығы сөзсіз. Өзге 
елдермен теңесіп, күш қуаты еселенген 
мемлекет құру ісінде егемендіктің тірегі 
саналатын – мемлекеттік тіліміздің мәр-
тебесін биіктетуге бағыт ұсталған асқақ 
мұраттармен де ерекшеленді.

Ұлттық құндылықтың өзегі тілден бастау 
алатындығы ақиқат. Тілі азат болмаған елдің өзі 
тәуелсіздікке жете алмайтындығын тарих шын-

Айсұлу ТҰРСЫНБАЙҚЫЗЫ, Экономика  институтының ғылыми 
қызметкері, әлеуметтанушы:
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– Меніңше, бүгінде мектеп жасындағы балалардың 
көбінде интернетке, компьютер ойындарына деген 
тәуелділік өте жоғары. Психологиялық жасырын 
ауытқушылықтар да бар. Ол бірақ зерттеліп жатқан 
жоқ. Сондықтан балалардың, әсіресе, жасөспірімдердің 
бос уақытын тиімді ұйымдастыруға көңіл бөліну керек. 
Үлкен қалаларда мәдени, спорт орталықтарында өнер 
ұйымдарына балалардың тегін қатысуына жағдай 
жасалуда. Дегенмен оның қамту деңгейі төмен. Әсіресе, 
аймақтарда, моноқалалар мен ауылдарда  балалардың 

бос уақытын ұйымдастыру толық шешілмеген. Алайда онда интернет 
клубтар мен компьютерлік ойын ойнайтын орталықтарды табу қиын 
емес. Соның әсерінен күш-қуатын қайда жұмсарын білмеген жасөспірімдер 
мектеп ішінде, мектеп арасында әлімжеттік және тағы басқа дүниелерді 
ұйымдастырады. 

Жалпы, қоғамдық, құқықтық және тағы басқа ұйымдардың да жұмысы 
үлкен қалаларда ғана білінеді де, өзге жерде әлсіз. Балалар мен жасөспірімдер-
ге қатысты барлық келеңсіздіктердің алдын алу үшін олардың бос уақытын 
тиімді ұйымдастыруымыз қажет. Сосын мектептегі психологиялық жұмыс-
тардың да сапасын арттыру керек деп ойлаймын. 

ТІЛ МӘРТЕБЕСІ – ЕЛ МӘРТЕБЕСІ 

ОТЫРЫС

Ербол АХМЕТЖАНОВ, 
Жамбыл облыстық сотының төрағасы 

дығы талай мәрте дәлелдеп берді. Алаштың көр-
некті қайраткері Әлихан Бөкейхан өткен ғасырдың 
басында ұлт-азаттық қозғалысының қайнаған 
ортасында жүріп, ана тіліміздің азаттық алуын 
алдыңғы қатарға қойып, жан аямай күрескен бо-
латын. Осы мақсаттағы ұлы күрес еш толастаған 
емес. Қазақ елі қаншама ықылым заманды бастан 
өткерсе де туған тіліміз жойылып кетпеді. Жаңа 
ғасырға да аман-есен жетіп, елімен бірге жасасып 
келеді.

Азаттықтың ақ таңы атқаннан кейін өз тіз-
гінімізді өзіміз қолға алып, әсіресе кенжелеп 
қалған қазақ тілін төрге оздырып, көсегесін көгер-
туге ел болып, жұрт болып жұдырықтай жұмылға-
нымыз заңдылық болатын. 

Жамбыл облысы соттарының судьялары мен 
қызметкерлері мемлекеттік тіліміздің қолдану 
аясын кеңейтуге бағытталған пәрменді жұмыстар 
атқаруда. Сот процесін мейлінше қазақ тілінде 
жүргізуге ден қойылып келеді. Сот актілерін 
мемлекеттік тілде дайындаудың сапасы процестік 
заңнама талаптарына сай жақсара түсуде. Судья-
лардың сот актілерінің қазақ тілінде жазылу сапа-
сына жүйелі түрде талдау жасалып, тиісті кеңес 
беріліп тұрады. 

Мемлекеттік тілде сот төрелігін жүзеге асы-
руды қамтамасыз ету аясын кеңейту мақсатында 
қалалық және аудандық соттардың арасында қазақ 
тілінде жазылған сот актілері іріктеліп, судьяларды 
ынталандыру шаралары қарастырылады. «Мемле-
кеттік тілдегі ең үздік сот отырысы», «Мемлекеттік 

тілдегі үздік сот актісі», «Ана тілім – айбыным», 
«Рухани жаңғыру – Абай тану» атты байқаулары өт-
кізіледі. Судьялыққа үміткерлер мен сот саласына 
жұмысқа қабылданатын мамандардың мемлекеттік 
тілді меңгеру дәрежесіне қоғамдық кеңестер мен 
облыс тық соттың жалпы отырыстарында назар 
аударылады, яғни қазақ тілін жетік білетін үміткер-
лерге басымдық беріледі.

Облыс соттарында құжат айналымының көр-
сеткіші жақсарып келеді. 2020 жылы сот жүй-
есіне 177 379 құжат түскен, оның қазақшасы 61 
пайызды құрады. Шығыс саны бо йынша да қазақ 
тіліндегі құжат үлесі басым болып отыр. Нақтырақ 
айтқанда, 151 242 құжаттың 90 пайызы мемлекет-
тік тілде жіберілген. Биылғы жылдың бірінші жар-
тыжылдығында облыс соттарында қазақ тіліндегі 
іс қағаздарының үлесі 77,5 пайызды құрады. Бұл 
көрсеткіш өткен жылдың тиісті кезеңімен салыс-
тырғанда 4 пайызға артқан. 

Бүгінде «Тіл үйренуіңізге не кедергі?» деген 
сауалға кейбір азаматтар «Қажетті әдістемелер, 
электронды сайттар мен мобильдік қосымшалар 
жоқ. Тілді үйренуге арналған әдістемелік құрал-
дардың сапасы төмен» деген тәрізді уәждерін алға 
тартады. Ана тілімізді ыждағаттылықпен үйренуге 
бекінген азаматтарға оқу-әдіс темелік құралдар 
жеткілікті. Тек ниет болса болғаны. Осы ретте 
Қарағанды облыстық сотының жарыққа шығарған 
«Сот жүйесінің қызметкерлеріне арналған оқу 
құралы» бізге өз пайдасын тигізері сөзсіз. Онда 
мемлекеттік тілді үйретудің ең тиімді әдістері 

қамтылған. Бұл оқу құралын жалпы заңгерлер 
қауымына арналған тырнақалды туынды ретінде 
қарастырып, тіл мерейін үстем етуге өз үлесін 
қоса беретіндігімен құнды деуімізге болады. 
Тілімізді қоғам өмірінің қайнар көзіне айнал-
дыруға бағытталған мұндай қадамды, әрине, 
құптаймыз. 

Еркіндік самалымен тыныстаған отыз жылда 
тіліміздің айбынын асыра алдық па? Бұл ретте Ел 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың мына сөзіне 
назар аударғанымыз артық болмайды. «Мемлекет-
тік тілді білу – Қазақстанның әрбір азаматының 
парызы. Міндеті деп те айтуға болады. Осы орайда 
мен барша қазақстандықтарға, оның ішінде қазақ 
тілін әлі жете меңгермеген отандастарыма үндеу 
тастағым келеді. Жастар ағылшын тілін немесе 
басқа да тілдерді аз ғана уақытта меңгере алаты-
нын көріп отырмыз. Тұтас буын алмасқан осы 
жылдарда 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 «Тәуел-
сіздік бәрінен қымбат» атты мақаласында.

Қазақ елінің бейбітшілікті ту еткен саясатының 
арқасында осында тұратын жүздеген ұлт өкілдері 
жарасымды өмір сүріп келеді. Өзге ұлттарды бір 
шаңырақ астына біріктірген Қазақстан халқының 
Ассамблеясы құрылып, ел-жұртымызды ұйысты-
рып отырған, олардың достығына сызат түсірмей 
келе жатқан үйлесімді іс-әрекеттерін айту парыз. 
Елбасы Н.Назарбаев Қазақстан халқы Ассамблея-
сының XXI сессиясында сөйлеген сөзінде: «Барша 
қазақстандықтардың мемлекеттік тілді білуі бізді 
біріктіреді, баршамызды тең етеді. Өзінің ана 
тілін, сонымен қоса мемлекеттік тілді меңгерген 
жастар келешекте жақындық пен теңдіктің теті-
гіне айналады. Болашақта басқа елдердегі секілді 
Үкіметтің, мемлекеттің басшылығына ұлтына, 
тіліне қарамастан тағайындалатын болады. Алай-
да олардың барлығы мемлекеттік тілді білуге тиіс» 
деген болатын. Қазаққа деген құрметін қазақ тілін 
меңгеру арқылы көрсеткісі келетін өзге ұлт өкіл-
дерінің қатары артып, мемлекет құраушы қазақ 
ұлтының төңірегіне топтаса  бермек. 

Ел Тәуелсіздігінің отыз жылында туған тіліміз 
жаңа биікке көтерілді деуге әлі ерте. Қазіргі 
жаҺандану заманында тек мықты ұлттар ғана аман 
қалып, ұлы дүрмектен қалмай алға қадам басатын-
дығы анық. Осынау күрделі кезеңде қасиетті ана 
тілімізді сақтап қалудан, оның мәртебесін көтеру-
ден асқан ұлы мұрат болмаса керек.

Адам құқы дегенді желеу етіп, қыл-
мыс жасап, өзгелердің өмірін қиып, ар-
тынан өзіне қол жұмсаған адамдардың 

бойындағы өшпенділік пен жауыздықты 
отбасындағы, мектептегі тәлім-тәр-
биемен байланыстырып, қоғамға ой 
салуға тырысушылардың әрекетінен 
әзірге нәтиже аз болып тұр. Оны биыл 
1 қыркүйекте ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары Е.Тоғжановтың атына 
Парламент Мәжілісінен жолданған 
депутаттық сауалдан да аңғаруға бола-
ды. Онда Қазақстан халқы Ассамблея-
сынан сайланған депутаттар еліміздің 
білім беру ұйым дарындағы балалар-
дың қауіпсіздігі мәселесін Парламент 
депутаттары бірнеше рет көтергенін 
еске салды. Өңірлерде, әсіресе, шалғай 
аудандарда, кездесулер өткізу кезінде 
депутаттар балалардың қауіпсіздігін 
ұйымдастыру жұмысында, соның ішін-
де білім беру ұйымдарының күзетпен 
қамтамасыз ету бөлігінде кемшіліктерді 
анықтағанын алға тартқан. 2021 жылғы 
6 мамырдағы №305 ҚР Үкіметінің 
«Террористік тұрғыдан осал объек-
тілердің терроризмге қарсы қорғалуын 
ұйымдастыруға қойылатын талаптар-
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ТАЛАСТЫ ДАУЛАРДА ТАРАПТАР ҚҰҚЫҒЫ ҚАЛАЙ ҚОРҒАЛУ КЕРЕК?

ҚОҒАМ

Қанат ЖҰМАБАЙ, заңгер, Халықаралық адам құқықтарын қорғау 
ұйымының Қазақстандағы өкілдігінің уәкілі: 

– Ол психологиялық жағдайды ескеріп, борышкердің жеке басын 
анықтау керек. Одан не күтуге болады, қандай адам деген сұрақтарға 
жауап ізделеді. Кешегі атыста ешкім оның себебін зерттемеді. Күдік-
тінің әйелі әлеуметтік желіде ҚР Президентінен араша сұрап, олар 
біздің мүлікті арзанға бағалап, сатқан деп жатыр. Әр нәрсенің өз құны 
болады ғой. Осы тұрғыдан борышкердің құқы қайда? Конституция 
бойынша заң мен соттың алдында жұрттың бәрі тең. Борышкердің 
өз мүлкіне деген құқы бұзылмау керек. Дау-дамай көп жағдайда кепілге 
қойылған мүліктің бағасына байланысты туындайды. Сондықтан ол 

баға сотта қаралып, сот шешімінде көрсетілу керек деп ойлаймын. Бұл сот орындаушының құзырын-
да емес. Осыны ешкім түсінбейді. Себебі не дегенде басқаға сілтейді. Менде осындай сауда бойынша 
бірнеше шешім бар. 

Тағы қайталап айта кетейін, борышкер екен деп оның мүлкіне қол сұғуға болмайды. Келіссөз жүр-
гізгенде  екі тараптың да мүддесі ескерілуі қажет. Онсыз мұндай дау-дамай тоқтамайды. 

Салтанат ОРАЗБЕКОВА,  «MarketPro Consult» 
зерттеу орталығының сарапшысы, әлеуметтанушы: 

– Азаматтық істердің көптігінен осы саладағы қыз-
меткерлердің көбірек назар аударуын талап ететін кей-
бір қылмыстық істерге уақыттың жетпеуі байқалады. 
Сондықтан олардың жұмысы туралы ақпараттар көбірек 
таратылса. Прокуратуралардың жанынан ашылған 
Құқықтық қызмет орталықтары тек консультациялық 
жұмыстармен шектелмей, олардың фунцияларына  ары-
зданушылар істерінің жүргізілуіне бақылау жасау қосыл-
са. Төртіншіден, ұзақ мерзімді қаралатын істерді жекелеп 
қарайтын және бақылайтын жеке орган болуы керек. Бесіншіден, көп уақыттан бері 
әділдік іздеп жүрген және сот жүйесімен таныс адамдардың арасында сауалнама жүр-
гізу.  Сондай-ақ, сот және прокуратура қызметкерлерінің жұмысын бағалау жүйесін 
енгізуде арызданушының бағасы да ескерілсе жөн болар еді.

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Әсіресе, жеке сот орындаушы-
лар институты тәжірибеге енгізіл-
гелі бері дау-дамай көп. Өз қалтала-
рына жұмыс істейтін мамандардың 
сот шешімін орындап, айыппұлды 
өндіру үшін небір қитұрқылыққа, 
бопсалауға баратынын оқырман-
дардан жиі естиміз. Алайда, жеке 
сот орындаушыларға лицензия 
беріп, олардың жұмысын қадаға-
лауы тиіс Жеке сот орындаушылар 
палатасы да, Әділет министрлі-
гі де оқырмандар тарапынан ай-
тылған сынға құлақ түріп, көңіл 
аударған емес. Өйткені жұмысты 
бағалайтын рейтингтердегі көрсет-
кіштері ойдағыдай. Енді, бәлкім, 
Ақбұлақтағы жалғыз баспанасынан 
ажырап қалмас үшін ашынып бес 
адамды ажал құштырған азаматтың 
әрекетінен кейін Әділет министрлі-
гі де, Ұлттық банк те, Жоғарғы Сот 
та мәселені терең зерттеп, толымды 
шешім қабылдар. Оның бәрі уақыт 
еншісіндегі шаруа.

Әділет органдарының жұмысын 
бағалау кезінде сарапшылар көп 
жағдайда The World Justice Project 
үкіметтік емес халықаралық ұйы-
мының заң үстемдігі индексіне 
сүйенеді. Бүкіл әлем бойынша 
заң үстемдігінің негізгі қағидала-
рының қабылдануы мен орында-
луын анықтау мақсатында бұл жоба 
алғаш рет 2010 жылы жасалған 
болатын. Жалпыға қолжетімді 
статистикалық деректер мен са-
рапшы-заңгерлердің ғаламдық 
сауалнамасы бойынша әзірленетін 
индексте  барлық зерттеулер билік 
институттары өкілеттігін шектеу, 
жемқорлықтың болмауы, тәртіп 
пен қауіпсіздік, негізгі құқықтарды 
қорғау, билік институттарының 
ашықтығы, заңдардың сақталуы, 
азаматтық әділдік, қылмыстық 
әділдік деп аталатын 8 негізгі бақы-
лау көрсеткішіне  топтас тырылады. 
2020 жылдың наурызында жария-
ланған соңғы индексте Қазақстан 
128 мемлекеттің ішінен 63 орын 
алды. Бұрынғы одақтас республи-
калар арасынан біздің алдымызда 
тек Эстония (10) мен Грузия (43) 
ғана тұрғанын, ал көршілес Қытай 
– 87, Қырғызстан – 90, Өзбекстан 
– 91, Ресей – 93, Иран – 109 саты-
дан табылғанын біздің лауазымды 

шенеуніктер сол кезде қуана хабар-
лады. Одан 5 жыл бұрын жария-
ланған, яғни 2015 жылғы индексте 
Қазақстан – 65, Қытай – 71, Қырғы-
зстан – 74, Ресей – 75, Өзбекстан 
– 81 орында тұрған. 

2030 жылға дейін әлемдегі бәсе-
кеге қабілетті 50, ал 2050 жылға 
дейін 30 елдің қатарына қосылуды 
алдына стратегиялық мақсат етіп 
қойған Қазақстан үкіметі қазіргі 
қарқынмен оған жетуі қиын секілді. 
Өйткені қарапайым халық арасын-
да әділет органдары мен құқық 
қорғау органдарын ғана емес, олар-
дың қызметін де  шатастырып жа-
тады. Ал 2002 жылы қабылданған  
«Әділет органдары» туралы заң 
бойынша  ҚР Әдiлет органдары 
өз құзыретi шегiнде мемлекеттiң 
қызметiн құқықтық қамтамасыз 
етудi жүзеге асыратын, мемлекеттiк 
органдардың, ұйымдардың, лауа-
зымды адамдар мен азаматтардың 
жұмысында заңдылық режимiне 
қолдау жасайтын, азаматтардың 
және ұйымдардың құқықтары мен 
заңды мүдделерiн қорғауды қамта-
масыз ететiн атқарушы билiк ор-
гандары болып табылады (1-бап). 
7-бап бойынша  әдiлет органдары-
ның жұмысына басшылық етудi 
жүзеге асырады және әдiлет ор-
гандарына жүктелген мiндеттердiң 
орындалуына ҚР  Әдiлет министрi 
дербес жауапты болады. Егер тә-
уелсіздік жылдары бұл салада 11 
рет басшы ауысқанын және өзге 
әріптестеріне қарағанда әзірге бұл 
лауазымды ең ұзақ атқарып келе 
жатқан Марат Бекетаевтың осы 
айда министр болып тағайындалға-
нына 5 жыл толғанын ескерсек, 
әділет органдарының қызметіне 
қатысты түйткілді мәселенің негізгі 
түйінін тапқандай боламыз. Яғни 
жауапты тұлға ауысқан сайын оның 
жауапкершілігі кейінге ысырылып 
қала береді. Соның нәтижесінде 
халықтың әділет органдарының 
қызметіне қатысты сенімі әрбір 
оқыс жағдай туындаған кезде күрт 
құлдырауын тоқтатар емес. Мәсе-
лен, Алматыда биылдың өзінде 
осымен екінші рет өзге тұрғындар-
дың өміріне қауіп төндірген үлкен 
атыс болып отыр. Сәуір айын-
да болған алғашқы оқиға кезінде 
тұрғын үй кешенінде  6 сағат бойы 
атыс салған бір азамат соңында 

17-қабаттан секіріп өлген еді. Екін-
ші оқиға кезінде жеке сектордағы 
тұрғын үйде сот шешімін орындау-
ға келген адамдарға оқ жаудырған 
азамат бес бірдей адамның өмірін 
қиды. Осы оқиғаға байланысты 
жұртшылық арасында сауалнама 
жүргізген ақпарат құралдарының 
хабарлауынша, халықтың әділет 
органдарына деген сенімсіздігі 60-
70 пайызға дейін жеткен. Оның ҚР 
Президентінің «халық үніне құлақ 
асатын үкімет» тұжырымдамасы-
на қаншалықты сәйкес келетінін 
сарапшылар айта жатар. Ал Әділет 
министрлігінің негізгі міндеттеріне 
кіретін мемлекеттік тіркеуді жүзеге 
асыру, заң көмегін ұйымдастыру 
және көрсету, құқықтық насихат 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
қалыптастыру және іске асыру;  
жылжымайтын мүлiкке құқықтар-
ды мемлекеттiк тiркеу, жылжымалы 
мүлiк кепiлiн тiркеу, жылжымай-
тын мүлiктi мемлекеттiк техника-
лық зерттеп-қарау және жылжыма-
лы мүлiк кепiлінің тiзiлiмiн жүргiзу 
саласындағы мемлекеттiк саясатты 
іске асыру; заң көмегін ұйымдасты-
ру және көрсету және құқықтық 
насихатты қамтамасыз ету секілді 
міндеттерді де тереңінен саралап, 
әр бөлім бо йынша жүйелі жұмыс 
процестерін реттеу қажет-ақ. Жеке 
мүлікті кепілге қою мен банктердің 
оларды заңды рәсімдеуі немесе 
осы процесс барысындағы қара-
пайым тұрғындар біле бермей-
тін құқықтық сауат мәселелері де 
қоғам тарапынан жан-жақты зерде-
ленуі керектігін көрсетті. 

Банктердің несиені оң-
ды-солды, еш зерттеусіз, заң-
дылықтарды еш түсіндірусіз 
таратуы да осындай келеңсіз 
жағдай, қарулы қақтығыс-
тарға апаратыны анық. Оған 
осы соңғы оқиғалар дәлел. 
Құқықтық сауат жалпыха-
лықтық шеңберде жүргізілуі 
тиіс. Бұндай бақытсыздыққа 
әкеп соқтыратын жағдайлар-
да кінәліні іздеу де, күдіктіні 
ақтау да оңай. Қалай десек те, 
ешкімнің біреудің өмірін қиюға 
(қандай жағдай болса да) құқы 
жоқ.  

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
          «Заң газеті»

ҚАРЫЗ —
ҚАРАШАНЫҢ ҚАСІРЕТІ

(Соңы. Басы 1-бетте)

РУХАНИЯТ

Жалпы, ретинобластома балалардағы көзішілік 
ісіктердің 90% құрайды және жоғары қатерлі 
дерттің бірі саналады. Әлемде жыл сайын рети-
нобластоманың жаңа жағдайының 8100 диагнозы 

қойылса, оның 20-25-і Қазақстанның үлесіне тие-
ді екен. 2015 жылдан бастап ретинобластомасы 
бар барлық науқастар Педиатрия және балалар 
хирургиясы ғылыми орталығында емделіп жүр. 

«NUR-SULTAN. ҚОЛТАҢБА» 
ДЕРЕКТІ ФИЛЬМІ 

КӨРЕРМЕНГЕ ЖОЛ ТАРТТЫ

«Астана құрылысының басталған күні-
нен бастап дүниежүзіне белгілі шаһар 
болды. Сарырқаның төсінде осындай қала 
орнаттық. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 
қарай сәулетті, Еуропа және Азияның архи-
тектурасы мен мәдениетін жинаған, қаланың 
тұрғындары да, қазақстандықтар да сүйетін 
белгілі қала болып шықты. Осы қаланы 
салуға бар ойымды, күш-жігерімді салдым. 
Ел аралап жүргенде ылғи көз салатыным со-
лардың ғимараты болатын. Еуропа, Шығыс, 
Қытай, Испания, Италияның архитектурасы 
үйлесім тауып, келген адамдардың көз жа-
уын алатын әсем қала болып қалыптасты. 
Естеріңізде болса, 1994 жылы 6 шілдеде 
ҚР Жоғарғы Кеңесі елорданы Алматыдан 
Ақмолаға ауыстыру туралы шешімді қабыл-
дады.  Сол шешімнің алдында, 1993 жылы 
осында келгенде Есілдің үстінде жалғыз 
көпір болатын. Байқасаңыздар, Есілдің оң 
жағы екі метрге биік болып келеді. Сол 
жағы төмендеу, сондықтан, су басып, саз 
болып жатады. Сол кезде осы жерде шағын 
аудан болады дедім. Сөйтіп, «Самал» ықшам 
ауданын құрдық. Жанымда болған сол жыл-
дардағы облыс әкімі Андрей Браун үйлердің 
батпаққа батып кетейін деп тұрғанын, аудан 
салудың мүмкін еместігін айтқан еді. Елорда 
тұрғызуды біз қаражат қат, мүмкіндік жоқ 
қиын заманда бастадық. Шешім қабылдау 
оңай болған жоқ. Әрбір қаланы қарастыр-
дым. Ең біріншісі Алматы болды. 1929 
жылы Қызылордадан астананы ауыстырған 

кезде Алматыдан солтүстікке қарай 70-80 
шақырым жерде, Қапшағай электр станция-
сының батыс жағынан қала сала бастаған 
екен. «Астана» деген станцияның жазуы 
да тұр. Есептеп санағанда тұрғын үй, жол, 
жылу, су құбырын салу  үшін өте көп қа-
ражат керек болды. Одан да жаңа жерден 
салайық деп, көзім 20 жыл жұмыс істеген 
Қарағанды қаласына түсті. Жерінің асты 
қазылған, өзен жоқ. Содан кейінгі қолайлы 
қала Ақтөбе еді, бірақ батысқа қарай кетіп 
қалатын болдық. Елдің астанасын орталыққа 
жақындату жоспары болғандықтан, осындай 
шешімге келдім және бұған өкінген емеспін. 
Аязына шыдамай, біраз шенеуніктер қайтып 
кетті. Қазір елорда елдің басын біріктіріп 
отыр. Қазақстанның әр түкпірінен құрылыс-
шылар келіп жұмыс істеп, тұрақтап қалды. 
Әр облыстың адамдары бар. Мен соған өте 
қуанамын. Жоспар бойынша 500-600 мың 
тұрғыны бар әкімшілік қала болуы тиіс еді, 
бірақ қаланың өмірін тоқтатуға болмайты-
нын түсіндік», – деді Елбасы журналист 
Ләззат Танысбайға берген сұхбатында. 

Шындығында, елордада, 1997 жылмен 
салыстырғанда, халық саны 4 есеге артты. 
Ал қазіргі күні қала тұрғындарының саны -1 
миллион 200 мыңға жетті. Бұл Нұр-Сұлтан 
қаласында республика халқының 7 пайызы 
тұрады деген сөз.

Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ,
 «Заң газеті»

ШИПА

КӨЗДІҢ ҚАТЕРЛІ ІСІГІН 
ЕМДЕУДІҢ ЖАҢА ӘДІСІ

«Nur-Sultan. Қолтаңба» атауымен жарық көрген деректі фильм-
де Нұрсұлтан Назарбаев өткен күнге көз жүгіртіп, астананың 

құрылу тарихына, шаһардың болашағына қатысты сұрақтарға тоқта-
лып, болашаққа бағдар берді. Сондай-ақ, саяси тәуекелдерге бару 
себептерін, елорда халқының болашақтағы шекті саны, келешекте 
қала тұрғындарына жасалатын игіліктер мен қала құрылысына қатыс-
ты жаңа жоспарлар туралы айтты.

Алматыдағы Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығын-
да ретинобластоманың көзді сақтауға мүмкіндік беретін емін жүргізу 

басталды. Қазақстан ғана емес, күллі Орталық Азия аймағында алғаш рет 
жүзеге асқан көздің қатерлі дертінде қолданатын бұл ем көзді, тіпті көздің 
көру қабілетін сақтауға мүмкіндік береді. 

ісігіне ота жасау үшін барлық жағдайлар жасалған 
– арнайы медициналық жабдықтар, аппаратура 
және арнайы дайындалған мамандар бар. Енді 
Қазақстанда алғаш рет орган сақтауға мүм кіндік 
беретін СИАХТ операция сы бас талды. Емнің жаңа 
түрінің ен гізілуі – орталық мамандары үшін ғана 
емес,  науқас балалардың ата-аналары үшін біре-
гей, ерекше оқиға. Жалпы, ретино бластома кезін-
дегі СИАХТ-тың жаңа технологиясын қарасты-
руға 2016 жылдың қараша айында өтінім берілген 
еді. Пандемияға байланысты клиникалық хаттама 
2021 жылғы 25 тамызда ғана бекітілді. Осы уақыт 
ішінде орталық мамандары  2 мастер-класс өткізіп, 
12 балаға операция жасап үлгерді. 

Е.КЕБЕКБАЙ, 
«Заң газеті»

Мұнда Қазақ көз аурулары ҒЗИ-мен бірге лазерлі 
транспупиллярлы термотерапия, интравитреальді 
химиотерапия, криодеструкция емдері енгізілген 
еді. Енді орган сақтау әдістерінің бірі –   селективті   
интраартериалды химиотерапия қолданылатын бо-
лады. Ол АҚШ пен Еуропа елдерінде – 15, Ресейде 
– 10 жылдан бері қолданылып келе жатыр. Көздің 
қатерлі дертіне шалдыққан балалардың ата-ана-
лары көздерін сақтап қалуға тырысып, бұрын ше-
телдік квотамен немесе өз қаражатымен  шетелге 
емделуге баратын. Енді біздің еліміздің пациент-
терінде өз елімізде емделуге мүмкіндіктері бар. 
Ретинобластоманың орган сақтайтын емінің бар-
лық түрлерін тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі (ТМККК) есебінен тегін ала ала-
тын болады.  Дәрігер-офтальмолог Елена Тянның 
айтуынша, педиатрия орталығында көздің қатерлі 
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ЖАҢА КОДЕКС 
ТЕҢСІЗДІКТІ РЕТТЕЙДІ

САРАП

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев Қа-
зақстан халқына арнаған «Сындарлы 
қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің не-
гізі» атты Жолдауында: «Азаматта-
рымыз жария-құқықтық дауларда 
билік органдарының шешімдері мен 
әрекеттеріне қатысты шағым түсіру 
кезінде көп жағдайда теңсіздік аху-
алында қалып жатады» – дей келе, 
әкімшілік әділет құрылымын енгізу 
мәселесін көтерген болатын. Осыған 
орай, Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодекс қабылданып, 2021 жылы 
1 шілдеде өз күшіне енді. Бұл ко-
декс мемлекеттік органдардың ішкі 
әкімшілік рәсімдерін, олардың қа-
тынастарын, жариялық құқықтарды 
реттейді. Яғни, даулардың бір жағын-
да мемлекеттік орган болса, екінші 
жақта жеке және заңды тұлғалар. 
Заңның басты ерекшелігі – мұнда жа-
уапкер тек мемлекеттік орган болады.

Кодекстің күшіне енуіне бай-
ланысты елімізде 21 әкімшілік сот 
құрылды. Ал бұған дейін Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодекс 
шеңберінде істерді қарайтын «маман-
дандырылған әкімшілік соттың» ата-
уы «Әкімшілік құқық бұзушылықтар 
бойынша мамандандырылған сот» 
болып өзгертілді. Жаңа кодекс ен-
гізілгеннен бастап бұрын қолданыста 
болған екі заң күшін жойды. Оның 
бірі – «Әкімшілік рәсімдер туралы» 
заң болса, екіншісі – «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау 
тәртібі туралы» заң. 

Әкімшілік рәсімдік-процестік ко-
дексте билік пен халық арасындағы 
дауды қараудың негізгі қағидаттары 
белгіленген. Мемлекеттік органдар 
мен қарапайым азаматтар арасында 
даулы жағдайлар жиі туындайды. Іс 
сотқа жеткен кезде, шешім көбіне 
мемлекеттік орган немесе лауазымды 
тұлғаның пайдасына шешіліп жата-
ды. Мемлекеттік органдардың қолын-
да барлық ресурс бар. Ал қарапайым 
адамда ондай әлеует жоқ. Осы себеп-
тен мұндай дауларда қолында билігі 
бар мемлекеттік мекеме жеңіске 
жетеді. Жаңа кодекс осы теңсіздік-

ті жою мақсатын көздейді. Яғни, 
ол мемлекеттік органдардың ішкі 
әкімшілік рәсімдерді жүзеге асыруға 
байланысты қатынастарды, сондай-ақ 
әкімшілік сот ісін жүргізу тәртібін 
реттейді. Кодекс құрылымы бойын-
ша екі бөлікке бөлінеді: бірі рәсімдік 
бөлігі, екіншісі сот ісін жүргізу бөлі-
гі. Рәсімдік бөлік мемлекеттік ор-
гандардың рәсімдерін, соның ішінде 
мемлекеттік органның өкілеттіктері 
мен әкімшілік актінің қабылдануы 
мен шағымдалуы тәртібін айқында-
са, сот ісін жүргізу бөлігінде талап 
қою түрлері, істерді қарау тәртібі, 
сот шешімі, сот бақылауы секілді іс 
жүргізу тәртібі бекітілген.

Әкімшілік сот ісін жүргізудің мін-
деті – жария-құқықтық қатынастарда 
жеке тұлғалардың бұзылған немесе 
дау айтылатын құқықтарын, бостан-
дықтары мен заңды мүдделерін, 
заңды тұлғалардың құқықтары мен 
заңды мүдделерін тиімді түрде қорғау 
және қалпына келтіру мақсатында 
әкімшілік істерді әділ, бейтарап және 
уақтылы шешу болып табылады. 
Әкімшілік әділет институтының 
негізгі нысанасы – жария-құқықтық 
қарым-қатынастар бойынша жаса-
латын даулар. Елімізде осы кезге 
дейін Әкімшілік рәсімдер туралы 
кодекс қолданылып келді. Сонымен 
қатар осынша уақыт әкімшілік сот 
өндірісінің жеке тәртібі болмады. 
Жария-құқықтық даулар тараптардың 
тең құқылығы жағдайында азаматтық 
процессуалдық ережелер бойынша 
қаралды.

Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодексінің Азаматтық процестік 
кодекстен айырмашылығы ретінде 
соттың белсенді рөлін айтуға бола-
ды. Осы кодекстің 16-бабына сәйкес, 
әкімшілік сот ісін жүргізу соттың 
белсенді рөлі негізінде жүзеге асы-
рылады. Сот әкімшілік процеске 
қатысушылардың түсініктемесімен, 
арыздарымен, өтінішхаттарымен, 
олар ұсынған дәлелдермен, дәлелде-
мелермен және әкімшілік істің өзге де 
материалдарымен шектеліп қалмай-
ды. Әкімшілік істі дұрыс шешу үшін 

КЕСЕЛ

Жақында Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев «Халық бірлігі 
және жүйелі реформалар – ел өркендеуінің берік негізі» 

атты Жолдауын жария етті. Аталған маңызды құжатта пандеми-
ядан кейінгі кезеңдегі экономикалық даму, денсаулық сақтау 
жүйесінің тиімділігін арттыру, сапалы білім беру, өңірлік сая-
сатты жетілдіру, еңбек нарығында тиімді экожүйе қалыптасты-
ру бағытында нақты мақсаттар қойылып, жан-жақты міндеттер 
жүктелген. Сондай-ақ, құнды құжатта Мемлекет басшысы 
құқық қорғау жүйесіндегі елеулі өзгерістерге тоқталған. 

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН 
КҮРЕС ЖАЛҒАСАДЫ

ГЕНДЕР

ӘЙЕЛДЕР ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУ — 
БАСТЫ НАЗАРДА

Гендерлік кемсітушілікті жою барлық 
елдің күн тәртібінде тұр. Өкінішке 

орай, Қазақстанда да бұл мәселе өзекті. 
Оған мысал Қазақстан Республикасының 
2030 жылға дейінгі отбасылық және ген-
дерлік саясат тұжырымдамасында ай-
қындалған гендерлік саясат мәселелері. 
Өздеріңіз білетіндей, бүкіл әлемде тең құқықтар мен 

мүмкіндіктерге негізделген қоғам құруға, сондай-ақ әлем-
дегі әйелдер әлеуетін тұрақты дамытуға ден қойылған. 
Сонау 1998 жылы біздің республика БҰҰ-ның әйелдерге 
қатысты кемсітушіліктің барлық түрлерін жою туралы 
конвенциясына қосылды, БҰҰ-ның «Әйелдердің саяси 
құқықтары туралы» және «Тұрмыстағы әйелдердің аза-
маттығы туралы» конвенцияларын ратификациялады.  Со-
нымен қатар, азаматтық, саяси, экономикалық, әлеуметтік 
және мәдени құқықтар туралы халықаралық пактілерге 
қол қойылды.  Қазақстан адам құқықтары бойынша 60-тан 
астам халықаралық шарттарға қосылды.  Алайда әйел-
дердің құқықтарын кемсіту жағдайлары әлі де кездеседі.

1995 жылы ҚР Президенті жанындағы консульта-
тивтік-кеңесші орган ретінде Отбасы, әйелдер және 
демографиялық саясат кеңесі құрылған. 1998 жылы ҚР 
Президентінің жанындағы Әйелдер істері және отба-
сылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия 
құрылды.  Пекин іс-әрекеттер платформасын іске асыру 
үшін үкімет Қазақстан Республикасында әйелдердің 
жағдайын жақсарту жөніндегі ұлттық іс-қимылдар жоспа-
ры қабылданды (1999), онда әйелдердің шешім қабылдау 
деңгейіне көтерілуіне және әлеуметтік-экономикалық 
жағдайын жақсартуға бағытталған бірқатар шара қара-
стырылған. 

2005 жылдың қарашасында ҚР Президенті №1677 
«Қазақстан Республикасында гендерлік теңдіктің 2006-

2016 жылдарға арналған стратегиясын бекіту туралы» 
Жарлыққа қол қойған.  Сол кезде ел тарихында гендерлік 
теңдік стратегиясы алғаш рет қабылданды, оның үстіне 
мұндай құжаттар әлемнің бірнеше елінде ғана бар.  Бұл 
стратегияның көмегімен мемлекеттің әлеуметтік саясаты-
ның жаңа кезеңі басталды, білім беру жүйесіне гендерлік 
білім және гендерлік теңдіктің қажеттілігі туралы қоғам-
ның құқықтық сана-сезімі енгізілді. 2006-2016 жылдарға 
арналған гендерлік теңдік стратегиясын іске асыру тек 
әйелдерге ғана емес, ерлерге де құқықтар мен мүмкіндік-
тер мәселелерін жан-жақты қарастыруға жол ашты.  Со-
нымен қатар, БҰҰ комитеті ерлер мен әйелдердің құқығы 
мен мүмкіндігінің теңдігі мәселелері бойынша Қазақстан 
Республикасының заңнамалық базасын құруды жоғары 
бағалады.  

Гендерлік саясаттың маңыздылығын ресми мойын-
дағанына қарамастан, іс жүзінде кемшілік аз емес. Көп-
теген азаматтың санасында «әйел-ана», «ошақ сақтаушы» 
стереотипі қалыптасқан, бұл әйелдердің үйдегі рөлінің 
басымдығын көрсетеді.  Аталған стереотип әйелдердің 
қоғамдағы рөліне басқаша қарауды қиындатады. Бірақ 
дамыған және демократиялық қоғам құру үшін гендерлік 
стратегияны сәтті жүзеге асыру керек.

Енді әрбір қазақстандық үшін маңызды міндет –
бәсекеге қабілеттілік пен әлеуметтік даму саласындағы 
тұжырымдамаларды біріктіретін, 2030 жылға дейінгі 
Қазақстан Республикасының отбасылық және гендерлік 
саясат тұжырымдамасында көзделген шараларды жүзеге 
асыру. Ел Президентінің тапсырмалары оң нәтиже беру 
үшін кәсіби маман және жеке тұлға ретінде әркім өзінің 
мүмкіндігіне қарай гендерлік теңдік қағидаларын жүзеге 
асыруы тиіс.

Асылжан КАСИМОВА,
Медеу аудандық №2 сотының жетекші маманы

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

Атап айтсақ, Президент  елімізде  
2021 жылғы 1 шілдеден бастап әкімшілік 
әділет жүйесі жұмыс істей бастағанын, 
бұл институт мемлекеттік аппарат пен 
азаматтардың өзара қарым-қатынасын 
жаңадан қалыптастыратынын, сот қыз-
метінің заманауи үлгісі енгізіліп, ар-
тық сот үдерістері қысқартылатынын, 
заңнамадағы барлық қайшылықтар мен 
көмескіліктер азаматтар мен бизнестің 
мүддесіне шешілетіні заң жүзінде қамта-
масыз етілгенін екшеген. Одан бөлек, 
Жолдауда сыбайлас жемқорлықпен тиімді 
күресті жалғастыру қажеттігін, құзырлы 
агенттік жыл соңына дейін орта мерзімді 
кезеңдегі іс-қимылымыздың бағдарлама-
сын айқындайтын стратегиялық құжатты 
бекітуі тиіс екенін, бұл ретте «тұрмыстық 
сыбайлас жемқорлықты» жоюға айрықша 
назар аударылатынын тілге тиек еткен.

 Бүгінде әлеуметтік-экономикалық 
даму үдерісі мен нарықтық экономика-
ның дамуын тежеп, инвестициялар тарту 
процесін тұралататын кеселмен күрес 
жүргізу – мемлекеттік саясаттың негізгі 
басымдықтарының бірі. Иә, елімізде 
тамырын тереңге жайған дертті жою 
мақсатында жүйелі бағдарламалар жа-
салып, ауқымды жұмыс жүргізілгеніне 
қарамастан, сыбайластыққа түбегейлі 
тоқтам болмай тұрғаны қоғамның ащы 
шындығы. Осы орайда, жемқорлықтың 
алдын алу, оны жою бағытында елімізде 
жүргізілген игілікті жұмыстарға тоқта-
лып өтсек жөн болар. 

Атап айтсақ, Қазақстан – беделді 
халықаралық ГРЕКО ұйымына, яғни 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мем-
лекеттер тобына мүше ел. Сондай-ақ, 
елімізде нормативтік актілерді сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы сараптамадан өткізу 
институтының жұмысы жаңғыртылып, 
қол астындағылардың жемқорлық әре-
кеттері үшін басшыларын қызметінен 
босату қағидаты енгізілді. Ең бастысы, 
елімізде «бармақ басты, көз қыстыға» 
салып, мәселені пара алып, пара беріп, 
делдалдыққа салып шешетіндерге жаза 
қатаң. Мәселен, 2021 жылдың 6 айында 

Маңғыстау облысының аудандық және 
оған теңестірілген соттарында 22 тұлғаға 
қатысты 18 іс аяқталған (2020 жылы 6 
айында 23 тұлға 16 іc, 1 тұлғаға артық), 
сотталғандар – 22, оның ішінде шектеу 
жазасы – 7, айыппұл салынғаны – 5, 
бас бостандығынан айырылғаны – 10. 
Аталған санаттағы істер бойынша са-
лынған айыппұл сомасы 80 184 368 теңге, 
төленгені 27 543 858 теңге. 

Сот жүйесінде сыбайлас жемқор-
лықпен ымырасыз күрес жүргізу, оның 
ауыр зардабын ұғындыру бағытын-
дағы шаралар сот бір сәт күн тәртібінен 
түскен емес. Осы орайда, жең ұшынан 
жалғасқан сыбайлас жемқорлық бой-
ынша құқық бұзушылық фактілерінің 
БАҚ беттерінде, әлеуметтік желілерде 
ашық жариялануы, ақпараттардың ха-
лыққа көрсетіліп, қоғамға таратылуы 
бүкіл мемлекеттік қызметкерлерге сабақ 
болады деген ойдамын. Соттарда ішкі 
қауіпсіздік және соттардағы сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу бөлімі қалт-
қысыз қызмет етіп, сенім телефондары 
тұрақты жұмыс істейді. Сонымен қатар, 
еліміздің сот төрелігіндегі цифрлы техно-
логиялар қағазбастылықты жойып, сотқа 
жүгінушілердің өзіне қажет қызметті 
жылдам әрі сапалы алып қоймай, бюро-
кратиялық кедергіні жойып, сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін төмендетуге 
мүмкіндік беретіні даусыз. Себебі, бү-
гінде соттарда қажетті деген құжатты 
немесе қызметті алу үшін ұзын-сонар 
кезекке тұрудың немесе жауапты маманға 
жүгінудің қажеті жоқ. 

Алайда, жемқорлықпен күрес жүр-
гізу соттардың немесе құқық қорғау 
органдарының жұмысы деген жалпыла-
ма көзқарастан аулақ болғанымыз жөн. 
Себебі, еліміздің жарқын болашағы үшін 
аталған кеселмен күрес жүргізу сіз бен 
біздің ортақ мақсатымыз әрі азаматтық 
борышымыз. 

Рахымжан БЕЙСЕНОВ, 
Ақтау қалалық №2 сотының 

төрағасы

Қоғам алға басып, дамыған сайын мемлекеттің 
заңдары да заман талабымен үндесіп, жетіле 

түсетіндігі, қажеттілікке қарай жаңа заңнамалардың 
дайындалуы қалыпты үрдіс. Жуырда ғана күшіне еніп, 
сот қызметіне тың серпін беріп отырған жаңа заңның бірі 
– Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс.

Сот процесіне қатысушы азаматтар-
дың төрелік алаңындағы белгіленген 
тәртіп, ережелерді қатаң сақтауы шарт. 
Соттың белгілі бір істі қарауына кедергі 
жасау, сотқа және төрағалық етушінің 
өкімдеріне құрметтемеушілікті анық 
куәландыратын өзге де іс-әрекеттер жа-
сау, сот отырысының тәртібін бұзу – сот-
ты құрметтемеудің нақты белгісі.

ҚР Әкім шілік құқық бұзушылық 
туралы кодексінің 653-бабында сотқа 
құрметтемеушілік білдіргені үшін жау-
апкершілік көзделген. Атап айтсақ, сот 
процесіне себепсіз келмеу, жалтару, сот 
мекемесінде немесе сот мәжілісі кезінде 
сотқа қатысушы азамат, судьяны яғни 
төрағалық етушінің заңды өкіміне бағын-
бай, сот отырысында сотқа құрметте-
меушілік білдіру фактісі анықталса, осы 
заң бұзушылық анықталған сот процесін 
тікелей жүргізген судья (сот құрамы) 
құқық бұзушыға дереу ескерту береді. 
Егер сотқа құрметтемеушілік сот оты-

рысында білдірілсе және тәртіп бұзушы 
сот отырысының залынан шығып кеткен 
жағдайда, сот отырысынан тыс сотқа 
құрметте меушілік білдірілген кезде, 
сондай-ақ егер сот отырысына келуден 
жалтару белгіленсе, сот приставы немесе 
соттың өзге жұмыскері сот төрағасы-
ның немесе сот отырысына төрағалық 
етушінің ауызша өкімі бойынша құқық 
бұзушылық туралы хаттама жасайды, қа-
жетті материалдармен бірге ҚР Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексінде бел-
гіленген соттылыққа сәйкес қарау үшін іс 
сотқа жіберіледі.

 Жауапкершілікке сай қаулы бойынша 
айыппұл салынуы немесе ескерту берілуі 
мүмкін. Сондықтан, заңда көрсетілген-
дей, сот процесіне қатысушылардан  сот-
ты құрметтеу талап етіледі.

С.АРГЫМБАЕВА,
Жамбыл аудандық сотының судьясы

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ

маңызы бар барлық нақты мән-жайды 
жан-жақты, толық және объективті 
түрде зерттеуге құқылы. Бұл заң 
аясында судьяға жаңа өкілеттіктер 
мен құқықтар беріліп отыр. Яғни, 
судья әкімшілік істің нақты және 
заңды тұстарына жататын құқықтық 
негіздемелер бойынша өзінің алдын 
ала құқықтық пікірін айтуға құқылы. 
Тағы бір жаңашылдық – сот өз бас-
тамасы немесе әкімшілік процеске 
қатысушылардың уәжді өтінішхаты 
бойынша қосымша материалдар мен 
дәлелдемелерді жинай алады. Сон-
дай-ақ, әкімшілік сот ісін жүргізу 
міндеттерін шешуге бағытталған өзге 
де әрекеттерді жүзеге асырады.

Кодекстегі маңызды жаңалықтың 
бірі – талап түрінің нақты айқында-
луы деуге болады. Сотта әкімшілік іс 
талап қою негізінде қозғалады. Ұсы-
нылып отырған өлшемдерге сәйкес 
олар дау айту, мәжбүрлеу, әрекетті 
жасау, тану туралы талап қою болып 
төрт түрге бөлінген. Бұл ретте азамат-
тық процеске қарағанда талаптың ұй-
ғарымдылығы, тексеру көлемі, оның 
іс бойынша өтуі талаптың нақты 
түрін таңдауға байланысты екенін 
ескеру керек.

Жаңа заңнама мемлекеттік ор-
гандарға дәлелдеу міндетін жүктей 
отырып, соттың процестік құқықтар-
ды теріс пайдаланатын немесе про-
цестік міндеттерді орындамайтын 
тұлғаға, оның ішінде сот белгілеген 
мерзімді дәлелсіз себептермен бұза 
отырып дәлелдер ұсынылған, тап-
сырмалар орындалған жағдайлар да, 
егер бұл әкімшілік істі қараудың 
созылуына алып келсе, әрбір әрекет 
үшін ақшалай өндіріп алуды қолда-
ну құқығы белгіленген. Кодекс ая-
сында тараптарды ымыраға келтіру 
шараларын белсенді түрде қолдану 
да қарастырылған. Тараптар өзара 
жол беру негізінде әкімшілік про-
цестің барлық сатысында сот шешім 
шығаруға кеткенге дейін татуласу, 
медиация немесе дауды партисипа-
тивтік рәсім тәртібімен реттеу туралы 
келісім жасасу арқылы әкімшілік істі 
толығымен немесе ішінара аяқтай 
алады. 
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жобасында жетім және ата- анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың 
тұрғын үй құқықтарын қор ғауға қа-
тысты түзетулер бар. Тұрғын үйге 
мұқтаж жетім балалар мен ата-анасы-
ның қамқорлығынсыз қалған балаларды 
уақтылы есепке алуды қамтамасыз ету 
мақсатында мұндай балаларды есепке 
қою мерзімін алты айдан үш айға дейін 
қысқарту да қарастырылды.

Заң жобасын жасаушылардың 
сөзіне сүйенсек, бұл құжат балалар-
дың қоғамдағы жағдайын жақсартуға 
және олардың өмір сүруіне қолайлы 
жағдай жасауға ықпал етеді. Десе 
де, оны талқылау барысында туын-
даған сұрақтар кейбір мәселелердің 
толыққанды шешілуі дәйекті шаралар-
ды қажет ететіндігін ұқтырды. Соның 
бірі депутат Екатерина Смышляе-
ва назар аудартқан кибербуллингтің 
алдын алу, оған тосқауыл қою үшін 
нақты тетіктердің жасалу қажеттігі. 
Сарапшылардың айтуынша, білім беру 
мекемелеріндегі қуғындау балалардың 
білім алуға деген қабілетіне, құлшы-
нысына, сабаққа қатысуына кері әсер 
етеді. Сонымен қатар психологиялық 
ауытқушылықтың, агрессияның, қыл-
мыстылықтың кейде түзеуге келмейтін 
салдары – суицидке әкелетін себеп. 
Қазақстанда мектеп оқушыларының 13 
пайызы жүйелі түрде осындай қуғын-
дауға ұшырайды екен. Оған белгілі 
деңгейде отбасындағы жағдайдың әсер 
еткені шындық. Десе де буллингтің 
ықпалы аз емес екені анық. Бұл өкініш-
ке орай білім беру мекемелерінде көп 
жағдайда назардан тыс қалып отыр.
Сондықтан мұндай фактілерге дер 
кезінде мән беріп, тосқауыл қою үшін 
нақты шаралар қабылдану қажет. 

Жаңа құжатта мектептегі қуда-
лау ұғымы айқындалып отыр. Білім 
және ғылым министрлігіне білім беру 
үрдісінде олардың алдын алу бойын-
ша ережелер жасау өкілеттігін бекіту 
көзделген. Құзырлы орын өкілдері 
жиында назар аудартылған осы мәсе-
леге орай қазіргі таңда көбіне жалпы 
білім беретін мектептің ұжымы бул-
лингке тап болған балаға дер кезінде 
білікті түрде психологиялық көмек пен 

Сол үшін облыс, республикалық 
маңызы бар қалалар және астананың 
жергілікті атқарушы органдарының 
құзыретін кеңейтудің құқықтық негізі 
жасалды. Бұл республикада  оңалту 
орталықтарын көбейтуге мүмкіндік 
беретін болады. 

Қазіргі таңда балалардың мектеп-
те қауіп-қатерге немесе жәбірлеуге 
ұшырауы жиілеп кеткен жайы бар. Бұл 
баланың денсаулығына зиян келтіріп 
қана қоймай, мектеп ахуалына да теріс 
әсер етіп жатқанын көріп жүрміз. Шын 
мәнінде, білім ұясында жасөспірім 
уақытының көбі өтетіндіктен, мектеп 
өзін-өзі дамытып, оқу мен тәжірибе 
жинау мүмкіндіктерінің көзі ғана емес, 
жеке өмірінің қауіпсіздігінің кепілі болу 
керек. Заң жобасындағы екінші жаңа-
лық осы мәселені қамтыпты. Нақтырақ 
айтқанда, онда білім беру процесінде 
жәбірлеудің алдын алу тетіктерін рет-
теу көзделіп отыр. Солардың негізінде 
білім беру мекемелерінің педагоги-
калық құрамы мен қызметкерлерін 
көмекке мұқтаж балаға уақтылы көмек 
көрсету жөніндегі әдіснамамен, сон-
дай-ақ балаларға жәбірлеудің (буллинг) 
белгілерін түсіндіретін және бір-біріне 
құрметпен қарауға баулитын бағдарла-
малармен қамтамасыз ету ұсынылды. 
Аталмыш түзету 3 миллионнан астам 
оқушының жағдайы мен өмірін жақсар-
тады деген үміт бар.

Қазақстандық қоғам үшін тағы бір 
өзекті мәселе – балалар мен жасөспірім-
дер арасындағы суицид екені бел-
гілі. Мәселен, статистика бо йынша 
2021 жылдың тек 6 айында елде 105 
аяқталған суицид оқиғасы және 193 су-
ицид әрекеті тіркеліпті. Бұл ретте бірқа-
тар өңірде суицид көрсеткішінің өсуі 
байқалады (Түркістан, Алматы, Шығыс 
Қазақстан облыстары және Нұр-Сұлтан 
қаласы). Бұл – өте қорқынышты көр-
сеткіш. Заң жобасындағы бұл мәселені 
шешу үшін орта білім беру ұйымда-
рындағы психологиялық қызметтердің 
жұмысын үйлестіру тетіктерін реттеу 
ұсынылыпты. Сонымен қатар, заң 
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Отбасы – бір-бірімен махаб-
бат және ортақ тағдыр арқылы 
байланысқан адамдар. Отбасы 
– қоғамдық құрылымның кіші 
тобы, алғашқы ұясы. Бұл – сү-
йіспеншіліктің, құрмет пен ын-
тымақтастықтың ошағы, яғни 
кез келген зиялы қауымның 
алтын діңгегі.

Жәнібек аудандық сотына 
түсетін азаматтық істердің көбі 
– неке бұзу жөніндегі істер. 
Егер 2020 жылдың 8 айында 
сотқа осы санаттағы 20 талап 
арыз түссе, ағымдағы жылдың 
8 айында 22 талап арыз түсті. 
Әрине, бұл ойландыратын 
жағдай, өйткені әр істің артын-
да бір жанұяның тағдыры тұр.

«Үйлену оңай, үй болу 
қиын» деген нақыл сөз сонау 
заманнан қазіргі күнге дейін 
өз маңызын жоғалтпай келе 
жатқан ұғым. Баяғыдан бері 
келе жатқан дәстүріміз осы 
ұғымға иланады. Иә, үйлену 
қашан да оңай. Ал сол құрған 
шаңырақты сақтап үй болып 
қалу бүгінгі таңда кез келген-
нің қолынан келе бермейді. 
Үй болу – ең алдымен қоғам 
алдындағы жауапкершілік. 
Өкінішке қарай, бүгінгі таңда 
шаңырақ көтеруге бел буған 
жастардың көбі осы бір жа-
уапкершілікке немқұрайды 
қарайтындай көрінеді. Неке-
лескен жастардың бір-бірімен 
ажырасып кету себептеріне жұ-

мыссыздық, ішімдікке салыну, 
ер немесе әйел адамның басқа 
отбасын құруы, мінездерінің 
келіспеуі жатады.

Шындығына келер болсақ, 
бұл мәселенің түпкі тамыры 
әлдеқайда терең және өзекті. 
Ажырасудың ең үлкен себебі 
– некеге немқұрайлы қарау. 
Көбісі жастықтың лапылдаған 
махаббаты мен құмарлығына 
алданып, бірін-бірі танып біл-
мей жатып шаңырақ көтеріп 
жатады. Соның салдарынан мі-
незіміз келіспеді деп ажырасып 
жатқан отбасылардың саны 
жылдан-жылға көбеюде.

Алайда, некенің бұзылуы 
ажырасып жатқан ерлі-за-
йыптыға ғана емес, ортадағы 
балаға да кері әсерін тигізбей 
қоймайды. Елімізде ажырасып 
жатқан екі отбасының бірінде 
бала болады. Ерлі-зайыпты 
ажырасып, олардың артын-
да махаббатты, жылулықты 
сезінбеген, толыққанды отба-
сы деген ұғымның не екенін 
түсінбейтін балалар қалады. 
Бұл жағдайда ересек адамдар 
балаларының бұл жағдайды 
қалай қабылдайтынын мүл-
дем ойланбайды. Көп балалар 
үшін олардың ата-аналарының 
ажырасқандары туралы жаңа-
лық күтпеген, тосын жағдай 
болып табылады. Ажырасу 
барлық жастағы балалардың 
мінез-құлқында үлкен өзгері-

стер тудырады. Ажырасу-
дың кесірінен балалар көбіне 
тұрғылықты жерін, мектебін, 
күнделікті режимін өзгертеді, 
ал кейбір жағдайда матери-
алдық жағдайлары да өзгеріп 
жатады. Кей уақыттарда жаңа 
мектепке көшу, қоршаған орта 
мен достардың өзгеруі баланы 
толығымен күйзеліске ұшыра-
туы әбден мүмкін. Өйткені бала 
алғашында тастаймын, қошта-
самын деп мүлде ойламаған 
бұрынғы үйін, ескі достарын 
сағынатын болады.

Ата-анасы ажырасқан соң, 
бала эмоционалдық қиын-
дықты басынан кешіреді. Ал 
оның ең басты себебі – ес жи-
ғалы көріп, махаббаттарына 
бөленіп жүрген ата-анасы бір-
бірін оңай тастап кеткендей, 
мені де дәл солай кез келген 
уақытта тастап кетеді деген 
қорқыныштың болуы. «Бала-
пан ұяда не көрсе, ұшқанда 
соны іледі» деген мақалдың 
артында үлкен мағына бар 
екенін ата- аналар түсініп, ба-
лаларының тағдырын ойласа, 
неке бұзу да азайып, бала то-
лық отбасында тәрбиеленеді. 
Болашақта ата- анасынан үлгі 
алатын болады.

Жеміс МАХСОТОВА,
Жәнібек аудандық 

сотының бас маманы
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

қолдауды көрсете алмайтынын ортаға 
салды. Осыған орай арнайы жұмыс 
тобы құрылғанын, азаматтық қоғам, 
депутаттық корпус мамандармен бірі-
гіп, бұл іске негіз, жолбасшы болатын 
әдістеме, нұсқаулықтар дайындалуы, 
педагогтардың біліктілігін көтеру қа-
жеттігін мәлімдеді. Ал, кибербуллинг 
жасағандарға нақты қандай шара қолда-
нылатыны жайлы ештеңе дей алмады. 
Осы ретте Мәжіліс төрағасы Нұрлан 
Нығматулин назар аудартқан жайттың 
шындығын мойындау қажет-ақ. Нұр-
лан Зайруллаұлы кибербуллинг үшін 
жауапкершілікті арттыру, нақты жаза 
белгілеу қажеттігін мәлімдеген еді. 

Оның айтуынша, Қылмыстық кодекске 
енгізілетін түзетуді қараған кезде, сирек 
кездесетін аңдарға қатысты браконьер-
лік үшін жауапкершілікті арттыруда 
Бас прокуратура, Ішкі істер министрлігі 
осы түзетудің пайдасын түсіндіру үшін  
өздерінің аргументтерін келтіріп, оны 
қорғауға барын салыпты. Осыны айта 
келіп, Мәжіліс төрағасы сөзін былайша 
жалғаған еді:

– Ол кезде, қымбатты әріптестер, 
Қылмыстық кодексте сәйкес нормалар 
болудың, сирек кездесетін аңдарға 
қатысты браконьерлікке жазаны қатай-
тып, бөлек құрамға шығарудың қажет-
тігіне сендірдіңіздер. Бұл дұрыс. Сон-
дықтан депутаттар сіздермен келісті. 
Ал, қазір балалардың денсаулығы мен 

өмірінің қауіпсіздігі мәселесі 
алдымыздан шыққанда, депу-
таттар осылай буллинг және 
кибербуллинг үшін жауапкер-
шілікті қатаңдатып, жеке норма 
ретінде енгізуді ұсынса, басқа 
бапта жәбірлеу, жала жабу жай-
лы тиісті норма бар екеніне сіл-
теме жасап, қарсы боласыздар. 
Бас прокуратураның статисти-
ка комитетінің мәліметі бойын-
ша, соңғы 2 жылда жала жабу 
мен жәбірлеу бабы бойынша 
балаларға қатысты буллинг 
және кибербуллингке байла-
нысты бір де бір іс қозғал-
маған. Сот шешімі болмаған. 
Демек, бұл бап жұмыс істе-
мейді. Қыл мыстық кодекс тегі 
түзетуді қараған кезде осы 
аргументтер айтылды. Бұл 
ретте де сол кездегі брако-
ньерлік бойынша заң жоба-
сында көрсетілген талаптың 

принциптілігі мен қаталдығын көрсету 
керек. Өйткені, балаларға бағытталған 
кибербуллинг браконьерлікке қарағанда 
әлдеқайда қауіпті. Қоғамға зияндылы-
ғы одан артық болмаса, кем емес.Осы 
ретте қылмыстық жауапкершілік ту-
ралы айтудың қажеті жоқ. Бізге керегі 
әкімшілік жауапкершілік. Бұл мәселеде 
қандай да бір қадамдарды жасауда 
қазірдің өзінде кеш қалдық. Сондықтан 
екінші оқылымға дейін заң жобасы бой-
ынша құрылған жұмыс тобы мүдделі 
құзырлы орындармен, азаматтық қоғам-
мен кеңесіп, талқылап, нақты ұсыныс 
енгізуі керек. 

 Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

2020 жылдан бас-
т ап  « А қ п а р ат т ы қ 
технологиялар және 
есептеу техникасы» 
атты тағы бір оқы-
ту тобы енгіз ілді . 
Оқу кезеңі күн са-
йын алты күнтізбелік 
айды құрайды, дема-
лыс күндерінен бас-
қа күндері тәулігіне 
үш сағаттан аспайды, 
өндірістік практика 
кәсіптік-техникалық 
мектептің цехтарында 

НӘТИЖЕ

ОҢАЛТУДЫҢ 
ОҢ ЖАҚТАРЫ

өткізіледі. Өндірістік практи-
каны аяқтап, біліктілік емти-
хандарын тапсырғаннан кейін 
сотталғандарға мамандығы бо-
йынша разряд тағайындалып, 
оқуды аяқтағаны туралы мем-
лекеттік үлгідегі сертификат 
беріледі.

Сондай-ақ сотталғандар бөг-
де ұйымдардың цехтарында ақы 
төленетін жұмыс орындарына 
жұмысқа орналасады. Осы-
лайша, мекеме «Ақниет үміті» 
мүгедектер қоғамдық бірлесті-
гіне өндірістік қызметті жүзеге 
асыру үшін бос орынжайды са-
тып алу құқығынсыз сенімгер-
лік басқаруға берді. Аталған 
цехта 2020 жылдың 8 тамы-
зынан бастап бес жазасын өтеу-
ші қазіргі күнге дейін ақылы 
жұмыс істейді. Жасөспірімдер 
демалыс күндерін қоспағанда, 
күніне үш сағаттан артық жұ-
мыс істемейді.

Қ. ТАЗАБЕКОВА, 
ЛА-155/6 мекемесі СЕҰТ,

әділет аға лейтенанты

Алматы қаласы бойынша ҚАЖ Департа-
ментінің «ЛА-155/6 мекемесі» РММ-де 

еңбек тәрбиесі сотталғандарды ересек өмірдің 
шынайылығына, еңбекке оң көзқарас пен жа-
уапкершілік сезіміне бейімдеу мақсатында 
қолданылады. Мекеме аумағында ҚР ҚМ «№ 02 
кәсіптік-техникалық мектебі» ММ жұмыс істейді, 
онда сотталғандар «құрылыс ұстасы», «меха-
никалық-құрастыру жұмыстарының слесары», 
«металл бойынша токарь»  топтарында оқиды. 

КӨКЕЙКЕСТІ

ҮЙ БОЛУ ҚИЫН

Негізінен адам өмірін-
де әртүрлі құн-

дылықтар болады. Алайда, 
ең маңызды құндылықтың 
бірі – отбасы. «Неке және 
отбасы» кодексінің 10-
бабы 1-тармағына сай, он 
сегіз жасқа толған әр аза-
мат отбасын құруға құқылы 
делінген.
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ЖОБА ТИІМДІЛІГІН КӨРСЕТТІ
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Елде неке бұзу, ажырасу оқиғаларының 
жиілеуіне орай «Отбасылық сот» пи-
лоттық жобасы енгізілді. Бұл жобаның 
тиімділігі неде? 

«Отбасылық сот» жобасының ең бірінші 
мақсаты – отбасылық дауларды азайту және 
шаңырақ шайқалуының алдын алу, кәмелет-
ке толмаған балалардың толық отбасында 
тәрбиеленуін қамтамасыз ету. Қазіргі таңда 
бұл жобаға арнайы тағайындалған татулас
тырушы судья, сотқа арызданған тараптар 
қатысуда. Жоба аясында некесін бұзуға бел буған 
отбасылармен аудан әкімшілігінде құрылған ар-
найы топ жұмыс жасайды. Бұл топқа психолог, 
әлеуметтік мәселелермен айналысатын мемле-

Биыл шілде айынан бастап, «Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасына 
сәйкес, Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі 
қолданысқа енді. Аталмыш кодекс мемлекет-
тік құрылымдар қызметінің ашықтығы мен 
тиімділігін арттырып, мемлекеттік органдар-
дың шешім қабылдау процесінде және сотта 
мемлекеттік органдармен дауларды қарау 
кезінде азаматтар мен бизнестің құқықтарын 
қорғауға септігін тигізеді. Сондай-ақ бұл заң 
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтпақ. 
Осы орайда жаңа заңның талаптарын түсін-
діру бойынша Казталов аудандық сотында 
басқосу өтті. Онлайн формата ұйымдасты-
рылған жиынға жергілікті атқарушы орган 
өкілдері, ауылдық округ әкімдері мен жеке 
сот орындаушысы қатысты.

Кездесуде жаңа кодекстің талаптары 
қысқаша түсіндірілді. Заңда көрсетілген-
дей, сот алдағы уақытта әкімшілік процес-
ке қатысушылардың түсініктемелерімен, 
арыздарымен, өтінішхаттарымен, олар 
ұсынған дәлелдермен, дәлелдемелермен 
және әкімшілік істің өзге де материалда-
рымен шектеліп қалмайды. Атап айт қанда, 
әкімшілік істі дұрыс шешу үшін маңызы бар 
барлық нақты мән-жайды жан-жақты, толық 
және объективті түрде зерттеуге құқылы. 
Бұл заң аясында судьяға жаңа өкілеттіктер 
мен құқықтар беріліп отыр. Яғни, судья 
әкімшілік істің нақты және заңды тұстарына 
жататын құқықтық негіздемелер бойынша 
өзінің алдын ала құқықтық пікірін айтуға 
құқылы. Бұрынғы заң бойынша судьяға ондай 
құқық берілмейтін. Судья іске байланысты 
өз пікірін айтуға тиіс емес болатын. Тағы 
бір жаңашылдық – сот өз бас тамасы немесе 
әкімшілік процеске қатысушылардың уәжді 
өтінішхаты бойынша қосымша материалдар 
мен дәлелдемелерді жинай алады. Сондай-ақ 

әкімшілік сот ісін жүргізу міндеттерін ше-
шуге бағытталған өзге де әрекеттерді жүзеге 
асырады. Заңда «Татуластыру рәсімдері» 
кеңінен қолданылады. Егер тараптар дауды 
татуласу, медиация не партисипативтік жол-
мен шешуге тоқтаса, онда келісім жазбаша 
түрде жасалады. Оған екі жақ немесе олар-
дың өкілдері қол қояды. Судья тараптардың 
татуласуы үшін қажетті шаралар қабылдай 
алады, дауды процесс барысында реттеуге 
көмектеседі.Заңға қайшы келген жағдай-
да, сот оны бекітпей тастайды. Сондай-ақ, 
адамдардың құқықтарын, бостандықтары 
мен заңды мүдделерін бұзатын келісімдерге 
де жол берілмейді. Дауласушы тараптар өза-
ра татуласу, медиация немесе дауды партиси-
пативтік рәсімге келісім бермесе немесе сот 
келісімнің шарттарын бекітпесе, әкімшілік 
істі талқылау жалпы тәртіппен жүргізіледі.
Заң тараптардың өзара келісімге келуін, 
бір-бірімен татуласуын басты шарт ретінде 
қарастырады. Бұл мысалдар жаңа заңның 
гуманитарлық бағытын, заңнаманы одан әрі 
ізгілендіру ісінің нәтижелі жүргізіліп жатқа-
нын көрсетеді.

Жиын барысында облыста жаңадан 
құрылған мамандандырылған әкімшілік сот 
жария- құқық тық қатынастан туындайтын 
дауды қарайтынын және әкімшілік сот ісін 
жүргізуді жүзеге асыратыны сөз болды. 

Жиында  кодекстегі «Татуластыру рәсім-
дері» де сөз болды. Алдағы уақытта мемле-
кеттік органдар шешім қабылдау және басқа 
да іс-әрекеттерді жүзеге асыру кезінде тұлға-
лардың заңды құқығы мен мүддесін ескеруге 
міндетті екенін атап өтілді.

Г.САГИТОВА,
Казталов аудандық сотының судьясы 

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ 

Сот шешімдерінің сапасын көтеріп, заңдылықты 
қатаң сақтай отырып, әділеттілікке қол жеткізу – 
өзекті мәселе. Тәуелсіздік алған жылдардан бері сот 
төрелігін әділ жүргізіп, азаматтардың құқығын қорғау 
барынша жетілдіріліп келеді. Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылғы қыркүйек айының 
басындағы «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл 
кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауында сот 
және құқық қорғау жүйесіндегі күрделі реформалар-
ды атай отырып, «Қоғамның соттарға деген сенімін 
орнықтыру басымдығы бар мақсатқа айналуы керек. 
Бұған мемлекет пен судьялар корпусының өз күштерін 
жұмылдыруы арқасында ғана қол жеткізуге болады» 
деп атап көрсетті. Сот шешімдерінің сапасын арттыру 
үшін бірқатар маңызды  шараларды жүзеге асыруды 
қадап тапсырды.   

Соттардың қызметін жоғары деңгейде ұйымдас-
тыру үшін Үкімет сот кабинеттерін заманауи талап-
тарға сай жабдықтауды қамтамасыз етті. Осындай 
қамқорлықтардың арқасында сауатты жоспар жаса-
лып, сапалы  қызмет көрсетуде еліміздің сот жүйесі 
халықаралық стандарттарға қол жеткізді. ҚР Жоғарғы 
Сотының төрағасы Жақып  Асановтың «Сот төрелі-
гінің жеті түйіні» бағдарламасымен енгізілген пилот-
тық жобалардың әлем соттарындағы озық тәжірибе-
лерге негізделіп, дер шағында қабылданғанын уақыт 
көрсетіп отыр.

Президент Қ.Тоқаев «Сындарлы қоғамдық диа-
лог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің 
негізі» атты Жолдауында мемлекеттік органдар мен 
қарапайым халық арасындағы жария-құқықтық дау-
ларда теңдік сақталмайтынын айта келіп, азаматтар-
дың құқықтары қорғалуына баса назар аударылуына 
айрықша мән берген еді. Бұл мәселеге ҚР Жоғарғы 
Сот Төрағасы Жақып Асанов та «Басты мақсат – сот 
жүйесіне деген сенімді арттыру» атты мақаласында 
айрықша тоқталды. «Дегенмен, қарапайым азаматқа 
заң қызметі бар мемлекеттік аппаратқа қарсы тұру 
оңай емес. Мұны біз жақсы түсінеміз. Бұл жерде сот 
процесі барысында тараптардың белгілі бір деңгей-
дегі теңсіздігі айқын аңғарылып тұрады. Бұл мәселе 
алдағы жылдың екінші жартысында күшіне енетін 
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс арқылы шешіл-
мек» деген болатын. Ата заңымызда да «мемлекеттің 
ең қымбат қазынасы – адам, оның құқығы мен бостан-
дығы» деп атап көрсетілген. Бар жақсы қызмет пен 
игілікті істердің бәрі де халқымызды мүддесі үшін 
жасалуы тиіс. Осы тұста мемлекеттік органдар мен 
азаматтар арасында туындайтын даулар теңгерімді 
негізде шешілуі тиіс. Сондықтан азаматтық-процестік 
кодекске жаңа заңнамалық тармақ енгізіліп, мемле-
кеттік органдар мен азаматтардың арасындағы  дауды 
шындыққа көз жеткізе отырып, тиімді шешу тетігі 
қарастырылды. Мұнда дауға қатысты дәлелдемелерді 
жинақтау жеке азаматтардан емес, мемлекеттік орган-
нан немесе лауазымды тұлғадан талап етіледі.    

Сонымен қатар судьяның атына түрлі негізсіз 
ғайбат сөздер айтатындар мен әдейілеп теріс пікір 
туғызатындарды жауапкершілікке шақыратын заң 
нақтылануы тиіс. Солай «Қазақстан Республикасын-
дағы сот жүйесі және судьялардың мәртебесі туралы» 
конс титуциялық заңының 1-бабы, 2-тармағындағы 
«ешкімді де оның ісін заңның барлық талаптары мен 

Мемлекет басшысы өзінің Қазақстан халқына 
арнаған Жолдауларында қоғамды алаңдатқан мәсе-
лелерді атап көрсетіп, күрмеуі қиын түйіндерді  
шешудің нақты жолдарын айқындап береді. Соның 
ішінде мемлекеттік биліктің бір тармағы болып 
саналатын соттардың алдына да үлкен міндеттер 
жүктеді. «Құқықтық мемлекеттің маңызды шарты 
– туралықтан танбайтын әділ сот төрелігінің болуы. 
Сот жарыспалы қағидат бойынша жүруге және су-
дья айып таушы жаққа тәуелді болмауға тиіс. Сол 
үшін адвокат пен прокурордың теңдігін қамтамасыз 
ету қажет», – деп атап көрсеткен ҚР Президенті 
қоғамның соттарға деген сенімін орнықтыруға көңіл 
бөлді. «Бұған мемлекет пен судьялар корпусының 
өз күштерін жұ мыл дыруы арқасында ғана қол жет-
кізуге болады. Сот жүйесі ешкімге есік ашпайтын 
меңіреу мекемеге айналмауы тиіс. Жоғарғы Сот 
жаңа кәсіби кадрларды сот төрелігін жүзеге асыруға 
тарту жұмысын белсенді жүргізгені жөн. Сот жүйесі 
салық салу, жер қойнауын пайдалану, зияткерлік 
меншік, корпоративтік құқық саласының маманда-

ПАЙЫМ

БАР ИГІЛІК 
ХАЛЫҚ ҮШІН

Нұрқазы ШЕТЕНОВ, 
Сарыағаш аудандық сотының төрағасы

ҚҰЖАТ УАҚЫТПЕН ҮНДЕС

ЖОЛДАУҒА-ҚОЛДАУ

АЛДАҒЫ МАҚСАТТАР 
АЙҚЫНДАЛДЫ 

КОДЕКС

әділеттілікті сақтай отырып, құзіретті, тәуелсіз және 
алаламайтын соттың қарау құқығынан айыруға бол-
майды» деген тұсын толықтыра түскен дұрыс.

Судья әр сот процесінде оқиғаға қатысты даула-
сушы екі жақтың пікірі мен айғақтарын салыстыра 
қарап, қайсысы шындыққа келетінін зерделейді. Оның 
заңдылығын назарға ала отырып, ішкі түйсігімен өл-
шеп, мүмкіндігінше қара қылды қақ жарып, шешім 
қабылдайды. 

Сот пен халықтың байланысын арттырып, сот 
процестерінің әділетті жүргізілгенін  жұртшылыққа 
дұрыс жеткізіп, оң түсінік беруді бұқаралық ақпа-
рат құралдары жүзеге асырады. Сондықтан, соттың 
ашық әрі әділетті болғанын көрсетілімдер мен ба-
сылымдарда хабарлаудың маңызы зор. Демек, соттың 
ашықтығы мен әділеттілігін, шындықты қаншалықты 
бағындырғанын БАҚ өкілдері арқылы түсіндіріп, бір-
лесе қоян-қолтық жақындаса жұмыс істеуден ұтпасақ, 
ұтылмаймыз.  

Ел Президенті өзінің биылғы Жолдауында мем-

А.СЕЙЛЕВА,
Бәйтерек ауданының №2 
сотының жетекші маманы 

кеттік мекемелердің өкілдері де кіреді. 
Соңғы жылдары сотта қаралған істер 

бойынша жүргізілген талдау тұрмыстық зор-
лықзомбылық әрекеттердің көбейгенін көрсет-
ті. Одан кейінгі орында отбасындағы опасыздық, 
әсіресе, еразаматтардың ішімдікке салынуы, 
құмар ойындарға үйір болуы тұр. Ал ажырасу ер-
лізайыптылардың екі жаққа кетуімен шешіле 
салатын мәселе емес. Бір некенің бұзылуынан 
қаншама түйткіл туындайды. Ажырасқан аза-
матқа екінші рет отау құру қиын болмайтын 
шығар, әйелдің де жалғыз қалмайтыны белгілі. 
Некенің бұзылуынан ең көп зардап шегетін бала. 
Әкесі мен шешесінің ажырасуынан балалар көп 
психологиялық соққы алады. Ал жасөспірімдер 

арасындағы қылмыстардың басым бөлігі толық 
емес отбасынан шыққан балалардың қолымен 
жасалатынын статистика айғақтап отыр. 
Міне, сондықтан да «Отбасылық сот» жобасы 
дәл қазіргі уақытта өте маңызды. Бұған дейін 
жасөспірімдер жасаған құқықбұзушылықтар 
мамандандырылған ауданаралық ювеналдық 
соттарда қаралып келді. Ал ажырасу, баланың 
тұрғылықты жерін анықтау, әкелікті тану, 
алиментті белгілеу бойынша арыздар азамат-
тық істерді қарайтын сотта таразылануда. 
Енді «Отбасылық сот» жобасы жүзеге аса 
бастағалы отбасы, жасөспірімдер құқығына, ер-
лізайыптылар арасындағы келіспеушіліктерге 
байланысты даудамайлар бір соттың құзыры-
на беріліп, бір ортада шешілмек. 

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

рына зәру болып отыр. Судьяларды іріктеу бұқаралық ақпарат құралдарының көмегімен 
жүргі зілуі тиіс. Үміткердің қандай еңбегі арқылы жұмысқа қабылданғанын жұрт шылық 
біліп отыруы керек. Дау-дамайды шешудің баламалық тәсілдерін де дамыту қажет. Бұл 
ұстаным мемлекеттің қатысуынсыз-ақ ымыраға ке луге жол ашады. Дамыған елдерде мұн-
дай институттар өзін-өзі таныта білуде. Он жыл уақыт бұрын біз «Ме диа ция туралы заң» 
қабылдадық. Бірақ қазіргі кезге дейін бірде-бір мем лекеттік орган оның даму мәселесімен 
айналысқан емес. Айқын мемлекеттік саясат байқалмайды. Бұл жағдайды реттеп, қателікті 
жөндеу керек», – дей келе, бұл мәселені күн тәртібінен бір сәтке де түсірмеу керектігін 
ескертті.

Сонымен бірге Мемлекет басшысы өндірісті басқару, ұйымдастыру ісінің тиімділігін 
арттыру, қаржы шығынын азайтып, экономиканың дамуын қамтамасыз ету үшін елдегі 
мемлекеттік бағдарламалар мен шенеуніктер санын қысқарту, әрбір кәсіпкер үшін тең мүм-
кіндік жасап, нарықты монополиялауды тоқтату, халықтың әл-ауқатын арттырып, әлеуметтік 
тұрақтылықты сақтау, денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттыру, вакциналауды дер 
кезінде жүзеге асыру, басқа да маңызды мәселелерге жан-жақты тоқталып, оларды жүзеге 
асырудың нақты жолдарын айқындап берді. 

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ

Алтынай СЕРІКОВА,
Атырау қалалық сотының 

судьясы

лекеттік құрылымдар мен азаматтар арасындағы 
теңсіздікті жоюға батыл қадам жасау үшін әкімшілік 
әділет институтын енгізуді қолдаған болатын. Өткен 
2020 жылы қоғамға бетбұрыс жасайтын заманауи үл-
гідегі Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі қабылдан-
ды. Осылайша әкімшілік сот  өндірісінің тиімділігін 
арттырып, істерді жаңаша қараудың концепциясын 
қалыптастыруға тағы бір жаңа қадам жасалды.

2018 жылдың қарашасында және 2020 жылы қа-
зан айында Нұр-Сұлтан қаласында өткен Қазақстан 
судьяларының VІІ-VІІІ съездерінде елдегі сот жүйе-
сінің жетістіктері мен олқы тұстары, шешімін күткен 
мәселелері талқыланып, алдағы міндеттер белгіленді. 
Судьялардың Әдеп кодексінің заман талабына сай 
жаңартылған нұсқасы қабылданды. Жоғарғы соттың 
жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету 
департаментін ҚР Сот әкімшілігі етіп қайта құру 
жөніндегі пікірді ескеру ұсынылды. Жергілікті сот-
тарда ұйымдастыру, талдау қызметін жүргізетін және 
процестік актілер жобаларын дайындайтын судья 
көмекшісі (консультант) штатын қарастыруға да назар 
аударылды. Бұл да жергілікті соттардың  жұмыс  сапа-
сын  жақсарта түсуге жол ашатыны сөзсіз.

2019 жылдың 16-19 қыркүйегі аралығында елор-
дада өткен судьялар мен сот әкімшілері халықаралық 
қауымдастығының 62-форумында тәуелсіз сот жүйе-
сінің қазіргі заманғы қордаланған проблемаларын, 
соттардың биліктің басқа тармақтарымен қарым-қа-
тынасын, сот билігіндегі әлеуметтік желілердің алар 
орнын белгілеу, өзге де ауқымды мәселелер  төңірегін-
де дүниежүзі мемлекеттерінен келген түрлі санаттағы 
сот өкілдері ой бөлісті. Осында судьялар құқығын 
қорғайтын Нидерланд мемлекетіндегі «Судьялар үшін 
судьялар» қоғамдық ұйымының жұмысы форумға қа-
тысушылардың қызығушылығын тудырды. Бізде де су-
дьялар жайлы жазылған, айтылған солақай пікірлерді 
зерттеп, талдайтын, анық-қанығы жайлы қорытынды 
жасап, тиісті орындар арқылы жауап беретін қоғамдық 
ұйымдар ашу теріс болмас еді.

Қазақ тілінің мәртебесін көтеру– биліктің бір тар-
мағы саналатын сот жүйесіне де тиесілі. Сондықтан,  
сот кадрларын іріктегенде, үміткерлерге, Жоғарғы Сот 
төрағасы Ж.Асанов ұсынғандай, қазақ тілін жетік мең-
геру талабы қойылар мезгіл жетті. Себебі, мемлекеттік 
тілді меңгермеген  судьяның Қазақстан мемлекеті 
атынан үкім шығаруы қолайсыздық туғызады. Оның 
үстіне сотқа қосымша аудармашылар ұстауға да қара-
жат керек .

ҚР Жоғарғы Сотының төрағасы еліміздегі сот 
жүйе сін жетілдіріп, шынайы әділдікке жету жолын-
да тың бастамалар көтеріп келеді. Бұл озық тәсілдер 
алғашқы үш жылда оң нәтижелерін бере бастады. 
«Сот төрелігінің жеті түйіні» бағдарламасымен қысқа 
мерзімде шұғыл тиімді қадамдар жасалды. Заманауи 
талапқа сай және әлемдік озық елдердің сот практика-
сына негізделген пилоттық жобалар жақсы нәтижелер-
ге қол жеткізуде. 

Мемлекетіміздің сот төрелігі жүйесін жақсартып, 
барынша жетілдіре түсіп, халық мүддесіне сәйкестен-
діру арқылы еліміздің сот жүйесіне деген сенімділігін 
одан әрі арттыруға тұрақты көңіл бөлініп келеді.

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ 
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ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

«Sokrat-PV» Юридическое агенство» ЖШС, Пав-
лодар қаласы, Крупская көшесі, 61, кеңсе 23. 

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

«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 

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

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

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 кө-
шесі 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), дирек-
торы 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-Фараби 
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, Қа-
зақстан 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.

ЖАРНАМА

ТҮЗЕУ МЕКЕМЕСІ

ЖАЗАСЫН ӨТЕУШІЛЕР 
ДӘРІГЕР БАҚЫЛАУЫНДА

ТАМЫЗ АЙЫНДА 
ЕЛ ТҰРҒЫНДАРЫ 2400-ден 
АСТАМ АЛТЫН ҚҰЙМА 

САТЫП АЛДЫ
2021 жылдың тамыз айында қазақстандықтар екінші деңгейлі 

банктер мен жекелеген банктік емес айырбастау пункттерінен жал-
пы салмағы 113,7 кг 2460 өлшенген құйма сатып алды.

Халыққа тазартылған алтын құймаларды сату және сатып алу бағдарламасын 
(бұдан әрі – Бағдарлама) Ұлттық Банк 2017 жылы іске қосты. Бағдарлама жүзеге 
асқалы жалпы салмағы 2,3 тонна 62 838 алтын құйма сатылды.

Алтын құймалардың бес түрі ұсынылады: 5, 10, 20, 50 және 100 г. Сатып 
алушылар арасында ең көп сұранысқа ие болғаны – 10 грамдық құйма. Оның жал-
пы сатылымдағы үлесі 29% – 18 267 дана. Одан кейін 100 грамдық құйма – 14 273 
дана (23%) және 20 грамдық құйма – 12 314 дана (20%), 5 грамдық құйма – 10 376 
дана (16%), 50 грамдық құйма – 7 608 дана (12%). Негізінен, өлшенген құймалар 
Алматы, Нұр-Сұлтан және Атырау қалаларында сұранысқа ие.

Алтын құймалар сенімді инвестициялық құрал бола алады. Банктер мен 
банктік емес айырбастау пункттерінің клиентке ақшасын төлеп, құймаларды «күн-
бе-күн» сатып ала алатын мүмкіндігі – алтын құймалар нарығының өтімділігін 
қамтамасыз етуде негізгі факторға айналып отыр. 

Әр құйма қорғаныс элементтерімен (құймалардың айна беті, микротекст және 
рельефтің шеті), құймаларды механикалық зақымданудан қорғайтын және пакет-
тің ашылған-ашылмағанын тексеруді жеңілдететін арнайы қаптамамен шығарыла-
ды. Қорғаныс қаптамасы, сонымен қатар, құйманың сапа сертификаты бола алады. 
Сондықтан құйманы сақтағанда мұқият болып, ораманы ашпаған жөн.

Қазіргі уақытта алтын құймаларды Halyk Bank-те, Еуразия лық банкте, Jusan 
Bank-те, Банк ЦентрКредитте, сондай-ақ банктік емес айырбастау пункттерінде 
сатып алуға және сатуға болады.

ҰЛТТЫҚ БАНК

Дәрігерлік мамандық адамға үл-
кен жауапкершілік жүктейді. Дәрігер 
– бүкіл қиындыққа психологиялық 
тұрғыда дайын жүретін маман. Сон-
дай білікті маманның бірі – Алматы 
қаласы ҚАЖД қарасты ЛА-155/6 
мекемесіндегі емдеу бөлімінің бас-
тығы, әділет капитаны Нурдинова 
Дильнара. 2009 жылы Қазақстан-Ре-
сей Медициналық Университетінің 
«Жалпы медицина бөлімін» бітіріп, 
дәрігер мамандығын алған. Сол кез-
ден бастап ҚАЖ департаментіне 
қарасты ЛА-155/18 және ЛА-155/6 
мекемелерінде қызмет атқарады.

Түзеу мекемесінде 52 кәмелетке 
толмаған жасөспірім жазасын өтеуде. 
Мұнда 6 орынға арналған медицина-
лық-санитарлық бөлімі мен өкпе ау-
руына арналған оқшаулау орны бар. 
Ұжымда 11 ақ халатты білікті абзал 
жан жұмыс жасайды.

Медициналық-санитарлық бөлім 
басшысы Дильнара Нурдинованың 
айтуынша, мұндағы қызметкерлер 
мекемеге келіп түскен сотталғандарға 
тұрақты негізде медициналық көмек 
көрсетіп, сонымен қатар жылына 
4 рет жоспарлы түрде оларды про-
филактикалық тексеруден өткізіп 
тұрады. Алматы қаласындағы №5 
қалалық емханамен тығыз байланыс-

та жұмыс жасап, профилактикалық 
тексеру жүргізу кезінде мамандар 
лор, хирург, невропотолог, терапевт, 
окулист сияқ ты арнайы шақыртыла-
ды.

Мекемедегі сотталғандар арасын-
да коронавирустық инфекцияның 
алдын алу мақсатында Алматы қала-
сындағы аумақтық №5 қалалық ем-
ханадан дәрігерлер мен медбикелер 
келіп, 18 жасқа толған жазасын өтеу-
ші жасөспірімдерге COVID-19 ін-
детіне қарсы екпе жұмыстарын жүр-
гізді. Созылмалы ауру анықталған 
науқастарды медицина бөлімінің 
қыз меткерлері үнемі қадағалап, 

уақытылы дәрі-дәрмектерін беріп 
отырады. Қажет болған жағдайда, Ал-
маты қалалық ауруханаларына арнайы 
маман дәрігерлердің кеңесін алуға 
шақырылады, қосымша тексеру жұ-
мыстары жүргізіліп, қорытынды ди-
агноз қойылып, қажетті ем жасалады. 
Мекемеде құрал-жабдықтармен жа-
рақтандырылған арнайы стоматология 
кабинеті бар. Қажет болған жағдайда, 
жазасын өтеушілер аумақтық ауруха-
наларға шығарылмай, мекеме ішінде 
толықтай ем қабылдайды.

Е.ЖЕҢІСХАН,
ЛА-155/6 мекемесі 

2. «Қарағанды металл бұйымдары зауыты» ЖШС 30.09.2021 жылы 
Қарағанды қаласы, Арман көшесі, 2 «Б» мекенжайында қоғамның 
қатысушыларының жалпы жиналысы өтетіні туралы хабарлайды. 

Күн тәртібінде:
Жылдық қаржылық есептілікті бекіту.
Өндірістік-шаруашылық қызметтің қорытынды есебі. 

3. Алматы қаласы МАЭС-ның 26.04.2021 ж. ұйғарымымен «Республикалық 
мамандандырылған физика-математика орта мектеп-интернатының қамқоршылар 
қоры» қоғамдық қорын, БСН 121040007172, тарату рәсімі басталды. Несиегерлердің 
талап-шағымдары мына мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы, Шевченко 
көшесі, 162/7 үй, 309/1 кеңсе. Тел.: 87052922202. 

5. «Ломбард ДИЕР» ЖШС, БСН 111240006922, өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай 
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қостанай облысы, Қостанай қаласы, 
Баймағамбетов көшесі, 158 үй, ВП 4.

7. «Esagasy City» ЖШС, БСН 210540036686, өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бас-
тап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы облысы, 
Еңбекшіқазақ ауданы, Ават ауылдық округі, Ават ауылы, Бейбітшілік көшесі, 27 үй. 
Тел.: 87018886191. 

10. «Жан Энергия» ЖШС ұйымы, БСН 170340003206 (Кентау қаласы, 
Б.Момыш ұлы көшесі, 62 үй, 24 пәтер) өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды.
Шағым дар хабарландыру жариялаған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: Кентау қаласы, Бірлік  көшесі, №25. Тел.: 8 701 416 08 28.

 
11. «Ақкөлім» әжелер қоғамдық бірлестігі, БСН 151240002621, өзінің жойыл-

ғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 
екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Батыс Қазақстан облысы, 
Казталов ауданы, Жаңажол ауылы, М.Өтемісов көшесі, 3-үй. Тел. 87076683459.

13. «Құлагер-шаруа» кредиттік серіктестігі» ЖШС, БСН 140840002865, 
Қызылорда облысы бойынша мамандандырылған ауданаралық сотының 14 қаңтар 
2021 жылғы шешіміне сәйкес «Құлагер-шаруа» кредиттік серіктестігі» ЖШС 
таратылғандығын хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Қызылорда облысы, 
Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Жазықбаев көшесі, № 8 үй. Тел.: 87774523374.

22. «ФармоЦентр» ЖШС, БСН 190840001093, өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі 
ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Ақтөбе қаласы, Ағайынды 
Жұбановтар көшесі, 298 үй, 164 офис (пәтер).

4. «Скади СК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (әрі қарай – Серіктестік) (БСН 
040740003125, заңды мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, 
Байқоңыр ауданы, Әлмұхан Сембинов көшесі, 25 ғимарат, 44 кеңсе), өзінің несиегерлерін 
2021 жылғы 20 қыркүйекте жалғыз қатысушының Серіктестіктің «ERG Servis» (И-Ар-Джи 
Сервис) (БСН 041040003658, заңды мекенжайы: 140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар 
облысы, Павлодар қаласы, Солтүстік өндірістік аймақ, 174 құрылыс) жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігіне қосылу туралы шешім қабылдағаны жөнінде хабарлайды.    

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 46-бабының 2-тармағына сәйкес, «ERG 
Servis» (И-Ар-Джи Сервис) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Серіктестіктің, соның ішінде 
жалғыз қатысушының 2021 жылғы 20 қыркүйекте бекіткен тапсыру актісіне сәйкес, оның 
барлық міндеттемелерінің құқықтық мирасқоры (әмбебап құқықтық мирасқорлық тәртібімен) 
болып табылады.

Несиегерлердің талап-шағымдары осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі 
ай мерзім ішінде Серіктестіктің атқарушы органы орналасқан мекенжайда (жоғарыда 
көрсетілген) қабылданады.

9. «ERG Servis» (И-Ар-Джи Сервис) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (әрі қарай 
– Серіктестік) (БСН 041040003658, заңды мекенжайы: 140000, Қазақстан Республикасы, 
Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Солтүстік өндірістік аймақ, 174 құрылыс), өзінің 
несиегерлеріне 2021 жылғы 20 қыркүйекте қатысушылардың кезектен тыс жалпы 
жиналысында Серіктестікке «Скади СК» (БСН 040740003125, заңды мекенжайы: 010000, 
Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, Әлмұхан Сембинов көшесі, 
25 ғимарат, 44 кеңсе) жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қосылуы туралы шешім қабыл-
дағаны жөнінде хабарлайды.    

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 46-бабының 2-тармағына сәйкес, 
Серіктестік «Скади СК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің, соның ішінде қатысу-
шылардың кезектен тыс жалпы жиналысының 2021 жылғы 20 қыркүйекте бекіткен тапсыру 
актісіне сәйкес, оның барлық міндеттемелерінің құқықтық мирасқоры (әмбебап құқықтық 
мирасқорлық тәртібімен) болып табылады.

Несиегерлердің талап-шағымдары осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі 
ай мерзім ішінде Серіктестіктің атқарушы органы орналасқан мекенжайда (жоғарыда 
көрсетілген) қабылданады. 

6. Павлодар облысының Екібастұз қалалық сотына Екібастұз қаласы, Энергетиктер көшесі, 
103А үй, 10 пәтерде тұратын Садырбаева Багила Жамбуловнадан 04.08.1971 ж.т., соңғы мекенжайы: 
Екібастұз қаласы, Энергетиктер көшесі, 103А үй, 10 пәтерде тұрған Онгарбаев Ермек Каиргазиновичті 
қайтыс болды деп тану туралы өтініш келіп түсті. Сот Е.К. Онгарбаевтың қайда жүргенін білетін 
адамдардың осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 3 ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша хабарласуларын сұрайды: Екібастұз қаласы, Қонаев көшесі, 42 үй, тел.: 79-99-26. 

14. «QUNDYZDY AGRO» ЖШС, ҚР Экологиялық кодексінің 96-бабына сәйкес, 
2021 жылғы казан айының 25-де 16 сағ 30 мин Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, 
Шұңқыркөл ауылы, Парковая көшесі, 8/2 (селолық клуб) мекенжайында «3 000 
тоннаға арналған көкөніс қоймасының құрылысы» жұмыс жобасының «Қоршаған 
ортаны қорғау» жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар 
өтетіндігін хабарлайды. 

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталында, сондай-
ақ ЖАО «https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/press?lang=ru» 
сайтында танысуға болады.

Барлық ескертулер және /немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порта лында, 
сондай-ақ nurzhan_sei@mail.ru, qundyzdy@mail.ru, too_sbk@mail.ru қоғамдық 
тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде 
қабылданады. 

Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин 
енгізілген жағдайда әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлар, қоғамдық тыңдаулар онлайн режимде өткізіледі. Белсенді сілтеме 
Бірыңғай экологиялық порталда және ЖАО «https://www.gov.kz/memleket/entities/
karaganda-tabigat/press?lang=ru» сайтында ұсынылады.

Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады Қарағанды қ., 
Аханов к., 26 және 8(7212)909-351 телефондары бойынша алуға болады.

12. «Тенгизтрансгаз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 
041040001007 (Қазақстан Республикасы, 050045, Алматы қаласы, 
Бостандық ауданы, «Нұр Алатау» ықшамауданы, Еркеғали Рахмадиев 
көшесі, 21 үй), өзінің «TengizTransGroup» (ТенгизТрансГрупп) 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне, БСН 170740028910 
(Қазақстан Республикасы, 050045, Алматы қаласы, Бостандық 
ауданы, «Нұр Алатау» ықшамауданы, Еркеғали Рахмадиев көшесі, 
21 үй), қосылуы арқылы қайта ұйымдастырылатыны туралы 
хабарлайды. «Тенгизтрансгаз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
несиегерлерінің талап-шағымдары осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
Қазақстан Республикасы, 050045, Алматы қаласы, Бостандық 
ауданы, «Нұр Алатау» ықшамауданы, Еркеғали Рахмадиев көшесі, 
21 үй. 

15. «TengizTransGroup» (ТенгизТрансГрупп) жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі, БСН 170740028910 (Қазақстан Республикасы, 
050045, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, «Нұр Алатау» ықшам-
ауданы, Еркеғали Рахмадиев көшесі, 21 үй), өзіне «Тенгизтрансгаз» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің, БСН 041040001007 
(Қазақстан Республикасы, 050045, Алматы қаласы, Бостандық 
ауданы, «Нұр Алатау» ықшамауданы, Еркеғали Рахмадиев көшесі, 
21 үй), қосылуы арқылы қайта ұйымдастырылатыны туралы 
хабарлайды. «TengizTransGroup» (ТенгизТрансГрупп) жауап-
кершілігі шектеулі серіктестігі несиегерлерінің талап-шағым дары 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде 
мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, 050045, 
Алматы қаласы, Бостандық ауданы, «Нұр Алатау» ықшам ауданы, 
Еркеғали Рахмадиев көшесі, 21 үй. 

17. «Рауғаш-С» бөбекжай балабақшасы» жеке мекемесі, БСН 
160840016492, Рауғаш-С бөбекжай балбақшасы» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі болып қайта құрылуына байланысты хабар-
ландыру жарияланған күннен бастап 2 (екі) ай мерзім ішінде 
кредиторлардың наразылық өтініш талаптары пошталық индексі:  
120313, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Аққорған ауылдық 
округі, Түгіскен ауылы, Ата Заң көшесі,  №2 үй мекенжайы бойынша 
қабылданатынын хабарлаймыз.

19. «STT Цемент» ЖШС (БСН 180240030063) «SAS-Tobe 
Trade» ЖШС-не (БСН 210240002482) қосылуы арқылы қайта 
ұйымдастырылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: ҚР, Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, 
Састөбе с/о, Састөбе кенті, 84 орам, 30 ғимарат. Тел.: 87073186801.  

20. «SAS-Tobe Trade» ЖШС (БСН 210240002482) «STT 
Цемент» ЖШС-не (БСН 180240030063) қосылуы арқылы қайта 
ұйым  дастырылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: ҚР, Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, 
Састөбе с/о, Састөбе кенті, 84 орам, 30 ғимарат. 

21. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Енбек-Астык», БСН 
111240019617, жарғылық капиталдың азайтылғаны туралы хабар-
лайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 
бір ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан 
Республикасы, Ақмола облысы, Біржан Сал ауданы, Степняк 
қаласы, Рамазан Елебаев көшесі, 2 үй.

8. 29.04.2021 ж. қайтыс болған Юсупова Селиманың артынан мұра ашылды. 
Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі келгендер болса, нотариус Ә.Б. Әкімханға 
келулеріңіз керек: Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Шелек ауылы, Орынтаев 
көшесі, №60 үй, 2 пәтер, тел.ном.: 8 (72776) 2-41-62.

16. 06.08.2021 ж. қайтыс болған Искаков Муртазаға мүлкіне мұралық іс ашылды. 
Мұрагерлер нотариус Е.Е. Байсбаевке хабарласуды сұраймыз: Түркістан қ.,
1 мөлтекаудан, С. Ерубаев көш.,12 үй, 26 пәт. Тел. 87017314766.

18. 09.01.2021 ж. қайтыс болған Аметов Закиржанның қалған мұра мүлігіне 
мұрагерлік іс ашылды. Мұрагерлерге нотариус Б.Н. Тулегеноваға хабарласуды 
сұраймын: Түркістан қ., Саттарханов даңғ., 44. Тел. 87780800822.
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Нөмiрдiң кезекшi редакторы Ерлік КЕБЕКБАЙ

ШЫТЫРМАН
БАЙҚАУҒА!

Елең-алаңда Алматыдан шыққан 
такси түске таяу аудан орталығы-
на кірді. «Сіз қай жерден түсесіз?» 

деген жүргізушінің қатқыл даусы көліктің 
артында ұйқылы-ояу отырған Бақытты 
селт еткізді. Екі көзін қолының сыртымен 
уқалап-уқалап жіберіп, көліктің терезесінен 
сыртқа қараған ол: «Мені осында тастап 
кетші», – деп Райымбек көшесінің бойына 
орналасқан базар алдына түсіп қалды. Ойы 
ауылда тұратын бала-шағасына керек-жарақ 
алу еді. Өйткені, жұмыстан кеш шыққан-
дықтан, базарға бару тұрмақ, жатақханасына 
таксилетіп зорға жеткен болатын. Базарға 
бет алған Бақыттың алдынан ауылдастары 
Саят пен Ерсін кездесе кетті. Көптен бері 
бір-бірін көрмеген жерлестер құшақ айқа-
стыра амандасты. 

– Ал, жігітім, қайдан келесің? Сені 
ауылдан көрмегелі көп болды ғой. Шырттай 
киініп алғаныңа қарағанда, мемлекеттік 
қызметкер болып кеткен жоқсың ба? – деді 
Саят Бақыттың иығын қағып тұрып. 

Сыңарының сөзін құптай кеткен Ерсін 
милығына түсіп кеткен шәпкесін көтеріп 
қойды да, қысық көзін сығырайтып, екі 
иығын қомдай: 

– Саят айтса айтқандай, Бақыт, бетіңе 
қан жүгіріп, әдеміленіп, қаланың адамына 
ұқсап кетіпсің. Мына түріңе қарағанда 
Алматыдан бір жайлы жұмыс тауып алған 
сияқ тысың ғой. Бізге де жұмыс болса қа-
райласа жүр, жұмыссыздықтан әбден ығы-
рымыз шықты, – деді күліп. 

Кекете сөйлеген екі жерлесінің бұл 
қылығына не күлерін, не ашуланарын біл-
меген Бақыттың ашаң жүзі бір қызарып, бір 
бозарып кетті. Бұларға істің жөнін айтпаса, 
бәрібір қазір жібере қоймайтынын білген ол: 

– Ой, сендер де қай-қайдағыны айтады 
екенсіңдер. Қаладан қайдан жайлы жұмыс 
табыла қойсын? Бір танысым арқылы 
құрылыс компаниясына жалданып жүрмін. 
Бұл жұмысты істеп жатқаныма енді ғана бір 
айдан асты. Кеше жұмыстан жай түсіп, үй-
дегілерге керек-жарақ алып үлгермей қалып 
едім. Соған бола базарға тоқтадым, – деді 
күртесінің сырмасын бекітіп жатып.

Бақыттың бұл сөзін естіген Саят пен Ер-
сін құйрығын бұлғақтатқан қырдың қызыл 
түлкісіндей қылмыңдап кетті. Бақытты қа-
лай арбаудың қамына жылдам кіріскен Саят: 

– Демек, жігітім, қаладан қалтаңды қам-
питып қайтқан болдың ғой. «Жолы болар 
жігіттің жеңгесі шығар алдынан» дегендей, 
сен біздің алдымыздан шыққан ақжолтай 
жеңге болып тұрсың. Бақыт, сенің бұл тірлі-
гіңді естіп, Ерсін екеуміз қуанып отырмыз. 
Бұл – екеуіміздің саған деген жүрекжарды 
сөзіміз. Сен бізге сен. Шыны керек, кеше 
біраз ұрттап қойып едік. Мына басы құрғы-
рдың ауырып тұрғаны. Сен де бір ер-аза-
матсың ғой, бізге бір жарты алып бер. Бұл 
сенің бізге жасаған жақсылығың болсын. 
Егер уақытың болса, бірге отырып ішелік, 
бөтен емеспіз. Үшеуіміз де бір ауылдың 
түлегіміз. Өткен-кеткенді айтып, бір жырғап 
қалмаймыз ба? – деп жан-жағын бір шолды 
да, Ерсінге қарап, «сен де мынаған бірдеме 
десеңші» дегендей ишарат байқатты. Саят-
пен ымы-жымы бір Ерсін оның ымын екі 
етпей орындауға көшті де, Бақыттың сол 
қолынан қолтықтап: 

– Ой, Бақа, Саят дұрыс айтады, сөйтсек 
сөйтпейміз бе? Ауыл деген іргеде тұрған 
жоқ па, таяқ тастам жерде, неге асығасың? 
Мүмкін бірге қайтармыз. Мына базар ішін-
дегі асханаға барып біраз отырып әңгіме-
леселік, – деп Бақыттың қолынан жетектеп 
азық-түлік дүкеніне қарай бет алды. 

Бақытқа бұл екеуінің мақтау сөзі ұнады 
ма, әлде өзі де спирттік ішімдіктен ішіп 
шаршағанын басқысы келді ме, қарсылық-
сыз Ерсінмен бірге базардың алдындағы 
азық-түлік дүкеніне қалай кіріп кеткенін 
байқамай қалды. Дүкеннен үйдегілеріне 
алған бір пакет затқа қоса бір құмыра шарап 
алған Бақыт Ерсін мен Саят айтқан асханаға 
барып, оңашалау үстелге үшеуі жайғасты. 
«Сіздер қандай тамаққа тапсырыс бересіз-
дер?», – деген даяшы қызға:  

– Үш кәуап, үш лағман, бір шайнек сүтті 
шай, – деген Бақыт әлде нені ұмытқандай 
қызға жалт қарап: – Айтпақшы, қарындас, 
кәуап тауық етінен болсын. Бізге қазір үш 
стакан әкеліп бере салшы? – деді.

– Жақсы, лағмандарыңызды қазір алып 
келемін, ал кәуаптарыңыз жиырма минуттан 
кейін дайын болады, – деді де даяшы қыз 
аяғын жылдам басып, аспаздың бөлмесіне 
кіріп кетті. Көп ұзамай қайта келген ол 
үш лағманмен қоса, үш стақанды үстел 
үстіне қоя салған. Көктен тілегені жерден 
табылғандай қуанған Саят:  

– Ал жігіттер, неге қарап отырсыңдар, 
шараптарыңды құймайсыңдар ма? – деп екі 

алақанын ысқылап-ысқылап алды. 
– Дастарханға келген шарап қайда 

барады дейсің. Бақыт бір жақсы тілегін 
айтып құйғалы жатқан жоқ па? – деп Ерсін 
ыржақтай күліп еді, сығырайған екі көзі бір 
сызық бола қалды. 

Саят пен Ерсін бірін-бірі қағытып әңгіме 
айтып отырғанда, Бақыт та үш стақанды 
шарапқа толтырды.

– Саят, Ерсін, – деген дауыстан күл-
кілерін тыя қойған екі дос Бақыттың аузына 
жалт қарады. Қолындағыны оң қолымен 
көтере ұстап алған Бақыт сөзін сабақта-
ды: – Біле білсеңдер, мына нарық біздің 
нағашымыз да, қайын жұртымыз да, керек 
десең, жеті атамыз да емес, бұл ешкімнің 
көз жасына қарамайды. Обал-сауап дегенді 
білмейді. Сол себепті әркім қолынан келетін 
тірлігімен айналысып жатыр. Оны өздерің 
де жақсы білесіңдер. Қазір ауылда малдан 
басқа тірлік қалмады. Барлығымыз малдың 
соңына еріп кетсек тағы болмас. Құдайға 
шүкір, менің алдымда ағам, артымда інім 
бар. Әке-шешем де қартайып-қаусап тұрған 
жоқ. Шыны керек, ауылдың тірлігін осы-
лар-ақ дөңгелетіп жатыр. Өздерің білесің-
дер, менің мамандығым – құрылысшы. Ал-
матыдағы білдей бір құрылыс институтын 
бітіргенмін. Сол мамандығымды кәдеге жа-
ратайын, ауылда жұмыссыз жүрмейін деген 
оймен қалаға барғаным рас. Сендер ауылда 
тірлік қалмады дейсіңдер. Бұл пікірлеріңмен 
келісе алмаймын. Осы стакандағы шарапты 
сендердің алдағы болашақтарыңның нұрлы, 
жұмыстарыңның сәтті болуы үшін алдыр-
мақпын. Жаңа жылдарың құтты болсын! Е, 
айтпақшы, екеуің де сүрбойдақ едіңдер ғой. 
Босағамыздан енді аттағалы тұрған жаңа 
жылда шаңырақ көтеріңдер! – деп стақанды 
оң жағында отырған Ерсінге соғыстырмақ 
болып қолын соза бергенде, қарсы алдында 
отырған Саят:

– О, бәле, оқыған адамның аты оқыған 
ғой. Сөзі қандай, мұндай тамаша тілекке ал-
майтын шарап бар ма, алайық-алайық, – деп 
Ерсіннен бұрын Бақытпен стақанын соғыс-
тырып: «Бақыт, мынауың арақ емес, май 
ғой, май» – деп тіскебасарын алып аузына 
салып жіберді. 

– Саят, осы сен алды-артыңа қарамай 
қағып салатын жаман әдетіңді қашан қоя-
сың? Жау шауып бара ма, сонша қайда 
асығасың?! – деп Ерсін Саятты жақтыр-
маған сыңай танытып, бірдемелерін айтып 
жатты… Оның сөзін елеп-ескерген Саят 
болған жоқ. 

Осылай бір-біріне жақсы тілектерін ая-
маған үш дос ұзақ уақыт дуылдап отырды. 
Осы отырыста айтылмаған ауыл әңгімелері 
қалмаған да шығар. Әкімді де, министрді 
де сөз етті, әр саясаттың басын бір шал-
ды… Өйткені бір құмыра араққа, тағы 
екі құмыра шарап қосылып, үш құмыраға 
жетті...

– Есепті жабыңыздар, кеш болып кетті, 
асхананы жабамыз, – деген даяшының да-
уысынан бір-бірінің бетіне бажырая қарас-
ты. – Е, есепті мен жабамын, – деп Бақыт 
шалбарының артқы қалтасынан қоңыр түсті 
әмиянын алып, ішіндегі көп ақшадан он 
мың теңгені даяшыға ұстатқанда Саят пен 
Ерсіннің көзі оттай жанып кетті. Осылай 

асхананың есебін жапқан үш дос бірін-бірі 
құшақтап, сүйретіле далаға шықты. 

                               
 ***

 Қаңтардың қысқа күні әлдеқашан ба-
тып, мақпал түннің түндігі жабылған бола-
тын. Сығырайған көше бойындағы электр 
шамының жарығы өз айналасынан ұзай 
алмай тұр. Көшедегі жүргіншілердің қарасы 
саябырлаған. Анда-санда түнгі жортуылға 
шығып, тамақ іздеген бұралқы иттердің 
қарасы көрініп қалады...

Үшеуі ауылдарына жүретін көлік 
тұрағына қарай бет алды. Саят пен Ерсін 
Бақыттың артында қалыңқырап өзара сы-
бырға көшкен. Олардың өзара не айтып 
келе жатқанына мән берген Бақыт болмады. 
Тәлтіректей басып аялдамаға жеткені сол 
екен, артынан бас салған Саят оның құлақ 
шекесінен тартып кеп жіберді. Ол жерге қал-
пақтай жалп ете түсті. Қайта орнынан зорға 
түрегеліп, «сен-дер-дің бұ-лар-ың не?» 
деп тілі күрмеле сөйлеп, теңселіп тұрған 
Бақытқа Ерсін мен Саят жабыла кетіп, жұ-
дырықтап, тепкілей жөнелді. Жалаңдаған 
аш қасқырдай екеуі ыңырсып қар үстінде 
жатқан Бақыттың шалбарының бір жақ 
қалтасындағы әмиянын, ал екінші қалта-
сындағы «нокиа» маркалы ұялы телефонын 
суырып алды. Оған қоса зат салған пакетін 
алып, жылдам тайып тұрды. 

Қанша сағат жатқаны белгісіз, денесі 
жаурап, есін жиған Бақыт жарты күн ауыз 
жаласқан достарының аяқ астынан жау 
болып, өзін сабап далаға тастап, қалтасын 
үптеп кеткенін түсіне алар емес. Орнынан 
әрең тұрған жігіт базарда сауда жасап жүр-
ген сыныптасы Майраның үйіне барып, 
оған болған оқиғаны баяндады. Есі шыққан 
Майра Бақыттың әйелі Надияға телефон 
соғып: «Ауданға тез келіп, Бақытты алып 
кет!..», – деген.

 ***
Ертесі таңертең басы ауырып, орнынан 

зорға тұрған Бақыт әйелінен кешірім сұра-
ды. Екі баласын ауылда оқытып, отбасы-
ның берекесін кетірмей, өзі мұғалім болып 
жұмыс жасап жүрген Надия Бақыттың бұл 
сәтсіздігіне түсіністікпен қарады. Таңғы 
асты дайындап, сары самаурынмен шай 
құйып отырған Надия: 

– Сені кінәлалап қайтейін, бірақ бала 
емессің, бір үйдің  иесісің. Саят пен Ерсінде 
нең бар еді? Қаладан үйге келе жатырсың ба, 
еш жаққа бұрылмай үйге келуің керек еді, – 
дей бергенде сөзге киліккен Бақыт: – Енді 
үйге құрқол келмейін деп базарға бұрылға-
ным сол екен, екеуі алдымнан сап етіп кезде-
се кетсе қайтемін, – деп өзін ақтамақ болды. 

Ашуға мінген Надия:           
– Доғар сөзіңді! Алдымен сен мені 

тыңда, сөзімді әлі айтып болғаным жоқ. 
Немене көрінгеннің артынан кете беретін 
мақұлықсың ба? Үйге керектіні осы ауылдан 
да алуға болар еді ғой. Әрі кетсе қаладағы 
бағадан 50-100 теңге қымбат шығар. Біз бұл 
қымбатшылыққа әлдеқашан үйренгенбіз. 
Соған бола бір ай қалада жүріп маңдай 
теріңмен тапқан ақшаңды, оған қоса қол те-
лефонды және сол алған затыңнан қоса айы-
рылған жоқсың ба?! Олар қайта сені өлтіріп 
кетпепті. Ерсін мен Саят жібі түзу адамдар 

емес. Былтырдан бері ауылдан мал ұрланып 
жатыр. Мына көрші ауылдың да жылқылары 
жоғалып жатыр дейді. Жұрт соған осы Саят 
пен Ерсіннің қатысы бар деп жүр. Полиция-
ға арызданайын десе, пәлендей дәлелі жоқ, 
амалсыз тілін тістеп отыр. Сондықтан сен 
анау-мынауыңды қой да, осы таңғы шайдан 
кейін полицияға барып екеуінің үстінен 
арыз бер! – деді. 

– Сонда қалай, кеше Ерсін мен Саят 
үшеуіміз бірге тойлап едік, кейін мені сабап, 
ақшамды тонап кетті деп арыз беремін бе? 
– деді Бақыт.

– Енді қалай деп жазбақшы едің? – деді 
Надия Бақыттың көзіне қадала қарап. Ішіп-
жеп бара жатқан көзден жасқанған Бақыт 
жанарын тез тайдырып әкетті де, артынша:

– Ел-жұрттан ұят емес пе, кеше ол екеуі 
қызыңқырап қалып солай істеген шығар. Бү-
гін кешірім сұрап, ақшам мен телефонымды 
қайтарып беруі де мүмкін. Бір күн тосайық. 
Қайда қашып кетер дейсің? Осы ауылдың 
жігіттері ғой, – деді.  

– Ей, сабазым! Сен сол екеуін кешірім 
сұрап келеді деп отырсың ба? Бұл сенің тәтті 
түсің, бос қиялың. Басқаны білмеймін, қазір 
ауданға барып, полицияға арызыңды жаз. Ол 
оңбағандарды ұзамай тұрғанда құрықтасын, 
– деді Надия. 

– Жарайды, жарайды, жазайын. Бірақ 
маған ала көзіңмен қарамашы,  – деп күлген 
Бақытқа:

– Өзің ғой, адамның қанын қайнатып 
отырған, – деп жымиған Надияның алма 
жүзіне әп-сәтте жылулық ұялай кетті. 

Бұдан артық әңгіме айтып Надияның 
жынына тие бергісі келмеген Бақыт арызын 
жазып, киініп алды да, аудан орталығын-
дағы полиция бөлімшесіне жол тартты. 

                             
  ***

– Сіз не жұмыспен келдіңіз? – деген 
полицияға: 

– Өзіме тікелей байланысты бір қылмыс-
тық іс туралы арыз берейін деп едім, – деді 
Бақыт. 

– Қане арызыңыз? – деген полицияға 
үйінен жазып алған екі бет арызды ұстата 
салды.    

Бастан-аяқ көзімен арызды шолып 
шығып: 

– Жақсы, арызыңыз бойынша күдік-
тілерді іздейміз, егер ұстап жатсақ, ертеңге 
дейін бір хабарын беретін боламыз, – деген 
полицияға рақметін айтқан Бақыт ауылына 
қайтты. 

Полицияға барғанынан келгені тез бол-
ған күйеуіне Надия: 

– Сен өзі полицияға арызды бердің бе, 
жоқ көшені бір айналып қайтып келдің 
бе? – деді. 

– Қалай сенбейсің, аудандық полиция 
бөлімшесіне барып, біздің ауылға жауапты 
полицияға кездесіп, арызымды беріп қайт-
тым. «Ертеңге дейін бір хабарын  береміз» 
деп арызымды алып қалып, өзімді шығарып 
салған жоқ па? – деді.  

                       
    ***                   

Бақыт отбасымен түскі шайға отырған-
да, есік тық-тық қағылды. 

– Балам, біреу келді ғой деймін, есікті 

ашшы, – деді Надия. Орнынан қарғып 
тұрған үлкен ұлы Ердана есікке жүгірген. 
Түске дейін кездесіп, арызын тастап кеткен 
сақшы үйге кіріп келгенде, Бақыт орнынан 
қарғып тұрып, таңданыспен: 

– Өй, сіз екенсіз ғой. Шайға келіңіз, төр-
летіңіз – деп сасқалақтап қалған еді. 

– Біз шай ішіп отыратын қонақ емеспіз. 
Қызмет бабымен жүрміз. Сіз айтқан екі 
күдіктіні ұстадық. Тінту барысында сіз айт-
қан заттарды тәркіледік. Енді тергеу баста-
лады. Тергеу барысында олардың басқа қан-
дай қылмысқа қатысы бар екені анықталуы 
мүмкін. Бәрібір екеуінің әрекеті қасақана 
кісі тонау фактісі бойынша тіркеліп, ісі 
сотқа жіберілетін болады. Сондықтан сізді 
кез келген уақытта шақыруымыз мүмкін, – 
деді сақшы. 

***
Тергеу де біразға созылды. Істің сотқа 

түсуі де біршама жүйкеге жүк болған. Шақы-
рту келгенде, Бақыт қаладағы жұмысында 
болатын. Надия соттың болатын күнін 
Бақытқа телефон арқылы хабарлады. Сот 
залына асығыс жеткен ол темір тордың ар 
жағында отырған бес адамды көріп шошып 
кетті. Бесеуін де Бақыт таниды, Саят пен 
Ерсіннен басқа үшеуі көрші ауылдың жігіт-
тері. «Бұлардың менің ісіме не қатысы бар?» 
деген іштей. Жанына жайғасқан ауылдасы 
бар жағдайдан қанық етті. «Істің қаралып 
жатқанына бір айдың жүзі болды. Осы уақыт 
ішінде мына бестіктің мал ұрлығына қатысы 
толық дәлелденді. Бүгін сені тонап кеткен 
екеудің ісі қосымша таразыланбақ», – деді 
бірінің сөзін бірі іліп әкеткен ағайындылар. 

Байқап отыр, бесеудің де басы салбы-
рап, қылмысын толық мойындаған. Мұның 
ақшасын алып, ұрып-соғып далаға тастап 
кеткенін де жалтармай айтып шықты. Ендігі 
сөз сотта.

Сот сотталушылардың қылмысына 
қатысты 22 беттік үкімді оқи бастады. 
Бақыт үкімнің: «Сотталушылар Тастан, 
Оқап, Шағыр, Саят және Ерсін бесеуінің 
қылмыстық әрекеттері алдын ала тергеу 
органдарымен дұрыс сараланған. Өйткені, 
бесеуі де адамдар тобы болып алдын ала сөз 
байласып, бірнеше рет ірі мөлшерде ұрлық 
қылмыстарын жасаған. Сонымен қатар, 
сотталушылар Саят пен Ерсін екеуі тонау, 
яғни бөтеннің мүлкін ашық ұрлап, жәбір-
ленушінің өмірі мен денсаулығына қауіпті 
емес күш қолданып қылмыс істеген» деген 
жеріне келгенде темір тордың ар жағында 
көзін жәудіретіп отырған бесеудің ішіндегі 
Саят пен Ерсінге кектене қарады.

«Қылмыстық топтың қылмысы толық 
дәлелденіп, ҚР Қылмыстық кодексінің бір-
неше бабын басшылыққа ала отырып, сот 
үкім етті», – деген сот қолындағы қағазды 
ары қарай сыдыртып оқи жөнелді. Соңын 
ала Саят пен Ерсіннің үкіміне келгенде, 
Бақыт елең етіп, құлақ түре қалған.

«... азамат Саятты ҚР ҚК-нің 175-ба-
бының 3-бөлігінің «Б» тармағымен кінәлі 
деп танып, оған осы бап бойынша мүлкі 
тәркіленіп, 6 жылға бостандығынан айыру 
жазасы тағайындалсын. Саяттың бұлтарт-
пау шарасы бұрынғы қалпында қамауда 
қалдырылсын. 

Ерсінді ҚР ҚК-нің 175-бабы 3-бөлігінің 
«Б» тармағымен кінәлі деп танып, мүлкі 
тәркіленіп, 6 жылға бостандығынан айыру 
жазасы тағайындалсын.

Оны ҚР ҚК-нің 178 бабының 2-бөлігінің 
«А, B» тармағымен кінәлі деп танып, оған 
осы бап бойынша мүлкі тәркіленіп, 4 жылға 
бас бостандығынан айыру жазасы тағай-
ындалсын. Бұлтартпау шарасы бұрынғы 
қалпында қалдырылсын.  

Сот үкімді оқып болғанда, зал іші дабыр-
лап кетті. Біреулері «жаза әділ болды» десе, 
енді біреулері «бұдан да көп жыл беру керек 
еді» деп жатты. Ал сотталушылардың туған-
туыс, жақындары көздерін сығып: «Сот өте 
ауыр үкім шығарды. Біз Жоғарғы Сотқа 
арыз данамыз...» деп өздерін жұбатумен 
болды. 

Артынша «Тынышталыңыздар, – деген 
соттың қатқыл даусынан кейін, зал сілтідей 
тына қалды. «Бұл үкімге наразы болсаңыз-
дар, онда он бес тәулік ішінде осы сот 
арқылы облыстық соттың апелляциялық 
алқасына шағым келтіре аласыздар», – деді 
де, сот залдан шығып кетті. 

Бақыт не қуанарын, не ренжитінін біл-
мей, ауырлап кеткен денесін зорға көтеріп, 
орнынан тұрды. Қуанғаны – құдай қосқан 
Надияның өтінішін орындады, ал ренжитіні 
– сотталып бара жатқандар басқа емес, 
өзінің ауылдастары. Саят пен Ерсін енді 6 
жылдық өмірін темір тордың ар жағында 
өткізеді. Сот залында олардың туыс-туған-
дары өзіне тесіле қарап: «Бәрінің түбіне сен 
жеттің, оңбаған!» дегендей көрінген. Алай-
да қылмыскердің орны – темір тор. Олар өз 
жазаларын алды.
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