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Ендеше сотта төрелiк айтар тiлмарлық сөз бiз-
де қай дәуiрден бастап болды, өзiнiң бастау арна-
сын қандай сөз үлгiлерiнен алған, қандай тарихи 
даму жолынан өттi, өткен дәуiрдiң қай кезеңiнде 
қандай сипатта көрiндi дейтiн сауалдарға табан 
асты кесiп-пiшiп бiр жақты жауап беру оңайға 
түспесi анық. Өйткені шешендік өнердің ай-
бынды да айдарлы саласы – соттағы шешендікті 
дәуір-дәуір кезеңдерге бөліп қарастыру біздің 
топырақта әлі күнге қалып қа түспей келеді. Бiз 
ежелгі шығыс топырағында жазылған көненің 
көзі – «Қабуснаманы» сөз ету арқылы осы мәселе 

«Жұмыр жердің қай түкпіріне барсақ та, Мұқағали алды-
мыздан шығады», – деп ақын Оразақын Асқар айтқандай, 
Мұқағали қазір ән болып, саз болып, өлең болып, жыр бо-
лып қазақ даласын шарлап жүр. 

Бүгін кеудесін шаттық кернеген де, көңілі жабырқап 
жүдеген де, жас та, кәрі де ақын жырларына жүгінеді. Шы-
нында да, жүрегінің лүпілін шығармаларында қалдырған 

ақын – мәңгілік. «Батар күн, келер түн. Атар таң, шығар 
күн. Бәріне, бәріне құмармын. Осы мен, мәңгілік тұрармын. 
Осы мен, сірә да, өлмейтін шығармын, Сәл ғана мызғып ап, 
қайтадан тұрармын». Қалың ұйқыдағы ақын бүгін қайта 
тұрғандай. Оған кешегі дүбірлі  дода дәлел. Жұрт назары – 
қайта түлеген Нарынқолда. 

(Соңы 3-бетте)

«ҚАБУСНАМА» ЖӘНЕ СОТ ШЕШЕНДIГI
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Мақсат ХАЛЫҚ, GSB UIB бизнесті талдау 
орталығының сарапшысы, экономист:

– Елімізде заңды тұлғалардың банкроттығы 
туралы заң бұрыннан жұмыс істейді. Бірақ жеке 
тұлғалардың банкроттығын заңдастыра алмай 
отырмыз. Әлемдік тәжірибеде жеке тұлғалардың 
банкроттығы туралы заң қолданысқа ие. Еліміздің 
дамуымен бірге біздің қоғамымызда да аталмыш 
заңның өзектілігі сезілуде. Жекелеген адамдардың 
қатты қарызға батып немесе аяқасты еңбекке 
жарамсыздығы, қандай да бір оқыс оқиғаға ұшы-
рауының соңы қаржылық қиындыққа әкеліп соғуда. 

Мырзабек БЕКБЕРДІ, заңгер:
– Жеке тұлғалардың банкроттығын енгізу мәсе-

лесіне байыппен, жан-жақты ойластырып келуіміз 
керек. Өйткені қарызы бар тұлғалар көп. Қитұрқы 
жолдармен қарызын төлемеуге тырысып қалатындар 
көбеймес үшін нақты, мықты жолдарын ойластыруы-
мыз керек. 

Айта кетер жайт, осы заң Ресейде талқыла-
нып жатқанда, сарапшылар тарапынан банкрот-
тыққа ұмтылушылар көп болады деген болжамдар 
айтылған еді. Дегенмен, тәжірибе көрсеткендей, 
заңның мүмкіндігін пайдаланып қалғысы келгендер 
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(Соңы 5-бетте)

ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ БАНКРОТТЫҒЫ ТУРАЛЫ ЗАҢ КЕРЕК ПЕ?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ТАҒЫЛЫМСӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

тағылымы мол еңбек. Онда «Шешендiк өнерiн үй-
ренiп, жоғары мәртебелi болу туралы», «Кәсіптік 
білім үйрену, ұстаздық және қазы болу туралы» деп 
аталатын арнайы тараулардың бары осының дәлелі. 
Бүгінгі заңгерлерге, судьяларға, прокурорлар мен 
адвокаттарға берері мол дүние. «Барлық өнерден сөз 
өнері жақсы екенін білгенің жөн» деп ақыл айтады 
ол. Жалпы, шешендік шеберлікке баулитын тұстар 
шығармада аз емес. Ұрпағына өсиет айтқан «Қабус-
наманы» сөйлетіп көрелікші:

«Сөзді орнымен сөйле. Орынсыз айтылған сөз 
жақсы болса да, жаман көрінеді. Орынсыз айтылған 
сөз опық жегізеді. Егер сөйлеген сөзіңнен бір нәр-
сенің пайдалы иісі сезіліп тұрмаса, ондай сөздің 
айтылмағаны жақсы. Үгіт-насихатыңды тыңдайтын 
қарыздар болған жағдайда ғана сөйле. Ықылассыз 
тыңдаушыға сөз айтқаннан, тыныш отырған мақұл. 
Жиылған топ ішінде үгіт-насихатыңды тек бір кісіге 
қарап айтпағын. 

сарапшылар болжамынан әлдеқайда аз болды. Демек, заңның қабыл-
дануынан қорықпауымыз керек. Шыны керек, заңнамалық құжаттың 
жоқтығы коллекторлардың озбырлығы мен банктердің заңсыздығын 
күшейтіп отыр. 

Мұндай кезеңде оған қоғам тарапынан қолдау жоқ, керісінше, коллекторлар-
дың, банктің тарапынан қысымға ұшырап одан сайын мәселелер туындап 
кетеді. Осындай қиын жағдайға тап болған азаматтардың түйткілін тиімді 
шешудің жолдарын қарастыратын заңды құжат керек.

ҚАЗІРГІ КҮНІ СӨЗ ӨНЕРІНСІЗ ТОЛЫҚҚАНДЫ ҚЫЗМЕТ АТҚАРАТЫН САЛА 
ЖОҚ. СОТ ЖҮЙЕСІ ДЕ БҰДАН ШЕТ ҚАЛМАҚ ЕМЕС. ҚАЙТА, КЕРІСІНШЕ, ЕҢ 
ЗӘРУ БУЫН ОСЫ СОТ ПА ДЕРСІҢ? КЕШЕГІ ШЕШЕН-БИЛЕР КЕСІМ-БИЛІК АЙТ-
ҚАН БАБАЛАР ЖОСЫҒЫ ОСЫНЫ МЕҢЗЕЙДІ.  

төңiрегiнде аз-кем ғана ой қозғай кеткіміз келедi. 
Ортағасырлық шығыс мәдениетіндегі әр дәуір-

ге лайық туған құбылыс-тенденциялар, ортақ 
тақырыптар мен суреттелетін оқиға желілері, биік 
мұраттағы көркем образдар түркілік мәдениеттен де 
дәстүрлік сипат тауып, кейіннен қазақ мәдениетінен 
кеңінен орын алған. Соның бірі – «Қабуснама». 

ХІ ғасырда өмір сүрген Әмір Қайқабустың 
бұл шығармасы қазақтың әдебиетін айтпағанда, 
руханият- мәдениетіне де тікелей қатысы бар туын-
ды. Екіншіден, ол – төрелiк айтар тiлмарлықтың 
небiр озық үлгiлерiн бойына мықтап сақтап жатқан 

Әділ ҚОЖЫҚОВ, 
«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы» 
КЕАҚ басқарма төрағасы: 

«ЭЛЕКТРОНДЫ 
ЦИФРЛЫҚ 

ҚОЛТАҢБАНЫ 
ӨЗГЕГЕ БЕРУ 

ҚАУІПТІ»

НЕГЕ?

– Әділ Ғалымжанұлы, Мем-
лекет басшысы цифрландыру 
мәселесіне әрдайым айрықша 
назар аударып келеді. Жалпы, 
цифрландыру біздегі қалып-
тасып отырған өзекті мәселе-
лерді шешуге қаншалықты қау
қарлы? Мысалы, сыбайласқан 
жемқорлыққа қарсы күресте 
бұл шара тиімді ме? 

– Цифрландыру мәселесіне біз 
де айрықша назар аударып отыр-
мыз. Қазіргі таңда біздің мекеме 
Цифрландыру, инновация және 
аэроғарыштық өнеркәсіп министр-
лігі құзырында. Жалпы, бірыңғай 
провайдер ретінде 662 мемлекеттік 
қызмет түрін көрсетеміз.

8-бет

ӘДІЛЕТ ОРГАНДАРЫНЫҢ 
ЖҰМЫСЫ 
ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА ТОЛЫ

2-бет

Елімізде «Жеке тұлғалардың 
банкроттығы туралы» заң-
ның қажеттілігі айтылып келе 

жатқанына біршама уақыт өтті. Маман-
дар «бұл заңның қабылдануы талай-
лардың өзін банкрот ретінде тануына 
тырысуына әкеліп соғады» деген күдікті 
айтады. Осы орайда «Атал мыш заң қа-
жет пе?» деген сауалды ортаға тастадық.

ӨГЕЙ ӘКЕНІҢ ӨЛІМІ

ӨЛМЕС МҰРА– 
ӨЛШЕУСІЗ АЗЫҚ
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ЖЕКЕ СОТ ОРЫНДАУШЫҒА 
АҚШАЛАЙ ӨНДІРІП АЛУ 

ҚОЛДАНЫЛДЫ

Ақшалай өндіріп алу жеке тұлғаға, лауазымды адамға, 
заңды тұлғаға не оның өкіліне 10 АЕК-тен бастап 100 АЕК-
ке дейінгі мөлшерде қолданылады. 

ҚР Әкімшілік-рәсімдік процестік кодекстің (бұдан әрі 
- ӘРПК) 127-бабының 3-бөлігіне сәйкес, сот процестік 
құқықтарды теріс пайдаланатын немесе процестік 
міндеттерді орындамайтын тұлғаға, оның ішінде сот 
белгілеген мерзімді дәлелсіз себептермен бұза отырып 
дәлелдер ұсынылған, тапсырмалар орындалған жағдай-
ларда, егер бұл әкімшілік істі қараудың созылуына алып 
келсе, әрбір әрекет (әрекетсіздік) үшін 10 АЕК мөлшерінде 
ақшалай өндіріп алуды қолдануға құқылы.

Кодекстің 127-бабының 4-бөлігіне сәйкес соттың та-
лабын, сұрау салуын орындамағаны, әкімшілік іске қаты-
сушы адамның сотқа келмегені, сотқа уақытылы хабар-
ламағаны, кері қайтарып алуды уақытылы бермегені, сот 
отырысында төрағалық етушінің өкімдеріне бағынбағаны, 
сотта белгіленген қағидаларды бұзғаны, сондай-ақ сотты 
және судьяны құрметтемегені туралы анық куәландыра-
тын өзге де әрекеттер үшін сот 20 АЕК-ке дейінгі мөл-
шерде ақшалай өндіріп алуды қолдануға құқылы.

Соттың шешімін, соттың тараптардың тату-
ласу, медиация немесе дауды партисипативтік рәсім 
тәртібімен реттеу туралы келісімін бекіту туралы ұй-
ғарымын орындамағаны үшін сот осы сот актісінде ол 
бір айдан аспайтын мерзім ішінде орындалуға жататын 
мерзімді көрсете отырып, жауапкерге 50 АЕК мөлшерінде 
ақшалай өндіріп алуды қолданады.

Қызылорда облысының мамандандырылған ауданара-
лық әкімшілік сотында жеке сот орындаушысының атқа-

рушылық іс жүргізуді тоқтату туралы қаулысының күшін 
жою туралы істі қарау барысында жауапкерге ақшалай 
өндіріп алу түріндегі процестік мәжбүрлеу шарасы қолда-
нылды. Себебі, алдын ала тыңдау барысында, жауапкердің 
белгіленген мерзімде сот талабын орындамағаны, сотқа 
атқарушылық өндіріс бойынша құжаттарды толық ұсын-
бағаны анықталған. Сот жеке сот орындаушыға 10 АЕК 
мөлшерінде ақшалай айыппұл өндіріп алу жөнінде ұйғарым 
шығарды. Ақшалай өндіріп алуды төлеу ұйғарым табыс 
етілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жүзеге асы-
рылуы тиіс.

Ұйғарымға жеке шағым ұйғарым орындалғаннан кейін, 
яғни жауапкер төлемді жүзеге асырып, ақшалай өндіріп алу 
толығымен орындалғаннан кейін апелляциялық тәртіппен 
шағым бере алады. 

Қызылорда облысының мамандандырылған 
ауданаралық әкімшілік сотының баспасөз қызметі

ӘДІЛЕТ ОРГАНДАРЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ 
ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА ТОЛЫ

МІНБЕР

Мемлекет басшысы жылжымай-
тын мүлікке құқықтарды және заңды 
тұлғаларды мемлекеттік тіркеу мәсе-
лелері бойынша заңнамалық актілерге 
түзетулер енгізу туралы заңдарға қол 
қойған болатын. Осыған байланысты 
нотариус тарға мұрагерлік істің ашылға-
ны және өсиеттердің есепке алынға-
ны туралы мәліметтерді өтініш келіп 
түскеннен кейінгі келесі жұмыс күнінен 
кешіктірмей енгізу сияқты бірқатар мін-
деттеме жүктеліп отыр. 

Бұл жаңашылдықтың тағы бір ерек-
шелігі – азаматтар өздері тұрып жатқан 
елді мекенде отырып, электронды 
цифр лық қолтаңбаның көмегімен ре-
спубликаның басқа жеріндегі жылжы-
майтын мүлкін рәсімдеу мүмкіндігіне 
ие болуда. Сондай-ақ жаңаша жүйеге 
сәйкес, әрбір нотариаттық құжатқа ав-
томатты түрде бірегей QR-код берілетін 
болады. Нотариус қағаз түрінде рәсім-
делген құжаттың электронды нұсқасын 
жасайды және олардың заңдылығын 
растайды. Жылжымайтын мүлікке 
құқықтарды тіркеу саласына енгізілген 
өзгерістер бойынша алдағы уақытта 
жергілікті жерлердегі сәулет және қала 
құрылысы органдары жылжымайтын 

мәселелерді уақтылы өзектендіруді 
қамтамасыз етеді.

Қазіргі таңда Түркістан облысының 
Әділет департаменті Әділет министрлі-
гімен бекітілген бірқатар жұмыс жос-
парына сәйкес ауқымды іс-шараларды 
жүзеге асырып келеді.  Мемлекеттік 
қызмет көрсету – бұл еліміздің әлеу-
меттік-экономикалық дамуының негізгі 
көрсеткіші, мемлекеттік органдардың 
жұмысын бағалаудың басты өлшемі 
болып табылады. 2020 жылы Әділет 
департаменті мемлекеттік қызметтің  
13 түрі бойынша 1130 қызмет көрсет-
кен. 2021 жылдың бірінші жартыжыл-
дығының қорытындысына сәйкес, 1821 
мемлекеттік қызмет көрсетілді.

Ағымдағы жылдың маусым айында 
ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
«Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне атқарушылық іс 
жүргізуді және қылмыстық заңнаманы 
жетілдіру мәселелері бойынша өзгеріс-
тер мен толықтырулар енгізу туралы» 
заңға қол қойды. Енгізілген жаңа түзе-
тулерге сәйкес, мүлікті сауда-саттықта 
өткізген сот орындаушысы осындай 
мүліктен барлық тыйым салуларды, 
соның ішінде басқа сот орындаушы-
ларының тыйым салуларын да жоюға 
міндетті.

Өткен жылғы атқарылған жұмыстар 
аясында Түркістан облысы бойынша 
80-ге жуық борышкер жұмысқа орна-
ластырылып, биыл да бұл жұмыстар 
қарқынды жалғасын табуда. Әділет 
министрлігінің бастамасымен жеке сот 
орындаушыларының рейтингі енгізіл-
ген болатын. Соның нәтижесінде аза-
маттар министрлік немесе республика-
лық палата сайттарынан ең тәжірибелі 
және білікті сот орындаушысын таңдай 
алады. Берешектерді төлеу бойынша 
сервис қамтамасыз ету шараларын, 
оның ішінде шетелге шығуға шектеуді 
автоматты түрде алып тастай отырып 
жұмыс істейді. Бұл борышкердің сот 
орындаушысымен байланыс жасау қа-
жеттігін жоққа шығара отырып, іс жүр-
гізу шешімдерінің жеделдігін арттыруға 
мүмкіндік беруде.

Қазіргі таңда алимент өндіру ісінде 

де оң өзгерістер бар. Алимент өндіріп 
алудың тиімді жүйесін құру бойынша 
Әділет министрлігімен арнайы іс-шара-
лар жоспары бекітіліп, іске асырылуда. 
Облыстық әкімдікпен, құқық қорғау 
органдарымен және сот орындаушылар  
палатасымен бірлесіп алимент өндіру 
мәселелері бойынша өзара ынтымақтас-
тық туралы меморандум аясында жұ-
мыстар атқарылуда. Онда борышкер-
лерді жұмысқа орналастыру мәселелері 
де қамтылған. Әрине, біз олардың 
са палы орындалуын жалғастырудамыз.

2021 жылдың 1 жартыжылдығы 
бойынша, Түркістан облысындағы 
мемлекеттік сот орындаушылар саны 
17, жеке сот орындаушылардың саны 
144-ті құрап отыр. Әділет министрлі-
гінің стратегиялық жоспары бойын-
ша айқындалған индикаторға сәйкес, 
бүгінде орындалған атқарушылық 
өндірістердің үлесі 2021 жылдың 1 жар-
тыжылдығының қорытындысы бойын-
ша 29,5%-ды құрап отыр. Бұл ауқымды 
жұмыс жасалғанының көрсеткіші. 
Алдағы уақытта бұл бағыттағы шара-
лар жалғаса бермек. Жоғарыда аталған 
жұмыстардың барлығы – қоғам игілігі 
мен азаматтардың қолайлы жағдайда 
өмір сүруі үшін іске асырылып жатқан 
жүйелі жобалар. Бұл – Тәуелсіздіктің  
мерейін тасытып, абыройын асқақтата-
тын үлкен белесті жеңіс.

Тәуелсіз қазақ елінің осындай биік 
белестерден көрінуі – тынымсыз еңбек 
пен төгілген тердің арқасы. Бүгінгі күн-
ді түсініп-түйсіну үшін де, болашақтың 
дидарын көзге елестету үшін де кешегі 
кезеңге көз жібере отырып, тәуелсіздік-
тің нұрлы таңының болашағын одан 
әрі жандандыра түсуіміз қажет. Егер 
әрқайсымыз еліміз үшін еңбек етсек, 
мемлекетіміз одан әрі дами бермек. 
Ал барлығымыз біріксек, жолымыз-
да кездесетін барлық қиындықтарды 
жеңіп шығатынымыз даусыз. Өйткені, 
біз – Тәуелсіз мемлекеттің ұрпағы-
мыз! Еліміз Тәуелсіздіктің 30 жылдық 
тарихында іргесі берік, экономикасы 
мықты, келешегі кемел мемлекет құр-
ды. Ал егемендік өз кезегінде бізге қол 
жетпес мүмкіндіктер сыйлады. 

Биыл Қазақстан Республикасының өз алдына ел болып, 
тәуелсіздікке қолы жеткеніне 30 жыл толып отыр. Бұл 

тағылымы мол тарихқа толы жылдар ішінде елімізде әлеумет-
тің тіршілігі тұрақталып, ел экономикасы елеулі өсім көрсетіп, 
әділет органдары саласында да бірқатар жаңашылдықтар 
болды. Атап айтар болсам, 1 шілдеден бастап нотариаттық 
құжаттар электронды нұсқада рәсімделуде. Нәтижесінде но-
тариаттық істі жүргізу процесі жеңілдеп, азаматтардың уақыты 
мен қаражаты үнемделеді және құжаттардың бұрмалануына 
жол берілмейді. 

мүлік объектісінің бұзылғанын растай-
тын құжат беруге жауапты болады. 
Бұған дейін азаматтар өзінің тұрғын 
үй жағдайын жақсарту үшін ескі үй-
інің орнына жаңасын салып, объектіні 
бұзу туралы құжатқа қол жеткізе алмай 
жататын. Нәтижесінде қайта салынған 
үйдің құжатын заңдастыру қиындық ту-
дырып келді. Ендігі жерде жылжымай-
тын мүлік дерекқорындағы объектілер 
туралы мәліметтер уақтылы жаңарып, 
тұлғалардың салықты дер кезінде, 
нақты нысан үшін төлеп тұруына жол 
ашылуда.

Айта кету керек, жылжымайтын 
мүлік кепілін электронды тіркеу ен-
гізілді. Енді банктер меншік иесімен 
кепіл шартын жасасқаннан кейін оны 
электрондық тіркеуге жібере алады. Бұл 
азаматтардың Халыққа қызмет көрсету 
орталықтарына жүгінуін тоқтатады.  
Кепілді тіркеу мерзімі 3 жұмыс күнінен 
1 жұмыс күніне дейін қысқартылды. 
Сонымен бірге жылжымайтын мүлік-
тің бірыңғай мемлекеттік кадастрын 
құру жұмыстары жүргізілуде. Бұл 
жүйені қолдану азаматтарға бір өтініш 
негізінде жер учаскесіне құқықты тір-
кеуге мүмкіндік береді. Осылайша, 

қызмет көрсету мерзімі, азаматтардың 
қаржылық шығыны азаяды.

2021 жылғы мамырдан бастап жер-
гілікті мемлекеттік басқару органдары-
ның нормативтік құқықтық актілерін 
мемлекеттік тіркеуді Әділет министр-
лігі орталықтандырылған форматта 
жүзеге асыруда. Нормативтік құқықтық 
актілерді тіркеудің орталықтанды-
рылған рәсіміне көшу бірыңғай құқық 
қолдану практикасын және өңірлік 
норма шығармашылығы саласындағы 

Өз  жолдауында  Пре зи -
дент «Азаматтарымыз жария- 
құқықтық дауларда билік ор-
гандарының шешімдері мен 
әрекеттеріне қатысты шағым 
түсіру кезінде көп жағдайда 
теңсіздік ахуалында қалып жа-
тады. Олардың мүмкіндіктерін 
мемлекеттік аппараттың ре-
сурстарымен салыстыру  мүм-
кін емес. Сондықтан осындай 
теңсіздіктерді болдырмау мақ-
сатында дауларды шешудің 
ерекше тетігі ретінде әкімшілік 
әділет құрылымын енгізу қажет» 
деген болатын. Жолдауда беріл-
ген тапсырма шешімін тауып,  
биыл 1 шілдеден бастап, билік 
органдарымен дауда ең әлсіз 
тарапты қорғауға бағытталған 
Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодексі күшіне еніп, әкімшілік 
әділет құрылымы іске қосылды. 

Жаңа кодекс сот жүйесіне 
тың серпін берді. Әкімшілік 
әділет институтының  негіздерін 
арнайы сот өндірісінің жаңа жү-
йесі құрайды. Әкімшілік рәсім-
дер мен әкімшілік құқықтық 
қатыныстар барысында мемле-
кет пен азаматтар арасындағы 
дау-дамайларды шешу аталмыш 
әкімшілік сот өндірісінің құ-
зырына берілді. Мұңдай тәртіп 
Әкімшілік рәсімдік-процестік  
кодекс інде  қарастырылып 
бекітілген. Осыған сай, 2021 
жылдың 1 шілдесінен бастап 
жаңа құрылған әкімшілік сот-
тарда даулар жаңаша  сипаттағы  
сот өндірісінің мәні мен қағида-
ларына сәйкес қаралуда. Әрине, 
әкімшілік сот өндірісі өз жұ-
мысында белгілі  бір құқықтық 
нормалар  мен тетіктер жүйесін 
пайдаланады. Оған сот және 

Азаматтық процестік кодекстің 242-бабы-
ның 1-тармағына сәйкес, атқару парағының 
немесе сот бұйрығының телнұсқасы (бұдан әрі 
– атқару құжаттары) жоғалған жағдайда шешім 
немесе сот бұйрығын шығарған сот өндіріп 
алушының арызы немесе сот орындаушысы-
ның ұсынымы, әділет органының өтінішхаты 
бойынша атқару құжаттарының телнұсқаларын 
береді. Атқару құжатының телнұсқасын беру 
туралы арыз атқару құжатын орындауға ұсыну 
үшін белгіленген мерзім өткенге дейін ғана 
сотқа берілуі керек.

«Атқарушылық іс жүргізу және сот орындау-
шыларының мәртебесі туралы» заңында сот 
актілері негізінде шығарылған сот бұйрықтары 
мен атқару парақтарын ұсыну мерзімі үш жыл-
ды құрайды. Егер атқару құжаты орындау бары-
сында жоғалған болса не істеу керек? Немесе 
бұл туралы өндіріп алушыға оны орындауға 
беру үшін белгіленген мерзім өткеннен кейін 
белгілі болса қандай әрекет жасау керек? Осы 
ретте азаматтар атқару құжатының телнұсқасын 
беру туралы арыз атқару құжатының жоғалғаны 
туралы өндіріп алушыға белгілі болған күннен 
бастап бір ай ішінде сотқа берілуі қажеттігін 

есте ұстағаны абзал. Көрсетілген мерзімдер 
процессуалдық болып табылады, сондықтан 
егер телнұсқаны беру туралы өтінішпен сотқа 
жүгіну мерзімі өтіп кетсе, онда атқарушылық 
құжаттың телнұсқасын беру туралы өтінішпен 
бірге мерзімін қалпына келтіру туралы өтінішті 
де беру қажет. Егер сот мерзімді қалпына кел-
тірмесе, онда атқарушы құжаттың телнұсқасын 
беруден де бас тартылады.

Атқарушылық құжаттың телнұсқасына 
өтініш берген кезде 5 АЕК көлемінде мем-
лекеттік баж төлеу қажет. Атқару парағының 
телнұсқасын беру туралы өтінішті қарау кезінде 
сот атқару парағының жоғалғаны туралы дәлел-
демелерді тексереді және зерттейді. Демек, 
өтініш беруші атқару парағын жоғалту дерегін 
растайтын дәлелдемелерді ұсынуы тиіс.

Атқарушылық құжаттың телнұсқасын беру 
туралы мәселені қарау нәтижесінде ұйға-
рым шығарылады, ол апелляциялық сатыда 
шағымдануға жатады. 

Әлия АСАНОВА,
Павлодар қалалық сотының 

судьясы

БАСТАМА

ТАРАПТАР ТЕҢДІГІНЕ 
ЖЕТКІЗГЕН ЗАҢ

ҚҰҚЫҚТЫҚ САУАТ

Атқару парағының жоғалуы оның телнұсқасын алуға негіз болып табы-
лады. Егер атқару парағы (атқару парағы, сот бұйрығы) жоғалса, онда 

оның телнұсқасын тек соттан алуға болады.

АТҚАРУ ҚҰЖАТЫНЫҢ 
ТЕЛНҰСҚАСЫН 

ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ?

Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялаған сәттен 
бастап ел аумағында азаматтардың құқығы 

мен бостандығын қорғауға, әділ сот жүйесін қалып-
тастыруға бағытталған кең көлемді реформалар 
жүзеге асырылды. Маңыздылығы ерекше мәнге 
ие бұл шаралар Елбасы  Н.Назарбаевтың басты 
назарында болды. Ал Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев 
2019 жылғы жолдауында жаңа институт – әкімшілік 
әділетті құру қажеттілігіне айрықша тоқталды. 

қатысушылардың құқықтық 
мәртебелері, талап қою, сот өн-
дірісінің кезеңдері, шешімдері, 
дәлелдемелер, шағымдану және 
тағы басқа әрекеттер жатады.                             

Осылардың ішінде талап 
мәселесі айрықша ерекшеле-
неді. Талап қою арқылы сот 
органдарына жүгіну – бұқара 
халық арасында жиі кездесетін 
құбылыс. Талап – бұзылған не 
даулы құқықты қорғау құралы. 
Ол әмбебап құрылым болған-
дықтан, материалдық, құқықтық 
және процессуалдық құқықтық 
элементтерден тұрады. Жаңа-
дан енгізіліп жатқан әкімшілік 
әділет институты заман тала-
бына сай келетін, болашағы 
зор құрылым болып табылады. 
Оның тәуелсіз елімізде демо-
кратияны нығайтуға, азаматтық 
қоғам орнатуға, халық үніне 
құлақ асатын мемлекет қалып-
тастыруға бағытталған құқықты 
реформалардың ойдағыдай іске 
асуындағы рөлі айырықша. 

 Ғалия ҚАСЫМОВА, 
Алматы қалалық 
әкімшілік құқық 

бұзушылықтар жөніндегі 
мамандандырылған 

ауданаралық сотының судьясы

Мұхит ТҰРҒАРАЕВ,
Түркістан облысы 

Әділет департаментінің 
басшысы
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– Ол азаматтар да біздің қоғамымыздың бір бөлшегі ғой. Дәл қазір жұмыс істеп жатқан 
жүйе бойынша елімізде ондай азаматтарға іздеу салып, сот орындаушылары мазалап, онсыз да 
қарызға батқан адамға сот орындаушыларының қызметінің ақысы қосылып, мәселе күрделене 
түседі. Онсыз да күйзелісте жүрген адамды қоғамның қысымына шыдай алмайтын жағдайға 
жеткізу дұрыс емес. Сондықтан жағдайды жеңілдетіп, алайда борышкердің жауапкершілігін 
күшейтетін механизм ойластыруымыз керек. Бұл заңның басты тиімділігі борышкерді далаға 
тастамай, басындағы жалғыз баспанасынан айырмай мәселені шешудің басқа жолдарын қарас
тыруы дер едім. 

Шетелге шығуға, қайтадан несие алуға тыйым салып, зейнетақы қорындағы қаржысы 

– Егер қарыз алушының құқығын бұзбай, банктер
ге мүлікті төмен бағалауға жол бермеуге, кепілдегі 
мүлікті сатуда банктегі лауазымды тұлға мен сот 
орындаушыларының өзара келісуінің алдын алу 
секілді жайтар да заң аясында шешімін табар болса, 
заң қоғам үшін тиімді болар еді. 

Бәрінің заң аясында шешілуі борышкерлердің 
құқығын қорғауға ықпал етеді. Шыны керек, қазір 
банкте кепілде тұрған жылжымайтын мүлік

Сауалнаманы дайындаған Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

Мақсат ХАЛЫҚ, GSB UIB бизнесті талдау орталығының сарапшысы, экономист: Мырзабек БЕКБЕРДІ, заңгер:

есебінен болсын несиесін өтеуге мүмкіндік беруіміз керек. Заңда осының барлығы егжейтегжейлі қарастырылып, қоға
мымыздағы әрбір адамға ыңғайлы заң болса деймін. Балашағасы, ішіпжемі мен күнделікті тұтынатын қаржысын 
ескере отырып, төлемін қайта есептеу секілді қадамдарға баруымыз керек. Менің ойымша заңның жолын байлап тұрған 
осындай жағдайлардың жанжақты ойластырылмауы. Дегенмен әр нәрсенің шешімі бар ғой. Ендеше борышкерлердің де 
мәселесін жеңілдету жолдарын табу қиын болмайды деп ойлаймын. Рас, осы заң қабылданса елімізде жаппай банкрот
тыққа ұмтылу белең алады деген қауіп басым. Бірақ әр нәрсенің екі жағы бар. Банкрот деп танылған адамның жолынан 
кейбір шектеулер пайда болатындай, сол шектеулерден қашып, банкроттық адамның соңғы мүмкіндігі болған жағдайда 
ғана шешім шығаратындай жолдарын қарастыру керек. Еліміздің азаматтары жаппай банкрот болуға ұмтылмайды. 
Оның үстіне соттың шешімі шығуы үшін де оның банкрот екенін дәлелдейтін дерекдәйектер керек. Сот арқылы жалған 
банкрот деп танылатындардың алдын аламыз деген үмітім бар. 

ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ БАНКРОТТЫҒЫ ТУРАЛЫ ЗАҢ КЕРЕК ПЕ?
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

ті сатып алып, оны қайта сатып, борышкерлердің есебінен пайда 
тауып қалғысы келетіндер де көп. Мұның барлығы заңды құжаттың 
жоқтығынан туындап отырған заңсыздықтар. Борышкердің дәр
менсіздігін қоғам болып пайдаланып қалуға тырыспауымыз керек. 
Құқықтық мемлекетте бұл сорақы нәрсе.

Жалпы, қоғам үшін зиянынан пайдасы мол заңды қабылдауға неге 
асықпай отырғанымыз түсініксіз. Менің ойымша, біреулерге ол тиімді 
болып тұрған секілді. Сондықтан халыққа тиімді заңның тезірек іске 
кірісуін қолдаймын. 

КӨКЕЙКЕСТІ

ҚАРЫЗ ҚАМЫТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚ 

ӨЛМЕС МҰРА – МҰҚАҒАЛИ –
«ҚАРАСАЗ КӨШЕЛЕРІНДЕ» 

Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына арналған «Қарасаз 
көшелері» деп аталатын әдеби-танымдық деректі фильм көрерменге жол 
тартты. Таныстырылымы Жазушылар одағында өткен жаңа фильм өзінің 
шынайылығымен бірден баурап алды. 

Елу минуттық туындының өн бойына Қарасаз халқының Мұқағали ақынға, 
оның шығармаларына деген шексіз махаббаты өзек болып өрілген. «Үйрек ұшып, 
қаз қонған» қасиетті Қарасазды бетке алып, жолға шыққан қос жігіттің бірі, ақын 
туған мекеннің төл перзенті, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, М.Әуезов 
атындағы ұлттық театрдың белді әртісі Еркебұлан Дайыров сапарлас серігі, белгілі 
сықақшы Олжас Сыдықбектің «Осы Қарасазда еңбектеген баладан еңкейген кәріге 
дейін Мұқағали жырларын жатқа оқитыны рас па?» деген күмәнін сейілтуге күш 
салады. Қарасуға шомылып жүрген балалардың да, көк майсаға шалғы салған 
шөпшілердің де, жолда тоқтатқан трактордан қарғып түскен механизатордың да, 
дүкендегі сатушының да, көшеде кездескен әйелдердің де, бақшасында жүрген 
ауыл тұрғынының да, ақ сақалды атаның да, түнгі алау жанындағы жастардың да 
тұра қалып, мұзбалақ ақынның өлеңдерін мүдірместен оқи жөнелуі көрерменді 
тәнті етпей тұрмайды. Фильмді түсірушілердің айтуынша, кейіпкерлер алдын ала 
дайындалмаған. 

– Бұл идея негізі 3-4 жыл бұрын келген. Бәріміз де Мұқағалиға құштармыз, 
өлеңдерін жақсы көреміз, бірақ оны Қарасаздың халқындай ешкім сүйе алмайды. 
Бажайлап қарасақ, аузымыздың суы құрып айтатын Қарасаз туралы интернет 
кеңістігінде тұщымды дүние жоқ екен. Алайда бұған дейін мүмкіндік болмады, 
сәті келмеді. Биыл қолға алып, өз күшімізбен Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдық 
торқалы тойына толымды тарту жасау мақсатында осы фильмді түсірдік. Тоқтар 
Мұхамеди деген кәсіпкер бауырымыз қаржылай демеу жасады. Фильмде ойнаған 
Әсет Иманбаев, Сафуан Шаймерденов секілді белгілі театр және кино актерлері, 
дәстүрлі ән өнерінің белді өкілі Тілеулес Құрманғалиев, режиссёр Жандос Еспен-
бетов, композитор Ермек Елгезек, монтаж режиссері Нұркелді Ергөбек, басқа да 
жігіттер шама-шарқынша өз үлестерін қосты. Фильмді түсіру барысында Қарасаз-
ды табиғи қалпында, ешбір жасандылықсыз беруге, Мұқағали өлеңдеріне жазылған 
әндерді де пайдалануға тырыстық, – дейді идея авторы, продюсер, «Қоңыр media 
group» компаниясының басшысы Сержан Молдасанұлы.  

«Кинодағы ауыл көріністері, көшелері етене таныс. Балалық шағымыз Қарасаз, 
Қарасу өзендерінің бойында өтті. Қарасаздың тамылжыған табиғатына тамсанып 
отырып, бір сағаттың қалай өткенін байқамай да қалдық. Адам мен табиғаттың, 
қарапайымдылық пен шынайылықтың үйлесімін тапқаны сондай, ауылға барып 
келгендей күй кештік», – деп әсерімен бөліскен ақынның ұлы Жұлдыз Мақатаев 
пен келіні Бақытгүл фильмді түсірген шығармашылық топқа алғыс айтты. 

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

Бүгінде ел тұрғындарының ипоте-
калық несиедегі берешегі 2,716 трлн 
теңгеге жетіпті. Оның ішінде тұты-
нушылық мақсаттарға алынған несие 
5,19 трлн теңге болса, мерзімі өткен 
берешек 199 млрд теңгені құрап отыр. 
Жалпы, қазақстандықтар банктерге 
7 906 772 миллион теңге қарыз екен. 
Халықтың несие алу көрсеткіші де, 
төленбей мерзімі өткен несие көлемінің 
де артып бара жатқаны байқалады. 

Жақында Мәжіліс депутаты Андрей 
Линник: «Қаржы нарығын реттеу және 
дамыту агенттігінен қарыз алушының 
құқығын бұзбай, банктерге мүлікті 
төмен бағалауға жол бермеуді талап 
етеміз. Сонымен қатар кепілдегі мүлік-
ті сатуда банктегі лауазымды тұлға 
мен сот орындаушыларының өзара 
келісуіне де жол бермеуді талап етеміз. 
Осындай жағдайлар қайталанбауы үшін 
дереу «Жеке тұлғалардың банкроттығы 

туралы» заң жобасын дайындау қа-
жет. Осыған дейін бірнеше рет «Жеке 
тұлғалардың банкроттығы туралы» заң 
жобасын көтергенбіз. Бірақ оны Үкімет 
тоқтатып тастай береді», – деп мәлім-
деді. Ең алғаш Нұрсұлтан Назарбаев 
«Жеке тұлғаларға қатысты банкроттық 
туралы» заңды 2015 жылы әзірлеуді 
тапсырған болатын. Ал 2018 жылдың 
қаңтарында және 2018 жылғы Жолда-
уында шенеуніктерге аталмыш заңды 
жеделдетіп, 2018 жылдың соңына де-
йін қабылдау қажеттігін айтты. Бірақ, 
өкінішке орай, заң әлі қабылданған 
жоқ. Сонымен қатар, 2018 жылдың 
сәуір айынан бастап заң жобасы «Бан-
кроттық туралы» заңнан «Төлем қа-
білеттілігін қалпына келтіру туралы» 
заңға өзгертілді. Қазір бұл шара 2023 

жылға дейін кейінге қалдырылып тұр.
Былтыр Мәжіліс депутаты Айқын 

Қоңыров Премьер-Министр Асқар Ма-
минге жолдаған депутаттық сауалында 
«карантин кезінде 4 млн 200 мың адам 
жұмыссыз қалғанын, 2020 жылдың 
бірінші жартыжылдығында шағын және 
орта бизнеске берілген микрокредит 
көлемі 850% артқанын, мерзімі өткен 
берешек 283% ұлғайғанын және жеке 
тұлғалардың микронесиесі 145%, ал 
мерзімі өткен берешегі 332% өскенін» 
жеткізді. 

Күрделенген несие бойынша жеке 
тұлға мен банк арасындағы соттарға та-
лай рет қатысқан адвокат Таймас Аман-
гелді: «Жеке тұлғалардың банкроттығы 
туралы» заң қабылданып, барлық несие 
кешірілсін деп отырғанымыз жоқ. Біздің 

мақсатымыз – адамның қарызын жа-
буына мүмкіндік беру. Елімізде әртүрлі 
банктен бірнеше қарыз алған кісілер көп. 
Кредиторлар олардың өтінішін кері қай-
тарады, өйткені бір банк қарыз ды қайта 
құрылымдағанымен, екінші банк ондай 
қадамға бармауы мүмкін екенін түсінеді. 
Сондықтан сотқа дейін борышкерді 
банкрот деп танып, оның бүкіл банк 
алдындағы қарызын өтеу кестесін түзіп 
беретін құзыретті орган немесе тұлға бо-
луы керек. Бізде несие төлеу кезінде бір 
айда төлей алмай қалсаң, тіпті автомат-
ты жүйе несие бермей қояды. Осындай 
оңалту жоспары клиенттің банк алдын-
дағы берешегін 10 жыл ішінде өтеумен 
қатар, дүние-мүлкін сақтап қалуға мүм-
кіндік берер еді. Негізі жалпыхалықтық 
табыс жариялау басталмайынша, «Жеке 

тұлғалардың банкроттығы туралы» заң 
еш нәтиже бермейді. Өйткені жалақы-
сын конвертпен алатындардың қатары 
әлі де көп. Бұл заңды жан-жақты ой-
ластырып, тезірек жүзеге асыруымыз 
керек», – дейді.

Бізге халықтың мүмкіндіктерін 
ескере отырып, коллекторлардың қы-
сымына ұшырып, заңсыздықтарға 
тап болмай, несиесін заңды жолмен 
өндіруге мүмкіндік беретін заңды құ-
жат қажет. Әйтпесе, несиесін төлей 
алмай, күйзеліске түсіп, өз-өзіне қол 
жұмсау оқиғаларының көбеюі, жал-
пы, қаржылық қиындыққа ұшыраған 
адамдар мәселесі көбейіп тұр.

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ,
 «Заң газеті»

Қайта түлеген деуімізге себеп көп. 
Ақынның даталы мерейтойы қар-
саңында бұл аймақта көптеген игілікті 
шаралар атқарылды. Өз кезегінде 
мұны облыс әкімі Амандық Баталов та 
ерекше атап өтті. «Ақиық ақынымыз 
Мұқағалидың 90 жылдық мерейтойы 
үлкен деңгейде аталып өтілуде. Прези-
дент тойға өз құттықтауын, көпшілік-
ке ыстық сәлемін жолдады. Елба-
сының қолдауымен 2 ауданды бөлу 
арқылы Райымбек ауданының қайта 
құрылып, бүгінде гүлденіп жатқанын 
мақтанышпен айтамыз. Бұл – Тәуел-
сіздіктің жемісі. Қазір шекаралық 
аумақтағы ауыл тұрғындарының өмір 
сүру жағдайы жақсарып келеді, қан-
шама жаңа нысандар бой көтерді, 
жаңа үйлер салынды. 500-ден астам 
отбасы Нарынқолға қайта көшіп кел-
ді. 2,5 мың жас туған жеріне оралды. 
Мұқағалидай ақыны бар қазақ халқы 
бақытты. Ақынның рухы жас ұрпақты 
қолдап жүрсін. Еліміз аман, жұртымыз 
тыныш, тәуелсіздігіміз тұғырлы бол-
сын», – деді Амандық Баталов. 

Өзге замандастары секілді Мұқаға-
ли ақынның да балалығы ауыр кезең-
дерге тап келді. 

Сенің қандай аңсаймын 
                                  «тамашаңды?»
Соғыс келді:
Жүрекке жара салды,
Шапан еттім төсенген алашамды,

ӨЛШЕУСІЗ АЗЫҚ

Қамқор тұтып, қауқарсыз қара
                                              шалды. 
...Сағынбаймын,
Сағынсам мұңайтады...
Мұңайсам, көңіл тағы лайтады.
Әнуарды, Шәмшіні, Шәмілдерді
Күн өткізген солай деп 
                                    кім айтады?..
«Неңді сенің аңсаймын, бала 

шағым?» мазмұндас өлеңдері Мұқаға-
ли шығармашылығында көп кезде-
седі. Олар осындай жырларымен  өз 
кезеңінің ақиқатын жырлады, күллі 
қазақтың күйін көрсетті, сол дәуірдің 
шындығын жазды. Кейінгі ұрпақ қа-
зақ тарихындағы тұтастай бір кезеңді 
осындай айтулы тұлғалары арқылы 
танып білді. Поэзия құдіреті халыққа 
тұтастай бір дәуірдің суретін жеткізді. 
Мұқағалидың мұндай қайталанбас 
жырлары, өткір ақиқаты оны күллі 
қазаққа  «Аспантаудың ақиығы», «Ас-
пантаудың мұзбалағы» атандырды. 
Бүгінгі  жас та, кәрі де ақын жырларын 
сүйіп оқиды, тамсана, тебірене  оқиды. 
Өлмес мұра – өлшеусіз азық.

Мұқағали Мақатаевтың 90 жыл-
дығына арналған іс-шара ақын туған 
Қарасаз ауылынан бастау алды. Ме-
рейтойлық шараға мемлекеттік хатшы 
Қырымбек Көшербаев, Алматы облы-
сының әкімі Амандық Баталов, Мә-
дениет және спорт министрі Ақтоты 
Райым құлова, ҚР Жазушылар одағы-
ның төрағасы Ұлықбек Есдәулет, 

ақынның ұлы мен Жұлдыз Мақата-
ев пен келіні Бақытгүл Айдарова, 
ТҮРКСОЙ ұйымының өкілдері, Парла-
мент депутаттары, ел зиялылары және 
аудан жұртшылығы қатысты. 

Мерейтойлық іс-шарада Мемле-
кеттік хатшы Қырымбек Көшербаев 
көпшілікке Президент Қ.Тоқаевтың 
құттықтауын оқыды. «Мұқағали –
жырдың асыл қазынасы. Ол – өткен 
мен жаңаның арасын жалғаған алтын 
көпір. Елбасы мен Президенттің бас-
тамасымен ақынның ғасырлық тойын 
ЮНЕСКО көлемінде өткізуге ұсыныс-
тар дайындалуда. Бүгінгі той құтты 
болсын! Халқымыздың рухы Мұқаға-
ли жырларындай таза, Хантәңіріндей 
асқақ, Көлсайдай көрікті болсын!» 
– депті Президент өз құттықтауында. 

Қырымбек Көшербаев музейге 
ақынның қобызын тапсырды. На-
рынқол ауданында 50 отбасына жаңа 
үйдің кілті тапсырылды. Орталық 
алаңда айтулы  тұлғаның еңселі ескерт-
кіші ашылды. 

«Бір әңгіме қозғашы ауыл жай-
лы» дейтін ақын аңсары бүгін де 
ел аңсарына айналған. Кез келген 
замандас қазір ұлы ақын жайлы әң-
гіме қозғағысы келіп тұрады. Соған 
қарап «Осы мен, сірә да, өлмейтін 
шығармын» деген дуалы сөзді 
ақын аузына Тәңірдің өзі салған ба 
дейсің...

Ш.РАҚЫМҚЫЗЫ

ДЕРЕКТІ ФИЛЬМ
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Кодекстің 113-бабына сәйкес, жа-
лақы Қазақстан Республикасының 
ұлттық валютасымен ақшалай ны-
санда белгіленеді және айына бір 
реттен сиретпей, келесі айдың бірінші 
онкүндігінен кешіктірілмей төленеді. 
Жалақы төленетін күн еңбек шартын-
да көзделеді. Жалақы төленетін күн 
демалыс немесе мереке күндеріне 
тура келген кезде төлем олардың қар-
саңында жүргізіледі. Жалақы төлеу 
кезінде жұмыс беруші әрбір жұмыс-
керге тиісті кезең үшін оған тиесілі 
жалақының құрамдас бөліктері, жүр-
гізілген ұстап қалулардың мөлшерлері 
мен негіздері туралы, оның ішінде 
ұстап қалынған және аударылған мін-
детті зейнетақы жарналары туралы, 
сондай-ақ төленуге тиісті жалпы ақша 
сомасы туралы мәліметтерді жазбаша 
немесе электрондық нысанда ай са-
йын хабарлауға міндетті. 

Жұмыс беруші жалақыны толық 
көлемде және еңбек шартында бел-
гіленген мерзімдерде төлемеген кезде 
Қазақстан заңдарына сәйкес жауапты 
болады. Жұмыс беруші жұмыскерге 
төлем кешіктірілген кезең үшін бе-
решек пен өсімпұл төлейді. Өсімпұл 
мөлшері жалақы төлеу жөніндегі 
міндеттемелерді орындау күніне ҚР 
Ұлттық банкінің қайта қаржыланды-
рудың ресми мөлшерлемесі негізге 
алына отырып есептеледі және төлем 
жүргізілуге тиісті күннен кейінгі күн-
нен бастап мерзімі өткен әрбір күнтіз-
белік күн үшін есептеледі әрі төлем 
жасалған күнмен аяқталады. Еңбек 
шарты тоқтатылған кезде жұмыс бе-
рушіден жұмыскерге тиесілі сомалар-
ды төлеу ол тоқтатылғаннан ке йінгі 
үш жұмыс күнінен кешіктірілмей 
жүргізіледі.

Қызметкерге жалақы, жұмыс бе-
рушіде қолданылып жүрген еңбек-
ақы төлеу жүйелеріне сәйкес, еңбек 
шартында белгіленеді. Еңбекке ақы 
төлеу жүйесі еңбек, ұжымдық шарт-
тардың талаптарында және жұмыс 
берушінің актілерінде айқындалады. 
Жұмыс беруші жұмыскерлердің өн-

діріс тиімділігі мен орындалатын 
жұмыстардың сапасын арттыруға 
мүдделілігін арттыруды күшейту үшін 
ұжымдық шарттың талаптарында 
және жұмыс берушінің актілерінде 
айқындалған сыйлықақы беру жү-
йесін және еңбекті ынталандырудың 
басқа да нысандарын енгізе алады. 
Еңбекке ақы төлеу жүйесі біржолғы 
ынталандырушы төлемдерді есепке 
алмағанда, жұмыскерлер жалақы-
сының кемінде 75% болатын негізгі 
жалақы үлесін қамтамасыз етуге 
тиіс. Келісімдерде, еңбек, ұжымдық 
шарттарда және жұмыс берушінің 
актілерінде айқындалған еңбекке ақы 
төлеу талаптары Еңбек кодексінде 
және өзге де нормативтік құқықтық 
актілерінде белгіленген талаптармен 
салыстырғанда төмен болмайды.

Сондай-ақ, қосымша жұмыс және 
мереке және демалыс күндері жұмыс 
деген ұғымдар бар. Жоғарыда аталған 
жұмыс кезеңдеріне ақы төлеу және 
нормалау еңбек немесе ұжымдық 
шарттардың және жұмыс беруші ак-
тісінің талаптарына сәйкес жоғары 
мөлшерде, бірақ қызметкердің күндік 
(сағаттық) мөлшерлемесі негізге алы-
на отырып, 1,5 еседен төмен емес мөл-
шерде жүргізіледі. Еңбекке кесімді 
ақы төлеу кезінде үстеме уақыттағы 
немесе демалыс және мереке күн-
деріндегі жұмыс үшін қосымша ақы 
төлеу қызметкер мөлшерлемесінің 
белгіленген күндік (сағаттық) нор-
масының елу пайызынан төмен емес 
мөлшерде жүргізіледі.

Осылайша, жұмысшылардың 
еңбек ақысын мемлекет ҚР еңбек 
заңнамасы арқылы қорғайды. Жұмыс 
беруші еңбек шартын бұзған кезде әр-
бір қызметкер Қазақстан заңдарында 
белгіленген тәртіппен мемлекеттік ең-
бек инспекциясына не еңбек даулары 
органдарына жүгінуге құқылы.

Жандос АЙТЫМБЕТОВ, 
Алматы қаласы әлеуметтік 

әл-ауқат басқармасының 
мемлекеттік еңбек инспекторы 

ЕҢБЕК ДАУЫНЫҢ 
АЛДЫН АЛУ 

ӨЗ ҚОЛЫМЫЗДА

Бүгінгі таңда жұмыс берушілер тарапынан жалақыны 
кешіктіру немесе жалпы төлемеу мәселесі жиі туындай-

ды, бұл халық арасында әлеуметтік шиеленіске әкеледі. Төлем 
тәртібі мен төлеу мерзімдері ҚР Еңбек кодексімен реттеледі. 
Оның негізгі қағидаттары: адам мен азаматтың еңбек саласын-
дағы құқықтарын шектеуге жол бермеу, еңбек бостандығы, 
еңбек саласындағы кемсітушілікке, мәжбүрлі еңбекке тыйым 
салу, қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының басымдығы, 
еңбек үшін жалақының ең төменгі мөлшерінен төмен емес сый-
ақы алу құқығын қамтамасыз ету, қызметкерлердің құқықтары 
мен мүмкіндіктерінің теңдігі және т.б. сияқты ұғымдар болып 
табылады.Өйткені топ ішінде бір кісіге қарап айтылған насихат 

насихат емес, керісінше, айыптау болып шығады» дейтін 
сөздері шешендік шеберлікке жол сілтегендей болады. 
«Шешендiк өнерiн үйренiп, жоғары мәртебелi болу туралы» 
арнайы тарауы түгел осы шеберлікті меңгерудің амал-тәсіл-
деріне арналған: «Кiсi сөз өнерiн бiлетiн, шешен болуға тиiс. 
Ей, перзентiм, сен де шешен бол, сөйлей бiлгiн, бiрақ жалған 
сөйлеме, сөйлесең, шындықты сөйлеп, туралықты айтумен 
атағың шықсын. Кейбiр өте қажеттi жағдайда айтқан жалған 
сөзiңе жұрттың сенуi мүмкiн, бiрақ сен оны әдетке айналдыр-
май, әрдайым айтқан сөзiң шындық болу керек. Жұрттың 
сенуi қиын жалғанға ұқсаған шындықты айтпағаның жөн. 
Жалғанға ұқсаған шындықтан, шындыққа ұқсаған жалған 
жақсы. Өйткенi ондай жалған сөзге жұрт сенедi, ал жалған 
сияқты шындыққа ешкiм де сенбейдi. Демек, жұрт сенбейтiн 
шындықты айтудан сақ бол. 

Қай жерде сөйлеуді біл!

Сөз төрт топқа бөлiнедi. Бiрiншiсi, бiлуге де, айтуға да 
қажетi жоқ сөздер, екiншi бiлуге де, айтуға да қажеттi сөздер, 
үшiншiсi, бiлуге қажетi жоқ, бiрақ айтуға болатын сөздер, 
төртiншiсi, бiлу керек, бiрақ айтуға қажетсiз сөздер. Негiзiн-
де, дүниенiң бар жақсылығын айту және бiлуiң үшiн қажеттi 
сөздерге тән қасиет. Бұл сөздер дүние үшiн пайдалы болып 
айтушыға да, тыңдаушыға да, мән-мағынасымен әсерлi бо-
луға тиiс. Бiлу қажет, бiрақ айтуға мүмкiн емес сөздерге жата-
тындарға мысал ретiнде, бiр мансапқордың немесе бiр досың-
ның айыбын бетiне айтуды келтiруге болады. Егер бiр мансап 
иесiнiң немесе досыңның айыбы саған мәлiм болса, ақыл 
таразысына салып қарағанда оны тiкелей айту – ақылсыздық. 
Өйткенi сен олардың айыбын айтсаң, мансапқор ашуланып, 
досың саған өкпелейдi. Яғни өзiңе-өзiң дау-жанжал арттырып 
алуың лезде, сондықтан да, бұл сияқты сөздi бiлгенiң дұрыс, 
бiрақ айтылмауы қажет. Төрт түрлi сөздiң ең абзалы бiлуге 
де, айтуға да қажеттi сөздер. Бұл төрт түрлi сөздiң екi жағы 
бар. Бiрiншiсi, сұлулығы мен мәндiлiгi, екiншiсi, өңсiздiгi 
мен мағынасыздығы. Халық алдында сөйлеген сөзiң сұлу 
болып, оны жұрт ықыласымен тыңдасын. Сөз өнерiн мең-
герiп, биiк дәрежеге көтерiлгенiңдi жұрт сөйлеген сөзiңнен 
бiлсiн. Халық адамның қандай дәрежеде екенiн сөйлеген сөзi 
арқылы бiледi, керiсiнше, сөз дәрежесiн адам арқылы бiлмей-
дi. Өйткенi әр адамның шама-шарқы өзiнiң сөйлеген сөзiнiң 
астарлы мәнiнде жасырынып жатады. Айтылуға тиiстi бiр 
сөздi тыңдаушының көңiлi қиырда да, раушан да болатындай 
мағынамен айтуға болады». 

Тотықұс та сөйлейді, бірақ...

Қайқабус нақты әңгiмелер арқылы шешендік қырларын 
баяндайды: «Харун Рашид бiр күнi түс көрiп, түсiнде аузын-
дағы тiстерi түгелдей түсiп қалады. Ерте тұрып, түс жорушы-
ны шақырып, түсiнiң мазмұнын айтады. Түс жорушы: «Ей, 
әмiршiм, сенiң жақын ағайын-туысқандарыңның бәрi өлiп, 
сенен басқа ешкiм де қалмайды екен», – дептi. Харун Рашид: 
«Менiң бетiме баттитып қайғы толы қаралы сөз айтуыңа жол 
болсын. Егер менiң барлық ағайын-туғаным қырылып қал-
са, мен қайтiп күнiмдi өткiзбекпiн», – деп түс жорушының 
жонына жүз дүре соғуға бұйырады. Түс жорушының басқа 
бiреуiн шақыртып алып, көрген түсiнiң мазмұнын айтып, 
түсiмдi жорып бер дейдi. Түс жорушы: «Ей, әмiршiм, барлық 
ағайын-туысқандарыңнан сенiң өмiр жасың ұзақ болады 
екен», – дейдi. Харун Рашид: «Жалпы, ақылдың жолы бiреу- 
ақ, екеуiнiң де жоруы бiр жерден шықты. Бiрақ алғашқы жору 
мен соңғы жорудың парқы аспан мен жердей», – деп халифа 
кейiнгi түс жорушыға жүз дiлдә берудi бұйырады. Ей, пер-
зентiм, сөздiң оңы мен терiсiне, өңi мен астарына айрықша 
мән берiп, мағыналы етiп сөйлеу үшiн әрекет iсте. Сөз сөйле-
удiң кереметтей қасиетiне, мiне, осылар жатады. 

Сөйлеген сөздiң мағынасына мән бере бiлмесең, мысалы, 
сен де бiр құс сияқтысың. Мұндай құстың атын тоты дейдi. 
Тотықұс та сөйлейдi, бiрақ ол сөздiң мағынасын бiлмейдi. 
Шешен кiсiнiң сөйлеген әрбiр сөзiн жете түсiнiп, жоғары 
дәрежеде меңгерген жағдайда ғана айтуға болады. Сөздiң 
құнын дұрыс бағалай бiл. Өйткенi сөз жай нәрсе емес. Бiлген 
сөзiңдi өз орнына қойып, уақытыңды босқа өткiзбеуге тырыс. 
Әрдайым шындықты сөйле, мәнсiз сөз айтуға әдеттенбе, бiл-
мейтiн iлiмнен сөйлеп, нан талап етпе. Қандай талап болма-

сын, тек бiлетiн iлiм өнерiңмен ғана жүзеге асады. Бiлмейтiн 
iлiм, өнердi бiлемiн деуден, бос азаптанудан басқа түк те 
шықпайды»...

Тыңдалмаған сөз жетім

...Бүгінгі таңдағы сот процесі шешендік өнер қағидасына 
сай сөз жарыстыру кеңістігін құрайды. Сотқа қатысар қар-
сы тараптар айтыс-тартысқа барып, түйінді сөз айтуы тиіс. 
Осындайда судьяларға, айыптаушылар мен қорғаушыларға 
шешендік өте-мөте қажет болады. «Қабуснама» мұндай 
шеберлік жайында барынша төгілдіріп айтады. Оны мына 
жолдардан айқын байқауға болатындай: «Өз көзқарасыңды 
қорғауға мықты бол. Екі түрлі түсінігі бар сөзге қанағатта-
нушы болма, сенімді адамдардың хаты болмайынша, естіген 
жел сөздерді басшылыққа алма. Жан күйдіріп сөйлеме. Егер 
біреумен сөз жарыстырғың келсе, қарсыласыңды байқа, егер 
онымен тартысуға күшің жетсе, айтқан сөзіңді бірнеше нақты 
мысалдармен дәлелдеп сөйле. Немесе сөзіңді қысқартып, 
бір мысалмен ғана шекте, әр сөзіңді бір-біріне қарсы қойма. 
Алғашқы айтқаныңды соңғы сөзің жоққа шығармасын. Сөз 
жарысында себептілік пен себепсіздік, мүмкіндік пен мүм-
кінсіздік қосылып кетсе, айыбы жоқ. Сөзіңнің түпкі мақсатын 
айқындай баяндап, көркем сөйлеуге тырысқын. Тым ұзақ 
немесе тым қысқа және мағынасыз сөз сөйлеме.

Мінбеге шығып алып, көңілің қалаған, аузыңа түскен 
сөзді айта бермей, мақсатыңды қысқа әрі сұлу сөзбен сөй-
легін. Киген киімің өзіңе қонымды әрі таза болсын. Мінбеде 
томсырайған тоң мінез, салғырт салқын сөзді болма. Әр-
дайым қимыл-әрекет үстінде көптің көңілін аудара сөйле. 
Сөйлеген кезде тыңдаушылардың ықыласына қарай, көпшілік 
сөзіңді тыңдағысы келсе сөйлегін».  

Үкімді тек кітапқа қарап 
шығармайды

Кітаптың шариғат заңының білгірлері – қазылар туралы, 
яғни осы күнгі судьяларға берер ақыл-тағылымдары да жет-
кілікті: «Егер даналықтың жоғарғы дәрежесіне көтеріліп, 
қазы болсаң, салиқалы ой, салмақты мінез иесі болғын. Ора-
лымды ойы бар, алдын болжай білетін зерек, жұрттың ішкі 
дүниесін зерттеп білетін саясат иесі болуың керек. Әрбір 
ру топтарының әдет-ғұрпы, жол-жоралғысы мен қауымның 
өзіне тән діни дәстүрлерінен хабарың болсын. Қазылықтың 
нәзік тәсілдеріне жетік болғын. Егер алдыңа келген жәбір-
ленушінің куәсі болмаса, зұлымдық бел алып, оның ақысы 
өнбейтін халде болса, жәбірленушіні қолдап, есебін тауып, 
оның ақысын өндіріп бер. Ей, перзентім, мынаны білгенің 
жөн: үкімнің бәрін кітапқа жазылғанға қарап шығармайды. 
Қазы өз көрегендігімен ақиқатты мойындап, үкім шығарады.

Үкім мәжілісінде салқынқанды, салауатты, қабағың са-
лыңқы, жүзің айбарлы болсын. Қиын дау кездессе, өзіңше 
үкім шығарма. Әрдайым ой-пікіріңді жұмбақтамай ашық 
айтқын. Әрбір мәселені шешу кезінде сабырлықпен қай-
та-қайта оқып, жақсы түсініп алудан қиналма. Тәжірибең 
мен айла-әдістеріңді толық пайдалан. Қазы парасатты, дана 
болып, қажетті жерде қалыптасқан заң шеңберінде қатып 
қалмай, ақыл-парасатты басшылыққа алып, мәселені өзінше 
шешкені мақұл. Сөз-жауап қысқа болсын. Куәлар антын тез 
берсін, үлкен дауды мүмкіндігінше тежей тексеріп көрсе, үл-
кен қатеге жол бермейді. Қазының ең жақсы өнері – білімділік 
пен сыпайы әдептілік» – дейді ол. 

Күрмеуі қалың соттағы тілмарлық иірімдерін қызметтік 
қажеттілік, көркемдік эстетикалық тұрғыдан шешіп беру бір 
сәттің міндеті емес. Міндет болған күнде де, ол әсте де мүм-
кін емес. Біздің мұратымыз – көнеден қалған рухани мұралар-
дың өзімізге қатысты әрбір сөз нақыштарын, ой иірімдерін 
бағалай білу, қадір тұту, керегін алу. Өткенді қадірлеу шын 
мәнінде халықтың білімділігі мен мәдениеттілігіне тікелей 
байланысты. Халқымыздың рухани өсу, көркемдік ойлау, 
қызметке қажетті ой-кешу үрдістерінің даму сатыларын 
тереңнен ұғуға мүмкіндік тудыратын ұлттық сот шешен-
дігінің де ашылмай жатқан қырлары мен сырларын танып, 
таңдап, талғап, бүгінгі заңгерлер зердесіне сіңіре алсақ, берер 
ұлағаты мол деп білеміз. Тек тыңдар құлақ пен көкіректе көз 
болсын.

Елеужан СЕРІМОВ,
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ

«ҚАБУСНАМА» ЖӘНЕ 
СОТ ШЕШЕНДIГI

(Соңы. Басы 1-бетте)
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аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің ұйымдастыруымен 
шағын футболдан жарыс өтті. Оған аудандық пробация қызметінің 
есебінде тұратын азаматтар қатысты. 

– Елдегі тыныштықты сақтап, қылмысты азайту мақсатында 
жергілікті атқарушы органдармен бірігіп ауылдық округтер мен елді 
мекендердің тұрғындарымен кездесу өткізудеміз. Мақсатымыз – 
азаматтардың сот төрелігіне, кез келген ортада заңның үстемдігіне 
сенімін арттырып, мемлекеттік қызметкерлердің, судьялардың 
имиджін көтеруге ықпал ету және түсіндіру жұмыстарын жүргізу. 
Өткізілген кездесулер барысында қойылған сұрақтарға нақты жауап 
беріп, ұсыныс-пікірлерді тыңдаудамыз. Бұл өз кезегінде қылмыстың 
алдын алуға үлкен септігін тигізеді деп ойлаймын. Бүгінгі іс-шара 
да құқықбұзушылықтан сақтандыру, азаматтардың спортқа деген 
қызығушылығын ояту мақсатында қолға алынып отыр, – деді 
Жетісай аудандық сотының төрағасы Арман Шыңдалиев.

Спорттық шара әртүрлі себептермен тағдырына таңба 
басылып, заң алдында жауапқа тартылғандардың қоғамда өзін жат 
сезінбеуіне жағдай туғызары күмәнсіз. Теңбіл доп додасында өзара 
мықтылар іріктеліп, карантин талаптары сақталды.

– Жазасын өтеушілерді еңбекпен тәрбиелеу секілді спортпен 

тәрбиелеудің де көмегі аз емес. Бірнеше қылмыс жасаған, қылмысты 
қайта жасаған адамдарды түзеу –біраз күш-жігерді қажет ететін 
жауапты әрі қиын жұмыс. Ал жаза мерзімін өтеуші азаматтарды 
спортқа бейімдеу, бос уақытын пайдалы іске жұмсауға бағыттаудың 
берері мол, – дейді Жетісай аудандық пробациялық қызмет бөлімінің 
басшысы Дильшод Назаров.

Тартысты өткен ойынның қорытындысы бойынша, ІІІ орын 
«Жеңіс» командасына бұйырса, «Нұр-Жетісай» командасы ІІ орын 
алды. Ал, жүлделі І орынды ептілігімен ерекшеленген «Достар» 
командасы қанжығасына байлады. Жарыс соңында жүлдегер ко-
мандаларға және үздік ойын үлгісін көрсеткен ойын шыларға диплом, 
алғыс хат, медельдар және бағалы сыйлықтар табыс етілді.

– Мен қателік жасап, жазасын өтеп жүрген жанның бірімін. Біздер 
үшін арнайы ұйымдастырылған додада «Достар» командасының 
намысын қолдан бермей, жүлделі орынға ие болдық. Осындай 
шараларға қатыстырып, түзелуімізге ықпал жасаған Жетісай 
аудандық пробация қызметіне алғыс айтамын, – деді аудандық 
пробация қызметінің есебінде тұратын Мұрат.

Раушан НАРБЕК,
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ

ЖАСЫЛ АЛАҢДА – ЖАЗАСЫН ӨТЕУШІЛЕР
Түркістан облысы бойынша ҚАЖ департаментіне қарас ты 

Жетісай аудандық пробация қызметі, аудандық сот, прокуратура мен 
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СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

МЕМЛЕКЕТТІЛ ТІЛДІ БІЛМЕЙТІНДЕР 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕ АЛЫНБАСЫН!

К
И
Е

сын,  тарихы мен тағдыры, тәлімі мен тәрбиесінің негізі, қатынас 
құралы. Тіл болмаса, сөз болмайды. Сөз болмаса, адамзаттың 
тірлігінде мән-мағына болмайтыны белгілі. Демек, тілдің, сөздің 
орны ерекше. Міне, осы орайда ана тіліміз жайлы терең ойлану – 
әрқайсымыз үшін парыз. 

Жыл өткен сайын ана тіліміздің мәртебесі өсіп, абыройы арта 
түсуі қажет. Тіл – халықтың жаны. Тіл құрыса, халық та жер 
бетінен жоғалады. Адамзат тарихында көптеген өркениетті 
елдердің өшіп кетуі алдымен тілді жоғалтудан басталғанын 
ғылым дәлелдеп отыр. Бүгінгі қазақ қоғамындағы мәңгүрттіктің 
басы да өз тілін тәрк етуден басталады.

Мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту мақсатында үл-
кен шаралар өткізілуде.  Қазақ тілінің қоғамда дамуына кез келген 
азамат өз септігін тигізуі керек. Қазақстанды – Отаным, байтақ 
жұртты – елім дейтін әрбір адам үшін бұл керек іс.

«Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады», «Тәуелсіз, дербес 
өмірге өзінің ана тілінде сөйлейтін және төл әдебиеті бар халық 
қана таласа алады» деп Ахмет Байтұрсынұлы, «Ел болам десең, 
бесігінді түзе» деп Мұхтар Әуезов сынды ұлы ғұламаларымыз 

өсиеттеп кеткен. Ендеше, қазақ ұлты жоғалмауы үшін, жаным 
да, қаным да қазақ деген әрбір азамат өз ана тілінде сайрап тұруы 
қажет.

Осыларды тереңнен ойлап, зерделейтін болсақ, еліміз бен 
болашақ ұрпақтың мүддесі үшін Ата Заңымызға «өз ана тілін 
білмейтін қазақты жоғары лауазымды мемлекеттік қызметке 
алу шектелсін» деген өзгеріс енгізілсе, құба-құп болар еді.

Қазақ тілінің қазақ топырағынан басқа паналайтын жері жоқ 
екендігін көкірегі ояу, көзі ашық әрбір қарапайым азамат жақсы 
біледі. Ал, бұл ел тізгінін ұстаған жақсы мен жайсаңдарымыздың, 
аузы дуалы білімдар данышпандарымыздың жатса-тұрса бір сәт 
ойынан шықпайтын, саналарына мәңгілік мөр болып басылған 
түсінік болып қалыптасуы керек. Осындай жағдай туғанда ғана 
тіл мәртебесін көтерудегі ілгері басқан қадамымыз кейін кетпей, 
алға өрлей бермек.

А.ЖАҚЫПОВ,
Көкшетау қаласы мамандандырылған  тергеу 

сотының судьясы
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ 

К ЕЗДЕЙСОҚ АДАМДАР АРҚЫЛЫ ҚҰЖАТТАРДЫ РӘСІМДЕУ МӘСЕ-
ЛЕСІ ӨЗІНШЕ БІР ТАҚЫРЫП. БІЗ ҮНЕМІ АЗАМАТТАРДЫ ОСЫНДАЙ 
«КӨМЕКШІЛЕРГЕ» ЖҮГІРМЕЙ, ҚЫЗМЕТТІ ӨЗ БЕТІНШЕ АЛУҒА 

ШАҚЫРАМЫЗ. ЭЛЕКТРОНДЫ ЦИФРЛЫҚ ҚОЛТАҢБАНЫ ӨЗГЕГЕ БЕРУ ӨТЕ 
ҚАУІПТІ. АРАМЫЗДА EGOV.KZ ПОРТАЛЫ АРҚЫЛЫ АҚЫЛЫ НЕГІЗДЕ МЕМ-
ЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕТІН ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР БАР. ӨЗ-
ДЕРІНІҢ ӘРЕКЕТТЕРІМЕН ОНДАЙ АДАМДАР АЗАМАТТАРДЫ АДАСТЫРЫП, 
КӨПТЕГЕН ШАҒЫМ ТУДЫРЫП, МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯНЫҢ КЕЛ-
БЕТІНЕ ЖАҒЫМСЫЗ ӘСЕР ЕТЕДІ. АҚЫЛЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІЛЕРДІҢ 
АЗАМАТТАРДЫҢ ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕРІН ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРҒА БЕРМЕЙ-
ТІНІНЕ КЕПІЛДІК ЖОҚ.

Біз азаматтар мен мемлекеттік ор-
гандар арасындағы байланыстырушы 
буын болып табыламыз. Тұтынушының 
құзырлы орынмен тікелей байланыстан 
шығарылуы сыбайластық схемасын 
түбірімен жояды. Азаматтарға арналған 
үкімет бірыңғай провайдер ретінде 
мемлекеттік қызметті автоматтандыру 
мен оңтайландыру үрдісіне мүдделі. 
Сондықтан бұл салада жаңалықтарды 
енгізуге әрдайым бастамашы болады. 

Қағазбастылық көбіне адамдарды 
жеңіл жол іздеуге итермелейді, сон-
дықтан біз әртүрлі құрылымға біріктіріл-
ген қызметтерді белсенді түрде енгізіп 
жатырмыз. Бұл ұсынылатын құжаттар 
мен анықтамалар санын қысқартып, 
қажет мәліметтерді тиісті ақпараттық 
базаларды біріктіру арқылы алуға мүм-
кіндік береді. Мысалы, біз серпінді жоба 
ретінде Ақтөбе облысымен бірлесіп, 
мемлекет меншігінен жер телімін сату 
бойынша аукцион өткізу немесе egov 
порталы арқылы онлайн әдісімен жалға 
алу құқын беру арқылы жер телімін ұсы-
ну қызметін енгіздік. 

Сонымен қатар тұтынушылардың 
өтініштерін қарау мерзімін қысқарту да 
сыбайластық қаупін жояды. Өздеріңізге 
белгілі, азаматтар құжатты тез алғысы 
келеді немесе оны жүріп-жүріп ең соңғы 
сәтте иеленбекші болып, бұл үрдісті 
тездететін таныстар іздей бастайды. 
Осы жағдайдың алдын алу үшін жуырда 
біз жылжымайтын мүлікті 2 сағат ішін-
де тіркеуге болатыны жайлы ақпарат 
тараттық. Нотариусқа жүгінген кезде, 
бұл шараның нәтижесін азаматтар екі 
күн күтеді. Сол секілді банкте адамдар 
ипотека, несие рәсімдеу мақсатында ке-
пілдікке қою үшін шұғыл меншік құқын 
дәлелдеу керек болады немесе басқа құ-
жаттық қажеттіліктер туындайды. Енді 
бұл үрдісті тариф бойынша қосымша 
ақы төлеп, тездетуге болады. Біз бұл 
жерде төлемақыны банк қосымшасы 
арқылы қабылдауды енгіздік. Бұл тұты-
нушының банк кассаларында немесе 
«Қазпоштада» кезек күтпей, үрдісті 
тездетуге мүмкіндік берді.

– Сыбайлас жемқорлықпен күрес
те ашықтықты арттыру өте қажет. 
Сіздер үшін бұл ретте мемлекеттік 
қыз метті үшінші тұлғаның алуын 
жою, бастысы, ақпараттың қолжетім
ділігінің жолға қойылуы маңызды. 
Осы бағытта қандай жұмыс жүріп 
жатыр? 

– Күн сайын тұрғындарға қызмет 
көрсету орталықтарына 70 мың азамат 
жүгінеді. Біз қазір міндетті броньдау 
талабын жеңілдеттік. Тұтынушылар 
тек «Ашық» жүйесіндегі өздерінің 
мәртебесін айғақтайды. Азаматтардың 
қазір қызметті күнбе-күн алуына мүм-
кіндік бердік. Бұл бұрын санитарлық 
дәрігерлердің талабы болатын. Тағы 
да азаматтар көбіне бір аптаға дейін 
жететін броньның уақытын күте алмай, 
жеңіл жол іздейді. Сондықтан осындай 
кедергілерді жоюға тырысып жатырмыз. 

Ашықтықты арттыру тұрғысында 
жуырда Алматы қаласында енгзілген 
серпінді жобаны атап айтуға болады. 
«Юстада» деп аталатын бұл жобада те-
ориялық сынақ тапсыру толықтай авто-
маттандырылады. Жаңалықтың енгізілуі 
тестілеуден өтуді қалайтындар санын 
күрт қысқартты. 

Ал үшінші тұлғаларға қатысты біз 
сенімхат бойынша қызмет көрсетуді 
сұрайтын адамдарды мұқият тексереміз. 
Олардың арасында әртүрлі сылтау ай-
тып, мерзімі өтіп кеткен, электронды 
цифрлы қолды беретін бекет көрсетіл-
меген сенімхатпен келетіндер болады. 
Осыған тосқауыл қою үшін тұтынушы-
ларды фотоанықтаудан өткіземіз. Бұл 
үшінші тұлғаның келу мүмкіндігін 
жояды. Таяуда енгізілетін биометрияны 
пайдалану да бұл жағдайдың алдын 
алатын болады. Фото немесе саусақ ізі 
арқылы бірегейлеу – біз біртіндеп келе 
жатқан нақты шаралар.

– Пандемия кезінде цифрланды
рудың игілігін көп көрдік. Осы кезде 
электронды үкімет порталын пайда

ланушылар қатары артқан болар?
– Әрине, тұтас локдаун кезеңінде де 

адамдарға мемлекеттік қызмет қажет 
болды. Халыққа қызмет көрсету орта-
лықтары жабылып қалған кезде олар-
дың қызметін еgov порталы атқарғаны 
белгілі. Бұл порталдың қызметі үшін 
Ұлттық ақпараттық технология акцио-
нерлік қоғамы жауап береді. Біз өз 
тарапымыздан электронды өтініштер 
бөлімі бойынша әлеуметтік өтемақыға 
құжат қабылдау мен оны төлеуге мүм-
кіндік жасадық. Көптеген азаматтар осы 
тұста порталдан онлайн қызмет алуды 
үйренді. Біз де бейнеқоңырау арқылы 
қызмет көрсетуді бастадық. Өздеріңіз 
білесіздер, бот немесе egov мобайлы 
арқылы қызмет алу үшін телефон но-
мері  азаматтар базасында тіркелуі ке-
рек. Пандемия кезінде халыққа қызмет 
көрсету орталықтарының операторлары 
бейнеқоңыраулар бойынша кеңес беріп, 
қызмет көрсетті. Пандемияға дейін 
азаматтарға арналған үкімет цифрлық 
сауаттылық бойынша сабақтар өткізген 
болатын. Оған ынта танытқандардың 
оқыту сыныптары бар цифрлы ХҚО-на 
келіп, электронды үкіметтің әліппесін 
үйренуге мүмкіндігі болды. Қазір бұл 
жұмыс індетке байланысты тоқтап тұр.

– Бұқаралық ақпарат құралда
рында белгілі бір қаржыға электрон
ды цифрлық қолтаңба, тұрғылықты 
жері бойынша тіркелу, жеке кәсіп ашу 
тағы басқаларға көмек көрсететіндер 
жайлы бірнеше рет көтерілді. Бұл 
мәселеге қатысты не айтасыз?

– Олар – азаматтардың сауаттысыз-
дығын пайдаланатындар. Бәзбіреу-
лер айтқандай, олардың мәліметтер 
базасына қолы жетпейді. Кездейсоқ 
адамдар арқылы құжаттарды рәсімдеу 
мәселесі өзінше бір тақырып. Біз үнемі 
азаматтарды осындай «көмекшілерге» 
жүгірмей, қызметті өз бетінше алуға 
шақырамыз. Электронды цифрлық 
қолтаңбаны өзгеге беру өте қауіпті. Ара-
мызда egov.kz порталы арқылы ақылы 
негізде мемлекеттік қызмет көрсететін 
жеке және заңды тұлғалар бар. Өздерінің 
әрекеттерімен ондай адамдар азамат-
тарды адастырып, көптеген шағым 
тудырып, мемлекеттік корпорацияның 
келбетіне жағымсыз әсер етеді. Ақылы 
қызмет көрсетушілердің азаматтардың 

жеке мәліметтерін үшінші тұлғаларға 
бермейтініне кепілдік жоқ. Осындай 
келеңсіздікке тосқауыл қою мақсатында 
мемлекеттік корпорация мемлекеттік 
қызмет көрсету бойынша нормативтік 
құқықтық актілерді сараптап, оларға 
өзгерістер енгізу туралы құзырлы орган-
дарға ұсыныстар жіберді.

– Көпшілік жиі қоятын сауалдың 
тағы бірі – Халыққа қызмет көрсету 
орталықтары сенбі күні неге жұмыс 
істемейді?

стандартын, ережелерін жаттайды, бұл 
– өте көлемді ақпарат. Осы ретте маман-
дардың сапасын арттыру үшін «Кадр 
резерві» жобасын өткіздік, оған қоса 
келісімді жалақы төлеу тәртібін енгіздік. 
Мәселен, байланыс орталығындағы қа-
былданған әр артық қоңырауға қосымша 
ақы төленетін болады. ХҚО операторына 
да қатысты келісімді жүйені енгізуді қа-
растырып жатырмыз. Осы арқылы кадр 
мәселесі тұрақталады деп ойлаймыз. 

– Кейбір халыққа қызмет орта

халықтың бұл арыз-тілегін міндетті 
түрде ескеріп, қызметкерлерге талапты 
қатаңдататын боламыз.

– Жалпы, сыбайлас жемқорлықты 
түбірімен жою үшін қандай шаралар
ды жүзеге асырып жатырсыздар?

– Сыбайласқан жемқорлыққа тосқа-
уыл қою үшін қызметті алушы мен 
мемлекеттік орган қызметкерлерінің 
тікелей байланысын жоятын техникалық 
жабдықтарды белсенді түрде қолданып 
жатырмыз. Жалпы, жемқорлық әрекетті 
тудыратын негізгі себеп – кезектің пай-
да болуы. Осының салдарынан ақылы 
«көмекшілер» қызмет көрсете бастайды. 
Бүгінде енгізілген жылжымайтын мүлікті 
тіркеу мерзімін қысқарту, азаматтардың 
өздеріне қажет қызметті электронды 
форматты алуы сынды шаралар осы ке-
леңсіздіктің алдын алатынына сенім мол. 

Адами фактор, яғни кездейсоқ 
адамдар сыбайлас жемқорлыққа бейім. 
Олар қызмет бабын, құзыретін асыра 
пайдаланады. Сондықтан осы бағытта 
кадр іріктеу сапасын күшейтіп жатыр-
мыз. Мемлекеттік қызмет агенттігінің 
тестілеуі, қаупі жоғары аймақты анықтау, 
қызметкерлер мен тұрғындар арасында 
түсіндірме жұмыстарын жүргізу, семи-
нарлар, сұқбаттар жүргізу, бұқаралық 
ақпарат құралдарына сұқбат беру жолға 
қойылды. 

Мемлекеттік корпорация өзінің құ-
зыреті аясында тұрақты түрде алдын 
алу шараларын жүргізіп тұрады. Оның 
ішінде ХҚО-да үшінші тұлғаның теріс 
қызметіне жол ашпас үшін, құқық қорғау 
органдарымен бірлескен жұмыс жүзеге 
асырылып жатыр. Сонымен қатар бізде 
қауіпсіздік қызметі құпия тұтынушы 
ретінде ХҚО-ға қызмет үшін жүгінетін 
mystery shopping жүйесі жұмыс істейді. 
Тоқ етерін айтқанда, халыққа ұсыны-
латын қызметтің сапасын арттырып, 
жемқорлық әрекеттерге жол бермеудің 
барлық мүмкіндіктері жасалуда. Заңға 
қайшы әрекеттер орын алмауы үшін, 
халық та өзінің құқықтық сауатын арт-
тырып, заманауи технологияны меңге-
руге мүдделі болу керек. Сонда бұл істе 
белгілі бір нәтижеге жетеміз.

– Әңгімеңізге рақмет!
Сұқбаттасқан 

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ, 
«Заң газеті»

Мемлекеттік тіл, яғни, 
қазақ тілі – әлемдегі алты 
мыңға жуық тілдердің ішін-
дегі қолдану өрісі жағынан 
жетпісінші, ал, тіл байлығы 
мен көркемдігі, оралым-
дығы жағынан алғашқы 
ондыққа кіретін тіл. Сон-
дай-ақ, ол дүниежүзіндегі 
ауызша және жазбаша тіл 
мәдениеті қалыптасқан 
алты жүз тілдің және мем-
лекеттік мәртебеге ие екі 
жүз тілдің қатарында тұр. 

Тіл – қай ұлттың болма-

Әділ ҚОЖЫҚОВ, 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ басқарма төрағасы:

«ЭЛЕКТРОНДЫ ЦИФРЛЫҚ 
ҚОЛТАҢБАНЫ ӨЗГЕГЕ БЕРУ ҚАУІПТІ»

мәдениет нысандары мен ойын-сауық 
мекемелерінде қолданылып жүр. Мем-
лекеттік қызмет көрсету саласына да біз 
осындай жаңа цифрлық мүмкіндіктерді 
енгізуге тырысып жатырмыз. Таяуда 
бұл тізімді паспорттың не жеке куәлік 
алымдарын төлеу қызметі толықтырды. 
Әр мемлекеттік қызметтің өзгешелігі бар, 
техникалық тұсы да әртүрлі. Сондықтан 
біз кезең-кезеңмен смартфон арқылы 
төлем жасау мүмкіндіктерін арттыратын 
боламыз. Қазір екі банктің қосымшасы 
арқылы төлемдер қабылданады.  

– Елді шақырғанда орысша хабар
ланатынына, қызметкерлердің мемле
кеттік тілді жетік білмейтініне қатысты 
да шағым аз айтылмайды. ХҚОда көп 
қызметкер қазақша қызмет етпейді. 
Бұл орысша білмейтін кісілерге қиын
дық тудырады. Бұған не айтасыз?

– ХҚО-ға келген сәтте азамат ре-
сепшн маманына қай тілде жүгінсе, 
кезекті хабарлау жүйесі ол адамның 
нөмірін сол тілде айтады. Иә, кейде орыс 
тілінде беріліп кетуі мүмкін. Себебі 
кезек талонын шығаратын терминалда 
600-ден астам қызмет түрінің атауы бар. 
Жұмысқа қабылдаған кезде мамандарды 
тестілеуден өткізіп, қазақ тілін қанша-
лықты білетінін білу мақсатында бірнеше 
сұраққа жауап аламыз. Алдағы уақытта 

жергілікті әкімдікке қарасты азаматтық 
хал актілерін тіркеу (АХАТ) бөлімі ай-
налысады. Бізге келген азамат дәстүрге 
байланысты текті өзгерту туралы өтініш 
жазады, біз оны АХАТ-қа жолдаймыз.
Олардың шешімі негізінде кейін туу ту-
ралы куәлікті ауыстырып, жеке куәлікті 
жаңарту қажет болады. 

– Халықпен жұмыс істейтін қыз
меткерлердің коммуникациясына сын 
көп. Бұған не айтасыздар? 

– Корпорацияның халыққа қыз-
мет көрсету орталықтарында 9 мыңға 
жуық маман жұмыс істейді. Күн сайын 
100-ден астам тұтынушыны қабылдау 
оңай емес. Олардың әрқайсысы түрлі 
көңіл-күймен келеді. Біреу проблемалы 
құжаттарын жасатады, тағы біреулері 
үй-жай, жер мәселесіне қатысты қағаз-
дарын жинақтайды. Оператор олардың 
барлығының тілін тауып, көмек беруі ке-
рек. Әрине, олардың жұмысына қатысты 
арыз айтатын жайттар болып жатады. Біз 
шағымдардың әрқайсысын жеке-жеке қа-
растырып, маманмен жұмыс жүргіземіз. 
Бізде тәртіптік комиссия жұмыс істейді. 
Халықпен жұмыс істей алмайтындар 
жұмыстан шығып, басқалары кіріп жата-
ды. Жаңа кадрлар міндетті түрде оқудан 
өтеді, корпоративтік мәдениетті үйренеді. 
Сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсету 

– Бүгінде елімізде 339 халыққа қызмет 
көрсету орталығы бар. Пандемияға дейін 
олар дүйсенбі-сенбі аралығында таңғы 
тоғыздан кешкі сегізге дейін азаматтарға 
қызмет көрсететін. Кейін санитарлық 
дәрігерлер әр өңірдің «қызыл», «сары» 
аймаққа өтуіне байланысты жұмыс уақы-
тын шектеп, қысқартып отырды. Сенбі 
күндері қызмет көрсету тәртібі де осыған 
байланысты алынып тасталды. Бүгінде 
еліміз бойынша бірыңғай жұмыс тәртібі 
белгіленді. Адамдар шатаспас үшін бар-
лық ХҚО-лар дүйсенбі-жұма аралығын-
да сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жұмыс 
істейді. Коронавирус жағдайында әзірге 
осы жұмыс тәртібімен қызмет көрсететін 
боламыз.  

– Құжаттағы текті қазақшалау 
қиын, соны жеңілдету жайлы да ха
лықтың тілегі бар. Тәуелсіз елімізде 
бұл әлі мәселе болып тұр. Не кедергі?

– «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы – мемлекет-
тік қызметтерді көрсетуші бірыңғай про-
вайдер. Біз азаматтардан келіп түсетін 
өтініштерді қабылдап, ары қарай жауап-
ты органдарға жібереміз. Яғни, біз сол 
мемлекеттік органдардың кеңсесіміз де-
сек болады. Сауалыңыздағы мәселемен 

лықтарында қызмет ақысын QRмен 
емес, касса арқылы алады. Мәсе
лен, азаматтар НұрСұлтан қаласы, 
Мәңгілік ел көшесіндегі 30үйде ор
наласқан Халыққа қызмет көрсету 
орталығында осындай жағдай бар 
екенін айтып жатыр. Оларға қызмет 
ақысын төлеу үшін де кассаға бару 
керек. Қазіргі індет жағдайында неге 
төлемді QR арқылы жүзеге асыруға 
болмайды?

– Мемлекеттік корпорация биыл 
ғана QR көмегімен төлемдерді қабыл-
дау қызметін енгізді, яғни оператордың 
алдында отырып-ақ, клиент кассаға бар-
май, смартфон көмегімен төлем жасай 
алады. Бүгінде бұл қызмет барлық ХҚО 
бөлімінде бар. Әзірге QR арқылы мем-
лекеттік қызметтің 146 түрі бойын ша 
төлем жасауға болады. Олардың ішінде 
жер учаскелеріне актілерді да йындау 
және беру, жылжымайтын мүлікке 
құқықтарды тіркеу, кондоминиум объек-
тілері бойынша қызметтер және жер қа-
тынастары саласындағы және құжатты 
апостильдеу сияқты қызметтер бар. QR 
төлем – әрбір екінші қазақстандыққа 
қолжетімді цифрлық мүмкіндік. Мега-
полистердегі QR төлемдер барлық сауда, 
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Р. МҰЗАФАРОВ, ҚР Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты Республикалық 
психикалық денсаулық  ғылыми-практикалық орталығының халықаралық әріптестік 
және қоғаммен байланыс бөлімінің басшысы:

«КҮЙЗЕЛІСТЕГІ АДАМ 
ПСИХИАТР КӨМЕГІНЕ 

ЗӘРУ»

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

Егер, жалпы айтқанда, зомбылық
ты физикалық күш көрсету әрекеті 
деп анықтасақ, онда тұрмыстық 
зомбылық осы әрекеттің бастауы. Ол 
жанұядан басталады, ондағы ера
замат осындай ожар, күш көрсетуге 
бейім адам болса, оның нысаны ең 
жақын адамдары. Олар – әйелдері 
мен балалары. Отбасындағы зор
лықзомбылық мәселесі әлемнің әр 
елінде ертеден орын алады және ол 
қоғам тарапынан айыпталады. Бұл 
әрекеттен ең алдымен балалар зардап 
шегеді. Физикалық қана емес, пси
хологиялық тұрғыда балаларға өте 
ауыр. Бұл әрекеттің ресми анықта
масын «бір адамның өзге бір адамға 
тәни әрі рухани қысымы» деуге 
болады. 

Тән азабы – адамның ағзасына 
тікелей әсер ету, ұрыпсоғу, денесіне 
зақым келтіру, тағы басқа да зиян кел
тіру. Сарапшылар тән азабын салыну 
деңгейіне қарай ауыр, жеңіл деп баға
лайды. Алайда ол адами өлшем емес. 
Тән жарасы жазылар, жан жарасы 
бәрінен ауыр.  

Жан азабының анықтамалығы  – 
жәбірленушінің қарсылық көрсетуіне 
қарамастан, оның барлық құқықтарын 
шектеу, ерікжігерін жасыту, қорқыту, 
адамның психикасына қысым арқылы 
әсер ету. Жан азабын  шектіретін зор
лық екінші тарапты жүйке ауруына 
немесе тіпті жан дертіне ұшыратуы 
мүмкін. Адамның өмірі мен ден
саулығына зиян келтіретін қауіпті 
әдістерге ҚР Қылмыстық кодексінің 
тиісті баптарына сәйкес жауаптылық 
пен жаза қарастырылған.

Елімізде зорлықзомбылыққа қа
тысты 20дан астам дағдарыс орта
лығы бар. Соңғы кездері әйелдер мен 
балаларға қатысты зорлықзомбылық 
проблемасы елімізде елеулі мөлшерде 
асқынды. Статистикалық мәліметке 
қарағанда, елде бір жыл ішінде 500
дей әйел мен бала тұрмыстағы зор
лықзомбылық құрбаны болады екен. 
Бұл бүкіл қоғам болып алаңдайтын 
проблема. «Отбасылық қарымқаты
настан ешкімнің ештеңесі кетпейді, 
ол тек бір отбасының ғана проблема
сы. Оған менің қандай қатысым бар? 
Ерлізайыптының арасына есі кеткен 
түседі» деген түсініктен қоғамның 
әрбір мүшесі арылмай, елдегі зор
лықзомбылық азаймайды. Кикілжіңі 
көп болатын отбасында өскен балалар 
есейген соң не әкесінің, не шешесінің 
отбасында өзінөзі ұстау үлгісін ала
ды. 

Қазақ халқының дана сөзі бар: 
«Әйел адамға рухы әлсіз еркек қана 
қол көтереді». Бұны халық жазыл
маған заң деп санап осы уақытқа дейін 
сақтап келген еді, алайда өкінішке 
орай кейбір ер адамдар мұны қазір  
ұмытты. «Ата көрген оқ жонар, шеше 
көрген тон пішер» демекші, балаға 

отбасы тәрбиесінің әсері мол. Тұр
мыстағы зорлықзомбылықтан ең 
ауыр зардап шегетін бала десек, ертең
гі болашағына алаңдамайтын ерліза
йыпты осы жауапкершілікті сезінбей
ді. Тек қана айғайшу, ұрыскерістен 
көз ашпайтын отбасында тәрбиелен
ген бала ертең қандай азамат болып 
өседі? Әке мен шеше тәлімін өздеріне 
қайталамасына кім кепіл?!

Салауатты өмір сүрудің бір негізгі 
күрделі мәселесі – жаман қылықтар
дан, яғни зорлықзомбылықтан ау
лақ болу. Ішімдікке үйір адам есінен 
айырылып, қасындағы адамдарға 
зиянын тигізеді, отбасына ойран 
салады, жанұя мүшелеріне оғаш 
қылықтар көрсетіп мазасын алады. 
Бұл баланың психологиясына кері 
әсерін тигізеді. Бала өзіне керекті 
рухани дүниенің барлығын отба
сынан, қоршаған ортадан алады. Ал 
мұндай отбасында өсіп психология
сы жастайынан бұзылған бала ертең 
қоғамға адал қызмет етіп, санасы 
түзу адам болып кете ала ма? Руха
ни дүниесіне түскен кінәрат ертең 
зиянын тигізбей ме? Ол өзі ертең 
қандай отбасын құрады? Мұның бәрі 
осы өскен ортасындағы атаананың 
берген азығына тікелей байланысты. 

Зорлықзомбылық тәрбиесіздіктен 
де туындайды. «Тәрбиесіздік – ол 
адамзаттың қас жауы, тәрбиесіз беріл
ген білім келешекте адам өміріне апат 
әкеледі» деген болатын ұлы бабамыз 
Әбу Насыр әлФараби. Жүсіпбек 
Аймауытов 1918 жылы өзінің «Абай» 
журналына жариялаған «Тәрбие» 
атты мақаласында былай деген: «Тәр
биеге әсер беретін нәрсе – өскен орта, 
атаананың тәрбиесі», «Сүтпен кірген 
сүйекпен кетеді», «Бала жасында қан
дай тәрбие алса, ержеткенде сол әдет 
қалмайды» деген тәпсірлер де осын
дай өмірлік жағдаяттардан туындаса 
керек.

Зорлықзомбылықтың баланың 
мінезқұлқына әсер ету ерекшеліктері 
осындай. Балалар құқығын қорғау – 
егемен еліміздің басты құндылықта
рының бірі. Сол үшін өскелең ұр
пақтың дұрыс тәрбие алып, қоғамдағы 
құқықтарының сақталу жолында  кез 
келген азамат аянбай еңбек етуі керек.  
Балалардың өмір сапасын жақсар
ту – болашақтың кепілі. Сондықтан 
да балалардың құқықтарын қорғау 
мәселесі қашан да өзекті болып қала 
бермек. Зорлықзомбылыққа қоғам 
болып қарсы тұрғанда ғана оның 
құрбандары мен зардап шегушілерін 
азайтамыз. 

Ж.ИЛЬЯСОВА, 
Батыс Қазақстан облысы

қылмыстық істер жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық 

сотының бас маманы 
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ӘКІМШІЛІК ТАЛАП ҚОЮЛАРДЫ 
ҚАЙТАРУ НЕГІЗІ

Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодекстің (бұдан әрі - ӘРПК) 138-бабының 2-бөлігінде 
кодекс талаптарына сәйкес келмеген жағдайда талап 
қоюды қайтарудың негіздері көрсетілген.

Олардың кейбіреуіне тоқталсақ, олар:
ӘРПК-нің 138-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына 

сәйкес талап қоюшы заңда белгіленген дауды сотқа дейін-
гі реттеу тәртібін сақтамаса және бұл тәртіпті қолдану 
мүмкіндігі жойылмаса;

ӘРПК-тің 138-бабы 2-тармағының 2) тармақшасына 
сәйкес талап қою ӘРПК-нің 131-бабы 2-бөлігінің талап-
тарына сәйкес келмесе және алдын ала тыңдағанға дейін 
кемшіліктерді жоюдың мүмкін еместігі анықталса;

ӘРПК-нің 138-бабы 2-тармағының 10) тармақшасына 
сәйкес Қазақстан Республикасының Азаматтық про-
цестік кодексінде белгіленген тәртіппен мемлекеттік 
баж төленбесе немесе толық төленбесе.

Енді аталған негіздерге жеке-жеке тоқталсақ.
ӘРПК-нің 131-бабында талап қоюдың нысаны, мазмұ-

ны және қоса берілетін құжаттар бойынша талаптар 
көрсетілген.

Сол талаптардың ішінде талап қоюда жауапкерге 
сотқа дейін жүгіну тәртібінің сақталуы туралы мәлімет-
тер көрсетіліп, осы тәртіптің сақталуын растайтын 
құжаттар талап қоюға қоса берілуге тиіс.

Егер талап қоюшы талап қоюда аталған мәліметті 
көрсетпесе және растайтын құжаттарды талап қоюмен 
қоса бермесе, онда талап қоюшыға сотпен ӘРПК-нің 138-
бабы 4-бөлігінің 1) тармақшасына сәйкес кемшіліктерді 
жоюға уақыт беріледі.

Егер талап қоюшы сотпен белгіленген мерзім ішінде 
кемшіліктерді жоймаса немесе дауды реттеудің сотқа 
дейінгі тәртібінің сақталмағанын анықтаса, онда талап 
қою жоғарыда көрсетілген негіздермен қайтарылуға жа-
тады.

Егер талап қою ӘРПК-нің 131-бабы 2-бөлігінің талап-
тарына сәйкес келмесе және талап қоюшы кемшіліктерді 
сотпен белгіленген мерзім ішінде жоймаса талап қою 
қайтарылуға жатады.

Сонымен қатар талап қоюшы мемлекеттік бажды 
төлемесе, қате төлесе немесе толық төлемеген жағдай-
да да талап қою жоғарыда көрсетілген тәртіппен қайта-
рылуға жатады. 

Медетбек САРСЕНОВ, 
Қызылорда облысының мамандандырылған 

ауданаралық әкімшілік сотының судьясы

ОТБАСЫ ИНСТИТУТЫ

Қоғам үшін ең бастысы – тәуелсіздік, адам үшін – бас 
бостандығы және уайым-қайғысыз өмір. Оның кепілі 

– заңдылық. Тәуелсіздік төрімізден орын алған қоғамда ең 
басты байлық – адам бостандығы. Адамның және адам-
заттың құқықтары мен бас бостандығына ҚР Конституциясы 
кепіл. Қазақстанда салауатты өмір салтын қалыптастыру, 
денсаулықты сақтау мен нығайтудағы басты міндеттің бірі 
– бала құқығын қорғау, зорлық-зомбылыққа қарсы күрес 
жүргізу. 

ЗОРЛЫҚ-
ЗОМБЫЛЫҚСЫЗ 

ӘЛЕМ
– Ринат Хусаинұлы, суицид – 

адамның әлсіздігі ме әлде дерт пе? 
Жалпы, аталарымыздың «Құдай өзі 
берген жанын өзі ғана ала алады» де-
ген ежелгі қағидасына қарсы шығып, 
адамдардың өз-өзіне қол жұмсап, 
өмірмен қоштасуының сыры неде?

– Суицид латын тілінен аударғанда 
адамның өзөзіне қиянат жасап, өз 
өмірін қиюы дегенді білдіреді. Бұл тер
минді 1947 жылы итальян психологы 
Г.Дэзен енгізген. Ол бұған «өзінөзі 
өлтіруге әрекет ету» деп түсінік береді. 
Адамның өзіне қол жұмсауына қан
дай да бір нақты себеп әсер етеді деп 
үзілдікесілді айтуға болмайды. Деген
мен ғалымдар суицид жасауға ықпал 
ететін биопсихоәлеуметтік модельді 
қарастырады. Яғни оған биологиялық, 
психологиялық, әлеуметтік факторлар 
жатады. Биологиялық факторға тұқым 
қуалаушылық, анатомиялық және фи
зиологиялық ерекшеліктер, психикалық 
ауытқушылықтар, т.б. себептер жатады. 
Психологиялық факторға эмоционалды, 
яғни қатты қажыған, шаршаған немесе 
бір жағдайда шешімін таба алмай тығы
рыққа тірелген, өмірден түңілген, күй
зеліске түскен жағдайлар себеп болады. 
Әлеуметтік факторлар адамдардың тұр
мыс жағдайы, қызметіне қатысты туын
дайтын мәселелер, айналасындағылар
дың ықпалы, әлеуметтікэкономикалық 
мәртебесі, т.б. қамтиды.

– Өмірмен қоштасуға бекінген 
жандардың мінез-құлқы қандай бо-
лады? Суицидті болдырмаудың жолы 
қандай?

– Ғалымдардың зерттеуінше, суи
цидтің үш түрі бар. Оның біріншісі 
– шынайы суицид. Мұндай жағдайда 
адам өмірден түңіледі, үнемі көңілсіз 
жүреді. Өмір сүрудің мәнмаңызын 
жоғалтады. Ақыры өзінеөзі қол жұм
сауға бел байлайды. Екіншісі — жа
риялы суицид. Әдетте мұндай жолды 
таңдағандар өлместен бұрын өлгісі 
келетіндігіне өзгелердің назарын ба
рынша аударуға бейім тұрады. Мәселен, 
біреумен ренжіссе болғаны, қолына 
суық қару немесе арқанжіп ала жү
гіріп, «өлем» деп өзгелерді үрейлендір
гісі келетіндер осы топқа жатады. Ал 
үшінші бір түрі – жасырын, яғни құпия 
суицид. Оның әсерінен адам санасында 
немесе санасынан тыс өлімге байла
нысты үрейі арқылы өзөзін күйреуге 
әкеп соғатын әрекеттердің немесе сырт
қы күштердің, көбінесе арандатудың 
нәтижесінде көз жұмады. Депрессия
лық жағдайда адамға көбінесе отбасы 
мүшелерінің шынайы қамқорлығы, 
жақындығы, түсіністігі мен демеуі қа
жет. Мұндай кезде адам тез өкпелегіш, 
ұрыс қа, қақтығысқа бейім болады. Көп 
жағдайда жақындары немесе қоршаған 
ортасы оның бойындағы өзге рістерді, 
мінезқұлқын түсінбейді. Ал бұл оны 
одан сайын тығырыққа тіреп, соңы 
суицидке әкеліп соғуы мүмкін. Оларға 
ұрсудың немесе ақыл айтудың қажеті 
жоқ, тек оны толғандырған жайтты 
тыңдап қана қоймай, жанын түсіне 
білсе болғаны. Көп жағдайда күйзелі
сте жүрген адам ішкі сырын досына 
немесе туғантуысқанына емес, арнайы 
маманға, яғни бөтен адамға ақтарғанды 

ратурасы жанындағы Құқықтық ста
тистика және арнайы есеп бойынша 
комитетінің мәліметіне сәйкес, соңғы 
үш жылда Қазақстандағы суицид көр
сеткіші 2,5%ға төмендегені байқалды. 
Ал 2021 жылдың алғашқы алты айында 
2020 жылдың осыған ұқсас кезеңімен 
салыстырғанда, бұл көрсеткіш 15,4%
ға өскен. Айталық, 2020 жылы өзөзіне 
қол салған 1632 оқиға тіркелсе, 2021 
жылы 1928 адам өмірін қиыпты. Ере
сектерге қарағанда жеткін шектер ара
сында өзінөзі өлтіру оқиғалары көп 
тіркел ген. Әсіресе, 1517 жас аралығын
дағы жасөспірімдер арасында қайғылы 
көрсеткіштің үлесі артып, 43,1 пайызды 
құрады.

– Суицид жасаушылардың жас 
ерекшелігі, жыныстық ерекшелігі 
қандай?

– Сараптама жүргізу барысында 
2020 жылы ең жоғары суицид көр
сеткіші 35 пен 44 жас аралығындағы 
азаматтардың арасында тіркелген. Бұл 
барлық өзөзіне қол жұмсаған өлім фак
тілерінің 22,7%ын құрап тұр. Бұл сыр
қат, әйелдерге қара ғанда, еркектердің 
арасында төрт есе жоғары екенін айтып 
өткім келеді.

– Мұндай қайғылы оқиғалардың 
алдын алу бағытында қандай жұмыс-
тар жүргізілуде?

– Еліміздің денсаулық сақтау сала
сы бойынша бұл мәселеге баса назар 
аударылуда. Республикалық психика
лық денсаулық ғылымипрактикалық 
орталығының өңірлердегі бөлімдерінде 
сенім телефондары жұмыс істейді. 
Жергілікті аумақтық емханалармен 
бірлесіп тиісті көмек көрсетіледі. Атап 
айтсақ, пациенттерге жеке, кәсіби және 
психологиялық мәселелері бойынша 
психологиялық кеңес беру, дамыту 
және психикалық түзеу бағдарламасы 
жасақталған.

Өңірлерде кәмелетке толмағандар 
арасындағы суицидтің алдын алу мақ

сатындағы арнайы бағдарлама жүзеге 
асырылуда. Бағдарлама аясында 2020
2021 оқу жылында 163 007 жасөспірімге 
зерттеу жасалып, қатерлі топқа енгізіл
ген 1319 жеткіншекке консультативті, 
психологиялық және емдеудиагности
калық көмек көрсетілді. Қазақстанның 
күйзеліс орталықтары одағы жанында 
балалар мен жастарға арналған 150 
нөмірлі ұлттық сенім телефоны желісі 
жұмыс істейді. Сонымен қатар панде
мия кезінде 2020 жылдың 4 сәуірінде 
Республикалық психикалық денсаулық 
ғылымипрактикалық орталығының 
ұйымдастыруымен және БҰҰның Ба
лалар қорының (ЮНИСЕФ) көмегімен 
халыққа психологиялық көмек көрсету 
мақсатында https://onlinehealth.kz сай
ты іске қосылды. Мұнда онлайн кеңес 
беру, сауалдарға жауап беру қызметтері 
қолжетімді. Сондайақ қиын жағдайда 
адамның өзіне көмектесуі, психикалық 
денсаулық мамандары мен мектеп пси
хологтарының жұмыстарына қажетті 
ақпараттық ресурстар да бар. Сайт 
ашылғалы бері 80 мыңнан астам адам 
кірген, 400ге жуық толыққанды кеңес
тер өткізіліп, жазбаша қалдырылған 200 
өтінімге тиісті көмек беріліп, ұсыныс
тар айтылған.

Білім арттыру бағытында бұл алаңда 
100ден астам вебинар өткізіліп, оған 
онлайн форматта қатысқан 22 800 ма
ман мектеп психологының қызметінде 
кездескен 54 күрделі оқиғаны талқы
лады. Вебинарлардың жазбасы және 
басқа да ақпараттар атааналарға, педа
гогтарға, психологтарға, дәрігерлерге 
және басқа да мамандарға арналған 
Mentalcenter QAZAQSTAN YouTube ар
насына орналастырылған. Бұл арнаның 
2400 жазылушысы және 104 мыңнан 
астам қаралымы бар екенін де айта 
кетейік.

Айгүл АХМЕТОВА, 
«Заң газеті»

дұрыс деп санайды. 
Сондықтан жақын 
адамының, баласы
ның бойынан күй
зелістің белгілерін 
а ң ғ а р ғ а н  с ә т т е н 
бастап психиатр
дың көмегіне жү
гінген жөн. Бірақ 
е м д е л у ш і л е р д і ң 
көпшілігі психолог 
пен психиатрды ша
тастырып жатады. 
Бұл екеуінің арасын
дағы айырмашылық: 
психиатр ауруларды 
емдейді, ал психолог 
психикалық тұрғы
дан сау адамдарға 
кеңес беріп, түңілу
ден арылуға көмек
теседі.

– Бүкіләлемдік 
пандемияның түрлі 
салаларға өз әсерін 
тигізгені анық. Суи-
цид көрсеткішіне 
карантиннің ықпа-
лы болды ма?

– ҚР Бас проку
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«Sokrat-PV» Юридическое агенство» ЖШС, Павлодар қала-
сы, 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 хабарланды-
руды What’s app бойынша қабылдаймыз.

ЖК «Қандыбаева», Газеттерге, журналдарға 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:
«GoldKapital» ЖК Нұр-Сұлтан қаласы Абай көшесі, 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 көшесі 40. Тел.: 8 

(7182) 32-47-67, 32-49-04
«Айди» ЖШС, Қарағанды қ., Жамбыл кө шесі, 11. Тел.: 8 (7112) 

42-00-71.
Қалиасқаров Нұрлан Нұрғисынұлы ЖК, Петропавл қ., К.Сүті-

шов 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 
Департаметінің 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), директоры 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 кө-
шесі, 27. Тел.: 26-45-89, ұялы тел: 8 (777)402-28-28; 8 (700) 332-24-78

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

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

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

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

Алматы қаласы Қылмыстық атқа-
ру жүйесі департаментіне қарасты 
ЛА-155/6 мекемесінде кәмелеттік 
жасқа толмаған жазасын өтеушілер 
ұсталатын орташа қауіпсіз мекемеде 
Ұстаздар күні аталып өтілді. Сал-
танатты шараны мекеме бастығы, 
әділет подполковнигі Мирас Толубаев 
құттықтау сөзімен бастап, ұстаздар 
қауымының жазалы жасөспірімдерді 
оқытып, тәрбиелеудегі рөлінің маңы-

зын атап айтты.«Білекті бірді жығады, 
білімді мыңды жығады» деп халық да-
налығында айтылғандай, жас ұрпаққа 
сапалы білім мен саналы тәрбие беріп 
отырған ұстаздардың еңбегі орасан 
зор», – дейді мекеме бастығы. Мекеме-
де 11 ұстаз қызмет атқарады. Олардың 
басқа мұғалімдерден ерекшелігі – жа-
засын өтеуші балалармен жұмыс жа-
сайды. Оқу-тәрбие ісінің меңгерушісі 
Людмила Алмазова қазіргі уақытта 

мектепте 30 оқушы оқып жатқанын, 
оларға тәжірибелі ұстаздар білім бе-
ретінін атап өтті.

Іс-шараның соңында мекеменің 
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Нур-
жанова Гүлшат ұстаздар ұжымын 
мекеме бастығының атынан алғыс 
хаттармен марапаттады.

Е.ЖЕҢІСХАН,
ЛА-155/6 мекемесі

ИГІ ШАРА

ҰСТАЗДАР КҮНІН АТАП ӨТТІ

ТАРАТУ
2. «Т. АЙДЫН» ЖШС, БСН 181240008634, өзінің жойылғандығы ту-

ралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 
екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Жамбыл облысы,  
Т. Рысқұлов ауданы, Шөңгер ауылы. Тел.: 87026770243, 87074925463.

5. Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім 
бөлімінің жанындағы Көкшетау қаласының «Күншуақ» мектепке дейінгі 
шағын орталығы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны, БСН 
111140000266, өзінің таратылғаны туралы хабарлайды. Шағымдар хабар-
ландыру жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде Ақмола облысы, Көкшетау 
қаласы, Кенесары көшесі, № 222 үй, тел.: 32-78-03, 8700-691-62-68, mini-
centrkunshuak@mail.ru, mini_centrkunshuak@mail.kz электрондық мекен-
жайы бойынша қабылданады

12. «АНДА-ТАЙЛИ» ЖШС, БСН 151140004830, өзінің жойылғандығы ту-
ралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі 
ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Алматы қаласы, Ақкент 
ықшамауданы, 23 үй, 52 пәтер. Тел.: 87756943518, 87013533008.

13. Талдықорған қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 51 үй, 2а пәтер, тел.: 
24-30-90 мекенжайында орналасқан «Сәттімир» ломбарды» ЖШС, БСН 
020840003195, өзінің ломбард ретінде қызметін тоқтататыны туралы ха-
барлайды. Барлық талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 60 күн мерзім ішінде қабылданады.  

17. «Ломбард «Амалик премиум» ЖШС өзінің таратылатыны туралы ха-
барлайды.Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 
екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Тараз қаласы, Қазыбек 
би к-сі, 141 үй, 4 пәтер.

МҰРАГЕРЛІК
8. 18.04.2021 ж. қайтыс болған 

Джунисбеков Жаныбек Жумахано-
вичтің артынан мұралық іс ашыл-
ды. Мұрагерлер Алматы облысы, 
Талғар қаласы, Лермонтов көшесі, 
47 үй, 53 кеңсе мекенжайы бойынша  
нота риус Д.Ф. Абдрахмановқа келуі 
қажет. Тел.: 7017289801.

9. 14.08.2021 ж. қайтыс болған 
Джунисбеков Жумаханның артынан 
мұралық іс ашылды. Мұрагерлер 
Алматы облысы, Талғар қаласы, 
Лермонтов көшесі, 47 үй, 53 кеңсе 
мекенжайы бойынша нотариус Д.Ф. 
Абдрахмановқа келуі қажет. Тел.: 
7017289801.

10. 14.08.2021 ж. қайтыс болған 
Жунисбекова Айгеримнің артынан 
мұралық іс ашылды. Мұрагерлер 
Алматы облысы, Талғар қаласы, 
Лермонтов көшесі, 47 үй, 53 кеңсе 
мекенжайы бойынша нотариус Д.Ф. 
Абдрахмановқа келуі қажет. Тел.: 
7017289801.

11. 27.02.2021 ж. қайтыс болған 
Болатова Гульназдың артынан мұра-
лық іс ашылды. Мұрагерлер Түр-

кістан қаласы, Тәуке хан даңғылы, 
288 мекенжайы бойынша нотариус 
Тилеубергенова Шаркуль Абду-
рахмановнаға келуі қажет. Тел.: 
7755080642. 

14. 24.01.2020 ж. қайтыс болған 
Ешжанова Диана Дуйсенбаевнаның 
артынан мұралық іс ашылды. Мұра-
герлер Түркістан қаласы, С. Ерубаев 
көшесі, 199 «Л» мекенжайы бойын-
ша нотариус П.А. Айдарбековаға 
келуі қажет. Тел.: 87011721304. 

15. 10.03.2021 ж., қайтыс болған 
Батырбекова Айшаның атына мұра-
герлік іс ашылды. Мұрагерлерге 
Түркістан қаласының нотариусы 
Б.Д. Дахановаға хабарласуды сұрай-
мын: Түркістан қаласы,Тәуке хан 
даңғылы, 278 Б. Тел.: 8 701 465 36 17.

16. 26.07.2021 ж. қайтыс болған 
Рахматуллаев Дадажан Толбасие-
вичтің артынан мұралық іс ашылды. 
Мұрагерлер Түркістан облысы, Түр-
кістан қаласы, Тәуке хан даңғылы, 
300 мекенжайы бойынша нотариус 
Талғат Өтегенұлы Тілеповке келуі 
қажет. Тел.: 87016565788. 

ӘРТҮРЛІ

4. Қазақстан Республикасы ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу коми-
тетінің Алматы облысы бойынша департаменті «GazTradeService» ЖШС-нің 
тарату желілері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметіне (Бәйтерек, 
Жаңашар, Ават, Талғардың сяжайлары) тарифтік сметаны және тарифтерді 
бекітуге келіп түскен өтінімі бойынша жария тыңдау өткізетіндігін хабар-
лайды. 

Жария тыңдау 2021 жылғы 15 қазан күні сағат 11-00-де мына мекенжайда 
өткізіледі: Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Бәйтерек ауылы, Моло-
дежная көшесі, 3 үй.

6. «Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша 
білім бөлімі «Көкшетау дарыны» дарынды балалармен жұмыс істеу орта-
лығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, БСН 17084008512, «Ақмола 
облысы білім басқармасының «Ақмола дарыны» дарынды балалар мен та-
лантты жастарды анықтау және қолдау жөніндегі орталығы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесіне қосылу арқылы өзінің қайта ұйымдастырылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күн-
нен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Көкшетау 
қаласы, А.С. Пушкин көшесі, 17, тел.: 50-02-41, электронды поштасы: 
Kokshetau_daryny@mail.ru, Kokshetau_daryny@mail.kz . 

Алматы қалалық сотының басшылығы, Соттар әкімшісі  мен Судья-
лар одағының Алматы қалалық филиалы Алматы қалалық сотының 
судьясы Қожаханова Гүлнар Сейфуллақызына 

АНАСЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. 

3. «Центр-Цемент плюс» ЖШС, БСН 051040004112, өзіне екі заңды тұлғаны: «БУХТАРМА ТЕПЛО-
ЭНЕРГО» ЖШС, БСН 051140003534, мен «Бухтарма Водоканал» ЖШС-н, БСН 060240018892, қосып 
алу арқылы несиегерлер мен басқа да мүдделі тұлғаларға өзінің ерікті түрде қайта ұйымдастырылатыны 
туралы хабарлайды. 

Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қа-
былданады: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, 85-көше, 9/1 ғимарат. 

Тегеурінді көшбасшы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың елеулі еңбегі 
мен даму даңғылына түскен тәуелсіз 
Қазақстанның тарихынан сыр шертетін 
«Елбасы. Тәуелсіздік жылнамасы» 
деп аталатын деректі фильмдер тә-
уелсіздігіміздің әр жылындағы тарихи 
оқиғаларға арналған. Мұнда мемлекет 
қайраткерлерінің естеліктері негізінде 
Тұңғыш Президенттің бастамасымен 
жүзеге асқан «Болашақ», Nur Otan пар-
тиясы, әлемдік және дәстүрлі діндердің 
көшбасшыларының съезі, ЕАЭО, ЭКС-
ПО, т.б басты жобалар жөнінде баян-
далады.

«Басты мақсат – зияткер ұлт» атты 
үш фильмде жаңа, креативті кадрлар 
дайындау, адами капиталды дамыту 
бағытында Н.Назарбаевтың білім беру 
жүйесіндегі жарқын жобалары көр-
сетіледі. 

Қазақстанның әр өңірінің отыз 
жылдың ішіндегі даму деңгейі «Туған 
аймақ» анимациялық роликтер цикліне 
арқау болған. 

«Полигон: Сапфир операциясы» 
жобасында Тұңғыш Президенттің ядро-
лық қаруларға қарсы және бітімгер-

шілік жобаларының қыр-сыры айқын-
далады. 

Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін 
шеттегі қандастарымыздың Отанына 
оралуына барлық жағдай жасалып, 
мемлекеттік тұрғыдан қолдау білдіріл-
ді. Атажұртқа оралған қандастарымыз-
дың білім, өнер, бизнес секілді түрлі 
салада қызмет етіп жүрген бүгінгі өкіл-
дерінің басынан кешкен қилы оқиғала-
ры «Тұмар» хикаясына арқау болады.

«Тәуелсіздікті сезіну» деректі се-
риалының кейіпкерлері бойларындағы 
шаттық, ашу, махаббат, сағыныш, үміт, 
мақтаныш сезімдері арқылы егеменді 
еліміздегі елеулі оқиғаларды бейне-
лейді. 

Анимациялық форматтағы «Тарих 
сабақтары» фильмінің идея авторы 
Елбасы. Он бес сериядан тұратын 
туындыда ел тарихындағы маңызды 
оқиғалар басты назарға алынған. Мы-
салы, алғашқы роликте Қазақстанның 
мемлекеттік рәміздері - Туы, Елтаңбасы 
және Әнұраны, оларды жасаған жандар 
туралы кеңінен айтылады. 

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

ЖАҢА КИНО

Биыл қастерлі Тәуелсіздігімізге 30 жыл толады. Бұл – 
қайта жаңғырған қазақ мемлекеттігінің, ата-бабала-

рымыз аңсаған азаттықтың тұғыры нығая түскенін әйгілейтін 
маңызды белес. Осынау торқалы тойға орай азаттығымыз-
дың айшықты белестері туралы сыр шертетін бірқатар де-
ректі фильмдер циклі жарық көрді. 

«ЕЛБАСЫ. ТӘУЕЛСІЗДІК 
ЖЫЛНАМАСЫ»

- Санақ сұрақтарына онлайн режимде жауап 
бергендер санақтан өткені туралы хабарламаны 
көрсетеді. Интервьюер тұрғын үйдегі барлық 
адамдар санақтан өткеніне көз жеткізгеннен ке-

йін, өз учаскесінің келесі мекенжайына барады. 
Бұл учаскелер халық санағының 1-30 маусым 
аралығында өткен бірінші кезеңі барысында қа-
лыптастырылған болатын, – деді Н.Айдапкелов.

ДӘСТҮРЛІ САНАҚ БАСТАЛДЫ нақ парақтары бар планшет және бейдж-куәлік 
беріледі. Бұл куәлікте аумақтық статистика де-
партаменті басшысының қолымен және мөрімен 
расталған интервьюердің фотосуреті, толық 
аты-жөні болады. Куәліктің жоғарғы бөлігінде 
тіркеу нөмірі көрсетіледі. Бұл нөмірді sanaq.gov.kz 
сайтында «интервьюерді іздеу» жолағына енгізсе, 
бірден интервьюердің деректері көрсетіледі. Сон-
дай-ақ, интервьюердің жеке басын 1446 нөміріне 
қоңырау шалу арқылы да тексеруге болады, – деп 
түсіндірді спикер.

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

МЕЖЕ

Ағымдағы жылдың 1 қазанында халықты санақпен толық қамту мақса-
тында жаппай аралау кезеңі басталды. Бұл жұмыс 30 қазанға дейін 

жалғасады. Онлайн санақтан өткендер дәстүрлі санаққа қатыса ма? Бұл 
сауалға ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттік-
тің ұлттық статистика бюросының басшысы Нұрболат Айдапкелов Орталық 
коммуникациялар қызметінде өткен брифингте жауап берді. 

Оның айтуынша, қазіргі уақытта республика 
бойынша санақ персоналы ретінде 23 мың адам 
жұмысқа алынған. Олардың ішінде 2693 нұсқау-
шы-бақылаушы және 20 мыңнан астам интервьюер 
бар. Ерекше атап өтерлігі, олардың барлығы 18 
жастан асқан, COVID-ке қарсы вакцина алған, 
планшет, компьютермен жұмыс істей алатын аза-
маттар. Барлық интервьюерлер планшетпен жұмыс 
істеу, сауал салу жүргізу әдістері бойынша оқыту 
курсынан өткен. 

– Интервьюерде санақ логотипі бар көк шарф 
және сөмке болады. Сондай-ақ электрондық са-
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ШЫТЫРМАН
БАЙҚАУҒА!

(Соңы. Басы өткен санда)

Өмірдерек

Істі қараған судья Қасым Қал-
мағамбетов 1979 жылы туған. 
Қазақ гуманитарлық заң универси-
тетін бітірген. Алматы қаласын-
да аудандық, қалалық соттарда 
судья қызметін атқарған. Қазір 
Түркістан облысының қылмыс
тық істер жөніндегі мамандан-
дырылған ауданаралық сотының 
төрағасы.

Ертеңіне сұрақ-жауапқа Карина 
тағы да тартылды. Бұл жолы 
ол жыламады. Көзінің алды 

күлтеленіп, сазарып алған.
– Мамаң мойындады. Абақтыда жа-

тыр. Өміріне төнген қауіптен қорғанған 
себепті жазасы жеңілдеуі мүмкін. Сен 
жанында болдың. Білмей қалуың мүмкін 
емес. Бастан-аяқ айтып бер.

– Мамамды босатуыңызды сұрай-
мын, – деді Карина тергеушіге көзінің 
астымен қарап. 

– Мамамның еш кінәсі жоқ. 
– Өзі мойындап отыр ғой.
– Мамам мен үшін мойнына алған. 

Біз өлтірдік оны! Мамам емес. Ол кезде 
мамам үйде жоқ-тұғын.

– Мамаңның кінәсін өз мойныңа ал-
мақпысың?

– Өлтірем деп ойлаған жоқ олар. Олар 
оны қорқытып қоймақшы болды. Ол 
мені қорлады. Мамамды қорлады. Кеше 
айттым ғой сізге, досымның общагасына 
барғанымды. Оған болған оқиғаны баян-
дадым. Сосын ол кешке барамыз деді.

– Аты-жөні кім досыңның?
– Дмитрий. Чернов Дмитрий Филип-

пович. Сол... үш жігітті ертіп келді. 
– Ол жігіттердің аттарын айтшы.
– Дмитрийді ғана білем. Қалғанын 

танымаймын.
– Қай уақыттан бері білесің?
– Екі жыл болды. 
– Қандай досың сенің?
– Жүріп жүрген жігітім.
– Жарайды, мамаңды босатам. Бірақ 

әуелі сенің Дмитрийіңмен сөйлесуім 
керек. Сен қорықпа, өгей әкеңнің кінәсі 
көп. Кодексте арнайы тармақ бар. Тер-
геуге көмектескен қылмыскердің жаза-
сы жеңілдейді деген. Сондықтан бізді 
жігітіңмен кездестіресің. Қазір былай 
қыламыз. Оған телефон соғасың. Кезде-
сейік дейсің. 

***
– Чернов Дмитрий Филиппович. 

Тоқсан алтыншы жылы туған. Солай ма?
– Солай.
– Қасыңда болған үшеудің аттарын 

ата?
– Жандар, Райым, Қарабек.
– Евгений Жиринов деген азаматты 

өлтіргеніңді мойындайсың ғой?
– Өлтіру ойымызда болмады.
– Бірақ сендердің соққыларыңнан 

өлді ғой.
– Байқамай қалдық.
– Неге ұрдыңдар?
– Каринаны қорғадым. Ол маскү-

нем... менің үйленейін деп жүрген қы-
зымды зорламақ боп әурелеген.

– Анау үшеуін ұйымдастырып әкел-
ген сен ғой. Ұрамыз деп келісіп бар-
дыңдар. Дұрыс па?

– Маған олар жәрдемдесті. 
– Оқиғаны толық айтып бер.
– Жүріп жүрген қызын кез келген жі-

гіт қорғайды. Мен де сол. Кешкілік бар-
дық. Сөйлесуге. Жиринов мас. Сөзімді 
тыңдамады. Қарсы шықты. Төбелес 
болды. Сосын... жабылып ұрдық. Со-
сын... оны туыстарының үйіне апарып 
тастаймыз дедік. Жолда қарасақ, өліп 
қалыпты. Сосын... қаланың сыртына 
апарып тастадық.

– Нақты айт. Қай жерге тастадыңдар. 
– Шұбарсу жаққа.
...Черновпен бірге қылмыс жасаған 

үшеу сол күні-ақ құрықталды. Тергеу 
барысында олардың айтқаны Черновтың 
жауабына ұқсады. Бірін-бірі толықтыр-
ды. Жириновтың екі қолын скочпен орап, 
аузына жапсырып, жүк салғышқа салған-
дары белгілі болды. 

...Оларды оқиға орнына нақтылап 
тексеруге апарғанда көрсеткендері айт-
қан жауаптарынан алыс кетпеді. 

***  
Күңгірт жарығы көңіл құлазытар тас 

камера. Табалдырықтан аттап ішке енген 
Карина көзі үйренбей, сексиіп тұрып 
қалды. Төбе тұстағы алақандай ойықтан 
жеткен жарықтың өзі жартымсыз. Темір 
есік сарт-сұрт жабылды. Оң қол жақтағы 
темір тапшанда можып отырған анасына 
көзі түсті.

осылай болды. Мен соучастницамын.
– Қой, айналайын. Көгершінім. Сенің 

әкең өлер кезінде... сен ол кезде мына-
дайсың, тырнақтайсың... өлер кезінде 
маған сені қатты тапсырған. «Мәпеле, 
тәрбиеле, жақсы жерге тұрмысқа бер» 
деп. Мен «иә, иә, аманатыңды орындай-
мын» деп еңіреп тұрып уәде бергенмін. 
Ант бергенмін. Со кезде әкең жымиып 
күлген. Жымиып күліп жатып ана дү-
ниеге кете барған. Еш қам жемей, маған 
сені-і-п... – Шашы қобыраған Наталья 
Михайловна жүрегін ұстап, теңселіп кет-
ті. – Аяулы әкеңнің аруағына не деймін, 
қызым!

Осының бәрін экраннан көріп отыр-
ған аға тергеуші «Е-е-е, түсінікті!» деді 
әйелдің бұған қатысы жоғына көзі жетіп. 

***
Түстен кейін Наталья Молчанова 

аға тергеуші Оразбек Ақылбекұлының 
алдында отырды.

– Сіз боссыз. Үйіңізге қайта берсеңіз 
болады, – деді ол.

Көзі жарқ ете қалған әйел еңсесін 
көтеріп алды.

– Қалайша? Карина ше?
– Уайымдамаңыз. Шешілмей жатқан 

бір мәселе бар. Көреміз. Қызыңыздың 
қылмысқа тікелей қатысы бар сияқты.

–Тыңдаңызшы. Жас қызды аяңызшы. 
Желкілдеп өсіп келе жатыр ғой. Орнына 
мені-ақ жіберіңізші. Мен-ақ отырайын 
түрмеге! – деп еңкілдеп жылап жіберді. 
– Мен кінәлімін бәріне. Маскүнем екенін 
біле тұра тастамадым оны. Тастамайын 
дедім бе... А-а, не дейсіз? Түсініңізші. 
Жас қой ол. Өмірді енді бастап жатыр 
ғой. Жас өмірі күл-талқан болады ғой. 
Аяңызшы. Мен нағыз қылмыскер, мен-ақ 

істі мұқият оқып, мазмұнын зерделеген 
Түркістан облысы қылмыстық істер 
жөніндегі мамандандырылған ауданара-
лық сотының төрағасы Қасым Қалмағам-
бетов Наталья Михайловна мен Карина 
Николаевнаның тағдырына ерекше назар 
аударды. 

Қылмыстың себебі дегеніміз, қоғам-
ның ең бір сырқатты тұсы. Мына оқиғада 
сол анық көрініп тұр. Евгений Жиринов-
тың маскүнемдігі мен жесір келіншек, 
жас қыздың құқығын табанға таптауы 
салдарды тым ауырлатып жіберген. 
Өзінің өліміне өзі себепші болып тұр. 
Оның өмірі осылай жалғаса берсе, әйелі 
мен өгей қызын өлтіріп тынуы да әб-
ден мүмкін еді. Ондай жағдайда бүгін-
гі айыпкер жәбірленушіге айналады. 
Бірақ жүйкенің жүндей түтілуі, қорлану 
сезімінің қордалануы бүгінгі қылмысқа 

да, ол – Қазақстан Республикасының аза-
маты. Мемлекеттің әрбір азаматы заңмен 
қорғалады. Заң ешкімді жан күйзелер 
ауыр азапқа салып, асқан қатігездікпен 
өлтіруге жол бермейді. Оны түзейтін, 
жазалайтын заң бар. Заңға жүгінудің 
орнына Чернов пен Шынтеміров оның 
қолын скочпен матап тастаған. Аузын да 
скочпен желімдеп, шарасыз күйге түсір-
ген. Ондай адам қорғана алмайды. Олар 
оның осы дәрменсіз күйін біліп тұрып 
үшеулеп сабаған. Үшеуінің де санасын 
айуандық пиғыл жаулап алған. Оларды 
әлдебір маскүнемнің өлімі үшін ғана 
емес, ақыл-санасында айуандық пиғыл 
ұялатқаны үшін де жазалау керек.

«Ежелгі біздің бабаларымыз шыбын 
жанын шүберекке түйіп, өмір үшін 
жекпе жек шайқасқа шыққанда да әділ-
дікті басты нәрсе деп білген, – деп ойлап 

кетті бір сәт Қасым Серікұлы. – Егер 
біреуінің қылышы қолынан түсіп кетсе, 
екіншісі қарсыласының сол дәрменсіз 
күйін пайдаланып, басын шауып таста-
маған. Қылышын қолына қайта алуына 
мүмкіндік берген. Егер қарсыласының 
тұлпары мерт болса, онда өзі де аттан 
түскен. Жекпе-жектің әділ, тең болу 
шартын сақтаған. Шіркін, біздің бабалар 
орнатқан дала заңы қандай әділ, қандай 
киелі! Даланың осы заңын білмейтін 
әлдебір режиссер «Көшпенділер» филь-
мінде Абылай ханды қандай адам қылып 
қойды десеңші?! Атынан айырылған қал-
мақ батыры қалқанын қалқалап, торғай-
ша тозып отырғанда, Абылай хан боп 
шауып келген актерге ат үстінен басын 
шаптырады ғой! Жә, сонымен...»

Сотталушылар өз қолымен жасаған 
қылмысты толық мойындап тұр. Заттай 
айғақтар да жеткілікті. Жәбірленушінің 
маңдайындағы жарақатта Чернов еті-
гінің ізі қалғанын медициналық-крими-
налистикалық сараптама дәлелдеген. 
Үйдің қабырғасына шашыраған қан мен 
Евгений Андреевич Жириновтың қаны 
сәйкесетіні тағы бар. Бұл қылмыстың сол 
үйде жасалғанын айғақтайды.

ҚР Қылмыстық кодексінің баптарына 
сүйенсек, Дмитрий Филиппович Чернов-
ты, Жандар Мұхамедовты, Райым Шын-
теміровті нағыз адам өлтірушілер, ал 
Қарабек Жүнісов пен Карина Матвеева-
ны адам өлтірушілерге жәрдем етушілер 
деп тануға болады. Психиатриялық, 
наркологиялық сараптама бұлардың ол 
екеуінен де аман екенін, өз істеріне жауап 
бере алатынын растайды. Демек, қылмыс 
саналы түрде, адамды өлтіруді мақсат 
етіп жасалған.

Істі саралай келе, сот «Дмитрий Фи-
липпович Чернов, Жандар Мұхамедов, 
Райым Шынтеміров, Қарабек Жүнісов 
ҚР Қылмыстық кодексінің 99-бабы, 
2-бөлігі, 5-ші, 7-ші тармақтарымен кінәлі 
деп танылып, он бес жылға бас бостан-
дығынан айыру жазасы тағайындалсын» 
деген үкім шығарды. 

Ал Карина Матвеева ҚР Қылмыстық 
кодексінің 28-бабы, 5-бөлігімен, 99-
бабы, 2-бөлігі, 5-ші, 7-ші тармақтарымен 
кінәлі деп танылып, алайда қылмыс жа-
салған кезде кәмелеттік жасқа толмағаны 
ескеріліп, тоғыз жыл бас бостандығынан 
айыру жазасы тағайындалды.

«Қазір Хамитов көшесінде мас адам-
ның айқайы естілмейді» дейді шым-
кенттіктер. Жалғыз қалған Молчанова 
Наталья Михайловна Шымкенттен 
әлдеқашан көшіп кетіпті. Оның жұрттан 
жасырған құпиясы да сол қалпы айтыл-
май, жұмбақ күйінде қалған жайы бар. 
Ол жұмбақты жұртқа жария етем деп 
зәресін алатын Жиринов болса, жердің 
астында жатыр. 

Мейрамкүл ҚҰРМАНӘЛИЕВА.

БАЙҚАУҒА ҚАТЫСЫҢЫЗ! 
Әр байқаудың мақсаты, межесі бар. Қазіргі шырқалып жүрген патриоттық 

әннің, алдаспан жырдың, көркем шығарманың біразы сол байқауларда дүниеге 
келген. 

Байқау – ой қозғаушы, шабытты қамшылаушы. Сондықтан мұндай шығар-
машылық додаларды өткізіп, сынақты түрлендіріп, жандандырып отырудың 
маңызы зор. Биылғы детектив шығармалар байқауының да шартына біраз өз-
геріс енгізуіміздің себебі осы. 

Тәуелсіздіктің 30 жылдығына тұс па-тұс келген байқау жүлдегерлерін бұл 
жолы қасиетті Түркістанда анықтамақпыз. Әрі биылғы додаға Түркістан об-
лыстық соты қолдау көрсетіп отыр. Соған орай түркістандық судьялардың ең-
бегін шығармаларға өзек етсек, деректі детективті дамытуға қадам жасасақ 
дегенбіз. Байқаудың өн бойына қан жүгіртсек әрі осы өңірдің шытырман шығар-
ма шеберлерін ынталандырсақ деген де ойымыз болды. 

Мұндай қадамға баруымыздың тағы бір себебі: 
Біріншіден, кейбір үміткерлер бұрын жазған дүние-

лерін қайталап жібереді. Тіпті, биыл жүлде алмаған 
шығармасын келесі жылы бәйгеге қайта қосқандар да 
болды. 

Екіншіден, қырық жыл бұрын жаз ған кітабынан 
үзінді ұсынғандарды да көрдік. 

Үшіншіден, біреудің шығармасын сәл өзгертіп жолдағандар да бар.
Ал мына шарт – байқауға жаңа туындылар жаздыруға таптыр мас мүмкін-

дік. Әрі ол үшін арнайы жүлде де қарастырылған. Сондықтан, қаламдарыңызды 
сайлап, шабыттарыңызды шақыра беріңіздер!

Ескерте кетейік, БҰЛ БАСҚА ШЫҒАРМАЛАР БАЙ ҚАУҒА ҚАБЫЛДАНБАЙ-
ДЫ ДЕГЕН СӨЗ ЕМЕС!!!

Біздің байқау үшін жазылған, ең мықты, ең шебер, ең көркем шығарма иесі – 
ЖҮЛДЕГЕР болады!

Шығармаларыңызды «Байқауға!» деген белгімен zangazet@mail.ru поштасына 
жолдаңыздар.

– Мама! – деді ол ышқынып.
– Қызым! – деп мамасы да қызын 

құшақтай алды. 
– Сені де әурелеп жатыр ма? 
– Мама, өзің істемегеніңді неге 

мойын дайсың?
– Ты-с-с, жай сөйле. Білдім ғой, 

жүрегім сезді ғой. Сенің қатысың барын. 
Сосын алдым мойныма. Сен аман бол. 
Сен жас өскінсің. Енді ғана бас көтердің. 
Өмірің алда. Мен кінәлімін, сұмырай-
дың айтқанынан шыға алмадым. Мен-ақ 
кетейін, – деп кемсеңдеп, үнсіз жылады. 

– Мама, – деді Карина бетон еденге 
тізерлей кетіп. – Өмір бойы көргенің 
қиындық. Азап. Жоқ, жоқ, мама! Сен 
кінәлі емессің. Дмитрийге айтқан мен. 
Ол достарын ертіп келді. Өлтірем деп ой-
ламаған. Қуып жібереміз деп келіп еді... 

отырайын түрмеде, мен-ақ сотталайын. 
Қызымды босатыңызшы. Аяғыңызға 
жығылайын. Жалынайын. Малайыңыз 
боп өтейін. А-а, не дейсіз? Бірдеңе 
деңізші.

– Сабыр сақтаңыз! Сіз оқиға болған 
кезде жұмыста жүрдіңіз. Жұмыс жағы-
ңыздан сұрау салып білдік, – деп, тер-
геуші Оразбек Ақылбекұлы ол айтқан 
өтініштің қисынсыз екенін аңғартты. 
– Ал Каринаның жазасы ең жеңілі болуы 
мүмкін. Жәбірленуші ретінде. Қазір үйі-
ңізге қайтыңыз, демалыңыз.

Жалынышты көзін айырмай, үміт-
пен қараған әйелді сыртқы есікке дейін 
шығарып салды.

***
Бір жылға жуық тергеліп, тексерілген 

басты себепші. Кез келген уақытта күй-
реп түсуі мүмкін осы отбасын күнде 
жақыннан көріп жүрген әрі оқиғаға куә 
болған үй иесі кемпір мен шал Евгений 
Андреевич Жириновке теріс мінезде-
ме береді. Олардың айтуынша, ол жа-
тыпішер арамтамақ, араққа салынған 
маскүнем, қашан көрсең боқтап-боралап 
жүретін бейпілауыз. Оған, керісінше, 
Карина Николаевнаның мінезі жайдары, 
жаймашуақ. Шешесі де жақсы әйел. Күні 
бойы жұмыста.

Алайда қылмыстың аты қылмыс, оны 
ештеңемен ақтап ала алмайсың. Маскү-
нем болса да, жатыпішер жалмауыз болса 

ӨГЕЙ ӘКЕНІҢ 

ӨЛІМІ


