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ИНТЕРНЕТ ШАБУЫЛ ҚЫЛМЫС 
РЕТІНДЕ АЙҚЫНДАЛУЫ КЕРЕК

ЗҰЛЫМДЫҚ ҮНСІЗДІКТЕН 
БАСТАЛАДЫ

МӘСЕЛЕ

Ақнұр ЖҰМАБАЕВА, «Бақытты отбасы» ҚҚ қамқоршылық 
кеңесінің сарапшысы, Алматы қаласындағы медиация 
орталығының жетекшісі:

– Еліміздегі полиция қызметкерлерінің жауапкершілігін 
күшейтуіміз керек. Көп жағдайда отбасылық жанжал кезінде 
оқиға орнына ең алдымен баратын солар болғанымен, олардың 
орын алып жатқан оқиғаға жеңіл-желпі, болмайтын нәрсе 
немесе қалыпты жағдай ретінде жете мән бермеуінің нәтиже-
сінде қайғылы оқиғалар орын алып жатады. 

Полиция қызметкерлерінің тіпті кейде түскен арыздарды 
тіркемеуі немесе келіп түскен қоңырауға дер кезінде әрекет 
етпеуі де өте қауіпті. Ал дәл сол кезде біреуі пышақталып 
немесе нашақор күйеуі әйелінің өміріне қауіп төндіріп жатуы 
мүмкін. Түсінем,  мүмкін күнделікті көре бергеннен кейін ондай 

Маргарита ӨСКЕМБАЕВА, «Қазақстанның тең құқық және тең 
мүмкіндіктер институты» қоғамдық қорының президенті:

– Еліміздегі полиция қызметкерлері отбасылық дау-жанжал 
кезіндегі міндетін біле бермейтіндей көрінеді. Өйткені, кейбір ау-
дандардың учаскелік полиция қызметкерлері отбасылық дау-жан-
жал кезінде әрі қарай қалай әрекет етерін білмей, бізге хабарласып 
жатады. Сондықтан осы бағыттағы полиция қызметкерлерінің 
жұмысын пысықтау қажет.

Полиция қызметкерлері отбасылық жанжал бойынша өз-
деріне арызданған кезде қорғау ұйғарымдарын беруі керек. Әрі 
қарай әйел сол құжаттың аясында қорғалуы тиіс. Бізге көбіне-
се әйелдердің өздері хабарласып келіп жатады. Сонда сұрасақ 
«алдымен полиция қызметкерлеріне шағымдандым, бірақ олар 
қорғау ұйғарымдарын берген жоқ» деп жатады. Бізде 317-57-17 

(С
оң

ы
 3

-б
ет

т
е)

ОТБАСЫЛЫҚ  ЖАНЖАЛ КЕЗІНДЕГІ  ПОЛИЦИЯНЫҢ РӨЛІН ҚАЛАЙ КҮШЕЙТЕМІЗ?

сенім телефоны бар. Осы сенім телефонына хабарласатын әйелдер өте 
көп. Әйелдер отбасылық жанжал кезінде  өзінің учаскелік полиция қыз-
меткеріне шағымдануы керек. 

Карантин отбасы
лық жанжалдарды 

одан сайын күшейтті. 
Нәтижесінде ажырасу 
көбейді. Осы орайда 
отбасыларды сақтау 
бағытында жұмыстар 
кемшін түсіп жатқа
ны рас. Ендеше отба
сылық жанжалдарды 
шешудегі полицияның 
рөлін қалай күшей
теміз?
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(Соңы 4-бетте)

жағдайларға еті өліп кететін шығар. Бірақ оның қызметі сол екенін, сәт сайын 
қылмыстық құрамы бар іске орай одан біреулер көмек күтіп отыратынын ұмыт-
пауы қажет. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Ақтөбе облысында тұрмыстық зорлықзомбылық азаймай тұр. Мамандардың сөзінше, карантин кезінде отбасында қысым 
көретіндердің қатары артқан. Бұл жөнінде тұрмыстық зорлықзомбылыққа тап болған жандарға арналған «Өз өміріңді аяла» 
атты семинартренинг барысында айтылды. 

Жыл басынан бері өңірде тұрмыстық зорлықзомбылыққа қатысты 17 қылмыс тіркелген. Облыстық полиция департаменті 
баспасөз қызметінің мәліметінше, 6 айдың ішінде учаскелік инспекторлар 2590 адамға қорғау нұсқамасын шығарған. Бұл өткен 
жылмен салыстырғанда 3,7 пайызға артық. Биыл сот 701 құқық бұзушыға қатысты ерекше талап шығарған, бұл былтырмен 
салыстырғанда 2,5 пайызға артық. Ал өткен жылы 684 құқық бұзушыға ерекше талап шығарылды. Заң бойынша, бұл жағдай
да тұрмыстық зорлықзомбылық жасаған адамға жәбірленушімен жеке тұрғын үйде, пәтерде немесе өзге тұрғынжайда бірге 
тұруға тыйым салынады. Тұрмыстық зорлықзомбылықтан туындайтын қылмыстарға көбіне ішімдік себеп болады. Сол се
бепті осыған дейін 564 адамға алкогольді ішімдіктер ішуге тыйым салыныпты.

тік желілердегі оқу уақытының аяқталуы сынды 
шектеудің жоқтығы қаскөй, агрессивті адамдардың 
жеке өміріне тәуліктің кез келген уақытында барлық 
каналдар арқылы араласуына кеңінен мүмкіндік 
ашуда. 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерт-
теулеріне қарағанда, буллингтің құрығына белгілі 
бір кезеңде литвалық 11 жастағы оқушылардың 
64 пайызы, австралиялық балалардың 32 пайызы 
түскен екен. Бұл көрсеткіш сонымен қатар Люксем-
бург пен Шотландияда 32, Канада мен Швейцарияда 
30, Францияда 25 пайызға тең. Ал, Қазақстанда 
2018 жылы қоғамдық денсаулық сақтаудың ұлттық 
орталығы жүргізген сауалнама нәтижесінде әрбір 
бесінші оқушының қуғындауға ұшырайтыны бел-
гілі болды. 

Бүгінгі ақпараттық технологияның дамуы, ғаламтордың шексіз мүмкіндігі, әлеу
меттік желілердің пайда болуы адамзатқа игіліктер әкелумен қатар түрлі 

қауіпті үрдістердің етек алуына ықпал етіп отыр. Өмірімізге дендеп енген әсіресе 
виртуалды байланыстар оңай олжаны көздеген алаяқтар, теріс ниетті қаскөй
лердің оң жамбасына келуде. Ғаламтордың қырсырын меңгеріп алған олар кейбір 
адамдардың психологиялық тұрғыдан әлсіздігін, аңғалдығын пайдаланып, үлкенін 
де, кішісін де моральдық, материалдық тұрғыдан зардап шектіріп жатыр. Теріс 
мақсаттарын іске асыруда алаяқтар үшін ең қолайлысы кибербуллинг болып отыр. 

Буллинг әсіресе, мектептерде, балалар арасында 
кең етек алып барады. Оған психологиялық тұрғы-
дан әлсіз, өз эмоцияларын басқара алмайтын 11-12 
жастағы жеткіншектердің жиі ұшырайтыны белгілі 
болып отыр. Олардың көбі қазіргі таңда әлеумет-
тік желіде өмір сүріп, шын жағдай мен виртуалды 
әлемнің айырмашылығын біле алмай қалады екен. 
Ал ата-аналар интернеттің теріс ықпалына мән 

бермейді. Әлеуметтік желілердегі блогтарда, топ-
тарда адамдарды қорқытатын жайттарды көбіне 
ойдан шығарылған деп санайды. Интернеттен 
кез келген уақытта шығып кетуге немесе ондағы 
материалдарды мүлде оқымай қоюға болады деп 
ойлайтын аңғалдық та бар. Бірақ шын мәнінде 
кибербуллингтің құрбандары өздерін игеріп, басқа-
руда анағұрлым әлсіз. Мұның сыртында әлеумет-
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(Соңы 3-бетте)

Сот актілерін орындау азамат-
тық сот ісін жүргізудің қорытынды 
кезеңі, бұл сот төрелігінің тиімділігін, 
сондай-ақ мемлекеттегі құқықтық 
сананың жай-күйін айқындайды. 
Сондықтан жеке сот орындаушылар 
қызметі мен орындау мәселесіне 
мемлекет пен қоғам тарапынан 
ерекше көңіл бөлінеді. Сот актілерін 
сапалы орындау үшін жеке сот орын-
даушылар қызметінің статистикалық 
деректері мен нәтижелеріне сүйене 
отырып, кемшіліктерді шешу жолда-
рын қарастырған жөн. 

Жеке сот орындаушы мен мем-
лекеттік сот орындаушылар «Атқа-
рушылық іс жүргізу және сот орын-
даушыларының мәртебесі туралы» 
заңда көзделген атқарушылық әре-
кеттерді атқарғанда шектеулерге, 
кейде түрлі тосқауылдарға тап бо-
лады. Мемлекеттік сот орындау-
шыдан айырмашылығы, жеке сот 
орындаушының атқарушылық іс жүр-
гізу шеңберінде жасалған әкімшілік 
құқықбұзушылық туралы хаттама 
жасамайды.

Әкімшілік құқықбұзушылық тура-
лы хаттама жасау үшін материалдар 
сот орындаушыларының аумақтық 
органына (бөліміне) жіберіледі. 
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«Адал би – арына құл» деген. Адам 
тағдырын таразылаған судья әрдайым 
өз қызметінде Ата Заңымызбен қатар 
Қазақстан Республикасының қолданыс
тағы басқа да заңнамалық актілерін, 
жалпыға бірдей адамгершілік нор
малары мен мінезқұлық ережелерін 
басшылыққа алуы тиіс. Конституцияда 
белгіленген сот төрелігінің принциптері 
республиканың барлық соттары мен су
дьяларына ортақ және бірыңғай болып 
табылады.  

Ең алдымен әділдік пен турашыл
дықтың жаршысы болатын судья өзінің  
кәсіби қызметіне  ешкімнің, оның ішін
де туыстарының, достарының немесе 
таныстарының араласуына жол бермеуі 
керек. Сот та, билік те, халық та бәріне 
ортақ заңға бағынуға міндетті. Сот 
ісін жүргізуде судья өзі қадағалайтын 
тәртіптілікті қатаң сақтай отырып, істің 
күрделілігі мен екі жақ тараптың ықы
ласмүдделеріне баса назар аударады. 
Сонымен бірге, іске қатысатын тарап
тардың өкілдері мен өзге де қатысушы
лардың мүмкіндігін шектемей, жария
лылықты қатаң сақтап, әділ төрелік 
жүргізу – заңмен бекітілген талап.

Судьялардың қызметіне бақылау 
жасау, оған баға беру, олардың тәртіптік 
жауапкершілігінің негіздері заңда ті
келей көрсетілген. Егер судьялар заң 
нормаларын, Судья әдебі туралы кодекс 
талаптарын бұзса, оларды қызметінен 
аластау немесе тиісті тәріптік шара қол
дану мәселесі заңды тұрғыдан дұрыс 
жолға қойылған.

Жалпы, судьялардың тәуелсізді
гін тұрақты түрде жетілдіру – күн 
тәртібіндегі мәселе. Бүгінде соттардың 
ашықтығы мен жариялылығы барынша 
жоғары деңгейде қамтамасыз етілген. 
Дегенмен, кейде судьялардың қыз
метіне, мәртебесіне, беделіне қатысты 
сынпікірлер, тіпті кейбір жағдайларда 
заңға негізделмеген айыптаулар  көп 
айтылады. Әсіресе, әлеуметтік желілер 
арқылы негіздінегізсіз ескертпелер жиі 
орын алады. Іс материалдарын оқымай, 
оның мазмұнын және қылмыстың құра
мын білмей, әлеуметтік желілер арқылы 
сын айтатындар немесе қит етсе БАҚ 
арақылы шу шығарып, қысым көрсету
ге дейін баратындар да табылады.

Бүгінгі таңда сот жүйесі мен судья
лардың мәртебесін арттыру, сот тәуел

сіздігін нығайту мақсатында кешенді 
шаралар жүзеге асырылуда. Жергілікті 
және облыстық соттардың әлеуеті кең. 
Соттарға сенімді арттыру, тәуелсізді
гін қамтамасыз ету мақсатында іске 
қосылған жобалар өз жемісін беріп 
келеді. Қоғамдағы ішкі тұрақтылықты 
сақтап, жеке және заңды тұлғалардың 
құқықтары мен мүдделерін қорғайтын 
сот органдарының инфрақұрылымы 
барынша даму үстінде. Соттардың тех
нологиялық мүмкіндіктерін кеңейту ең 
бірінші кезекте.

Отандық соттар барынша халық
аралық стандарттарға сәйкес жаб
дықталуда. Әр сотта фронт кеңсе, әр 
сот залында онлайн байланыс жүйесі, 
соттардың өзара істер базасы сақталған 
«Сот кабинеті» сервисі бар. Бұлардың 
барлығы қоғамның сот төрелігіне деген 
ұдайы сұранысының үдесінен шығу 
үшін жасалған. Тараптарды сот про
цесінің өтетін орны мен мерзімі туралы 
уақытылы хабарландыру, қажетті сот 
құжаттарымен таныстыру, ыңғайлы 
күту және сот отырысы залдарының 
болуы да басымдыққа ие. Заманауи сот 
ғимараттары, техникалық жабдықталу, 

Ата Заңымызда көрсетілгендей мем
лекеттің ең басты қазынасы – адам және 
оның құқығы мен бостандығы. Ал осы 
елдегі басты тұтынушы, ең негізгі құн
дылық саналатын азаматтардың білім 
алуына, кәсіп меңгеруіне, қабілетіне 
қарай еңбек етуіне ешқандай кедергі 
жоқ. Мұндай игілікке тұрғындар теңдей 
қол жеткізе алады. 

Алайда, құқықтық мемлекет қалыпта
стыруға қадам жасап, адами құндылықтар 
басты назарда тұрғанымен еңбек даулары 
әлі күнге тыйылмай келеді. Өндіріс 
алаңдарындағы қауіпсіздікті сақтау, бос 
жұмыс орындарына мамандарды әділ 
іріктеу, қызметте сатылап өсуге жағдай 
туғызу, жалақы төлеудегі алақұлалық әлі 
күнге дейін тыйылмай отыр. Ал мұндай 
мәселелердің жойылмауы халықтың 
құқықтық сауатының кемдігімен, жұмыс 
берушіге талап қоя алмауымен байла
нысты болса керек. Көңілжықпастық, 
немқұрайдылық, са уатсыздықтың салда
рынан жұмыс барысында орын алатын 
кемшіліктердің көбі жария болмай, жа
бық күйінде қалады. Еңбек дауларының 
сотқа дейін жететін кезі де сирек. 

Дегенмен, еңбек қатынастарынан 
туындайтын келіспеушіліктердің сотқа 
жетпей, тараптардың өзара келісімге ке
луімен біткені пайдалы. Бұл екі жақтың 
ғана емес, соттың да жүктемесі мен 
уақытын үнемдеуіне көмектеседі. Міне 
соған орай Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексі жаңғыртылып, дауды сот
та қарағанға дейін тараптардың келісім 
комиссиясының алдынан өтуі заңды 

түрде бекітілді. Егер келісім комиссия
сының алдына барғанда да қос тарап 
ортақ келісімге келе алмаса, бір мәмі
леге тоқтау мүмкін болмаса, онда дау 
сот арқылы қаралады. Мұндай шектеу 
жұмыс беруші мен жұмысшы арасын
дағы ренішті бейбіт жолмен шешуге, 
арадағы сыйластықты сақтауға көмек
теседі. Келісім комиссиясында тарап
тар өз уәжін ортаға салып, кемшілікті 
сыртқа білдірмей ұжым ішінде реттеуге 
мүмкіндік алады. Бұл дауды өте қысқа 
уақытта, тиімді, шығынсыз шешуге 
бастайтын төте жол. 

Тәжірибе көрсетіп отырғандай, орта 
және ірі кәсіпорындармен салыстыр
ғанда, шағын кәсіпорындарда еңбек 
даулары жиі кездеседі. Өйткені, ірі 
кәсіпорындар өзінің беделіне нұқсан 
келмеуін, өз имиджіне қатысты қоғамда 
сыни, жағымсыз пікір қалыптаспауына 
мүдделі. Олар жұмысшылар тарапынан 
сын, ескертпе, талап түскен уақыттан 
кешіктірмей шешім қабылдауға тыры
сады. Ал шағын кәсіпкерлерде мұндай 
жауаптылық жоқ. Беделден гөрі молы
рақ табысқа кенелуді ойлайтын шағын 
кәсіп иелері өз қарауындағылардың 
талаптілегіне көңіл аудара бермейді. 
Келісім комиссиясы да мұндай мәсе
лелерді шешуде қауқарсыз.  Дегенмен, 
әрбір мекемеде келісім комиссияларын 
құрып, дауды өршітпеу жағына көңіл 
бөлініп отыр.

Т.ЖҰМАМҰРАТОВ,
Алматы қаласы Медеу аудандық 

сотының судьясы

Біздің қоғамымызда тағдыр қателестіріп, шалыс қадам 
басқан жандарға да өмірін басқа арнаға бұруына үлкен 
мүмкіндіктер жасалуда. 

Алматы облысы бойынша ҚАЖД қарасты Тал
дықорған қалалық пробация қызметі бөлімі, Алматы 
облысының прокуратурасы және «Талдықорған өңірлік 
жұмыспен қамтуға жәрдемдесу қоры» қоғамдық қо
рымен бірлесіп, «Алматы облысы әкімдігінің ішкі саясат 
басқармасы» ММ қолдауымен пробация қызметінде 
есепте тұрған сотталғандар қатарынан әлеуметтік кәсіп
керлік саласында жеке ісін ашу үшін бір миллион теңге 
мөлшерінде грант беру мақсатында «Екінші мүмкіндік» 
жобасын іске асыр ды.

Жоба аясында ұйымдастырушылар «Өз әлеуметтік 
бизнесіңді баста» атты оқыту семинарын өткізді. Өз ісін 
бастауға ниетті сотталғандар мен қамау орындарынан 
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смарт жүйенің дендеп енгізілуі азамат
тар арасында әуресарсаңның түбегейлі 
жойылып, процестің уақытылы баста
луына, сот отырыстарын ашық өткізуге, 
арызшағымдардың азаюына әсер етеді.

Соттың оң имиджін қалыптастыру 
– әрбір судья мен сот қызметкерінің 
міндеті. Сондықтан да судьялар мен 
сот жүйесі қызметкерлерінен тең 
құқылықты сақтау, азаматтарға құр
метпен қарау, менмендіктен арылу, 
азаматтардың құқықтарын қорғауға 
жәрдемдесуге ұмтылу талап етіледі. 
Себебі, бұл әрекеттер қоғамда соттарға 

деген сенім деңгейін қалыптастырады. 
Судьялар үнемі қаралған істер бойын
ша, заңдағы жаңашылдықтар бойынша 
өздерінің ойпікірін қоғамдық ортада, 
әлеуметтік желілер мен БАҚ беттерін
де жариялап отырады. Кез келген сот 
құқық тақырыбында телерадиоарна
ларда сұхбат беруден бас тартқан емес. 
Соттардың имиджі мен тәуелсіздігін, 
сондайақ судьялардың әлеуметтік мәр
тебесін арттырудың мұндай қадамы әлі 
де жалғаса береді.

Бауыржан ШАЙДУЛЛИН, 
Ақтау қалалық сотының төрағасы

1  шілдеден  баст ап  ел імізде 
Әкімшілік рәсімдікпроцестік кодекс 
күшіне енді. Жаңа кодекс Мемлекет 
басшысы ҚасымЖомарт Тоқаевтың 
тапсырмасы бойынша «халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» тұжырымда
масын іске асыру бағытында қабылда
нып отыр. Атап өтер жайт, Мемлекет 
басшысы Қазақстан халқына жолда
уында билік органдарының шешім
дері мен ісәрекеттеріне шағымдану 
кезінде азаматтар тең емес жағдайда 
екенін, өйткені олардың мүмкіндіктері 
мемлекеттік аппараттың ресурста
рымен салыстыруға келмейтінін атап 
өткен болатын. Осы бір олқылықтың 
орнын толтыру мақсатында қолға 
алынған құжат мемлекеттік басқару 
процесінің ашықтығын қамтамасыз 
етіп, қатардағы азамат пен мемле
кеттік аппараттың мүмкіндіктерін 
теңестіруге мүмкіндік береді деп 
күтілуде.

ӘРПК жарияқұқықтық қатынас
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ҚЫЗМЕТІ ТЕГІН

Қазақстан Республикасында қылмыстық сот iсiн жүр
гiзу қазақ тілінде жүргiзiледi, сот ісін жүргізуде қазақ 
тілімен қатар ресми түрде орыс тілі, ал қажет болған кезде 
басқа тiлдер де қолданылады.

Қылмыстық процесті жүргізетін орган істі орыс 
тілінде немесе басқа тілдерде жүргізу қажет болған 
кезде сот ісін жүргізу тілін өзгерту туралы уәжді қаулы 
шығарады.

Iс бойынша iс жүргiзiлетін тiлдi бiлмейтiн немесе 
жеткiлiктi түрде бiлмейтiн iске қатысатын адамдарға ана 
тiлiнде немесе өздері бiлетiн басқа тiлде мәлімдеме жасау, 
түсiнiктемелер және айғақтар беру, өтiнiшхаттар мәлімдеу, 
шағымдар келтіру, iс материалдарымен танысу, сотта сөз 
сөйлеу, осы кодексте белгiленген тәртiппен аудармашының 

қызметтерiн тегiн пайдалану құқығы түсiндiрiледi және 
қамтамасыз етiледi.

Қылмыстық сот iсiн жүргiзуге қатысатын адамдарға 
істің олар үшiн қажеттi, басқа тiлде жазылған материалда
рын қылмыстық сот iсiн жүргiзу тiлiне аудару тегiн қамта
масыз етiледi. Сот процесiне қатысатын адамдарға сотта 
айтылғандардың аудармасы өтеусіз қамтамасыз етiледi.

Қылмыстық процесті жүргiзетін органдар процеске 
қатысушыларға ҚПК ҚР сәйкес оларға сот iсiн жүргi
зу тiлiнде табыс етіледі. Бұл ретте қылмыстық сот iсiн 
жүргiзу тiлiн бiлмейтiн адамдар үшiн құжаттардың сот 
iсiн жүргiзудiң осы адамдар таңдаған тiлiнде жазылған, 
куәландырылған көшiрмесi қоса беріледi.

Марем АЛБАКОВА,
Ақмола облысы қылмыстық істер жөніндегі

мамандандырылған ауданаралық
 сотының бас маманы

босатылған адамдар өздерінің бизнесжобаларын танысты
рды. Нәтижесінде байқау комиссиясы кәріз құдықтарын 
тазалау, дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу және шаштараз 
қызметтерін ұсынған үш жобаны үздік деп танып, әрқай
сысына 1 млн. теңге көлемінде грант берілді. 

Жалпы, Алматы облысында пробация қызметінің 
есебінде тұрған адамдарға мемлекеттен өтеусіз гранттар 
беру жыл сайынғы дәстүрге айналған. Алматы облы
сы бойынша ҚАЖД бастығының орынбасары Жәнібек 
Қосжановтың айтуынша, бұған дейін осы жобаның арқа
сында дөңгелек жөндеу және пластикалық терезелер мен 
есіктер жасау бойынша өз істерін ашқан екі сотталушы 
азамат бүгінгі таңда бизнестерін сәтті дамытуда.

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

БІЛГЕН ЖӨН

ЖАҢА КОДЕКСТЕ 
ЖАҢАШЫЛДЫҚ КӨП

ПАЙЫМ

ЕҢБЕК ДАУЫН ЕЛЕУСІЗ 
ҚАЛДЫРУҒА БОЛМАЙДЫ

тарда жеке тұлғалардың бұзылған 
немесе дау айтылатын құқықтарын 
әділ, бейтарап және уақытылы ше
шетініне сенім мол. Осы орайда 
заңнаманың талабына сай кодекс  6 
принциптік қағидаттар негізінде заң
дылықты, әділдікті, мөлшерлестікті, 
сенім құқығын қорғауды, формальды 
талаптарды теріс пайдалануға тыйым 
салу және соттардың белсенді рөлі 
арқылы жеке және заңды тұлғалар
дың жарияқұқықтық қатынастарын 
алдағы уақытта тиімді реттейді деп 
күтілуде. Әкімшілік сот ісін жүргізу
ді мамандандырылған ауданаралық 
әкімшілік соттар жүзеге асырады.

Кодекс жеке және заңды тұлға
лардың өтініштерін қарау кезінде 
жеке және заңды тұлғалардың жария 
құқықтарын, бостандықтары мен мүд
делерін толық іске асыруды; жария 
құқықтық қатынастарда жеке және 
қоғамдық мүдделердің теңгеріміне 
қол жеткізуді; тиімді және бүкпесіз 

мемлекеттік басқаруды, оның ішінде 
адамдардың басқару шешімдерін қа
былдауға қатысуы арқылы қамтама
сыз етуді; жарияқұқықтық саладағы 
заңдылықты нығайтуды қамтамасыз 
етеді. Татуласу, медиация немесе пар
тисипативтік рәсім бойынша жасалған 
келісім не оның шарттары заңға қайшы 
келген жағдайда, сот оны бекітпей 
тастайды. Сондайақ, адамдардың 
құқықтарын, бостандықтары мен заң
ды мүдделерін бұзатын келісімдерге де 
жол берілмейді. Дауласушы тараптар 
өзара татуласуға, медиация немесе 
партисипативтік рәсімге келісім бер
месе немесе сот келісімнің шарттарын 
бекітпесе, әкімшілік істі талқылау 
жалпы тәртіппен жүргізіледі.

Заң тараптардың өзара келісімге 
келуін, бірбірімен татуласуын басты 
шарт ретінде қарастырады. Бұл мысал
дар жаңа заңның гуманитаралық бағы
тын, заңнаманы одан әрі ізгілендіру 
ісінің нәтижелі жүргізіліп жатқанын 
көрсетеді.

Р.ЖАМАЛБЕКОВ, 
Алматы қалалық әкімшілік 

құқық бұзушылықтар жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық 

сотының судьясы

ЖОБА
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ОТБАСЫЛЫҚ  ЖАНЖАЛ КЕЗІНДЕГІ  ПОЛИЦИЯНЫҢ РӨЛІН ҚАЛАЙ КҮШЕЙТЕМІЗ?

ҚОҒАМ

– Әсіресе отбасылық жанжал кезінде бұл мәселе өте маңызды. Мен бұл нәрсені бекер қозғап оты-
рған жоқпын. Соңғы жылдары өте қатігездікпен жасалған отбасылық зорлық-зомбылық оқиғалары 
кезінде марқұмның бірнеше рет полиция қызметкерлерінің көмегіне жүгінгенін немесе қоңырау шалға-
нын естіп жатамыз. Полиция қызметкерлері әрқашан тез арада оқиға орнына жетуі керек. Жұмыс 
жүктемесінің ауырлығын айтып әдетте екі-үш сағаттан соң бір-ақ келіп жатады. Мәселен, сондай 
кезде жұбайы өзін-өзі қорғау үшін пышақ жұмсаса немесе күйеуінің басына бірдеңемен ұрып қашып 
шығуды көздеп арты қайғылы жағдаймен аяқталып жатса, әрине, әйел адам кінәлі болып шығады. 
Уақытылы келмегені үшін ешкім полиция қызметкерлерін кінәламайды. Арыз түскен кезде полиция 
қызметкерлері тез келіп қана қоймай, біраз уақытқа дейін сол жанұяны бақылауға алып, тексеріп, 
әйел мен баланың мемлекет қамқорлығында екенін, артында жоқтаушылары, қорғаушылары бар 

екенін көрсетіп отырса деймін. Үнемі өзі бақылауға алған аймағындағы тұрғындарды жинап құқықтық кеңес беріп, отбасылық 
жанжалдың соңы неге алып келетіні жайлы кәсіби кеңес беріп отырса тұрғындарға ол да үлкен көмек болар еді. 

Көп әйелдер өзінің құқығын да, әйел қиын жағдайда қалғанда қоңырау шалатын жедел желі телефондарын да біле бермейді. 
Ең болмаса, соларды қайталап айтып, әйелдердің есіне салып отырса көптеген келеңсіздіктердің алдын алар едік. Учаскелік по-
лиция қызметкерлері нақ осы тұрғындармен тығыз қарым-қатынас жасап, әр тұрғынның әлеуметтік жағдайын, психологиялық 
портретін жақсы білуі керек. Бізде көп жағдайда тұрғындар өзінің учаскелік полициясының нөмірі түгілі, түрін де білмейді. Себебі, 
полиция қызметкерлерінің осы бағыттағы жұмысы әлсіз. Оны мойындауымыз керек. 

Маргарита ӨСКЕМБАЕВА, «Қазақстанның тең құқық және 
тең мүмкіндіктер институты» қоғамдық қорының 
президенті:

– Ал өзінің мекенжайынан басқа бір ауданға немесе басқа бір 
мекенжайға қашып келіп жатса полиция қызметкерлері арызды 
қабылдамай тағы  түсінбестік туып жатады. Сосын менің ары-
зым тіркелмей қалды деп дау туындайды. Осындай жағдайдың 
барлығында әйелге құқықтық, заңдық тұрғыдан кеңестер берілуі 
керек. Біз мұндай жағдайлармен күнделікті бетпе-бет келгеннен 
кейін мәселемен егжей-тегжейлі таныспыз. Сондай кезде болмай-
тын нәрсенің дауға айналғанын көріп қынжыламыз.

Учаскелік полиция қызметкерлері әйелдердің арыз жа-
зып, кейін жолдасымен түсініскен соң татуласып, арызын қайтып алып жататынына 
шағымданады. «Екі ортада біздің уақытымыз шығындалып, қалай әрекет етерімізді 
білмейміз. Бәлкім осындай жағдайлардың көбеюі полиция қызметкерлерін шатастыра-
тын шығар. Дер кезінде әрекет етпеуіне себеп болатын да шығар. Сондықтан, бұл жерде 
себеп көп. Полиция қызметкерлерін кінәлай беруге де болмайды, бәлкім тұтас қоғамның 
құқықтық сауатын көтеру керек шығар...

Ақнұр ЖҰМАБАЕВА, «Бақытты отбасы» ҚҚ қамқоршылық кеңесінің сарапшысы, 
Алматы қаласындағы медиация орталығының жетекшісі:

ИНТЕРНЕТ ШАБУЫЛ ҚЫЛМЫС 
РЕТІНДЕ АЙҚЫНДАЛУЫ КЕРЕК

МӘСЕЛЕ

«Daryn Online» платфор
масы маңғыстаулық 

оқушылардың білім көрсет
кішін арттыруға айтарлықтай 
үлес қосуда. Ақтау қаласын
да «Білім берудің жаңа ба
лама құралдары: Қазақстан 
және әлем» тақырыбында 
өткен жиында осы мәселе ке
ңінен талқыланды. Басқосу
да жобаны жүзеге асырушы 
ма мандар қашықтан оқыту 
барысында кездескен қиын
дықтар мен жиналған тәжіри
бе, тың әдістер туралы айтты. 

Пандемияның оқу процесіне 
тигізген әсері орасан. Карантин-
де білім алу оңайға соқпады. 
Басқасын айтпағанның өзінде 
техниканың, жаңа жүйенің тілін 
түсінбейтін ата-аналармен жұ-
мыс, құрал-жабдық жетіспеу-
шіліг і ,  ғаламторға қо сылу 

(Соңы. Басы 1-бетте)

БАСТАМА «DARYN ONLINE» 
ЖОБАСЫ МАҢҒЫСТАУДА 

нату арқылы платформаның са-
пасын одан әрі арттыра түспек. 
Алдымен технология, контент, 
мұғалімдерге арналған курстар 
сапасын жақсартатын бола ды. 
Аттестациядан өту курстары 
ен гізілмек. Өйткені, Маңғыс-
таудың өзінде 200 мыңнан астам 
қолданушы бар.

«Қазіргі таңда платформада 
2 мың оқушы оқып жатыр. ҰБТ-
ға дайындалады. Оның ішінде 

өте жақсы нәтиже көрсеткен 
балалар бар. Өткен жылы ҰБТ-
ға тапсырған оқушылар ішінен 
біздің платформада оқығандар-
дың орташа ұпайы – 111 болды. 
Алдағы мақ сатымыз – Маңғы-
стау облысының білім беру дең-
гейін жоғары дәрежеге көтеру», 
– дейді «Daryn Online» білім 
беру плат формасының Ақтау қа-
лалық филиалының директоры 
Абай Хәкім.

Ал, Нұр-Сұлтан қаласын-
дағы платформа серіктесі Ер-
жан Оңалбаевтың айтуынша, 
2019  жылы желтоқс аннан 
бері платформамен жұмысты 
бастаған. Карантин кезде мек-
теп әкімшілігі, ұстаздар мен 
ата-аналарға жүйені қолдануды 
үйретті. Қашықтықтан білім 
алу процесін дұрыс бақылауды 
жолға қойды. Өткен жылдың 
4-тоқсанында 24 сағат тынбай 
еңбек етіп, барлық ата-ана мен 
оқушыларды шалғайдан оқуға 
үйретті.

Жоба жетекшілері әр 3 ай 
сайын өңірлерде кездесу өткі-
зеді. Ақтаудағы бұл жүздесу 
6-шы басқосу. Бұған дейін Алма-
ты, Түркістан, Шымкент, Тараз 
және Нұр-Сұлтан қалаларын-
да ұйымдастырылған. Алда 17 
өңірдің қалған қалаларын аралап 
шықпақ.

Жазира 
ҚУАНЫШБЕКҚЫЗЫ

Қазақстанның шамамен 70 пайыз 
оқушылары бізге кіріп, оқып 
өзінің білімдерін шыңдап жүр. 
Пандемия кезінде бізбен бірге 
1,5 мың мектеп онлайн оқыды. 
Платформаның артықшылығы 
– оқушыларға өте қолайлы. 5 ми-
нутта мұғалім балаға экранның 
арғы жағынан сабағын түсіндіре 
алады. Сосын тесттер беріледі. 
Тапсырмалар бар. Білім олим-
пиадалары мен байқаулар, ма-
рафондар жүктелген.Сонымен 
қатар, платформаның ең ерекше 
артықшылығы – қазақ тілінде 
жүйелі басталып, сақтап, жетіл-
діріліп келе жатқаны.

Кездесу аясында жоба жетек-
шілері ауылдағы 2-3 мектепті 
аралап, қолданушылармен ди-
дарласады. Кері байланысты ор-

Нақтырақ айтар болсақ, 11-15 жас-
тағы сұралғандардың 17 пайызға жуы-
ғы мектепте бір ай немесе одан да көп 
уақыт буллингке ұшыраса, 20 пайыз ға 
жуығы осы әрекеттің жүзеге асуына 
қатысқан. Көп жағдайда мұндай қылық 
11-13 жастағы ер балалар арасындағы 
балаларға тән болса, ал оның негізгі 
құрбандары қала мектептерінің оқушы-
лары болады. 

Мамандар елімізде балалар суи-
цидінің артуына да көп жағдайда ға-
ламтордағы қудалау, оның ішінде құр-
дастары тарапынан қысымға ұшырау 
себеп болатындығын айтады. Тек был-
тырғы жылдың өзінде 306 бала кәме-
леттік жасқа жетпей жатып, өмірмен 
қоштасуға әрекет жасаса, 143-і өзін 
өлтірген. Мамандар сөзінің шындығы-
на 2019 жылы Нұр-Сұлтан қаласында 
12 жастағы оқушылардың өздерінің 
сыныптасын әлеуметтік желіде үнемі 
троллинг жасау жолымен қысымға 
алғаны дәлел деуге болады. Бұл оқиғада 
жеткіншектер ол баланы футбол ойнай 
алмайсың деп сөгіп, бірі сенің асылып 
қалғаның артық еді деген. Сыныптаста-
рының бұл айыптауын көтере алмаған 
бала ақыры өзіне қол жұмсаған. Айып-
тыны жасы жетпегендіктен қылмыстық 
жазаға тарту мүмкін болмады. 

Статистика бойынша кибербул-
лингке ұшырайтын балалардың 70 па-
йы зы қыздар. Мұны біз пікірін сұраған 
заңгер Бақытжан Омарханов та құпта-
ды. Оның өзі осындай жағдайға байла-
нысты жасалған бірнеше қылмыстық 
іске қорғаушы ретінде қатысыпты. 
Омарханов мырзаның айтуынша, қыз 
балалардың кибербуллингке ұшырауы-
на олардың әлеуметтік желіде көп оты-
рып, бейтаныс адамдардың достығын 
қабылдап, сөйлесуге құмарлығы себеп 
болып жатады екен. Ниеті бұзық жан-
дар қыз балалармен олармен жасты қыз 
болып танысып, сөзге тартып, әбден 
сеніміне кіргеннен кейін әртүрлі кей-
іпте, тіпті жалаңаш бейнесін суретке 
түсіріп жіберуін сұрайды. Өзі менікі 
деп басқа біреулердің, немесе бұған 
дейін осындай жолмен қолға түсірген 
таныстарының суреттерін жібереді. 
Осылайша мақсатына жеткен соң, әлгі 
бейнетаспа, фотоларды әлеуметтік 
желіге саламын, таныстарыңа жол-
даймын деп қоқан-лоққы көрсетіп, 
ақша талап етіп, немесе кездесулерге 
шақыра бастайды. Мұндай күйге өзінің 
жүріп жүрген жігіті тарапынан ересек 
қыздар да көп түседі екен. Ел алдына 
әшкере болудан қорыққан олар амалсыз 
алаяқтардың айтқанынан шыға алмай, 

олардың қойған шарттарын орындауға 
мәжбүр болады, не өзіне қол жұмсап 
тынады. Балалары тап болған мұндай 
жағдайды білгенімен кейбір ата-ана-
лары оны тиісті орындарға жеткізуге 
тәуекел ете алмайды. Олар да ар санап, 
ұятқа қалудан қорқады. Әбден ушығып, 
алаяқтардың әрекеті шегіне жеткен 
кезде тиісті шараға көше бастайды. Бұл 
кезде әрине кеш болады. Өйткені, нақты 
дәлел жоқ, фейк акаунттар арқылы 
шыққан алаяқтарды анықтау мүмкін 
болмай қалады. 

Мұндай құбылыстың балалар тағ-
дырына әсерін зерделеп, пайымдаған 
дамыған елдер буллингке қарсы әрекет-
ке елеулі күш салуда. Мәселен, Шве-
цияда «Фарста» бағдарламасы жұмыс 
істейді екен. Оның аясында әрбір мек-
тепте құрылған құрамында 2-4 мұғалім 
бар команда буллинг орын алса, бірден 
оның себебін анықтап, салдарын жоюға 
кіріседі. Ұлыбританияда педагогтар ки-
бербуллингтің барлық түрлерін тоқтату 
үшін арнайы дайындықтан өтеді. Ал, 
Францияда мұғалімдер оқушылардың 
блогтарын қарап отырып, олардың 
буллинг құрбанына айналу мүмкіндігін 
анықтаған жағдайды бірден жоюға күш 
салады. Бұл орайда агрессорларға мек-
тептен шығу қаупі төнуі мүмкін. Жа-
понияда 2013 жылдан бері жәбірлеудің 
алдын алу шараларын дамыту туралы 
заң бар. Нидерландыда бастауыш сы-
ныптарға арналған әлеуметтік құзырет 
пен демократиялық құндылықтарды 
дамытуға бағытталған. «Бейбіт мектеп» 
атты бағдарлама жүзеге асырылуда. 
Оған оқушылардың ата-аналары бел-

сенді түрде атсалысып, медитация 
сеанстарын өткізеді. Көптеген дамыған 
елдердегі білім беру ісінде мектептегі 
зорлықтың алдын алу зор маңызға ие. 
Мысалы, Дания мектептерінде «парла-
менттік күн» өткізіліп, балалар мектеп-
те туындаған мәселелер жайлы ашық 
айтып, олардың шешу жолдарын ұсына 
алады екен.

Өкінішке орай, Қазақстанда кибер-
буллингтің алдын алу, тосқауыл қою 
жұмыстары кенжелеп тұр. Маман-
дар бұған мектептегі психологиялық 
қыз меттің енді-енді қалыптасып келе 
жатқаны себеп дейді. Дамыған елдерде 
бұл қызмет сонау 1934 жылы басталған 
болса, бізде алғаш 1980 жылдары пай-
да болыпты. Ал мектепке психолог 
қызметі 2008 жылы енгізіліпті. Мем-
лекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
жетінші шақырылған Парламент сес-
сиясын ашу барысында балалар құқын 
қорғаудың мәселелерін шешу, олардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету және бул-
лингтің алдын алу үшін тиісті шаралар 
қабылдауға шақырды. Бұған дейін бұл 
мәселе Президенттің 2020 жылы ха-
лыққа арнаған жолдауында айтылып, 
кибербуллингтің алдын алудың қажет-
тігі атап көрсетілген болатын. Демек, 
елімізде бұл мәселе өте өзекі болып тұр.

 Пандемия кезіндегі қашықтан оқы-
ту жағдайында бұл проблема ушыға 
түсті. Өз кезегінде бұған балалардың 
электронды байланыс құралдарына 
деген құмарлығы да ықпал етуде. Ата- 
аналар көп жағдайда олардың ыңғай-
ына жығылып, интернетке еркін кіріп, 
сайттарда сағаттап отыруға, әлемдік 
желілерде тұрақты байланыс орнатуға 

мүмкіндік беретін құрылғыларға қо-
лын жеткізеді. Статистикалық мәлімет 
бойынша олардың 66 пайызы өз бала-
ларына жеке компьютер немесе ұялы 
қондырғы алып берген. Қазіргі таңда 
8-18 жас аралығындағы балалардың 
төрттен үш бөлігі ұялы телефонды, 
жартысынан астамы компьютерді 
пайдаланады. Соның салдарынан 
олардың 41 пайызы желідегі ала-
яқтық топқа тартылуы арқылы, 
қоқан-лоққымен бетпе-бет келіп 
үлгерген. 80 пайыздан астамы әлеу-
меттік желіде бейтаныс адамдардан 
достыққа шақыру алып, үштен бір 
бөлігінен астамы олармен кезіккен. 
Оның құпиялылығы бірінші орынға 
шыққандықтан 99 пайыз жағдайда 

ата-аналар құқыққорғау органдарына 
жүгінбейді. Бұрын қазақ тілді орта мұн-
дай ықпалдан белгілі деңгейде қорға-
лып келсе, қазіргі ғаламтордың кеңея 
түскен мүмкіндігі барлық шекті жойып 
барады. Солай бола тұра бұл мәселені 
зерделейтін қазақ тілді сарапшылар 
жоқ.

 Жалпы бүгінде әлеуметтік желіде 
адамдарды қуғындаушыларды, пси-
хологиялық шабуыл жасаушыларды 
анықтау да, оларды жазаға тарту да 
көп кедергіге тап болады. Дегенмен, 
көптеген елдерде ғаламтордағы қуда-
лауға қарсы заң жобалары жасалуда. 
Халықаралық деңгейде кибербуллинг 
психологиялық және физиологиялық 
зорлықтың бір түрі ретінде мойын-
далған. Кейбір елдерде ғаламтордағы – 
қудалаушылардың құрбандары өздерін 
қорғауда олардың электронды құрал-
дарды пайдалануын шектеу туралы 
талап ете алады екен. Бірқатар елдерде 
кибербуллинг, яғни ауыр эмоционалды 
күйзеліске бағытталған ғаламтордағы 
әрекеттер қылмыс болып саналады. 
Еуроодақ елдерінде кибербуллингтің 
алдын алуға басымдық берілген. Олар-
да мәселен, бұл қылмыспен күрес 
интернет-платформалардың қауіпсіздік 
деңгейін көтеру, әлеуметтік желілерде 
балалар мен ата-аналардың өздерін 
ұстау әдебін қалыптастыру бойын-
ша жұмыстар қолға алыныпты. Жаңа 
Зеландия әлеуметтік желіде жәбірле-
гені үшін бас бостандығынан айыра-
тын алғашқы ел. АҚШ-тың 50 штаты-
ның 45-інде ғаламтордағы харассмент 
үшін қылмыстық жауапкершілік бар. 
Оңтүстік Корея, Франция ғаламтор-

дағы агрессия үшін жауапкершілікті 
күшейтуге кірісіпті. Жуырда Ресей 
қолданыстағы шаралар азаматтарды 
әлеуметтік желідегі қуғындаудан қорғай 
алмайтын болғандықтан Қылмыстық 
және Әкімшілік құқықбұзушылық 
кодекстеріне шынайы өмірде және вир-
туалды әлемде жасалған қылмыстарды 
теңестіретін баптар енгізді.

Қазақстанда да бұл мәселені то-
лыққанды зерделеп, оның алдын алу 
мен азаматтарды қорғаудың бағдар-
ламасын жасау керек. Өйткені қазір 
елімізде кибербуллинг бопсалау, қауіп 
төндіру өзіне өзі қол жұмсауға дейін 
жеткізу секілді бірнеше қылмыстың 
түрін қамтитындықтан осындай әре-
кетке барушыларда жауапкершілік 
жоқ. Оларды жасаушылардың үстінен 
іс Әкімшілік және Қылмыстық кодекс-
те қарастырылған баптар бойынша 
қозғалады. Қазақстандағы сот статис-
тикасы олар бойынша белгіленген 
қыл мыстық-құқықтық тыйымның еш 
тиімділігі жоқтығын көрсетеді. Мұндай 
сипаттағы қылмыстардың аз бөлігі ғана 
соттың қарауына жеткізіліп, кейбірі 
бойынша ғана үкім шығарылады екен. 
Сондықтан мамандар кибербуллинг 
ұғымының құқықтық тұрғыда айқын-
далып, оған жатқызылатын әрекеттер 
бойынша құқық қолдану тәжірибесін 
күшейтудің қажеттігін айтады. Со-
нымен қатар Жазылушылары 3000-нан 
асқан блогерлер бұқаралық ақпарат 
құралдарға теңестірілсе дұрыс болар 
еді деген пікірлер де айтылуда. Мұндай 
жағдайда оған балағат сөздерді пайда-
ланбау жөнінде , қазіргі БАҚ-қа қойы-
латын талаптар белгіленсе дұрыс болар 
еді дейді сарапшылар.

Сонымен қатар батыс елдеріндегі 
секілді киберқауіпсіздік және IТ сала-
сының қызметкерлерінен киберполиция 
қызметін құру қажет. Оларды қатардағы 
құқық қорғау қызметкерлерінен құру-
дың қажеті жоқ. Олардың цифрлық 
сауаттылығы бұл қылмысты дер кезін-
де анықтап, оған тосқауыл қоюға жете 
бермейді. Тоқетерін айтқанда кибер-
буллинг үшін ақылға сыйымды жазаны 
айқындайтын кез келді. Ең бастысы 
әрине, азаматтардың қазіргі заман ағы-
мына сай өмір сүруді үйреніп, жаңа қа-
уіптерге қарсы тұру қабілетін арттырып 
отыруы қажет. 

А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»

қиын дық тары болды. Соның 
бәрін еңсеріп, өткен оқу жылын 
толықтай онлайн жүйеде тә-
мамдау – үлкен нәтиже. «Daryn 
Online» платформасы – ҚР білім 
және ғылым министрлігі мен 
оқушылар арасында алтын көпір 
болды. Жоба авторларының ай-
туынша, платформаны қолдана-
тындар қатары біршама артқан. 
Айта кетейік, 2 жыл бұрын іске 
қосылған жүйе мектеп оқушыла-
рына әр түрлі пәнге негізделген 
бейнесабақтар ұсынады. Бала-
лар осы арқылы үйден шықпай-
ақ қосымша білім алады.

«Daryn Online» білім беру 
платформасының негізін қа-
лаушы Айбек Қуатбаев:

– Біздің платформаның 3,5 
млн-нан астам қолданушысы бар. 
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СОТ ПРОЦЕСІ ЖӘНЕ 
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ

Әр ұлт өз тілімен ерекше. Сол секілді біздің тәуелсіздігіміздің 
басты айшығы әрі нысаны – мемлекеттік тіліміз. Сондықтан, 
ата-бабамыздың ұрпаққа аманаттаған сан ғасырлық тарихы 
бар тілін білу, көздің қарашығындай сақтау біздің борышымыз деп 
білемін. 

Бүгінде әлемдегі 6 мыңға жуық тілдің жүзге жуығы ғана мем-
лекеттік статусқа ие. Соның ішінде мемлекеттік тіл дәрежесін 
иеленген біздің тіліміз де бар. Осы орайда, дерек көздеріне 
сүйенсек, қазақ тілі қолданушылар саны бойынша әлемдік тілдер 
арасында 70-ші, тіл байлығынан үшінші орында тұр.

Иә, егемендікке қол жеткелі мемлекеттік тіліміздің тынысы 
ашылып, қолданысы артып, мемлекеттік мәртебеге ие бо лып, 
өрісі кеңейді. Оның үстіне, қазақша сөйлейтін басқа ұлт тың 
азаматтары қаншама?! Мемлекеттік тіл – көпұлтты мем-
ле кетте халықтың ұлттық құрамына қарамай іс қағаздарын, 
мектеп пен жоғары оқу орындарында оқыту, мәдениет, баспасөз 
бен байланыс орындарында, құқық қорғау мен әскер бөлімдерінде, 
сот істерін жүргізу т. б. міндетті деп саналатын саяси-құқықтық 

қасиеті бар мәртебелі тіл болып саналады. Ата Заңымыздың 
7-бабында, Қазақстан Республикасындағы Тiл туралы заңның 
4-бабында Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ 
тілі екендігі тайға таңба басқандай айшықталған.

Тұңғыш Елбасы: «Қазақ тілі – біздің рухани негізіміз. Біздің 
міндетіміз – оны барлық салада белсенді пайдалана отырып 
дамыту», – деген еді. Сот төрелігін жүзеге асыруда мемлекеттік 
тіліміздің мәртебесі биік. Сот ісін жүргізу тілі қағидатын 
қолдану сот процесіне қатысушы адамдардың құқықтары 
мен бостандықтарын қамтамасыз етудің құқықтық кепілі 
болып табылады. Тіл туралы заңның 13-бабында Қазақстан 
Республикасында сот iсi мемлекеттiк тiлде жүргiзiледi, ал 
қажет болған жағдайда, сот iсiн жүргiзуде орыс тiлi немесе басқа 
тiлдер мемлекеттiк тiлмен тең қолданылады деп көрсетілген. 
ҚР Қылмыстық процестік кодекстің 30-бабы мен Азаматтық 
процестік кодекстің 14-бабына сәйкес, сот ісін жүргізу қазақ 
тілінде жүргізіледі, сот ісін жүргізуде қазақ тілімен қатар ресми 
түрде орыс тілі, ал заңда белгіленген жағдайларда басқа тілдер де 
қолданылады делінген. Сондай-ақ, Азаматтық процестік кодекстің 
14-бабының талабына сәйкес сот ісін жүргізу тілі сотқа талап қою 
арызы  берілген тілге байланысты сот ұйғарымымен белгіленеді. 
Сондай-ақ, сот істі сот талқылауына дайындау сатысында 

талап қоюшының талап арыз берілген тілді жеткілікті дәрежеде 
білетіндігін, сот ісін жүргізудің мәні мен мағынасын түсінетіндігін 
анықтап, талап қоюшыдан тиісті жазбаша өтінішхат түскен 
жағдайда сот ісін жүргізу тілін өзгерту туралы уәжді ұйғарым 
шығарады. Тараптардың тең құқықтылығы қағидатын ескере 
отырып, сот осы мәселе бойынша жауапкердің де пікірін анықтауға 
міндетті.

Одан бөлек, сот төрелігінде қарым-қатынас тілі толығымен 
мемлекеттік тілге ауыстырылып, соттардағы кіріс-шығыс 
хат-хабарлар, ішкі хат-хабарларды  мемлекеттік тілде жазу 
күн тәртібінен түскен емес. Сондай-ақ, қазақилықтың қаймағы 
бұзылмаған өңірдегі соттарда семинар, дөңгелек үстел және өзге 
де іс-шараларды мемлекеттік тілде өткізу дәстүрге айналған.

Қорыта айтсақ, анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған 
тіліміз бүкіл ұлттың баға жетпес рухани байлығы екенін ұмыт-
пауымыз шарт. Ахмет Байтұрсыновтың «Ұлттың сақталуына 
да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тіл», – 
деген сөзін есте сақтай отырып,  атадан балаға жалғасқан осынау 
тілімізді дамыту, келешек ұрпақтың санасында жаңғырту ортақ 
міндетіміз болмақ. 

Алтынай БАЗАРОВА, 
Ақтау қаласының № 2 сотының судьясы 

СОТ ОРЫНДАУШЫЛАРДА 
ЖҮРЕК ЖОҚ ДЕУ ҚАТЕ

ПӘРМЕН

(Соңы. Басы 1-бетте)

Алайда, мемлекеттік сот орындау
шылардың жүктемесі әлі толық ше
шімін таппай келеді. Сонымен қатар, 
2021 жылдың 2 жартысында мемлекет
тік сот орындаушылар штаты қысқар
тылып, нәтижесінде Қарағанды об
лысының жеке сот орындаушыларын, 
оның ішінде шалғай ауылдардан келген 
жеке сот орындаушыларды тарту үшін 
материалдарды облыс орталығына жі
беруге мәжбүрлік туындайды. Бұл ЖСО 
қызметінің тиімділігін айтарлықтай 
төмендетеді.

ӘҚБтКнің 669бабының санкция
сында борышкерді әкімшілік қамауға 
тарту мүмкіндігі болған кезде соттар 
жаза ретінде тағы да айыппұл салуды 
қолданады. Нәтижесінде, бұл жаңа 
айып пұл негізгі қарыздың сомасына 
қосылады, ал борышкер қарызды төле
мейді. Егер соттар айыппұл салудан 
гөрі қатаң санкциялар қолдану тәжіри
бесін ұстанса, орындау тиімділігі артар 
еді. Жалпы, әкімшілік жауапкершілікке 
тарту борышкерлерге ықпал етудің 
жалғыз шарасы болып табылады.

Мемлекеттік емес сектордың же
келеген субъектілеріне, мысалы: қо
рықшы, жануарлар дүниесін қорғау 
мәселелерімен айналысатын басшы
ларға, аңшылық және балық шаруа
шылықтарымен айналысатын мекеме
лерге хаттама жасау құқығы берілген. 
Осыған байланысты, ӘҚБтКнің 665, 
667, 669, 670, 673баптары бойын
ша, әкімшілік құқықбұзушылық тура
лы істер бойынша хаттамалар жасау 
құқығын жеке сот орындаушыларға 
беру бөлігінде заңнаманы өзгерткен 
орынды.

Борышкерлерге әсер етудің тағы бір 
тиімді тетігі – қылмыстық жауапкер
шілікке тарту. Қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес сот орындаушысына құқықтық 
бағалау және қылмыстық жазаланатын 
ісәрекеттерді саралау құқығы берілме
ген, осыған байланысты заңның 126
бабы 1тармағы 16) тармақшасының 
негізінде сот орындаушысы қылмыстық 
қудалау органына сот актілерін орын
даудан қасақана жалтарған адамдар
ды қылмыстық жауаптылыққа тарту 
туралы ұсыныс енгізеді. Жасалған 
әрекеті үшін жазаның бұлтартпастығы 
қағидасын қамтамасыз ету мақсатында 
сот орындаушылары мен қылмыстық 
қудалау органдары арасындағы өзара 
ісқимылды қамтамасыз ету мақсатын
да Әділет министрі ҚР ІІМмен «жеке 
тұлғаларды және заңды тұлғалардың 
басшыларын сот актілері мен атқа
ру құжаттарын орындамағаны үшін 
қылмыстық жауапкершілікке тарту 
мәселелері бойынша материалдарды 
жіберу, қабылдау және қарау кезінде
гі өзара ісқимыл туралы» бірлескен 
бұйрыққа қол қойды. Сотқа дейінгі қу
далауды бастау үшін қажетті құжаттар
дың тізбесі осы бұйрықпен, сондайақ 
«Сот актілерін орындамағаны үшін 
жауаптылық туралы» Жоғарғы Соттың 
2003 жылғы 19 желтоқсандағы №12 
нормативтік қаулысымен белгіленген. 
Алайда, қозғалған қылмыстық істердің 
аздығы мен ҚК 430бабы бойынша 
соттарда қаралған қылмыстық істердің 
жоқтығына орай, бұл нормативтік ак
тілер іс жүзінде жұмыс істемейді.

Тағы бір проблема – тергеу немесе 

сот талқылауы барысында борыш
керлердің берешекті ішінара төлеуі 
кезінде қылмыс құрамының болмауына 
байланысты қылмыстық істердің тоқта
тылуы. Мұндай жағдай ҚКнің 430
бабы бойынша ғана емес, 139бабы бо
йынша да орын алған, ол борышкердің 
3 айдан астам алимент төлемегені үшін 
жауапкершілігін көздейді.

Сотқа дейінгі тергептексеру орган
дары мен соттар «Сот актілерін орында
мағаны үшін жауаптылық туралы» 2003 
жылғы 19 желтоқсандағы №12 «борыш
кердің сот актісін орындау көрінісін 
жасау мақсатында міндеттемені толық 
немесе едәуір үлкен көлемде орындау 
мүмкіндігі болған кезде болмашы ақша 
сомасын енгізуін жалтару түріндегі 
орындамаудың бір нысаны ретінде 
қарау керек» (Қазақстан Республика
сы Жоғарғы Сотының 2020 жылғы 11 
желтоқсандағы №6 нормативтік қаулы
ларымен енгізілген өзгерістермен және 
толықтырулар).

Жеке сот орындаушылар қызметін
дегі тағы бір проблемалық мәселе – бо
рышкерлерді мәжбүрлеп әкелу болып 
табылады. Заңның 351бабына енгізіл
ген өзгерістерге сәйкес, борышкер сот 
орындаушысының сот санкция берген 
дәлелді қаулысы бойынша күштеп 
әкелінуі мүмкін, бұл ретте күштеп 
әкелу борышкер мүліктің тізімдемесін 
жасау және тыйым салу, сондайақ 
әкімшілік жауаптылыққа тарту үшін ке
луден жалтарған жағдайларда ғана жү
зеге асырылуы мүмкін. Күштеп әкелуді 
сот орындаушысы ҚПБ қызметкерінің 
қатысуымен атқарушылық әрекеттер 
жасау орнына 3 сағаттан аспайтын 
мерзімге және жұмыс күндері сағат 
9дан 18.00ге дейін мәжбүрлеп жеткізу 
арқылы жүзеге асырады. Борышкердің 
келмеуіне мына жағдайлар дәлелді 
себеп ретінде қарастырылады: борыш
кердің келу мүмкіндігінен айыратын 
ауруы, жақын туыстарының қайтыс 

болуы, табиғи апаттар, борышкерді бел
гіленген мерзімде келу мүмкіндігінен 
айыратын өзге де себептер.

Көріп отырғанымыздай, заң шыға
рушы күштеп әкелуге негіздердің тіз
бесін едәуір тарылтқан, сонымен қатар, 

Экономикалық тергеу қызметі арқылы 
борышкерге іздеу салуды жариялау ту
ралы ұсыныспен атқарушылық құжатты 
орындау орны бойынша сотқа жүгінуге 
міндетті. Алайда, қолданыстағы «іздес
тіру қызметі туралы» бұйрыққа сәйкес 
борышкерлерді іздестіруді өндіріп 
алушының тұрғылықты жері бойынша 
көшіқон полициясы органдары жүргі
зеді. Сондықтан, көбінесе борышкерді 
іздестіру толық көлемде жүзеге асы
рылмайды және көшіқон полициясы 
органдары қызметкерлерінің іздестіру 
ісшараларын жүргізу кезіндегі ісәре
кеттері қиындайды (өзінің әкімшілік 
аумағынан тыс жерлерге шығу, тапсыр
маны басқа КҚПБға жіберу, яғни, өн
діріп алушының тұрғылықты жері бо
йынша, басқа КҚПБмен ұзақ мерзімді 
хат алмасу және т.б.). Борышкердің 
орналасқан жері анықталған жағдайда 
да, көшіқон полициясының қызмет
керлері тек сот орындаушысына келу 
туралы түсініктемелер мен міндетте
мелерді таңдауға құқылы. Осылайша, 
борышкердің/алимент төлемеушінің 
орналасқан жерін ресми түрде анықтау 
және оның жазбаша түсіндірмесін алу 
іс жүзінде балаларды күтіпбағуға ақ
ша төлеу және борышкердің қарызды 
қайтару мәселесін шешпейді. Ста
тистикалық деректерге сәйкес, іздеу 
жарияланған борышкерлердің нақты 
мекенжайы анықталғандары өте сирек. 
Соған орай, борышкерлерге қайта іздеу 
жариялау жағдайлары жиі кездеседі. 
Осыған байланысты, Қазақстан Респуб
ликасының заңнамасына борышкерді 
іздестіруді атқару құжатын орындау 
орны бойынша не борышкердің соңғы 

ретінде жеке сот орындаушыларының 
республикалық палатасы құрылды, 
оның бақылау функциялары кеңей
тілді. Жеке сот орындаушыларының 
өкілеттіктері «атқарушылық іс жүргізу 
және сот орындаушыларының мәрте
бесі туралы» заңда нақты айқындалған 
және оларды асыра пайдаланғаны үшін 
палата мүшелігінен шығаруға және ли
цензияны тоқтатуға дейін тәртіптік жа
уапкершілік көзделген. Заңның 150ба
бында жеке сот орындаушысының өзіне 
жүктелген міндеттер мен лауазымдық 
өкілеттіктерді орындамауы не тиісінше 
орындамауы Қазақстан Республика
сының заңдарында белгіленген жауап
тылыққа әкеп соғады деп көзделген. 
Атап айтқанда: жеке сот орындаушысы 
Атқарушылық іс жүргізуге қатысушы
ларға және басқа тұлғаларға келтіріл
ген, Қазақстан Республикасының заңна
масына қайшы келетін атқарушылық 
әрекеттерді жасау салдарынан туын
даған залалды өтеуге міндетті. Респуб
ликалық және өңірлік палаталар мен 
әділет органдары тарапынан бақылау
дан басқа, сот орындаушыларының қыз
метін қадағалауды прокуратура жүзеге 
асырады. Заңның 127бабына сәйкес 
сот орындаушысының атқарушылық 
құжатты орындау жөніндегі шешіміне 
және әрекетіне (әрекетсіздігіне) немесе 
осындай әрекеттерді жасаудан бас тар
туына сот арқылы да шағым жасалуы 
мүмкін. Осылайша, атқарушылық іс 
жүргізу тараптары осы органдардың 
кез келгеніне тиісті өтінішпен жүгінуге 
құқылы.

Жеке сот орындаушылардың қыз
мет ақысы 3тен 25%ға дейін тариф
теледі. Бірақ тарифтеуді бекіту жеке 
сот орындаушыларын азаматтардың 
қаржылық қамтамасыз етілген санаты 
деп санауға болады дегенді білдір
мейді. Атқару шылық іс жүргізудің 
5060%ын жеке сот орындаушысы 
аванстық шығыстарды, оның ішін
де барлық атқарушылық құжаттар
ды мемлекет кірісіне, алименттерді, 
жалақыны және т.б. өндіріп алуды 
өтемей орындайды. Бұл ретте біздің 
облыстың жеке сот орындаушылары 
атқарушылық іс жүргізу бойынша 
бюд жетке орташа есеппен жылына 800 
млн теңге өндіріп береді, тағы 150 млн 
теңге салық ретінде аударылады. Осы
лайша, бір ғана Қарағанды облысының 
жеке сот орындаушыларының қызметі 
бюджетке мемлекет тарапынан қандай 
да бір шығынсыз миллиард теңге алып 
келеді. Бұл сома барлық мүдделі мем
лекеттік органдармен және ұйымдар
мен өзара ісқимылды жалғастырған 
жағдайда әлдеқайда көп болуы мүмкін.

Көпшілік жеке сот орындаушы
ларды жүрексіз адамдар деп ойлайды, 
алайда олар, тек сот шешімдерін орын
дайды. Үйден шығарылған кезде, мү
лікті сатқан кезде, қарызды ұзақ уақыт 
өтемеген кезде сот орындаушыларды 
кінәлі ету ыңғайлы. Бірақ, сот орындау
шылар заң аясынан шығып әрекет жа
самайды. Сот актілерін орындау кезінде 
проблемалық мәселелердің туындауын 
болдырмау үшін азаматтардың өздері 
берешекті өтеу бойынша шараларды 
уақытылы қабылдауы, атқарушылық 
құжаттарды орындау процесіне жеткіз
беуі қажет. Жеке сот орындаушылар қа
рапайым адамдардың мәселелерін жақ
сы біледі және мүмкіндігінше оларға 
көмектесуге тырысады. 

Көбінесе сот орындаушылары қайы
рымдылық акцияларына мұрындық 
болып, мұқтаж отбасылардан шыққан 
балаларға, балалар үйлері мен мек
тепинтернаттарға көмектеседі. Өкініш
ке орай, сот актілерін орындау үшін 
барын салатын мамандардың жағымды 
істері көрінбейді. Жеке сот орындаушы
лар қызметін бағалау кезінде олардың 
жұмысының нәтижелілігіне ықпал 
ететін барлық мәнжайлар ескеріліп, 
атқарушылық құжаттардың орындалу 
тиімділігін арттыруға бағытталған бар
лық шаралар қабылданса дұрыс болар 
еді.

күштеп әкелуді жүзеге асыру сот орын
даушыларының өздеріне жүктелген. 
Нәтижесінде, күштеп әкелу туралы 
қаулылар көбінесе орындалмай қалады 
немесе тиісінше орындалмайды, сот 
орындаушыларына орындау туралы 
хабарланбайды. Осыған байланысты, 
жетекті жүзеге асыру тетігін құқықтық 
реттеу қажеттілігінің маңызы артып 
келеді, ол үшін мәжбүрлеп әкелу тура
лы қаулыны орындау кезінде полиция 
қызметкерлердің ісәрекеттері мен 
іс жүргізу құжаттарының тізбесін, 
есептілік нысандарын және т.б. бекіту 
талап етіледі.

Заңның 45бабына сәйкес борыш
кердің жүрген жері белгісіз болған кезде 
сот орындаушысы ішкі істер органдары, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, 

тұрғылықты жері немесе болатын жері, 
борышкер мүлкінің орналасқан жері 
не өндіріп алушының тұрғылықты 
жері бойынша жүзеге асыру қажетті
гі туралы өзгеріс енгізуді ұсынамыз. 
Бұдан басқа, көшіқон полициясының 
қызметкерлеріне іздестіріліп жатқан 
адамдарды ұстау және оларды кейіннен 
сот орындаушыларына беру бойынша 
өкілеттіктер берілгені жөн. 

Жеке сот орындаушылары инсти
тутын одан әрі дамытуды қамтамасыз 
етуді көздейтін «100 нақты қадам» Ұлт 
жоспарының 27қадамы атқарушылық 
іс жүргізу саласын реформалаудың 
негізіне айналды. Атап айтқанда, Атқа
рушылық іс жүргізу және сот орындау
шыларының мәртебесі туралы заңна
масын сақтауын жүзеге асыратын ұйым 

К өпшілік жеке сот орындаушылар-
ды жүрексіз адамдар деп ойлайды, алайда 

олар, тек сот шешімдерін орындайды. Үйден 
шығарылған кезде, мүлікті сатқан кезде, қарызды 
ұзақ уақыт өтемеген кезде сот орындаушыларды 
кінәлі ету ыңғайлы. Бірақ, сот орындаушылар заң 
аясынан шығып әрекет жасамайды. Сот актілерін 
орындау кезінде проблемалық мәселелердің туында-
уын болдырмау үшін азаматтардың өздері берешекті 
өтеу бойынша шараларды уақытылы қабылдауы, 
атқарушылық құжаттарды орындау процесіне жет-
кізбеуі қажет. Жеке сот орындаушылар қарапайым 

адамдардың мәселелерін жақсы біледі және мүмкін-
дігінше оларға көмектесуге тырысады.

Мұрат АБИЛОВ,
Қарағанды облысы жеке сот орындаушыларының

өңірлік палатасының басшысы



5№63 (3388) 
10 тамыз 2021

zangazet@mail.ru
ӘЛЕУМЕТ

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ ЗҰЛЫМДЫҚ 
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САРАП

ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРДІҢ 
ҚҰҚЫҒЫ ЗАҢМЕН 

ҚОРҒАЛҒАН

Жалпы алғанда, Қазақстан Республикасы-
ның еңбек заңнамасы жүкті әйелдерді қорғауға 
бағытталған. Бұл келесі негізгі топтамалардан 
көрінеді.

 ҚР заңнамасында көрсетілген басқа қызмет-
керлермен салыстырғанда жүкті әйелдердің ар-
тықшылықтары мен жеңілдіктері:

Басқа қызметкерлермен салыстырғанда:
1. Толық емес жұмыс күні құқығы. Жұмыс 

беруші жүкті әйелдің жазбаша өтініші бойынша 
оның толық емес жұмыс уақытын белгілеуі тиіс 
(Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қа-
рашадағы № 414-V Еңбек кодексіндегі 70-баптың 
3-тармағы, келесіде – ЕК). Сондай-ақ, бұл ереже 
COVID-19 пандемиясы кезінде пайда болған 
және/немесе жұмыс істейтін еңбек қатынастары-
на қа тысты (Қазақстандағы жұмыс берушілерге 
арналған нұсқаулық: COVID-19 жағдайындағы 
жұмысты ұйымдастыру ҚР жұмыс берушілер 
(кәсіпкерлер) конфедерациясы) 2020 ж. сәуір.

2. Іссапардан бас тарту құқығы.
Жүкті әйелдерді іссапарға жіберуге, егер мұн-

дай жұмыстар олар үшін медициналық көрсет-
кіштер бойынша қарсы көрсетілмесе ғана рұқсат 
етіледі. Бұл ретте жүкті әйелдер іссапардан бас 
тартуға құқылы (ЕК, 127-баптың 4-тармағы).

3. Жұмыс орнын сақтау құқығы. Жұмыс орнын 
(лауазымын) қызметкер сәбиі үш жасқа толғанға 
дейін бала күтіміне байланысты демалыс кезеңін-
де сақтайды (ЕК, 100-баптың 3-тармағы).

4. Уақытылы демалу, бала күтімі бойынша де-
малыс алу құқығы.

Жүкті әйелдерге, бала (балалар) туған әйел-
дерге бала тууына байланысты келесі демалыс 
беріледі: 1) босанғанға дейін күнтізбелік жетпіс 
күнге және босанғаннан кейін елу алты (асқынған 
босану, екі немесе одан да көп бала туылғанда 
жетпіс күнтізбелік күнге созылатын ақылы де-
креттік демалыс; 2) бала үш жасқа толғанға дейін 
бала күтіміне байланысты ақысыз демалыс (ЕК, 
99-бап).

Жұмыс берушілерге жүкті әйелдерге қатысты 
қойылатын шектеулер:

1. Жұмыстан босату кезіндегі шектеулер.
Еңбек шартын жұмыс берушінің бастамасы 

бойынша қызметкерлердің санын немесе штатын 
қысқарту және/немесе өндірістің, орындала-
тын жұмыстары мен көрсетілетін қызметтердің 
көлемінің азаюы негізінде бұзу, экономикалық 
жағдайдың нашарлауы – жұмыс берушіге жүктілік 
туралы куәлік берген жүкті әйелдерге, үш жасқа 
дейінгі балалары бар әйелдерге, он төрт жасқа 

(Соңы. Басы 1-бетте)

Күн сайын Ақтөбе облысының – 02 
телефонына тұрмыстық зорлық-зом-
былық фактілері бойынша ондаған 
отбасылық шақырулар келіп түседі.
Тек соңғы аптада учаскелік полиция 
инспекторлары отбасылық жанжалға 
қатысты 206 қорғау нұсқамасын шығар-
ды. Яғни, 200-ден астам адамға жақын-
дауға, қорлауға, қоңырау шалуға, тіпті 
отбасының әлсіз мүшелері – әйелдерге, 
қарттар мен балаларға күш көрсетуге 
тыйым салынды. Шын мәнінде, отба-
сылық зорлық-зомбылық статистикасы 
әлдеқайда жоғары. Өкінішке орай, 
біздің қоғамда бұрыннан қалыптасқан 
стереотиптер әлі де күшті. Егер поли-
цияға алкоголизм мен маскүнемдікке 
негізделген зорлық-зомбылық фак-
тілері бойынша жүгінетін болса, онда 
«интеллигентті» отбасылардағы зор-
лық-зомбылық көзге көрінбей қалады. 
Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құр-
баны болған әйелдердің кейбірі күш 
көрсеткен адамның кім екенін жасырып 
қалады. Нәтижесінде, жазасыздық 
одан да ауыр қылмыстарды тудырады. 
Зұлымдық үнсіздіктен басталады, – 
дейді облыстық полиция департаменті 
баспасөз қызметінің жетекшісі Ерболат 
Сарқұлов.

Карантинде 
зорлық-зомбылық 

көбейді

Әсіресе, өңірде карантин кезінде 
тұрмыстық зорлық-зомбылық көбейді. 
Мұны мамандар да растап отыр. Пси-
холог Ляззат Қонарбаеваның сөзінше, 
соңғы кезде эпидемиологиялық ахуалға 
байланысты адамдардың психология-
лық жағдайы қиындаған. Адамдардың 
бойында қобалжу, қорқыныш, үрей, де-
прессия мен стресс байқалады. Мұның 
соңы отбасында келіспеушіліктердің, 
физикалық, экономикалық және психо-
логиялық зорлық-зомбылықтың көбе-
юіне әкеп соғып отыр. 

– 5 айдан бері «Дәріс» ақпарат-
тық-кеңес беру орталығы әйелдерге 
тегін психологиялық, заңгерлік көмек 
көрсетіп жатыр. Жоба тамыз айы ның 
соңына дейін жалғасады. Осы уақытқа 
дейін 300-ге жуық адам кеңес алды. 
Көбіне жұбайларынан зорлық-зом-
былық көрген әйелдер келеді. Ажырасу 
алдындағы әйелдер де бар. Біз мәсе-
лені түбегейлі шешпесек те, олардың 
көзқарасын өзгертуге тырысамыз. 
Тұрмыстық зорлық-зомбылықты жа-

сырып қалатындар бар. Көбіне әйел 
адамдар қазақы менталитетке сүй-
еніп, отбасы-ошақ қасындағы жағдай-
ды сыртқа шығармауға тырысады. 
Олар көп жағдайда өзін құрбан санап, 
зорлық-зомбылыққа көнеді. Қорлық 
көрген келіншектер мұны қалыпты 
жағдай деп санап, жағдайының жақ-
саратынына, бәрінің қалпына келетіні-
не сенеді. «Бәрі осылай болуы керек» 
деп ойлайды. Алайда статистика 
керісінше болып тұр. Қайта жағдай 
мүлдем нашарлап, ушығып кетеді. Сол 
себепті мұндай қиындыққа тап болған 
әйелдерге заңдық, психологиялық және 
әлеуметтік тұрғыда көмек көрсетілуі 
керек. Барлық жағдайда мұның шешімі 
ажырасу емес. Отбасын сақтап қала-
тын жағдайлар да болады, – дейді ол. 

«Қызғаныштан 
қол жұмсайды»

былық құрбандарына 
арналған дағдарыс ор-
талығында тұрып жа-
тыр. 

– Жолдасым мені 
алып қашып, үйленді. 
Өзімнен 15 жас үлкен-
дігі бар. Сол уақыттан 
бері қызғаныштан қол 
көтеріп келеді. Ішіп 
те, ішпей де себепсіз 
таяқ ала жүгіреді . 
Қолына түскен ауыр 
затпен ұрады. Үш рет 
кешірдім. Соңғы оқиға 
кезінде қабырғамды 
сындырды. Ернім жа-
рылып, миым шайқал-
ды. Орнымнан тұра 
алмай қалдым. Қызда-
рым аузыма қасықпен 
су құйды. Сол күні кар-
точканы алып, ақша-
ның барлығын ішіп қой-
ды. Кейін маған «ақша 
қайда» деп тиісті. 
Күйеуімді кешіргім кел-
ген еді. Бірақ ол тағы 
ішіп келіп, маған балта алып жүгірді. 
Балалардың көзінше «сенің түбіңе 
жетем» деді. Оның жұмысқа кеткен 
сәтін пайдаланып, мұғалімдерге, социо-
логтарға хабар бердім, – дейді ол. 

Күйеуінен қорлық көрген 32 жастағы 
келіншек қазір дағдарыс орталығында 
жұмыс істеп жүр. Жолдасымен заңды 
түрде ажырасқан. Ендігі жерде балала-
рымен бақытты ғұмыр кешкісі келеді. 

– Орталықта тұруға өзім өтініш 
жасадым. Өйткені маған басқа ешкім 
көмектесе алмайды. Маған медицина-
лық, психологиялық көмек көрсетілді. 
Бес балам бар. Олардың алды 9 жаста, 
кішісі 3 жасқа толды. Қазір дағдарыс 
орталығында жұмыс істеп, баспана 
алуға талаптанып жүрмін. Жан аза-
бын артқа тастап, алға ұмтылып 
жатырмын, – дейді Анаргүл. 

Айта кетелік, қазір Ақтөбе облы-
сында әйелдерге арналған екі дағдарыс 
орталығы жұмыс істейді. Оның бірі 
– тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбан-

дарына арналған дағдарыс орталығы 
болса, екіншісі – «Малика» дағдарыс 
орталығы. 

– Дағдарыс орталығы 2017 жылдан 
бастап жұмыс істейді. Жыл басынан 
бері орталыққа әртүрлі қиындық көр-
ген 73 адам келді. Олардың 24-і әйел 
адам болса, 49-ы балалар. Орта есеп-
пен бізге айына 18-30 адам келеді. 
Жастары да әртүрлі. Кейде туыста-
рынан, балаларынан қорлық көрген 
зейнеткерлер де түседі. Дағдарыс 
орталығында тұрмыстық зәбір көрген 
әйелдер балаларымен бірге алты айға 
дейін тұра алады. Оларға жұмысқа 
орналасуға көмектесеміз. Медициналық 
көмек беріледі. Балалары балабақшаға 
тегін барады. Курсқа жазылып, маман-
дық алуына жағдай жасалады, – дейді 
«Малика» дағдарыс орталығының ди-
ректоры Динара Қарабалина. 

Оның сөзінше, соңғы жылдары 
тұрмыстық зорлық-зомбылық көрген-
дердің саны артып барады. 

– Өткен жылы дағдарыс 
орталығына 163 адам келді. 
Ал 2019 жылы 101 адамға кө-
мек көрсеттік. Осы сандарға 
қарап, карантин кезінде зор-
лық-зомбылық көрген әйел-
дердің саны артқанын бай-
қауға болады. Біздің басты 
міндетіміз – әйел адамдарға 
өмірінің қиын сәтінде қолұшын 
созып, көмек көрсету. Ол меди-
циналық, психологиялық көмек 
алғаннан кейін өзіне қолдау 
бар екенін түсінеді. Көмекке 
жүгінгендердің арасында жеке 
куәлігі жоқ әйелдер де болды. 
Қиындық көріп, орталыққа ке-
летіндердің арасында Ақтөбе 
қаласы мен шалғай аудандар-
дың да тұрғындары бар. Жол-
дасымен татуласып, отбасын 
сақтап қалатындар да жоқ 
емес. Біз орталыққа келген 
әйел дермен әрқашан байланыс-
ты үзбейміз. Олар ақыл-кеңес-
терін сұрап, отбасылық шара-
ларға жиі шақырып тұрады, 
– дейді Д.Карабалина. 

Отбасының беріктігін сақтап, 
әйел дерді тұрмыстық зорлық-зомбы-
лық тан қорғау үшін «Қазақстанның 
жастар фракциясы» қоғамдық қоры 
«Өз өміріңді аяла» тақырыбында се-
минар-тренинг өткізді. Басты мақсат 
– әйелдерге қатысты тұрмыстық зор-
лық-зомбылықтың нақты мәселелерін 
талқылау және олардың шешу жолда-
рын анықтау, отбасындағы тұрмыстық 
зорлық-зомбылыққа нөлдік төзімділік 
моделін бекіту. Тренинг кезінде қаты-
сушылар өздерінің басынан кешкен 
қиындықтарын еске түсіріп, көз жаста-
рына да ерік берді. Ұйымдастырушы-
лар – «Тұрмыстық зорлық-зомбылық 
махаббаттың белгісі емес. Басты мақса-
тымыз – қыз-келіншектерге әр адамның 
«жеке тұлға» екенін, оның қадір-қасие-
тіне қол сұғуға болмайтынын ұғынды-
ру» дейді. 

Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА 
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ

дейінгі баланы тәрбиелеп отырған жалғызбасты 
аналарға (мүгедек бала болған жағдайда он сегіз 
жасқа дейінгі) рұқсат етілмейді. Бұл, сонымен 
қатар, анасы жоқ балалардың көрсетілген санатын 
тәрбиелейтін басқа адамдарға да қатысты (ЕК, 
54-баптың 2-тармағы);

2. Вахталық жұмыс түріне қатысты шектеу-
лер. Он сегіз жасқа толмаған жұмысшыларға, 
жүктілігі туралы он екі апта болған немесе одан 
да көп жүкті әйелдерге жүктілік туралы куәлік 
берген жағдайда, бірінші топтағы мүгедектерге, 
медициналық анықтама құжаттарын ұсынған 
күннен бастап вахталық әдіспен жұмыс жасауға 
жол берілмейді. Басқа жұмысшылар вахталық 
әдіспен орындалатын жұмысқа тартылуы мүм-
кін, егер мұндай жұмыс олар үшін медициналық 
қорытынды негізінде қарсы көрсетілмесе (ЕК, 
135-баптың 3-тармағы);

3. Үстеме жұмыстарға шектеулер:
Жұмыс берушіге жүктілік туралы куәлік берген 

жүкті әйелдерге қосымша жұмыс істеуге рұқсат 
етілмейді (ЕК, 77-баптың 3-тармағының 1-тар-
мақшасы);

4. Түнгі жұмысқа қатысты шектеулер.
Он сегіз жасқа дейінгі қызметкерлер мен жұ-

мыс берушіге жүктілік туралы куәлік берген жүкті 
әйелдерге түнгі уақытта жұмыс істеуге рұқсат 
етілмейді: (ЕК, 76-баптың 2 -тармағы);

5. Демалыс/мереке күндері жұмыс істеу кезін-
дегі шектеулер.

Жұмыс берушіге жүктілік туралы куәлік бер-
ген жүкті әйелдерді демалыс және мереке күндері 
жұмысқа тартуға тыйым салынады (ЕК, 85-баптың 
4-тармағы);

6. Зиянды және/немесе қауіпті өндірістік фак-
торлардың әсерін жоққа шығармайтын жұмысқа 
қатысты шектеулер.

Жұмыс беруші медициналық анықтаманың не-
гізінде жүкті әйелді зиянды және/немесе қауіптілік 
әсерін болдырмайтын басқа жұмысқа ауыстыруға 
міндетті. Қауіпті өндірістік факторларға қатысты 
ауысқан жағдайда басқа орындалған жұмыс үшін 
ақы төленеді, бірақ алдыңғы жұмыс үшін алған 
орташа жалақыдан төмен емес болу керек («Әйел-
дерге қатысты кемсітудің барлық түрлерін жою 
туралы конвенцияны орындау туралы есепті бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 
жылғы 28 ақпандағы № 89 Қаулысы).

Жұмыс беруші он екі және одан да көп аптаға 

жүктілік туралы куәліктің негізінде вахталық 
әдіспен жұмыс істейтін жүкті әйелді уақытша 
орындаған жұмысына қарай ақы төленетін бес 
күндік немесе алты күндік жұмыс аптасына ауы-
стыруға міндетті. Бірақ алдыңғы жұмыс үшін 
орташа жалақыдан төмен емес болу керек. Жүкті 
әйелге басқа жұмыс ұсынылмайынша, ол орташа 
жалақыны сақтай отырып жұмыстан босатылады. 
Егер жүкті әйел жұмыс беруші ұсынған басқа 
жұмысқа ауысудан бас тартса, ол жүктілік пен 
босануға байланысты демалыс алғанға дейін ақы 
төлеусіз қауіпті жұмыстарды орындаудан босаты-
лады (ЕК, 44 -бап);

7. Жыл сайынғы ақылы еңбек демалысынан 
шақыруды шектеу.

Он сегіз жасқа толмаған қызметкерді, жұмыс 
берушіге жүктілік туралы куәлік берген жүкті 
әйелдерді, ауыр жұмыстармен, зиянды және/
немесе қауіпті жұмыстармен айналысатын қыз-
меткерлерді жыл сайынғы ақылы еңбек демалы-
сынан шақыруға жол берілмейді (ЕК, 95-баптың 
4-тармағы);

8. Жұмыс уақытының жиынтық есебін қол-
дануға шектеулер (егер жұмыс күнінің / жұмыс 
ауысымының ұзақтығы 8 сағаттан артық болса).

Егер жұмыс күнінің (жұмыс ауысымының) 
ұзақтығы сегіз сағаттан асса, жүкті әйелдер үшін 
жұмыс уақытының жиынтық есебін қолдануға жол 
берілмейді (ЕК, 75-баптың 7-тармағы).

Көріп отырғанымыздай, Қазақстан Республи-
касының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V 
Еңбек кодексі (ҚР Әділет министрлігі мен Заңнама 
және құқықтық ақпарат институтының «Әділет» 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесінен құ-
жаттың электрондық нұсқасымен үш тілде таныса 
аласыз) мемлекетіміздің еңбек нарығындағы жүкті 
әйелдер құқығын толық қарастырған. Мемле-
кетіміздің ең қастерлі мерекесі Тәуелсіздігіміздің 
30 жылдық торқалы тойы қарсаңында, қоғамның 
өмірге ұрпақ әкелуші тобы, болашағын құраушы 
азаматтар, аналар – жүкті әйелдер құқықтарын 
қорғау мәселелерінің ҚР заңнамаларында барын-
ша реттелгендігі ауыз толтырып айтуға болатын 
жетістіктеріміздің бірі болса керек.

Назым АЛИЕВА,
заң ғылымдарының магистрі

Қазіргі кездегі Қазақстандағы еңбек қатынастарының үнемі дамып келе 
жатқан кезеңінде жүкті әйелдерге арналған нормативтік құқықтық актілерді 

реттеу және еңбек жағдайларын жақсарту өзекті мәселелердің бірі болып табы-
лады. Жүкті әйелдердің құқықтарын қорғау мәселелері басқа салаларға қараған-
да, Қазақстан Республикасының заңнамасында барынша реттелген. Бұл туралы 
мәліметтерді жүкті әйелдерге басқа жұмысшылармен салыстырғанда берілетін 
преференциялар мен жеңілдіктерден, жүкті әйелдерге қатысты жұмыс берушілер-
ге қойылатын шектеулерден көруге және танысуға болады.

Өзін Анаргүл деп таныстырған ке-
ліншектің тұрмыс құрғанына биыл 10 
жыл болған. Шаңырақ көтерген сәттен 
бастап таяқтан көз ашпаған ол 9 айдан 
бері Ақтөбедегі тұрмыстық зорлық-зом-
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 Медиация қызметі халқымызға 

жат емес. Қазақтың би-шешендерінің 
көрегенділігі, тапқырлығы көпке үлгі. 
Бұрынғы билер дауласқан екі тарапты 
тыңдап, екі жаққа да ұтымды шешім 
қабылдап, не болмаса кінәлісін мо-
йындатып қана қоймай, ортақ мәмілеге 
шақырып, татуластырып жіберген. 

Әрі тарихтан кейбір дауларда құн 
төлетпей, бір-біріне кешірім беруге де-
йін барған талай оқиғаларды білеміз. 
Бұл қазақтың ақыл сөзге жүгініп, би-
ше шеннің шешіміне тоқтағандығын 
көрсетеді және осы арқылы ел ішінде 
тыныштық орнағанын байқаймыз. 

Расында дау-дамай жүрген жерде, 
бірлік-береке де тыныштық та болмай-
ды. Оның үстіне, дау қуған кез келген 
адам өзін дұрыс санап, шындықты өз 
жағынан көретінін ескерсек, кейбір сот 
істері жылдарға созылады. 

Ата-бабамыздан келе жатқан дәс-
түрді қолдану арқылы қаралып жатқан 
істер саны аз емес. 

Бүгінде медиация заңымен, көбіне 
мәмілеге келтіретін істердің басым бөлі-
гін неке және отбасылық қатынасынан 
туындайтын, алимент даулау мәселелері 
және берешекті өндіру туралы істер 
қаралуда. Еңбек дауы, кәсіпкерлер және 
жекеменшік серіктестер арасындағы қа-

рыз өндіру, қызмет көрсету мен тауарды 
жеткізіп беру бойынша туындаған дау-
ларды медиациямен шешу жиі ұсыны-
лады. Соңғы уақытта татуласу рәсіміне 
жеке тұлғалардың баспасөз беттерінде, 
әлеуметтік желілерде ар-намысына, 
қадір-қасиетіне нұқсан келтіргендер 
арасындағы талап-арыз негізінде дауды 
шешу де қосылды. 

Жоғарыда атап өткендей, медиация 
көмегімен шешілген істер уақыт үнем-
дейді. Сот жүктемесін азайтып, азамат-
тарды шығынға апармайтыны рас, бірақ 
ең маңыздысы – дауласушыларды адами 
тұрғыдан түсінісуге, өзара келісімге келу-
ге, бір-біріне кешіріммен қарауға үйретті.

Мысалы, ерлі-зайыптылардың ажы-
расу ісінде немесе алимент өндіруде 
тараптар келісе алмай, бір-бірімен 
жанжалдасып жатады. Сөйтеді де бір 
дау бір дауды қуып, неке бұзылып, одан 
кейін ортақ шаруашылық жүргізген кез-
дегі дүние мүлікті бөлу туралы арызбен 
жүгінеді. Дауласушылар арасындағы 
дау-шарлардан соң, кейде артында қан-
шама адамның тағдыры жатқандығын 
естен шығарады. Яғни,  ортақ некеден 
туған  балалар, оларға төленетін али-
мент.  Екі адамның келіспеушілігінен 
жақындары материалдық қана емес, 
психологиялық тұрғыдан зардап шегіп 

жатады. Әкесі алиментті өз еркімен 
төлеп тұрса, ол кезде баласы мен әкесі 
арасындағы қарым-қатынас сақталады, 
бұрынғы ерлі-зайыптылардың сыйлас-
тығы қалады. 

Бүгінгі таңда, кәсіби не болмаса 
кәсіби емес медиаторлардың татуласты-
ру рәсімі осындай келеңсіз жағдайларға 
жол бермеуге ықпал етуде. Бұл бағытты 
дамытуда сот жүйесінде қандай жұ-
мыстар атқарылғандығын атап өтсем 
2011 жылдың қаңтарында Қазақстанда 
«Медиация туралы» заң қабылданып, 

Біздің көпшілігіміз дауды сотқа 
дейін реттеу ұғымымен құқығымызды 
қорғауға тырысқан кезде ғана таны-
самыз.

Дауларды сотқа дейін реттеудің 
өзектілігі екі маңызды факторға бай-
ланысты. Олардың біріншісі – сот ісі 
және оған байланысты уақыт пен сот 
шығындарын болдырмауымен құнды. 
Сондықтан, егер екінші тараппен 
келісу мүмкіндігі туындаса, оны қол-
данған дұрыс. 

Екінші фактор – дауды сотқа дейін 
реттеу осы дауды сотта қараудың мін-
детті шарты болып табылатындығына 
байланысты. Басқаша айтқанда, сотқа 
жүгінетін жеке немесе заңды тұлға дау-
ды сотқа дейінгі тәртіппен шешуге ты-
рысқаны, бірақ бұл әрекет сәтсіз болға-
ны туралы дәлелдеме ұсынуы керек. ҚР 
АПК-нің 8-бабының 6-бөлігіне сәйкес, 
егер заңда істердің белгілі бір санаты 
үшін дауды сотқа дейін реттеу тәртібі 
белгіленсе немесе шартта көзделсе, 
сотқа жүгіну осы тәртіп сақталғаннан 
кейін ғана мүмкін болады. Сондықтан 
талап қоюшының істердің осы санаты 
үшін заңда белгіленген немесе тарап-
тардың шартында көзделген дауды 
сотқа дейін реттеу дің осы тәртіпті 
қолдану мүмкіндігі жоғалмағанына 
қарамастан тәртібін сақтамауы АПК-
нің 152-бабында судья талап арызды 
қайтаруға міндетті тоғыз негіздің бірін-
шісі ретінде көрсетілген. Осылайша, 
заң шығарушы сотқа дейінгі тәртіппен 
істерді шешу және соттарды олар-
дың кейбіреулерін қараудан босату 
үшін өзінің «сүзгісін» енгізеді. Қандай 
жағдайда дауды сотқа дейін реттеу 
тәртібін сақтау міндетті екенін қалай 
білуге болады? Бұл міндет үш негізгі 
дереккөздерде қарастырылуы мүмкін.

Б ір іншіс і ,   даулы құқықтық 
қатынас тар жағдайында пайда болған 
келісім. Сотқа жүгінер алдында оны 
оқып шығу керек. Егер келісімге сәй-
кес, тарап сотқа жүгінер алдында 
шағым жіберуі керек болса, онда дәл 
осылай жасау керек.

Екіншісі,  Азаматтық процестік ко-
декстің өзі. АПК-нің 292-бабы арнайы 
заңдарда осы шешімдер мен іс-әрекет-

Жаңа технологияларды енгізу ая-
сында «Сот кабинеті» сервисі ұсынатын 
қызметтерді кеңейтіп, оны іс жүзінде 
сот қызметтерін көрсетудің мамандан-
дырылған виртуалдық орталығына ай-
налдыру қажет. Істің қаралу нәтижесін 
пайыздық мөлшерде болжау сервисін 
құрастыру арқылы, олардың базасында 
«Сот кабинетінің» мүмкіндігін кеңейту. 

Виртуалды сот қызметтерін көр-
сету орталығының кез келген пайда-
ланушысы жүйеден шығар алдында 
сотқа жүгінуге дейін өз өтініші бой-
ынша іс нәтижесін болжай алады, ол 
істің қарау нәтижесін көруге мүмкіндік 
береді.

Талдау болжамасын енгізу негіздел-
меген талап арыздар санының азаюына 
және тараптардың бітімгершілік (меди-
ация) арқылы шешілген істер санының 
артуына алып келеді.

Істің аяқталуын болжау қызметін 
«Сот кабинетінде» чат бот (виртуалды 
робот) арқылы жүзеге асыруға бола-
ды. Даудың санатын автоматты сервис 
арқылы роботтың анықтау мүмкінді-
гін күшейтіп, талап арыздан бастап, 
сот шешімін орындаудың тәртібі мен 
тәсілін өзгертуге арналған өтініштерді 
жасау, сотқа жүгінуге арналған тиісті 
процестік құжаттарды азірлеу мүм-
кіндігін береді. Даудың соттылығы 
туралы ақпаратты, мемлекеттік бажды 
төлеу тәртібін, сот актілерін даулаудың 
механизмдерін және процестік мерзім-
дерді қалпына келтірудің, сотқа дейінгі 
дауды реттеудің артықшылығын, кәсіби 
заңгерлердің көмегінсіз қарау мүмкін-
діктерін түсіндіреді.

тамызда қолданысқа енді. Содан кейін 
бұл саланы дамыту жұмыстары елімізде 
кезең-кезеңімен жүзеге асты.

Бірінші, халыққа жаңа заңды түсін-
діру-насихат жұмыстары жүрді. Екінші, 
жергілікті атқарушы билікпен бірлесе 
жұмыс жасап, медиаторларды дайын-
дау жұмыстары, оларды ынталандыру, 
бағыт-бағдар беру шаралары жүзеге 
асты. Одан кейінгі сатыда медиация 
кабинеттері ашылды. 

Дегенмен, кей кездері тараптар 
өздігінен татуласуға бара алмайды. 

Көрген зәбірінен шыға алмайды да, 
ішкі дүниесі, моральдық-психология-
лық ахуалы бірінші қадам жасауға 
мүмкіндік бермейді. Осы жағдайда 
кәсіби не кәсіби емес медиаторлардың 
болсын, бұл мәселені оңтайлы шешуде 
рөлі күшті. Дауласушы тараптарға істің 
анық-қанығын саралап, түсіндіріп, 
тиімді тұстарын жеткізіп, өзара дұрыс 
шешім қабылдауға жәрдемдеседі.

Бұл тұста медиатордың заң тұрғы-
сынан білімі болса жеткілікті деген ой 
қате. Ол үшін психолог болуы да қажет, 
шешендік қасиеті мен өмірлік тәжірибесі 
астасып жатса, өз ісінің шебері болары 
сөзсіз.

Тараптардың бірі мемлекеттік ор-
ган болған кезде, жеке және заңды 
тұлғалар қатысатын азаматтық, еңбек, 
отбасылық және өзге де құқық қатына-
старынан туындайтын дауларға медиа-
ция рәсімі қолданылмайды. Сондай-ақ, 
сыбайлас жемқорлық қылмыстар және 
мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік 
басқару мүдделеріне қарсы өзге де қыл-
мыстық істер бойынша медиация рәсімі 
қолданылмайды.

А.ЗИАДА, 
Қорғалжын аудандық 

сотының судьясы
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ 

ДАУДЫ КЕЛІСІММЕН 
ШЕШКЕН ТИІМДІ

ОҢ ҚАДАМ

БОЛЖАМДЫ СОТ ТӨРЕЛІГІ 
МЕХАНИЗМДЕРІ

Жасанды интеллект элементтерін 
пайдалану виртуалды сот қызметі ор-
талығының мүмкіндіктерін толықтыра 
отырып, сот мәжілісіне қашықтықтан 
қатысуға мүмкіндік берумен қатар, 
сот талқылауын басқа тілге аударуға 
ықпал етеді. Сот мәжілісінің үздік 
тану қызметі арқылы мәтіндік фор-
матқа тікелей аударма жасай алады. 
Осы жағдайда сот органдарымен 
байланыс орнатуға арналған маман-
дандырылған мобильдік қосымшаны 
әзірлеу қажеттігі пайда болады. Ол 
сот мәжілістеріне қашықтан қатысуға 
мүмкіндік беріп, тұлғаны визуалды 
куәландыруға және сот кабинетінің 
барлық мүмкіндіктеріне жол береді, 
мысал ретінде Smart Sot Mobil бағдар-
ламасын атауға болады.

Жасанды интеллект элементтерін 
енгізу механизмдері судьяларға шешім 
қабылдауға көмек беріп, соттардағы 
іс-қағаздарын жүргізуді жеңілде-
теді. Электронды құжат айналымын 
ұйымдас тыруға көмек көрсетеді.

Осылайша заман талабына сай 
жасанды интеллект элементтерінің 
алгоритімін енгізу сот төрелігінің 
болжамдық сипатын арттыруға, сот 
төрелігіне қолжетімділікті жеңілдетуге 
бағытталған және сот төрелігінің са-
пасын көтеріп, азаматтардың сенімін 
арттырады.

Райхан РАТОВА, 
Жамбыл облысы бойынша 

қылмыстық істер жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық 

 соты кеңсесінің бас маманы

терге шағым жасау тәртібі белгіленген 
кезде, мемлекеттік билік, жергілікті 
өзін-өзі басқару органдарының, қоғам-
дық бірлестіктердің, ұйымдардың, 
лауазымды адамдар мен мемлекеттік 
қызметшілердің шешімдері мен іс-әре-
кеттеріне (әрекетсіздігіне) дау айту 
туралы істер бойынша міндетті сотқа 
дейінгі тәртіпті енгізеді.

Үшінші дереккөз,  бұл даулы 
құқықтық қатынастарды  реттейтін 
заң. Мысалы, еңбек дауларын келісім 
комиссиялары мен соттар қарайды. 
Еңбек дауы бойынша сотқа келісім 
комиссиясының шешімімен тараптар-
дың біреуі келіспесе немесе орын-
далмаса ғана жүгінуге болады. Келісу 
комиссиясы болмаған жағдайда аза-
маттар өз жұмыс берушісіне жазбаша 
шағыммен жүгінуі керек, тек бас тар-
туды алғаннан кейін немесе ешқандай 
жауап алмаған жағдайда ғана сотқа 
жүгінеді. 

Қазақстан заңнамасында көздел-
ген дауларды реттеудің сотқа дейінгі 
тәртібін қолданудың кейбір жағдай-
лары осындай. Сотқа дейінгі тәртіпті 
қатаң сақтауды басқа тарапқа талапта-
ры бар хат жіберу арқылы қамтамасыз 
етуге болады. Мұны қарсы тараптың 
хатты алғаны туралы белгі қоюы неме-
се поштамен жіберу арқылы жасауға 
болады. Пошта түбіртегін кейіннен 
талап арызға тіркеу үшін сақтау қа-
жет. Бұл жағдайда хаттың мазмұны 
болашақ арызға толығымен бағынуы 
керек. Мысалы, сотқа шартты бұзу 
туралы талап арыз жолданып, ал 
контрагентке жазған хатында шартты 
бұзудан бөлек шарттық қатынастар-
дың жалғасуын білдіретін басқа ком-
мерциялық ұсыныс көрсетілсе, сот 
тіпті контрагенттің бастартуы болса 
да, жолданған шағымды сотқа дейінгі 
міндетті реттеудің тәртібін сақтау деп 
қарастырмайды. Сондай-ақ, шағым 
мәтінінде ондағы талаптарды орындау 
үшін ақылға қонымды мерзім көр-
сетілуі керек.

 А.БИСЕНҒАЛИ,
Хромтау аудандық 
сотының судьясы

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ 

Жоғарғы Сот 2021 жылды «Болжам-
ды сот төрелігі жылы» деп жариялады. 
Сот жүйесін цифрландыруға серпіліс 
беретін, жасанды интеллект алгоритм-
дерінің жұмысына негізделген, сот жүй-
есіне талдаудың үшінші буынын енгізу 
жоспарлары іс жүзінде жарияланды. 

Жаңа технологияларды енгізу қа-
жеттігі азаматтық, қылмыстық және 
әкімшілік істерді қарау барысында сот 
арқылы кең көлемді түрлі ақпарат ай-
налымымен байланысты болып отыр. 
Күн сайын мыңдаған сот актілері шыға-
рылады. Қаралған әрбір істің мән-жайы, 
олардың қатысушылары, себеп-салдары 
және басқа да жағдайлары туралы көп-
теген ақпарат жиналады.

Істің нәтижесін оны қарауға дейін 
болжау мақсатында машиналық оқыту-
дың IT сервисін, жасанды интеллектіні 
енгізу, жиналған ақпараттың массиві-
нен (сот актілерінің банкінен) жүйелік 
заңнамалықты анықтауға және та-
былған фактілерге түсіндіру жүргізуге 
мүмкіндік береді.

Болжамды сот төрелігінің мәнін 
терең түсіну үшін оның жақын арада 
енгізілуін айқындап, қазіргі уақытта 
қолданылып жатқан, жинақталған 
ақпаратты талдаудың әдістеріне жеке 
тоқталуды талап етеді. Осылайша 
Жоғарғы Соттың ахуалдық орталығы 
электронды статистикалық деректерді 
жинақтап, салыстырмалы талдау жүр-
гізіп келеді. Орталық сот төрелігін іске 
асыру жағдайы туралы түрлі есептерді 
құрастыруға, жүктеменің артуы немесе 
кемуін, келіп түскен, қаралған істердің 
динамикасын көруге мүмкіндік береді. 

Тіл – мемлекеттің тұғырлы тірегі, халықтың рухани 
байлығы, өткені мен болашағының айқын көрінісі. Ана 
тілінің қадір-қасиетін біле білген халқымыз оны ұлттың 
рухына, қазына байлығына балайды. Себебі, тіл – ха-
лықтың жаны, сәні, тұтастай кескін-келбеті, ұлттық 
болмысы. Адамды мұратқа жеткізетін – ана тілі мен ата 
дәстүрі. Біздің осындай халықтық қасиетті мұрамыз, ана 
тіліміз – қазақ тілі.

Тіл – тәуелсіздіктің қуатты тірегі, бірлік пен ынты-
мақтың жығылмас туы. Қазақ елі тәуелсіз мемлекет болып 
орнағалы ширек ғасырға таяу уақыт болды. Мемлекеттік 
тілі –  қазақ тілі деп жарияланды. Тәуелсіз Қазақстан-
ның болашағы – біз, яғни, қазақ жастары. Демек, біздің 
міндетіміз – қазақ тілінің мәртебесін асыру болмақ. 
Мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту мен тілге 
деген құрметті арттыру мақсатында көптеген мемлекет-
тік бағдарламалар мен іс-шаралар ұйымдастырылуда. 
Нәтижелері де аз емес. Алайда жастар арасында, кейбір 
мекемелерде қазақ тілінің жайы ақсап тұрғаны жасырын 
емес. Расында, қазақ халқының басында талай қиын кез-

дер, қайғылы күндердің болғаны тарихтан белгілі. Еліміз 
жетпіс жылдай Кеңес Одағының қарамағында болды. Ана 
тілге, салт-дәстүрге, ұлттық құндылықтарға деген құрмет 
нәсихаттары өз деңгейінде жүзеге асырылмады. Дегенмен, 
«Сабақты ине сәтімен» деген. Еліміз сан ғасыр аңсаған 
тәуелсіздікке қол жеткізді. 

Әр адамның азаматтық қасиеті – өз халқын, өзінің атаме-
кенін қалай сүюімен, өз ана тілін қалай білуімен өлшенбек. 
Әркімнің тілге деген құрметін өз анасына, өз ұлтына, өз Ота-
нына деген құрметінен білуге болады. Өз ана тілін ұмытқан 
адам – өз халқының өткенінен де, болашағынан да қол үзеді. 
«Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте», – дейді Қадыр 
ақын. Қазіргі қоғам басқа тілді үйренуге еш шек қоймайды. 
Дегенмен, қазақ тілін мемлекеттік тіл дәрежесіне көтеруге әр 
қазақтың үлесі болса екен деймін.

Ж.ИЛЬЯСОВА,
Батыс Қазақстан облысының қылмыстық  

істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық 
сотының бас маманы-сот отырысының хатшысы 

ҮЛГІ

ҚАЗАҚТЫҢ ҚАСИЕТТІ МҰРАСЫ
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МҰРАГЕРЛІК

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

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

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

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

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

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

қиылысы, 208 кеңсе. 

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

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

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, 

факс: 

8 (747) 428-26-10 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

zanreklama.kz

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

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

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

8(702)839-90-86.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЖАРНАМА
ТАРАТУ
6. ЖШС  «Тазалық-АН» ұйымы,  БИН  130840018453 (Қазақстан, 

Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы ауылдық округі, Қарғалы ауылы, 
Гагарина көшесі, үй 1) өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Үлгілі а., Қарасай 
батыр көшесі, 11.Тел. + 7 705 300 57 22, + 7 708 593 10 18.

11. Алматы қаласының нотариусы А.М. Жарасбаева 24.05.2020 ж. 
қайтыс болған, Алматы қаласы, «Нұркент» ықшамауданы, 5/5 үй, 8 пәтер 
мекенжайында тұрған аз.Ивадбекова Айжан Серикбаевнаның артынан 
мұралық іс ашылғанын хабарлайды. Барлық мұрагерлер Алматы қаласы, 
«Нұркент» ықшамауданы, 5/24 үй, 10/1 кеңсе, 2-қабат мекенжайына келулері 
тиіс. Тел.: 87054441678. 

12. 25.06.2021 ж. қайтыс болған Сайбирова Бахытгул Кожахметовнаның 
артынан мұралық іс ашылды. Барлық мұрагерлері мен мүдделі тұлғалар 
Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Шелек ауылы, Малай батыр көшесі, 
нөмірі жоқ мекенжайы бойынша Алматы облысының нотариусы С.А. 
Жумадуллаеваға келулері тиіс. Тел.: 87277624614, 87051019668.

13. 2020 жылдың 12 шілдесінде қайтыс болған Мусаева Джаз Кузбековнаның 
артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері Түркістан қаласы, С.Ерубаев 
көшесі, 199 Л ғимарат мекенжайы бойынша нотариус Айдарбекова Перизат 
Аблашевнаға келулері тиіс. Тел.: 87011721304.

ӘРТҮРЛІ
2. Алматы қаласы мамандандырылған ауданаралық экономикалық 

сотының ұйғарымы бойынша 22.06.2021 ж. «NET-company ONE» ЖШС, БСН 
060840008163, Алматы қ., Лесков көшесі, 3) оңалту процедурасы қолданылды.

5. 02.08.2021 жылы Қызылорда облысының мамандандырылған 
ауданаралық экономикалық сотының судьясы Г.Б.Бекмамбетовпен «Нұрай-
Ақжол РГ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне», БСН 070640006230, 
қатысты оңалту рәсімін қолдану туралы азаматтық іс қозғалғандығы 
хабарланады.

7. «Арктик Групп Интернешнл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 
980540001335, жарғылық капиталдың 100 айлық есептік көрсеткішіне (АЕК) 
дейін азайтылғаны туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 1 ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан, 
Атырау облысы, Атырау қаласы, Студенттер даңғылы, ғимарат 52, пошта 
индексі 060000.

БАНКРОТТЫҚ

3. МЖС жобасына бастамашылық ету туралы хабарлама
«Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ денсаулық сақтау 

саласындағы төмендегі мемлекеттік-жеке меншік серіктестік жобасы туралы 
хабарлайды: 2015 жылғы 31 қазандағы ҚР «Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік 
туралы» заңының 44-бабына сәйкес, мемлекеттік-жеке меншік серіктестік жобасына 
әлеуетті жеке серіктестің бастамашылық етуі туралы хабарлайды. 

«Қарағанды қаласында экстракорпоралды гемокоррекция орталығын ашу» жобасы. 
Жобаны іске асыру кезеңі: 2021–2028 жж. МЖС жобасының алдын ала белгіленген 
мерзімі 7 жылды құрайды. Қызмет түрі: медициналық қызмет. 

Бюджеттен төленетін болжалды төлемдер және (немесе) мемлекеттік қолдау 
шаралары: денсаулық сақтау ұйымдарынан тегін орынжай беру. Өңірдегі тауарларға, 
жұмыстарға және қызметтерге нақты қажеттілігі: жіті бүйрек жетіспеушілігін 
емдеу, терминалды созылмалы бүйрек жетіспеушілігін емдеуді коррекциялау, қан 
тамырлары қолжетімділігін қалыптастыру, гемодиализдің баламалы әдістерін таңдауға 
кеңес беру үшін қуаттылығы 12 кереуеттен кем емес тәулік бойы жұмыс істейтін 
экстракорпоралды гемокоррекция орталығын ашу. Ай сайын Қарағанды облысы 
бойынша 30 науқас ауруханаға жатып емделуге мұқтаж. Жобаның техникалық күрделі 
және (немесе) бірегей болуы: жатпайды. 

Жеке меншік серіктестер МЖС-ке мынадай формалармен қатысады: 2015 жылғы 
31 қазандағы ҚР «Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік туралы» заңының 31-бабына 
сәйкес тікелей келіссөздер жүргізу. Жобаны инвестордың қаржысы есебінен 
жүзеге асыру жоспарлануда. МЖС жоспарланған жобасын іске асыруға мүдделі 
әлеуетті жеке серіктестер баламалы ұсыныстарын бере алады. МЖС жоспарланған 
жобасын іске асыруға мүдделі әлеуетті жеке серіктестер баламалы ұсыныстарын 
хабарламада көрсетілген талаптарға сәйкес бере алады, сондай-ақ жеке серіктестікті 
анықтайтын тікелей келіссөздерге қатысу үшін ҚР ұлттық экономика министрінің 
м.а 2015 жылдың 25 қарашасындағы №725 «Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік 
жобаларын жоспарлау мен жүзеге асырудың кейбір мәселелері туралы» бұйрығының 
130-пунктінде көрсетілген ұсынымды бере алады.

Әлеуетті жеке серіктес төмендегі жалпы біліктілік талаптарына сай болуы тиіс: 1) 
құқықтық қабілеті (заңды тұлғалар үшін) және азаматтық әрекет

қабілеттілігі (жеке кәсіпкерлер үшін) болуы тиіс;
2) төлем қабілеттілігі бар, салық берешегі жоқ; 
3) мемлекеттік-жеке меншік серіктестік келісімшарты бойынша міндеттемелерді 

орындауға қажетті қаржылық және (немесе) материалдық, және (немесе) еңбек 
ресурстары болуы тиіс; 4) банкроттық немесе тарату рәсімдері қолданылмауы, 
баланстық құны тиісті негізгі қаржы құнының он пайызынан аспайтын мүлкіне тыйым 
салынбаған, ҚР заңнамасына сәйкес қаржылық-шаруашылық қызметі тоқтатылмаған 
болуы тиіс; 5) жосықсыз әлеуетті жеке серіктес ретінде тану жөніндегі заңды күшіне 
енген сот шешімі негізінде соңғы үш жылда жасалған мемлекеттік-жеке меншік 
серіктестік келісімшарттары бойынша міндеттерін орындамағаны және (немесе) толық 
орындамағаны үшін жауапқа тартылмаған болуы тиіс. 

«Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ баламалы ұсыныстарды 
осы хабарлама жарияланған күннен бастап 30 күнтізбелік мерзім ішінде қабылдайды. 
Анықтама үшін: «ҚОДБ» ММ, Әлиханов көшесі, 2. Тел.: +7(7212)559784.

8.  Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Меңдіқара ауданы білім 
бөлімінің Балықты бастауыш мектебі» КММ ұйымы, БСН 020240004568, заңды 
мекенжайы: Қостанай облысы, Меңдіқара ауданы, Краснопреснен  ауылдық 
округі, Балықты  ауылы, И. Алтынсарин көшесі, 18 үй, Қазақстан Республикасы 
Азаматтық кодексінің 49, 50-баптарына және Қостанай облысы әкімдігінің 
2021 жылғы 26 шілдедегі № 342 қаулысына сәйкес өзінің таратылғаны туралы 
хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде 
Қостанай облысы, Меңдіқара ауданы, Краснопреснен ауылдық округі, Балықты 
ауылы, Ы. Алтынсарин көшесі, № 18 үй мекенжайы бойынша қабылданады, 
телефон 87479045654

9. Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Меңдіқара ауданы білім 
бөлімінің Никитин бастауыш мектебі» КММ ұйымы, БСН 020240004558.

Заңды мекенжайы: Қостанай облысы, Меңдіқара ауданы, Соснов  ауылдық 
округі, Никитин  ауылы, Центральная көшесі, 20 құрылыс, Қазақстан 
Республикасы Азаматтық кодексінің 49, 50-баптарына және Қостанай 
облысы әкімдігінің 2021 жылғы 26 шілдедегі № 343 қаулысына сәйкес өзінің 
таратылғаны туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай ішінде Қостанай облысы, Меңдіқара ауданы, Соснов  ауылдық 
округі, Никитин  ауылы, Центральная көшесі, 20 құрылыс мекенжайы бойынша 
қабылданады,тел. 87053289135

10. «Жамбыл обылысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы облыстық 
мамандандырылған балаларды оңалту орталығы»  коммуналдық мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорны,  БСН 960240000382, өзінің «Жамбыл обылысы әкімдігінің денсаулық 
сақтау басқармасы Т. Рысқұлов  аудандық орталық ауруханасы»  шаруашылық 
жүргізу құқығындағы  мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнына қайта қосылу жолымен 
ұйымдастырылуы туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 ай ішінде қабылданады: Т.Рысқұлов ауданы, Тлепова №2, тел.: 87028353691

4. Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық 
сотының 08.02.2021 жылғы қаулысымен «Dozor-security» (Дозор-секьюрити) 
ЖШС, БСН 060640010782, банкроттық туралы іс бойынша іс қозғалды.

БАЙҚАУҒА 
ҚАТЫСЫҢЫЗ! 

Әр байқаудың мақсаты, межесі 
бар. Қазіргі шырқалып жүрген па-
триоттық әннің, алдаспан жыр-
дың, көркем шығарманың біразы 
сол байқауларда дүниеге келген. 
Байқау – ой қозғаушы, шабытты 
қамшылаушы. Сондықтан мұндай 
шығармашылық додаларды өт-
кізіп, сынақты түрлендіріп, жан-
дандырып отырудың маңызы зор. 
Биылғы детектив шығармалар 
байқауының да шартына біраз өз-
геріс енгізуіміздің себебі осы. 
Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 
тұс па-тұс келген байқау жүлде-
герлерін бұл жолы қасиетті Түр-
кістанда анықтамақпыз. Соған 
орай түркістандық судьялардың 
еңбегін шығармаларға өзек етсек, 
деректі детективті дамытуға қа-
дам жасасақ дегенбіз. Байқаудың 
өн бойына қан жүгіртсек әрі осы 
өңірдің шытырман шығарма ше-
берлерін ынталандырсақ деген де 
ойымыз болды. 
Мұндай қадамға баруымыздың 
тағы бір себебі: 
Біріншіден, кейбір үміткерлер 
бұрын жазған дүние лерін қайта-
лап жібереді. Тіпті биыл жүлде 
алмаған шығармасын келесі жылы 
бәйгеге қосқандар да болды. 
Екіншіден, қырық жыл бұрын 
жаз ған кітабынан үзінді ұсынған-
дарды да көрдік. 
Үшіншіден, біреудің шығармасын 
сәл өзгертіп жолдағандар да бар.
Ал мына шарт – байқауға жаңа 
туындылар жаздыруға таптыр-
мас мүмкіндік. Әрі ол үшін арнайы 
жүлде де қарастырылған. Сон-
дықтан, қаламдарыңызды сай-
лап, шабыттарыңызды шақыра 
беріңіздер!
Ескерте кетейік, БҰЛ БАСҚА 
ТАҚЫРЫПТАҒЫ ШЫҒАРМА-
ЛАР БАЙ ҚАУҒА ҚАБЫЛДАН-
БАЙДЫ ДЕГЕН СӨЗ ЕМЕС!!!
Біздің байқау үшін жазылған, 
ең мықты, ең шебер, ең көркем 
шығарма иесі – ЖҮЛДЕГЕР бола-
ды!
Шығармаларыңызды «Байқауға!» 
деген белгімен zangazet@mail.ru по-
штасына жолдаңыздар.

басты анаға қол ұшын берген Нартай 
ініме алғысым шексіз» деп өзінің жүрек 
жарды алғысын білдіріпті.

Жомарт  полицеймен телефон 
арқылы сөйлесіп, оқиғаның қалай 
болғанын білдік. 

– Әрине, қиындыққа тап болған 
әрбір адамға қолымнан келгенше көмек 
беруге дайынмын. Бұл әрбір адамның 
басты міндеті. Жылап отырған ананың 
мұқтажына бей-жай қарай алмадым. 
Себебі, ата-анам бала кезімізден «көмек 
сұраған адамнан теріс айналма, керісін-

ше қолыңдағы барыңды берсең де қол 
ұшын бер» деп айтып отыратын. Бұл 
менің жомарттығым емес, ата-анамның 
бірген тәрбиесі», – деді ол.

Қазір пробация қызметінде еңбек 
етіп жүрген Нартай Сабаев өз ісінің 
білгірі.

– Пробация қызметінің құрылғаны-
на көп уақыт өте қойған жоқ. Бұл – тура 
жолдан адасып, жазалы болған азамат-
тарға деген ізгілікке толы қамқорлық. 
Пробациялық бақылау – істі болған-
дарды темір торға қамау мақсатында 
емес, керісінше оларды тәрбиелеу үшін 
қолданылатын қызмет. Олар түзеліп, 
қоғамның бір бөлшегіне айналады 
деген берік сенім бар, – деді Нартай 
Сейткемілұлы.

Нартайдың пробация қызметінде 
тұрған сотталғандардың қоғамнан өз 
орнын табу үшін жасаған еңбегі де зор 
екен. Осы кезге дейін біршама тіркеуде 
тұрған азамат өзінің кәсібін ашып, от-
басын асырап келеді. Енді, бірі тұрақты 
жұмысқа орналасып, адал еңбегімен 
нан тауып жүр. Нартайдың жасаған 
игі ісін Мақтаарал ауданының тұрғын-
дары аңыз етіп айтып отырады. Оның 
қарапайымдылығы мен мейірімділігін 
мақтааралдықтар балаларына үлгі етеді. 

Раушан НАРБЕК

ҮЛГІ

АЛҒЫС АЛҒАН АРЫМАС
Түркістан облысы Мақтаарал ауда-

нының пробация қызметінің бастығы 
Нартай Сабаев қиын жағдайда қалған 
жалғыз басты ананың жоғалған құжат-
тарын қайта қалпына келтіруге көмек-
тесті. Бұған қоса, шарасыз жанның 
атаулы әлеуметтік көмекке өткізетін 
құжаттарын қайта рәсімдеу ақысын 
төлеп, алғысқа бөленді.  

Түркістан облысы Мақтаарал ау-
даны, Мырзакент ауылының тұрғыны 
Гүлден аудандық пробация қызметінің 
бастығы Нартай Сабаевқа әлеуметтік 
желі арқылы алғыс хат жолдады. Ол 
өзінің хатында былай деп жазған: 
«Тағдырдың басыма салғанын көріп 
келемін. Күйеуіммен сөзіміз жараспай 
ажырасуға арыз тастауға барған едім. 
Бірақ, баламның және өзімнің құжат-
тарымды жоғалтып алып, соның сал-
дарынан ажырасуға өтініш бере алмай 
келемін. Сондай-ақ, жылдың басынан 
бері атаулы әлеуметтік көмектен де 
қағылдым. Халыққа қызмет көрсету 
орталығына барған кезімде, «Құжатта-
рыңызды қайта қалпына келтіру үшін 
мемлекеттік төлемді төлеп келуіңіз 
керек. Төлем жасалмаған жағдайда құ-

жаттарыңызды қайта қалпына келтіре 
алмайсыз» деп шығарып салды. Ал, 
ол құжаттарды қайта қалпына келтіру 
үшін мемлекеттік төлемді төлейтін 
қаражатым болмады. Күйеуімнен кет-
кеннен кейін тұрып жатқан үйден де 
қуылдық. Үш баламен барар жерім, 
басар тауым болмай нағашы ағамның 
үйін паналадым. Өзім денсаулығыма 
байланысты жұмысқа шыға алмадым. 
Құжаттарымды қалпына келтіре алмай 
жылап-еңіреп Мақтаарал аудандық ішкі 
істер органдарының алдында жылап 
отырғанымда қасыма біреу келіп «Апай 
неге жылап отырсыз?» деп сұрады. 
Қарасам полиция формасын киген жас 
жігіт. Өксігімді баса алмай, басымдағы 
қиындығымды баяндап бердім. «Менің 
есімім Нартай, апай уайымдамаңыз. Құ-
жаттарыңызды қайта қалпына келтіруге 
көмектесемін» деді. Міне, Нартай 
інімнің арқасында бір жылдан бері жа-
сай алмай жүрген құжаттармды жаса-
дым. Пробация қызметінің қызметкер-
лерімен бірлесіп азық-түлік те әкеліп 
берді. Алла разы болсын. Қазағымның 
осындай нар тұлғалы азаматтары көп 
болсын. Қиналғанда жылаған жалғыз 

ЦИФРЛЫ ҚАЗАҚСТАН

ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҒЫ МОЛ
Заманауи технологияның мүмкін-

шілігі күн санап артып келеді. Бола-
шақтың айқын бағдары компьютерлік 
жүйені игеріп, кез келген адам жұмыс 
жасауға қабілетті болуында жатыр. Кез 
келген уақытта электронды қызмет-
тің артықшылығын тиімді пайдалану 
тетігін жекелеген азаматқа меңгерту 
басты талап болып табылады. Қазіргі 
кезде сот жүйесін халыққа қолжетімді, 
ашық ету мақсатында сала жұмысына 
заманауи ақпараттық технологиялар-
дың енгізілгені белгілі. Сот жүйесіне 
заманауи технологиялардың енгізілуі 
мен қолданылуы сот ісін жүргізуді 
жеңілдету, сот жүйесі қызметкерлерінің 
азаматтармен тікелей байланысын азай-

ту жолымен сыбайлас жемқорлықтың 
орын алу ықтималдығын төмендетуге 
ықпал етеді және еліміздің тұрғындары 
үшін сот жүйесінің ашық әрі қолжетімді 
болуына барынша мүмкіндік жасайды. 
Қарапайым ғана мысал ретінде SMS 
хабарламаны алайық, осы уақытқа 
дейін тараптарға хабарламалар по-
шта арқылы жөнелтіліп отырған. Бұл 
біріншіден уақытты, екіншіден көп 
қаражатты талап етеді. Ал енді бүгінгі 
күні хабарламаны SMS арқылы бірден 
азаматтарға жіберіп, сотқа шақырту 
процесі әлдеқайда жеңілдеді. Сонымен 
қатар, бәрімізге белгілі «Сот кабинеті» 
ақпараттық сервисі оның көмегімен 
азамат, оның өкілі немесе адвокаты 

өзіне ыңғайлы кез келген уақытта үйден 
немесе кеңседен шықпай-ақ, интернет 
желісі арқылы өтініш, шағымды элек-
тронды түрде жіберіп қана қоймай, 
онлайн режимінде мемлекеттік бажды 
төлеу, сот құжатын қарау, сондай-ақ 
iстiң мәртебесi мен сот актiсiн басып 
шығарумен қатар процестік мерзім-
дерді бақылау сынды қызметтерді 
атқарады. Бұл ақпараттық сервистің бір 
артықшылығы – ол қағаз құжат айна-
лымын, әуре-сарсаңды, уақыт және ма-
териалдық жағынан шығындарды бол-
дырмайды. Сот саласындағы жүргізіліп 
жатқан тың реформалар мен жаңашыл-
дықтар құқықтық саясаттың басты 
қағидаттарын басшылыққа алып, мем-

лекет пен қоғам институттарын одан 
әрі демократияландыруға бағытталған. 
Еліміздің тәуелсіздігі жылдары ішінде 
демократиялық және құқықтық мемле-
кеттің сұранысына сай жасақталған сот 
жүйесі қалыптасып, тұтастай алғанда 
толық қанды жұмыс атқарып келеді. 
Компьютердің шын мәнінде тиімділігі 
жұмыс жүктемесін азайтуға мүмкіндік 
береді. Алдағы уақытта әрбір азамат 
үйде отырып, түрлі қызметті орындап, 
керегіне қол жеткізе алады.

Нұрдәулет ӘЛІБЕКОВ, 
Жамбыл облысының қылмыстық 

істер жөніндегі мамандандырылған  
ауданаралық сотының  

 жетекші маманы    
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ШЫТЫРМАН
БАЙҚАУҒА!

ТӨРТ ҚЫЗДЫҢ ТРАГЕДИЯСЫ

мен басқа жерде де кездесе алады ғой. 
Мынаған қарайық, төрде жатқан қыз-
дың аты Бейбіткүл дедіңіз бе? 11-класта 
оқитын қыз. Соның тырнағының асты 
толған адамның терісі мен қаны. Өзіне 
келген адамды тырнап тастаған. Майра-
ның күйеуінің онда несі бар?

– Ол екі адам болып келген болар? 
Мүмкін сол шығар жас қызға секір-
ген? – деп, болжам ұсынды Сәбит Қар-
мысұлы. – Қысқасы, күдіктінің бәрінен 
түсінік алайық.

– Мен де осыны айтпақ едім. Әсіре-
се, беті тырналғандарды, – деді Бақыт-
хан Төлегенұлы.

Пәтер иесі келіншек жылаудан тый-
ылса да, бұлаудай екі көзі қызарып, 
танауын ауық-ауық тартып қояды.

– Айналайын, заттарың түгел ме? 

Тергеуші ,  полиция майоры 
Бақытхан Бәйменов қылмыс 

болған жерге жеткенде, Қызылорда 
облыстық ішкі істер басқармасының 
бастығы, полиция полковнигі Тастемір 
Рахимов та келіп үлгерген екен. Оның 
тергеу ісі жөніндегі орынбасары, поли-
ция полковнигі Бақыт Көпенова, жедел 
істер жөніндегі орынбасары Сабыр 
Мұқтаров, криминалды полиция қыз-
метінің бас тығы Серікбол Тұңғышбаев, 
облыстық басқармаға қарасты қылмыс-
ты іздестіру бөлімінің бастығы Алмас 
Ибраев, қалалық ішкі істер бөлімінің 
бастығы Мақсұт Нәлібаев, сот-медици-
налық сараптама бюросының бастығы 
Қамбар Сексенов те осында.

Бесінші қабаттағы үш бөлмелі пә-
тердің дәлізге жалғасқан қонақ бөл-
месінде төрт қыз жайрап жатыр. Оң қол 
жақ бетте етпетінен түскен қыз пышақ 
жарақатынан өлген. Жасы шамамен 
25-30 арасы. Сол жақта ондардағы кіш-
кентай қыз, оймақтай аузын аңқайтып 
ашқан қалпы жан тапсырыпты. Одан 
әрі бойжетіп қалған тағы біреуі шашы 
қобырап шалқалай құлаған. Төрде бүк 
түскен қыздың бет-аузы күлтілдеген 
ісік. Құқық қорғау қызметкерлері куә 
болған сурет осы.

Өксігін баса алмай отырған пәтер 
иесі жас келіншекті Бақыт Қайыр-
кешқызы жұбатып, мән-жайды сұрады. 
Оның үзіп-үзіп айтқанынан түсінгені 
мынау. Есімі – Жанат. Ажырасқан. 
Түнде, желтоқсанның 30-ында үйде 
болмапты. Жаңа жыл кешіне кеткен. 
Сол жақта жақын бір досының үйінде 
түнеп қалады. Соны алдын ала біліп, 
ағасының қызы, 11-сыныпта оқитын 
Бейбіткүлді үйге келіп қонуға шақыр-
ған. Ал Бейбіткүл жиен сіңілісі Толға-
найды ертіп алыпты. Ол он екі жаста. 
Ал пышаққа түсіп, етпетінен жығылған 
Майра үлкен апасының қызы. Қасын-
дағысы оның қызметтес құрбысы, аты 
Алмагүл. Майра күйеуден қайтқан, қа-
ланың шеткері жағында ата-анасымен 
бірге тұрады. Кейде жұмыстан кеш қай-
тқанда осында қонып кететіні бар. Жа-
нат үйге таңертең сағат жетілерден өте 
келіп, есікті өз кілтімен ашқан. Жатын 
бөлмеге өтпек боп, залға бас сұққанда 
қанға бөккен қыздардың үстінен түседі. 
Зәресі ұшып тұра қашады. Көршілері 
болған істі полицияға хабарлайды.

– Бізге бұл да сын болғалы тұр, – 
деді Бақыт Қайыркешқызы аса маңызды 
істер бойынша аға тергеуші Бақытхан 
Төлегенұлына қарап. – Ал не дейсің, 
болжамың қалай?

– Жаңа сарапшы Қамбар Сексенов 
құлып өз кілтімен ашылған деді. Демек, 
келген адам бұларды таниды. Бұл – бір. 
Екіншіден, қылмыскер жас жігіт болар 
деп ойлаймын. Өйткені ол анау шалқа-
сынан жатқан жас қызға барған. Сірә, 
мас болар. Мас болмаса үш қызды аттап 
бара ма? Бірақ оның қолында пышақ 
неге жүр? Осы жері түсініксіздеу.

– Егер қыз көнбесе, пышақ көрсетіп 
қорқытпақ болған шығар, – деді тергеу 
бөлімінің бастығы Сәбит Қармысұлы.

– Ол да мүмкін, – деп ойланып қал-
ды Бақытхан. – Сөйтсе сөйткен шығар. 
Тамағының астын қараңыз. Мойын 
терісін пышақ сыдырып кете беріпті. 
Яғни... яғни сіз айтқандай, пышақты 
алқымына тақаған... Сонда қыз басын 
дамылсыз шайқай берген. Ал мына кіш-
кентай қыз қылмыскерді таниды. Сон-
дықтан айтып қоймасын деп, бұны да 
өлтірген. Жаңа криминалист-сарапшы 
жастықпен тұншықтырған тәрізді деді 
ғой. Бұл жерге бөтен емес, танитындар 
келген деген ойымды бұл да қуаттайды. 
Қылмыскер бір адам ба, әлде екі адам 
ба? Сол жағын болжай алмай тұрғаным.

– Майра ажырасқан келіншек екен. 
Соның күйеуі шығар келген? Ол да 
бұлардың танысы ғой, – деп, Бақыт 
Қайыркешқызы тағы бір болжамның 
ұштығын шығарды.

– Егер ол болса... Бірақ ол Майра-

Қарашы, жоғалған не бар екен? – деді 
Бақыт Қайыркешқызы пәтер иесіне.

– Шифонерде ақшам бар еді, қазір 
көрейін. – Зал арқылы баратын кіш-
кене бөлмеге кіріп кетті де, кідірмей 
кері шықты. – Бар екен ақша. Күздік 
пәлтемнің қалтасында еді... Киімдеріме 
тимеген.

– Қыздардың бірінің мойнында 
алтын алқа көрдім, тағы біреуі алтын 
сақинасымен жатыр. Содан-ақ белгілі, 
тонауға келмеген, – деп қосты Бақытхан 
тергеуші басын шайқап.

– Ештеңеге тимеуі қалай? Пышағың-
ды түгендеші, – деді Бақыт Қайыр-
кешқызы.

Пәтер иесі келіншек ас үйге барып 
келді де:

– Иә, жоқ екен, кәдімгі ағаш сапты, 
күнде пайдаланып жүрген, – деді. Ван-
нада ілулі тұрған үлкен сүлгі мен Бейбіт-
күлдің қара қолбағы да қолды болыпты.

– Мынаны қараңыздар, – деді Бақыт-
хан Төлегенұлы ас бөлмені оң жағынан 
бастап солға қарай мұқият шолып тұрып. 
– Газ плитаның құлақтарын ашып кетіпті. 
Әдейі ашқан. Жарықты жағып қалған-
да гүрс ете қалсын деген ғой. Құдай 
сақтағанда құбырда газ болмады.

Осы кез кухнядағы тоңазытқыш гүр 
етіп, іске қосылды. Жарық жанғаны 
сол екен, Бақыт Қайыркешқызының 
көзіне ағаш еденнің жарығынан жылт 
еткен сәуле байқалғаны. «Жаңа жыл-
дық жылтырақ шығар» деп ойласа да, 
назарын тарта берген соң, еңкейіп, 
шанышқының ұшымен іліп алса, жоқ, 
жаңа жылдық жылтырақ емес, алқа. 
Жіңішке алтын алқа. Соның бір үзігі.

– Мәссаған, қыздар мына жерде де 
алысқан сияқты ғой.

Бақыт Қайыркешқызы шанышқы 
ұшына ілінген алтын алқаны жағалай 
көрсетіп шықты.

***

Іске қатысты топ күн сайын кеш-
кілік мәжіліске жиналады. Кім 

не тындырды, қандай сыбыс бар, бәрі 
талқыланады. Соған байланысты бол-
жамдар туындайды. Бүгінгі мәжіліске 
Тастемір Сауранбайұлы да келген.

– Ал кімде не бар? – деді ол сұрақты 
төтесінен қойып. –Төртінші күнге 
айналып барады ғой. Сөйлеңіз Сабыр 
Сыдықұлы.

– Мен айтсам –  деп ГОВД бастығы 
Мақсұт Ыбырайханұлының орынба-
сары, капитан Ибадолла Тоқтамысов 
күдікті адам туралы естіген ақпара-
тын  айтты. Ол сыбысты оларға бір 
агенті айтып, саудаласқан ғой. Сосын 
өз құлағыммен естиін деп, ол агентті 
алдырып мен өзім сөйлестім, – деді 
бірінші орынбасар Сабыр Сыдықұлы 
өзінің мінезіне тән байыппен асықпай 
сөйлеп. – Агент айтқан күдіктінің аты-
жөні Талғат Мүсірепханұлы. Жасы 
жиырма екіде. Ол сол күні кешке әлгі 
үйдің маңында мас боп жүріпті. Оның 

алдында Мэлс, Бақытжан, Уәлихан де-
ген балалармен бірге арақ ішкен. Олар 
бізге белгілі балалар.

– Бүгін кешкілік сол үйдің тұрғында-
рын араладым, – деп, сөз бастады Бақыт 
Қайыркешқызы. – Менің де білгенім сол 
Талғат Мүсірепханұлы деген бала. Екінші 
қабатта тұратын Лариса деген орыс әйел 
оны сол күні кешкілік сағат сегіздерде 
көріпті. Мас дейді. Айқайлап подъездге 
кірді дейді. Бір пәтердің есігін тепкіле-
генін естідім дейді. Қай пәтерге барғанын 
айта алмады. Ал түнде шыңғыр ған дауы-
стан шошып ояныпты. Қыздың дауысы 
дейді. Қайтып естілмеген. Түсім шығар 
деп ойладым дейді. Екіншісі Нина деген 
әйел. Бірінші қабатта тұрады. Ол да мас 
боп жүрген Талғат дейді. Мен де сол ба-
ладан күдіктенем. Бірақ жалғыз өзі төрт 
қызға қалай әлі келеді?

– Ал сенде не бар, – деп, Тастемір 
Сауранбайұлы тергеуші Бақытхан Тө-
легенұлына бұрылды.

– Сол маңда тұратын жігіттерден 
түсінік алдық. Көршілерден тағы кім 
бар келмеген деп сұрағанымда олардың 
атағаны екі фамилия. Біреуі Алмасов, 
екіншісі әлгі... Мүсірепханұлы. Алмасо-
втан бүгін жауап алдым. Ол желтоқсан-
ның жиырма сегізінде Шиеліге кетіп, 
содан бүгін келіпті. Таза сияқты. Ал 
анау... жоқ. Мамасына қоңырау шалсам, 
мамасы «Шаңхайдағы атасының үйіне 
кетті» дейді. Ол үйге опер жіберсем, 
атасы айтыпты «жаңа ғана шешесіне 
кетті» деп. Бірақ өз үйіне бармаған. 
Анасымен сөйлестім. «Қазір қайда өзі» 
десем, «білмеймін, үйге келмеді» деді. 
Үйінен шыққанда үстінде көк спорттық 
шалбар мен күртесі болыпты. Бірақ 
мамасының айтуынша, ертеңіне оны 
киіп келмеген. «Төбелестім, жыртылып 
қалды, сосын шешіп тастадым» депті. 
Оперлерге, учаскелік инспекторларға 
тапсырма берілді, көк шалбар мен күр-
тені іздеп табуға.

– Олай болса, оған қазірден бастап 
іздеу салынсын, – деді Тастемір Сау-
ранбайұлы.

***

...Арада аттай екі апта уақыт 
өтті. Қалалық ішкі істер 

бөлімі патрулдік тексерісті сонда да 
саябырсытқан емес. Қылмыскер не 
де болса, қала ішінде. Тығылып жа-
тыр. Бір күні болмаса, бір күні құлағы 
қылтиятыны анық. Полиция біткеннің 
арманы соны ұстау. Сержанттар Рү-
стемов пен Савинков те солай. Қаңтар-
дың 13-інен 14-іне қараған түні олар 
Панфилов көшесін бойлап, жүргінші 
жұртқа назар салып келе жатты. Жа-
палақтап қар жауып тұрған. Сол сәт 
алдынан шыға келген бозбала бұларды 
көре сала, бір жағына тайқып, жылы-
стап ала жөнелсін. Сержанттар оның 
бұл қылығынан күдіктеніп, соңына 
түсті. Анау жалтақ-жалтақ артына 
қарап қойып, жүрісін жылдамдатып, 
дедектеп барады. Сірә, ұсақ карман-

шиктердің бірі болар. Әлде құлақшын 
алып қашатындардың сорты ма? Үйді 
айнала бере тұра жүгірді. Екі сержант 
екі жақтап қуып берген. Қойсын ба? 
Бұрышқа қамалап ұстап, жарыққа алып 
келді. Сөйтсе, құрықтағандары – Талғат 
Мүсірепханұлы. Жер-көктен табылмай 
іздеуде жүрген адам.

***

Бақыт Қайыркешқызы, Сәбит 
Қармысұлы мен Болатхан Тө-

легенұлы, үшеулеп күдікті жігітті сол 
түні-ақ ортаға алған.

– Ал айта ғой, қанша іздедік. Үйің-
нен безіп қайда жүрсің?

– Біреуге ақша қарыз едім, содан 
қашып жүрдім. Ол аямайды мені.

– Декабрьдің 30-ы күнін еске түсірші.
– Мен... мен о күні мас боп қаппын. 

Білмеймін.
– Есіңді жиғанда қай жерде жатыр 

екенсің? Подвалда ма?
– Иә, иә. Жо-жоқ.
– Асықпа. Есіңе түсір. Қорықпа. 

Айта бер. Есіңді үйде жидың ба?
– Иә, иә.
– Үстіңдегі киімдерді есіңді жиған 

соң үйден алып кидің ғой.
– Иә, иә. Жо-жоқ.
– Сенің үстіңде көк спорт шалбары 

мен күртесі болды. Қайда ол киімің?
Мүсірепханұлы біршама уақыт тіл-

сіз қалды.
– Білмеймін, – деді сонан соң. Да-

уысы жердің астынан естілгендей құ-
мығып шықты. – Есімде жоқ.

– Майраны, Бейбіткүлді, Толғанай-
ды танисың ғой.

– Танимын. Досымның туыстары.
– Сол қыздарды біреу өлтіріп кетіпті. 

Естіген шығарсың?
Күдікті жігіт қалшылдап кетті.
– Неге қалшылдайсың?
– Аяп кеттім.
– Сол үйге түнде сен барыпсың.
– Барғам жоқ.
– Бармасаң неге тығыласың?
– Айттым ғой, біреуге қарызбын деп.
Мүсірепханұлымен алғашқы түнгі 

сұрақ-жауап осылай өрбіген. Келесі 
күні күндіз жауапқа тағы да әкелінді. 
Өңінде қан-сөл жоқ, құп-қу болып бо-
зарып отыр. Жақ жүні үрпиіп кеткен.

– Майраға еріп келген қызды тани-
сың ғой?

– Алмагүл ма? Танимын.
– Бейбіткүл сүйкімді қыз. Жігіттер 

қызықса қызығатындай ғой. Иә, оны 
сосын... Қайда іштіңдер?

Сол күні кімдермен қанша ішкенін 
біртіндеп есіне түсірді. Наша да шек-
кен. Екі мәрте. Тергеуші есептей келе:

Жеті жүз грамм ішіпсің. Мысалы 
мен үш жүз грамм ішсем әжептәуір боп 
қалам. Сен қайта... маладес, – деді тер-
геуші Бақытхан басын шайқап. – Бөлме-
де бірінші кім жатты? Алмагүл ма, әлде 
Майра ма? Ұйықтағанда.

– Бірінші Майра...

Мүсірепханұлы осыны айтып, тілін 
тістей алды.

– Талғатжан, айналайын, жас кезде 
адамның бәрі қателеседі. Біз бәріміз де 
қателестік. Сен де жассың, қателессең 
қателескен шығарсың. Біз саған көмек-
тескіміз келеді. Оперлерге сол үшін 
бермей отырмыз. Оперлер сенімен біз 
сияқты сөйлеспейді. Олар сені сайра-
тады. Біреуге қарыз ем, содан қашып 
жүрмін дегенді қой. Ол бос әңгіме. Кімге 
қарызсың деп сұрасам да айта алмайсың. 
Уақытты созбай өзің мойындасаң, жазаң 
жеңілдеу болады. Сенің оларға қастығың 
болған жоқ қой. Мастықпен білмей қал-
дың ғой, – деді Бақыт Қайыркешқызы.

Мүсірепханұлы басы салбырап, 
бірауық үнсіз қалды да, кенет солқыл-
дап жылап жіберді.

– Мен қателестім... мен мастықпен 
есімді білмей қаппын... – деп еңіреді.

***

Сараптама қорытындысы қолына 
тиісімен Алматы-Ақтөбе пой-

ызына шығып кеткен. Тәулік бойы ва-
гонда тербетіліп, Қызылордаға түскені 
жаңа. Басқарма ғимаратына келсе, 
Бақыт Қайыркешқызы жұмыста екен, 
ол бұның сәлемін алар-алмастан:

– Экспертиза не болды? – деді. Ал-
матыдағы сараптамаға кеткен Бақыт-
ханның оралуын асыға күткені жүзінен 
аңғарылып тұр. Бұл жауап берудің 
орнына сараптама қорытындысы жа-
зылған қағазды қолына ұстата қойсын. 
Қағазға асығыс көз жүгірткен Бақыт 
Қайыркешқызының жанары жалт етіп, 
күліп жіберді.

– Тамаша!
– Осымен-ақ істі бітіре салуға бола-

тын сияқты.
Деуін десе де, сол айтқанына өзі 

ұялыс тапқан. Өлім жазасына кесілуге 
тиісті айыпкерге бұл айғақтың тым аз-
дық ететінін білмейді емес. Біледі ғой. 
Бақыт Қайыркешқызы оның бұл сөзіне 
мән бермей:

– Бізде әлі алтын алқа бар ғой. Соны 
анықтайық, – деді.

Бақытхан Төлегенұлы үйге қайтып 
келе жатып, үзілген алтын алқа туралы 
ойға кетсін. «Қыздардың алқасы емес. 
Ата-аналары, туған туысқандары солай 
деп отыр. Пәтер иесі келіншекте де бол-
маған. Демек Мүсірепханұлының алқа-
сы. Басқа не? Бірақ оның алқасы екенін 
қалай дәлелдейсің? Үйден алқа табылға-
нын ол әлі білмейді. Білмей тұра тұрғаны 
дұрыс. Менікі емес дейтіні сөзсіз. Оған 
оңтайлы ілік табу керек». Бейбіткүлдің 
тырнағы астынан алынған қырындыға 
Мүсірепханұлының бет терісі мен қаны 
сәйкес келді. Алматыдан көңілді қайту 
себебі сол. Ал мына бір алқа...

(Жалғасы бар)

Әмірбек ШАЙМАҒАМБЕТОВ, 
полиция полковнигі 
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