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ЕҢБЕК ЛАЙЫҚТЫ 
БАҒАЛАНУЫ ТИІС

КИБЕРҚАУІПСІЗДІК 
ЖАҺАНДЫҚ МӘСЕЛЕГЕ 

АЙНАЛДЫ

Өкінішке орай  қарапайым еңбек адамдары-
ның арасынан мемлекеттік марапатқа ие боп 
жатқандарды сирек еститін болдық. Есесіне 
шенді-шекпенді мекеме, ұйым басшылары мен 
олардың айналасында жүрген ат төбеліндей аз ғана 
адам жыл құрғатпай марапатқа ие болып жатқанын 

жиі естіп, көріп жатамыз.  Тіпті кейде бірқатар 
медальдар белгілі бір мерекелерде ғана емес, жыл 
бойы үздіксіз таратылып жатады. Сол себепті әлеу-
меттік желіде «Қазақстан өнім өндіруде өзгелерден 
артта қалып қойғанмен, орден-медаль шығарып, 
таратуды өндірістік жолға қойып алды» деген сын (Соңы 3-бетте)

ХАЛҚЫМЫЗДА ЕҢБЕКТІҢ ЕЛЕУСІЗ ҚАЛМАЙТЫНЫН АҢҒАРТАТЫН  «ЕРДІҢ 
АТЫН ЕҢБЕК ШЫҒАРАР», «ЕҢБЕК ЕРЛІККЕ ЖЕТКІЗЕР, ЕРЛІК ЕЛДІККЕ ЖЕТКІ-

ЗЕР», «ЕҢБЕК ЕТ ТЕ, МІНДЕТ ЕТ», «ЕЛ ҮМІТІН ЕР АҚТАР, ЕР АТАҒЫН ЕЛ САҚТАР» 
ДЕГЕН СИЯҚТЫ НАҚЫЛ СӨЗДЕР ӨТЕ КӨП. МҰҒАЛІМ, ДӘРІГЕР, ЖАЗУШЫ, 
АҚЫН, ШАХТЕР, МЕТАЛЛУРГ, ЖҮРГІЗУШІ, МАЛШЫ, МҰРАП, БАҒБАН, АД-
ВОКАТ, ЕГІНШІ, КЕНШІ, ҚҰРЫЛЫСШЫ  СИЯҚТЫ ҚАЙ МАМАНДЫҚ ИЕСІМЕН 
СӨЙЛЕССЕҢІЗ ДЕ БӘРІ ЕҢБЕКТІҢ ДЕР КЕЗІНДЕ БАҒАЛАНҒАНЫ ДҰРЫС ДЕП 
САНАЙДЫ. 

«СЕРГЕК» 
СЕРГЕЛДЕҢГЕ САЛДЫ

2-бет

ҮЛГІЛІ ПОЛКОВНИК

4-бет

АНА МАХАББАТЫ

8-бет

ТҮЙТКІЛ

жиі айтылады. Сондықтан Мемлекет басшысы да 
оған көңіл аударып, билік органдарына бір емес 
бірнеше мәрте арнайы тапсырма бергені де әлі 
ұмытыла қойған жоқ. Алайда оның нәтижесі әзірге 
көңіл көншітпеуде. 

Электрондық үкімет сайтындағы ресми мәлімет-
ке қарағанда, Қазақстанда марапаттар әртүрлі ор-
ден-медальдар мен құрметті атақтарды қамтиды. 
Оның 10-ы орден, төртеуі медаль, төртеуі құрметті 
атақтар. Бұдан бөлек ведомстволық 3 медаль мен 
36 марапат белгісі бар. Оның қатары алдағы уақыт-
та да толыға түсетіні күмәнсіз. Мәселен, «Халық 
алғысы» медалі мемлекеттік марапаттардың ресми 
тізімінде әлі жоқ. 

Талғат НҰРБЕК, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
құқықтық жұмыстар бөлімінің бас маманы, заң-
гер: 

– Киберқылмыс 2010 жылдан бастап дами 
түсті десем, қателеспейтін шығармын. Мұны 
екі фактормен түсіндіруге болады: біріншісі – 
смартфондардың дамуы, екіншісі – қашықтан 
банк қызметтерін дамыту. Бір жағынан, бұл 
артықшылық берсе, екінші жағынан, алаяқтарға 

Жүніс КАРИМОВ, IT маманы:
– Бүгінде елімізде бұл мәселе өзекті. Технология қарқын-

ды дамыған сайын кибершабуылдардың саны да артып 
келеді. Жалпы, IT саласын кез келген адам меңгере алады. 
Ал ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бел буған-
дарға білімдерін жетілдіру қажет. Оған екінің бірі бара 
бермейді. 

Кибершабуылға ірі компаниялар ғана емес, мемлекет-
тік органдардың сайты да, тіпті кез келген қарапайым 
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АҚПАРАТТЫҚ  ЖҮЙЕНІ  ҚАЛАЙ  ҚОРҒАЙМЫЗ?

қолданушылар да тап болуы мүмкін екенін ескеруге тиіспіз. Жалпы, шабуылдарды 
жасайтын тұлғалардың көздеген бірнеше мақсаттары болады. Біріншіден, қандай 
да бір жүйені құлатуға болады. Екіншіден, жүйеге еніп, қажет ақпаратты ұрлауға 
мүмкіндік бар. Үшіншіден, хакерлер белгілі бір жүйенің кемшіліктерін, кем жақтарын 
байқап алғаннан кейін, бұл мағлұматты сол жүйенің әкімшілігіне сатады.

Қалай қорғана аламыз дегенге келер болсақ, шабуылға қарсы тұра алатын, анти-
вирус сияқты сервистерді орнатып алу қажет. 

Дүниежүзілік экономикалық форум 
келтірген болжам бойынша, 2022 
жылға қарай әлемде кибершабуыл-

дан келген шығын 8 триллион долларға 
дейін өсуі мүмкін. Демек кибершабуылдар 
саны өскен сайын келер залал көлемі де 
көп болмақ. Мұндай жағдайда Қазақстан 
кибершабуылға қалай төтеп бермек? 
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САЙЛАУ-2021

САЙЛАУШЫЛАРҒА 
АЗАМАТТЫҚ 

БЕЛСЕНДІЛІГІ ҮШІН 
ЗОР АЛҒЫС!

2021 жылғы 10 қаңтарда ҚР 
Парламенті Мәжілісі және жер-
гілікті мәслихат депутаттары-
ның кезекті сайлауы өтті. Еліміз-
дегі саяси науқан ҚР Орталық 
сайлау комиссиясының тікелей 
бақылауымен өтті.  

Орталық сайлау комиссиясының 
баспасөз қызметі сайлау күні Қазақстан 
аумағында сағат 7.00-ден 20.00-ге дейін 
учаскелердің ашылуы және дауыс беру-
дің басталуы туралы күні бойы ақпарат 
беріп отырды, сондай-ақ әрбір екі сағат 
сайын ОСК мүшелері республикалық, 
облыстық маңызы бар қалалардың сай-
лау комиссияларының сайлаушылардың 
дауыс беруге келуі туралы деректерін 
ұсынып отырды. 

Облыстық, республикалық маңызы 
бар қалалардың, сайлау комиссиялары 
ұсынған деректерге сәйкес, 2021 жылғы 
10 қаңтардағы астана уақытымен сағат 
7.00-дегі жағдай бойынша 12 өңірде 8 
141 сайлау учаскесі, сондай-ақ 12 шет 
мемлекеттегі Қазақстан Республикасы-
ның өкілдіктері жанындағы 12 сайлау 
учаскесі дауыс беруге кірісті. Нақты 
мәлімет бойынша, республикада бар-
лығы 10 060 сайлау учаскесі бар. Соның 
ішінде 66 сайлау учаскесі 53 елдегі 
Қазақстан Республикасының шет мем-
лекеттердегі өкілдіктерінде орналасқан. 

(Соңы 2-бетте)

әртүрлі шабуылдар жасауға мүмкіндік беріп отыр. Одан бөлек, бір ғана 
пандемияға және елдің қашықтан жұмысқа көшуіне байланысты еліміз-
де 2020 жылы кибершабуылдардың саны 2,7 есеге жуық өсіпті. 

Елімізде кибершабуылға қарсы арнайы заң қабылданған жоқ. Ком-
пьютерлік қылмыстар ҚР Қылмыстық кодексінің арнайы баптарымен 
сараланады. Дегенмен, соңғы жылдары, Қазақстанда киберқауіпсіздік 
саласын дамытудың негізгі тұжырымдамалық тәсілдері жасалды.

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Технология қарыштап дамыған сайын әлемдегі кибершабуылдардың саны артып келеді. Ал олардан келетін шығын 
мөлшері миллиардтаған қаржыны құрайтынын ескерсек, бүгінгі күні киберқауіпсіздік бүкіл әлем үшін басты мәселе 
болып отыр. Бұл орайда Қазақстанның  «киберқалқаны» қандай? 
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ЕЛІМІЗДІҢ ІРІ МЕГАПОЛИСТЕРІНЕ «СЕРГЕК» 
БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ ОРНАТЫЛҒАЛЫ СЕРГЕЛДЕҢ-
ГЕ ТҮСКЕН ЖҮРГІЗУШІЛЕР ҚАТАРЫ КӨБЕЙГЕН. 

ӘСІРЕСЕ, ЖОЛ ЕРЕЖЕСІН БҰЗҒАНДАР АЙЫППҰЛДЫҢ 
БАҒАСЫНА ШАҒЫМДАНУДА. ОЛАРДЫҢ АЙТУЫНША, 
АДАМ ӨМІРІНЕН «СЕРГЕКТІҢ» АЙЫППҰЛЫ ҚЫМБАТ.

САЙЛАУ-2021

САЙЛАУШЫЛАРҒА 
АЗАМАТТЫҚ 

БЕЛСЕНДІЛІГІ ҮШІН 

ЗОР АЛҒЫС! 

Алматы қалалық полиция депар-
таментінің мәліметінше, «Сергек» 
камералары 2019 жылдың сәуір ай-
ынан бастап орнатылған. Алғашында 
10 «Сергек» аппарат-бағдарламалық 
кешені қолданысқа берілсе, 2020 
жылдың қаңтарынан бастап қалада 
404 «Сергек» камерасы тәртіпті қалт 
жібермей күзетіп тұр. Бір жыл ішінде 
«Сергек» аппарат-бағдарламалық ке-
шені Алматыда 1 миллионнан астам 
жол ережесін бұзу фактісін анықтап, 
камералар арқылы жазылған айыппұл 
көлемі 3,6 миллиард теңгеден асқан. 
Ал бір ай ішінде жүргізушілерге 
салынған айыппұл сомасы 60 млн 
теңгені құраған. 

Алматылық тұрғын Айтбек Нұр-
лыханұлы екі ай ішінде сергекке 150 
мың теңге төлепті. «Сергек» алғаш 
рет қолданысқа берілгенде, әлеумет-
тік желілерде қызу талқыға түсіп еді 

Дауыс берушілердің алдын ала нәтижесі 10 қаңтар күні сағат 22.00-де жариялан-
ды. Деректерге сәйкес, сайлау бюллетеньдерін тізімдерге енгізілген сайлаушылардың 
63,3% алды. Додаға қатысқан бес саяси партияның қанша дауыс алғанын ҚР Орталық 
сайлау комиссиясының хатшысы Сәбила Мұстафина хабарлады. Оның мәлімдеуінше, 
«Nur Otan» партиясына сайлаушылардың 71,09 %, «Ақ жол» Қазақстанның демо-
кратиялық партиясына – 10,95 %, «Қазақстан халық партиясына» – 9,10 %, «Ауыл» 
Халықтық-демократиялық патриоттық партиясына – 5,29 %, «ADAL» саяси партия-
сына – 3,57 пайызы дауыс берді. Сөйтіп, жеті пайыздық кедергіні еңсерген 3 cаяси 
партия – Қазақстан халық партиясы, «Nur Otan» партиясы, Қазақстанның «Ақ жол» 
демократиялық партиясы Парламенттің төменгі палатасына өтті. 

Бұдан басқа 2021 жылғы 11 қаңтарда Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан халқы Ас-
самблеясының XXVIII сессиясы шеңберінде ҚР Парламенті Мәжілісінің 9 депутатын 
сайлау өтті. Орталық сайлау комиссиясы ұсынған мәліметтер бойынша, «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заңының 40-бабына сәйкес ер-
теңгі сағат 7:00-де Ассамблея сессиясы өткізілген ғимаратта Нұр-Сұлтан қаласының 
аумақтық сайлау комиссиясы дауыс беруге арналған пунктін ашты. Дауыс беруге сайлау-
шылар тізіміне енгізілген Ассамблеяның 504 мүшесінің ішінен 351 сайлаушы қатысты. 
Сондай-ақ дауыс беру процесі барысында құқықбұзушылықтың орын алмауын қадаға-
лап отыратын байқаушылар, Қазақстан Республикасында аккредиттелген халықаралық 
байқаушылар мен БАҚ өкілдері қатысты. Дауыс беру аяқталып, дауыстарды санағаннан 
кейін Нұр-Сұлтан қаласының аумақтық сайлау комиссиясы дауыс беру нәтижесі туралы 
хаттама жасап, оған комиссия төрайымы Б.Бектемісова қол қойды. Сайлаушылар дауы-
сына ие болған 9 депутат – Сауытбек Абдрахманов, Аветик Амирханян, Ильяс Буларов, 
Наталья Дементьева, Юрий Ли, Вакиль Набиев, Шамиль Осин, Владимир Тохтасунов, 
Абилфас Хамедов ҚР Парламенті Мәжілісінің құрамына өтті. 

ЗАУЫТТАҒЫ ӨЛІМ: СОТТАЛУШЫЛАР 
АҚТАЛЫП ШЫҚТЫ 
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Ақтөбе қаласының № 2 сотында хром қосындылары 
зауытында болған 5 жұмысшының өліміне қатысты сот 
үкімі шықты. Судья Әлима Әділова сотталушылардың 
іс-әрекетінде қылмыстық құрамның болмауына байланыс-
ты ақталатындығын айтты.  

Төтенше оқиға биыл 28 мамырда болған еді. Төртінші цехтағы 
50 текше метрлік бөшкені тазалау кезінде бес адам қаза тауып, 
тағы бір адамды күйік шалды. Іс материалдарына қарағанда, 
қайғылы оқиға болатын күні жұмысшылардың бірі Владимир 
Коваль өндірісте қолданылатын бакты химиялық қалдықтан 
тазаламақ болады. Сол кезде ол технологиялық ерітіндінің 
буына күйіп қалған. Мұны көрген зауыт жұмысшылары әріптес
терін құтқармақ болып, бірінен соң бірі бактың ішіне түскен. 
Термикалық күйік жарақатын алған төрт жұмысшы – Владимир 
Коваль, Мирас Сағиев, Евгений Корнев пен Орынбасар Бисембин 

оқиға орнында көз жұмған. Ал Азамат Нагишев бір аптадан соң 
ауруханада көз жұмды. Денесін күйік шалған Мұхтар Таухабаев әлі 
күнге дейін емделіп жатыр. 

Тергеу органдары бұл іс бойынша №4 цехтың бастығы Рустам 
Балтағожин мен цех шеберлері Өтесін Мұхановты, Тұрар Бисем
бинді кінәлаған еді.  Алайда олардың үшеуі  де «абайсызда екі және 
одан да көп адамның өліміне әкеп соққан қауіпсіздік техникасын 
бұзды» деген айыппен  келіспеді. Олар ешқайда кетпеу туралы 
қолхатпен босатылған. 

Сот жарыссөзі кезінде мемлекеттік айыптаушы Айнұр 
АманқұловаНұрадинова сотталушылардың жұмысшылар қа
засына кінәлі екені дәлелденгенін айтып, олардың әрқайсысын 3 
жылға бас бостандығынан айыруды сұраған еді. Сот отырысы 
кезінде оқыс жағдайға жәбірленушілердің, соның ішінде  жауапты  
цех шебері Орынбасар Бисембиннің өрескел абайсыздығы себеп 
болғаны анықталды. Ол технологиялық процестің жүріп жатқа
нына, механизмдердің іске қосылып, жұмыс істеп тұрғанына 
қарамастан, бөшкеге кіретін кезде жұмысшыларды құтқару бел
дігімен қамтамасыз етпеген. Сүзгілеу аппаратшысына  жұмыс 

істеп тұрған аппаратқа түсуге  заңсыз тапсырма берген. Кейін 
оны құтқару үшін басқа жәбірленушілер бөшкенің ішіне түскен. 
Мұны сот отырысы кезінде зауыт жұмысшылары да, аман 
қалған Мұхтар Таухабаев та айтқан. 13 қаңтар күні қылмыстық 
іске қатысты сот  үкімі жарияланды.

– Сотталушылар  Рустам Балтағожин, Өтесін Мұханов пен  
Тұрар Бисембин Қылмыстық кодекстің 156бабының 4бөлігі 
бойынша кінәсіз деп танылып, іс әрекеттерінде қылмыс құрамы
ның болмауына байланысты ақталсын. Олар қылмыстық жа
уапкершілікке заңсыз тартылғаны үшін өтемақы өндіріп алуға 
құқылы,– деді судья. 

Қайғылы жағдайдан соң зауыт басшылығы жәбірленушілердің 
отбасына өтемақы төлеген. Сот отырысы кезінде марқұм Ев
гений Корнев пен Владимир Ковальдың аналары әрқайсына 10 
миллион теңгеден моралдық шығын өндіріп беруді сұраған еді. 
Алайда сот олардың азаматтық шағымын қанағаттандырусыз 
қалдырды. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. 

Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА, 
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ 

МӘСЕЛЕ

«СЕРГЕК» 
СЕРГЕЛДЕҢГЕ 
САЛДЫ

Айжан МОЛДАҒАЛИЕВА, заңгер:
– Қазіргі таңда қарбалас тіршілікте жүйткіген көлік жүр-

гізушілерінің біразы жол жүру туралы заңды толық біле бермей-
ді. Ал  білместіктің кесірінен  жүргізушінің құқықтары бұзылуда. 
Жол-көлік ережелері 2014 жылғы 17 сәуірдегі «Жол жүрісі тура-
лы» заңы, 2014 жылғы 5 шілдедегі Әкімшілік құқық бұзушылық 

ғой. Басым бөлігі «Cергектің қырағы 
көздерінің арқасында ереже бұзушы-
лар азайып, тәртіп орнайтынына сен-
ді.  Бірақ таяқтың екі ұшы болатыны 
секілді, мұның да екінші жағы бар. 
Өз басым екі ай ішінде жол ережесін 
бұзғаным үшін» «Сергекке» 150 мың 
теңге төледім. Шыны керек, өнер ада-
мы болғасын түсірілімдер мен тойға 
асығамыз. Ондай кезде кептелістен 
жол тауып кетуді ойлап тұрасың. 
Салдарынан жол ережесін бұзуға 
тура келеді. Бірақ барлық жерде 
жылдамдықты 40-тан асырмау мүм-
кін емес қой. Онда көліктің керегі 
не? Одан бөлек «Сергек» қарапа йым 
халықтың қалтасын қағып жатыр. 
Мәселен, жұмысы жоқ адамдардың 
басым бөлігі таксист болуға мәжбүр. 
Ал жүргізуші күніне 10 мың теңге 
тапса, екі-үш айда 100 мыңға жуық 
ақшасын  айыппұлға төлейді. Бұл қа-

апқа тартылды. Ал жауапкершіліктен 
жалтарудың амалын қарас тыратындар 
«алдыңызда камера бар» деп ескер-
тетін ақпараттық тақтайшалардың 
жоқтығынан «Сергекті» байқамай 
қаламыз» дейді. Дегенмен заң бой-
ынша бейнебақылау камералары ор-
натылғанын ескерте ме, жоқ па – оны 
жергілікті әкімдік өзі шешеді екен. 
Өйткені заңда нақты ереже жоқ. Тіпті 
өткен ғасырдың алпысыншы жылда-
ры Еуропа жолдарында алғашқы ка-
мералар пайда болғанда көлік иелері 
қыр көрсетіп, бейнебақылау құрылғы-
ларын әдейі сындыруды әдетке ай-
налдырғанмен, уақыт өте келе ха-
лық оған да үйренген-ді. Сондықтан 
алғашында «өзімдікі ғана таңсық, 
өзгенікі – қаңсық» деген керітартпа 
пікір болатыны анық. 

Десе де, «Сергектің» арқасында 
жем қорлықтың азаюы мен айыппұл 
төлеу кезінде адам факторы жойы-
латыны рас. Сондай-ақ жол-көлік 
оқиғаларымен қатар аталған камера-
ның көмегімен қала көшелеріндегі 
бұзақылық, қылмыстық әрекеттерді 
де әшкерелеуге де мүмкіндік бар. 
Нақтырақ айтқанда, құрылғы 20-100 
метрге дейінгі қашықтықты алыс-
тан түсіре алады. Сонымен қатар, 
«Сергек» камералары жылдамдықты 
асыру, бағдаршамның тыйым салған 
дыбысын елемеу, жолақ талабын 
бұзу, тоқтау желісінен өту, қоғамдық 
көлікке бөлінген жолаққа шығып кету 
мен жаяу жүргіншілердің реттелмеген 
өтпелі жолдарын бақылайды. 

Нәтижесінде аталған каме-
ралар арқасында 2018 жылдан 
бастап Нұр-Сұлтанда жол апа-
тынан болатын адам өлімі азай-
ған. Бірақ Алматыда ағылған 
көліктердің жол ережесін бұзуы 
басылар емес. Сондықтан болар, 
«Сергектің» санын арттыру 
қолға алынған. Алматы қа-
лалық ПД әкімшілік полиция 
басқармасының мәліметіне 
сүйенсек, 2021 жылы Алматыда 
қосымша 3286 «Сергек» камера-
сы орнатылмақ. 

Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ,
«Заң газеті»

рапайым халықтың қалтасына үлкен 
салмақ. Онсыз да қара нан мен қара 
суға қаражатын әрең жеткізіп жүр-
гендер көп, – деген Айтбек халықтың 
мұң-мұқтажын да айтып қалды.

«Сергектің» сергектігі кейбір жүр-
гізушілердің шамына тиетіні рас. 
Мысалы, бірде Өскемен қаласының 
тұрғыны бағанға өрмелеп шығып, 
камераны қызыл скотчпен орап тас-
таған. Кейін ұсталып, әкімшілік жау-

туралы кодексімен реттеледі. 
«Сергек» камераларын орнатудағы басты 

мақсат – жол-көлік оқиғаларының санын азай-
тып, халық өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету. Бұл шараның басында тұрған «Көркем-Теле-
ком» компаниясының міндеті – жол ережесінің 
бұзылғанын камераға түсіру ғана, ал айыппұл 
салып, хат жіберу – қалалық ішкі істер департа-
ментінің міндеті. «Көркем-Телеком» компаниясы 
инвестор ретінде өз қаражатынан инвестиция 
салып отыр, ал, билік тарапынан тек бейнебақы-
лау камераларын орнататын жер ғана бөлініп 
беріледі. Бұл жерде, сергек камерасының саны-
ның артуы мемлекетке тиімді десек те болады. 

Себебі, «Көркем-Телеком» компаниясына шығынға ұшырамаудың кепілі 
ретінде жиналатын айыппұлдың шектеулі бір мөлшері ғана тиесілі, ал 
қаражаттың басым бөлігі тікелей мемлекеттік бюджетке түседі. Кейін ол 
қаражат жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларына жұмсалады. 

Жол-көлік ережелерін бұзғандарға салынатын айыппұл бағасы жыл 
сайын өсуде. Оның басты себебі, жыл сайынғы айлық есептік көрсеткіштің 
мөлшеріне байланысты. «2021-2023 жылдарға арналған республикалық 
бюджет туралы» заңға сәйкес, 2021 жылдан бастап 1 АЕК – 2917 теңгені 
құрап отыр. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте айқындалған 
көліктегі, жол шаруашылығындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін 
салынатын айыппұл мөлшері әртүрлі. Мысалы, ӘҚБК 591-бабына сәйкес, 
рөлде телефонды не радиостанцияны пайдаланған жүргiзушiге 5 АЕК 
(14585 тг) айыппұл салынады. 2020 жылмен салыстырғанда айыппұл 
мөлшері 1330 теңгеге қымбаттаған. 

Жол ережесін бұзғандарға айыппұлға елу пайыз жеңілдіктер қарасты-
рылады. Жол ережесін бұзғанын мойындайтын және оның дәлелдеріне 
шағымданбайтын, айыппұлды Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодекстің 810-бабындағы санкцияда көрсетілгеннен елу пайызы мөл-
шерінде төлеуге келіскен адамның үстінен қысқартылған іс жүргізіледі. 
Осы кодекстің 804-бабына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
хаттама жасауға құқығы бар уәкілетті адам әкімшілік іс жүргізу қозғайды 
және тұлғаға айыппұлды баптың санкциясында көрсетілген айыппұл 
сомасының елу пайызы мөлшерінде жеті тәулік ішінде төлеу құқығын 
түсіндіреді. Айыппұлды көрсетілген соманың елу пайызы мөлшерінде 
жеті тәулік ішінде төлеген жағдайда іс мәні бойынша қаралды, шешім 
заңды күшіне енді, ал адам әкімшілік жауаптылыққа тартылды деп есеп-
теледі.
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(Соңы. Басы 1-бетте)

2021 жылғы 12 қаңтарда Орталық сайлау комиссиясында VII шақырылған ҚР 
Парламенті Мәжілісі депутаттарының кезекті сайлауының қорытындысы және парти-
ялық тізімдер бойынша дауыс беру қорытындылсы бойынша Парламент Мәжілісінің 
депутаттық мандаттарын бөлу туралы отырыс өтті. Жиынға саяси партия өкілдері, 
бейнеконференц байланыс режимінде облыстардың, Нұр-Cұлтан, Алматы және Шым-
кент қалаларының аумақтық сайлау комиссиялары, онлайн режимінде БАҚ өкілдері 
қатысты.

Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Берік Имашев мәслихаттар депутатта-
рын сайлау қорытындыларын анықтау жөніндегі өкілеттіктер аумақтық сайлау комис-
сияларына тиесілі екенін атап өтті. Тиісті жұмыстарды облыстардың, Нұр-Сұлтан, 
Алматы, Шымкент қалаларының аумақтық сайлау комиссиялары барлық 216 мәслихат 
бойынша жүргізді. Осыған байланысты, күн тәртібі шеңберінде отырыста Қазақстан 
Республикасы мәслихаттары депутаттарының кезекті сайлауының қорытындылары 
және дауыс беру қорытындылары бойынша мәслихаттардың депутаттық мандаттарын 
бөлу туралы аумақтық сайлау комиссияларының есептері тыңдалды.

Отырыста баяндама жасаған Орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары 
Константин Петров Парламент Мәжілісі депутаттығына кандидаттардың партиялық 
тізімдерін ұсынған саяси партияларға сайлаушылар дауыстарының тиісінше бөлінгенін 
хабарлады. К.Петровтың мәлімдеуінше, «ҚР Сайлау туралы» Конституциялық заңның 
97-1-бабына сәйкес жүзеге асырылған депутаттық мандаттарды бөлудің нәтижесінде Қа-
зақстанның «Ақ жол» демократиялық партиясы 12 мандатқа, Қазақстан халық партиясы 
10 мандатқа, «Nur Otan» партиясы 76 мандатқа ие болды. 

Отырысты қорытындылай келе, Берік Имашев мәслихат депутаттары алғаш рет 
пропорционалды сайлау жүйесі бойынша сайланғанын атап өтті. «Бұл 2007 жылғы 
конституциялық реформаның қисынды жалғасы болып табылады және республикалық 
және жергілікті деңгейлерде өкілді органдарды қалыптастыру жөніндегі тәсілдерді 
біріздендіреді», – деді Орталық сайлау комиссиясының төрағасы. 

Сонымен қатар Берік Имашев сайлаудың маңызды мемлекеттік саяси оқиға екенін 
атап өтіп, сайлауды ұйымдастырушыларға жүргізілген жұмысы үшін, халықаралық 
және ұлттық бақылаушыларға сайлау процесінің жариялылығы мен ашықтығын 
қамтамасыз етуге көмектескені үшін, ал сайлаушыларға белсенді азаматтық ұстанымы 
үшін алғыс білдірді.

«ҚР сайлау туралы» Конституциялық заңына сәйкес, депутаттық мандаттарды бөлу 
кезектілігін саяси партияның тиісті филиалының басшы органы сайлау қортындылары 
жарияланған күннен бастап бес күннен кешіктірмей айқындайды. Мәслихаттар депу-
таттарын сайлау қорытындылары туралы хабарды тиісті аумақтық сайлау комиссия-
лары жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»
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АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕНІ ҚАЛАЙ ҚОРҒАЙМЫЗ?

ҚОҒАМ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Басылым беттерінде халықаралық сарапшылар Қазақстанның ки-
берқорғанысын жақсы бағалап отыр. Дегенмен еліміздің мемлекеттік ор-
гандары мен банк секторының электронды ресурстары қылмыскерлердің 
басты назарында. Хакерлер «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясына жиі шабуылдайды екен. Мәселен, осыдан екі жыл бұрын, 
яғни 2019 жылдың шілдесінде елімізде сайттарға жасалған кибершабуыл-
дан бір мезетте 11 миллион азаматтың жеке куәлігі мен паспорты және 
мекенжайы туралы ақпарат ғаламторға тарап кетті. Бұл оқиғадан бірнеше 
күн өтісімен «Дамумед» клиникасында емделушілердің анализдері де 
жария болды. Сондай-ақ елімізде екінші деңгейлі банктерге жасалатын 
кибершабуылдар да жиілеп кеткен. Әдетте, банк басшылығы тұтынушыла-
рының алдында абыройынан айырылмау үшін бұл туралы жар салмайтын 
көрінеді. Ал мамандардың айтуынша, кибершабуылдардың басым бөлігі 
азаматтардың жеке ақпараттарын алу мақсатында ботнет әдістеріне жүгін-
ген шабуылдарды құрайды.Хакерлер көбіне жеке адамның банк картасына 
қатысты мәліметтерді алуды көздейді. Олар вирусталған сілтемені пошта 
арқылы жіберіп және белгілі бір затты арзан бағаға ұсыну арқылы өзіне 
қажет ақпаратты алуға тырысады. Көптеген азаматтар әлеуметтік желілер-
дегі аккаунтарында банк картасының мәліметтерін сақтайды. Сол себепті 
интернеттегі аккаунттарды бұзу оқиғалары жиілеп кетті.

Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министр-
лігінің дерегінше, Қазақстанға кибершабуыл жасайтын елдердің көшін 
АҚШ пен Ресей бастап тұр. Одан кейін қазақстандық ресурстар Оңтүстік 
Корея, Германия, Беларусь, Қытай, Франция, Нидерланды, Тайваннан көп 
шабуылданады екен. Ал International Telecommunications Union жасаған 
кибершабуылдарға дайындық индексінде Қазақстан Чили, Словакия және 
Ямайка елдерімен қатар 83-орында тұр. Ал Өзбекстан 93 орынға тұрақтаса, 
Қырғызстан тағы 4 позицияға төмен орналасқан. Жалпы рейтинг бойын-
ша, Қазақстан кибершабуыл жиі жасалатын 30 елдің қатарына, ал өндіріс 
объектілеріне жасалатын шабуылдар бойынша алғашқы 10 мемлекеттің 
құрамына кіреді. Демек, еліміздің киберқорғанысы мықты немесе «ла-
йықты тойтарыс бере алады» деп айтуға негіз жоқ. 

Сарапшылар елімізде кибершабуылдардың арта түсуіне ғаламтор 
тұтынушылары санының ұлғаюы түрткі болып отыр дейді. Мәселен, 
соңғы 5 жыл ішінде желі пайдаланушылары 80 пайызға артқан. Соның 
салдарынан кибершабуылдар да жыл сайын бірнеше есеге көбейіп отыр. 
ҚР ЦДИАӨМ ақпараттық қауіпсіздік комитетінің деректеріне сүйенсек, 
елімізде жыл сайын ақпараттық қауіпсіздіктің миллиардтаған оқиғасы 
тіркеледі. Өткен жылы шамамен 4 миллиард оқиға және 200 миллион 
шабуыл тіркелген. Ал 2020 жылдың 9 айында Қазақстанның интернет-ре-
сурстарына жалпы саны 13 мың 467 хакерлік шабуыл жасалған. Бұл 
ресми мәлімдемелердің статистикалық көрсеткіші және ол жыл сайын 
арифметикалық прогрессиямен өсіп келеді. Ал кибершабуыл құрбаны 
болғандардың ішінде арызданбағандар да бар екенін ескерсек, олардың 
саны ресми статистикадан әлдеқайда көп болуы да бек мүмкін. Ал кибер-
шабуылдың қалай алдын алуға болады?

Сарапшылардың айтуынша, хакерлердің 80%-ы өз құрбанының аң-
қау лығы мен қателігін пайдаланып, жүйені бұзып кіріп, ақпаратқа қол 
жеткізеді. Біріншіден, олар электронды поштаға келген «сіз сыйлық ұтып 
алдыңыз, алып кетіңіз» деген сияқты спам-хатты ашып қарайды. Екінші-
ден, Қазақстандағы пайдаланушылардың басым көпшілігі лицензиялан-
баған бағдарламаларды қолданады. Үшіншіден, адамдардың жеңіл құпия 
сөз қолдануы кесірін тигізеді. Төртіншіден, интернеттегі банк, пошта 
деректерін, әлеуметтік желілердегі аккаунттың құпия сөздерін дербес 
компьютерде сақтайды. Бұл өз кезегінде үлкен қателік. Себебі хакерлер 
жіберген вирус талған сілтемеге өткен кезде, компьютеріңіздегі мәлімет 
қолды болады. Аталған тізімді жалғастыруға болады-ақ. Өйткені азамат-
тардың кибершабуылға немқұрайлы қарайтын тұстары өте көп. Online 
Trust Alliance ұйымының мәліметінше, кибершабуылдардың 93 пайызының 
алдын алуға мүмкіндік бар. Тек азаматтар мен компания қызметкерлерінің 
хакерлердің фишинг сынды әдістеріне немқұрайлы қарауынан орасан зор 
қаржы көлемі ұрланып жатыр.

Жалпы, кибершабуылды сала мамандары «ядролық қарумен» 
теңестіреді. Өйткені одан келген зиян кейбір алпауыт мемлекеттердің өзін 
тұралатып тастауы әбден мүмкін. Сондықтан ақпараттық қауіпсіздік дең-
гейін көтеру,  кибершабуылдармен күрес мәдениетін қалыптастыру – өзекті 
мәселенің бірі. Ал елімізде «кибериммунитет» қалыптаспағанын ескерсек, 
бізге әлі де кибершабуылдан қорғану деңгейін көтеріп, виртуалды соғыста 
тың тәсілдерді пайдаланып, инновациялық жобалар жасай алатын мықты 
мамандарды тартып, ақпараттық қауіпсіздік мәселесін кеңінен насихаттау 
қажет. 

Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ,
«Заң газеті»

Талғат НҰРБЕК, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ құқықтық жұмыстар 
бөлімінің бас маманы, заңгер: 

– 2017 жылдың 28 қазанында Үкімет «Қазақстанның киберқалқаны» киберқа-
уіпсіздік тұжырымдамасын іске асырудың іс-шаралар жоспарын бекіту туралы 
қау лы шығарды. Тұжырымдаманың мақсаты – жаһандық бәсекелестік жағдайын-
да Қазақстанның тұрақты дамуын қамтамасыз ететін сыртқы және ішкі қатер-
лерден электрондық ақпараттық ресурстардың, ақпараттық жүйелердің және 
ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның қорғалу деңгейіне қол жеткізу 
және қолдау болып табылады. Әдетте кибершабуылдарды талдау және тергеу 
орталығы анықтап, қылмысқа қарсы әрекет етеді. Ал шабуыл киберкеңістікте 

жасалса, халықаралық құқық бойынша, «Таллин нұсқаулығы» бар. Нұсқаулық НАТО бірлескен киберқорғанысының 
біліктілікті көтеру орталығының тапсырысымен дайындалған. Бірақ ол НАТО-ның ресми құжаты емес, басқа-
лай да ресми мәртебесі жоқ. Нұсқаулық дайындалу барысында «Мемлекеттік кибероперация кезінде заңды қалай 
қолдануға болады» және «Бейбіт уақытта мемлекет оған қалай жауап беруге тиіс» деген маңызды мәселелерге 
негізделіп жасалған.

Қазіргі таңда кез келген елдің қауіпсіздік қызметі әртүрлі шабуылдардың алдын алу мақсатында ақпараттық 
қауіпсіздік жүйесін қалыптастырып, киберқалқан платформаларын дайындауда басымдық танытып отыр. Сон-
дықтан бізге де киберқылмыспен күресу үшін арнайы қорғаныс жүйесін құру, заң қабылдау қажет-ақ деп ойлаймыз. 

Жүніс КАРИМОВ, IT маманы: 
– Лицензиясы бар программаны пайдаланып, жүйені жиі жаңартып, сервис-

терге күрделі, әртүрлі құпия сөз жазу керек. Әлеуметтік желілерде өзіңіздің 
жеке өміріңіз және туыстарыңыз бен жақындарыңыздың өмірі туралы артық 
ақпарат жариялаудан аулақ болған абзал. 

Көбіне хакерлер пошта арқылы сізге ұнайтын затты үлкен жеңілдікпен 
сату ұсынысын жібереді. Сол кезде бірден сілтемені баспай, оның кімнен келгенін 
анықтауға тырысып көру керек. Негізі белгісіз сілтемені баспаған жөн. 

Елімізде хакерлер азаматтардың әлеуметтік желілердегі аккаунттарын, 
әсіресе, оқырман саны көп инстаграм аккаунтар мен электронды поштасын 
бұзып, сосын иесінен ақша талап етеді. Ал кейбір тәжірибелі хакерлер фишинг әдісімен ноутбукты  блоктап, 
ақша бопсалайды. Сондай-ақ, сайттарға тіркелген жағдайда жеке мәліметтердің сақталуына мұқият болу ке-
рек. VirusTotal, URLVoid, 2ip.ru, WebInspector және тағы басқалары сияқты сайттардың абыройын бағалайтын 
қызметтерді, сілтемелердің онлайн-сканерлерін пайдаланған жөн. Одан бөлек адамдар көбіне құпиясөзді жат-
тауға ыңғайлы, өзіне таныс сандар мен әріптерден құрастырады. Оп-оңай тауып алуға болатын парольдердің 
қатарына адамның аты-жөні мен туған жылынан құралған таңбалар жиынтығы да жатады. Міне, осындай 
қарапайым дүниелерден аулақ болған жөн. Кибериммунитет қарапайым нәрселерді ескеруден басталады.

ТҮЙТКІЛБҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

КИБЕРҚАУІПСІЗДІК 
ЖАҺАНДЫҚ 
МӘСЕЛЕГЕ 
АЙНАЛДЫ

ЕҢБЕК ЛАЙЫҚТЫ 
БАҒАЛАНУЫ ТИІС

не арналған ескерткіш қоюымыз керек» 
деген еді. 

МЕМЛЕКЕТТІК МАРАПАТҚА 
КІМ ЛАЙЫҚТЫ?

Жалпы, мемлекеттік марапаттармен 
республикаға еңбегі сіңген қазақстан-
дықтар ғана емес шетелдіктер де мем-
лекеттік, қоғамдық, шығармашылық 
қызмет, еңбек және жауынгерлік ер-
ліктері үшін марапатталады. «Алтын 
Қыран» жоғары дәрежелік орденімен 
марапаттауды ҚР Президенті анықтайды. 
Өзге мемлекеттік марапаттармен мара-
паттауға ұсынысты ҚР Президентіне 
Парламент, ҚР Үкіметі, министрліктер, 
агенттіктер, әкімдіктер, шығармашылық 
одақтар және басқа ұйымдар енгізеді.  
Шетелдік азаматтарды марапаттауға 
ұсынуды министрліктер және мемле-
кеттік комитеттер мен өзге де орталық 
атқарушы органдар жалпы негіздерде 
жүргізеді. Көп балалы аналардың ма-
рапаттары және батырлық ерліктер 
мен экстремалдық жағдайлардан басқа 
жағдайда азаматтарды кезекті марапатқа 
ұсыну алдыңғы марапаттаудан кейін 5 
жылдан бұрын жүргізілмейді. Әртүрлі 
дәрежелік және жоғары дәрежелік ерек-
шелік белгілерінен басқа жағдайда бір 
орденмен және медальмен 1 тұлға 2 рет 
марапаттала алмайды. Мемлекеттік ма-
рапаттармен марапаттау өмірлік болуы 
мүмкін. Одан  айыруды заңның негізінде 
қылмысы үшін сотталған жағдайда сотқа 
ұсыну бойынша ҚР Президенті жүзеге 
асырады. Мемлекеттік марапаттардан 
айыру оларды және құжаттарды ҚР Пре-
зидентіне қайтаруға әкеледі. Заңсыз сот-
талған және толығымен сауықтырылған 
азаматтар, сот шешімі бойынша ҚР Пре-
зидентінің мемлекеттік марапаттарына 
құқықтар да қалпына келеді. Сыртқы 
түрі ҚР мемлекеттік марапаттарына ұқ-
сас ордендер мен медальдар, марапаттау 
белгілері және олардың құжаттарын 
шығаруға және дайындауға тыйым салы-
нады. ҚР орденін, медалін және Құрмет 
белгісіне марапаттау белгісін сатып алу, 
сату, айырбастау немесе өзге де ақылы 
қайтару, сондай-ақ мемлекеттік марапат-

(Соңы. Басы 1-бетте)

Ал былтыр 23 маусымда Мемлекет 
басшысы «BIZ BIRGEMIZ» жалпыұлт-
тық онлайн-форумында сөйлеген сөзін-
де «Бүгінгі форумда коронавируспен 
күрестің алдыңғы шебінде жүрген 
азаматтарға шынайы ризашылығымды 
білдіргім келеді. Осыған орай, мен 
«Халық алғысы» атты арнайы медаль 
тапсыруды ұйғардым. Бұл – осындай 
қиын-қыстау уақытта аянбай еңбек 
еткен азаматтарға арналған жаңа мем-
лекеттік марапат. Осы медаль нағыз 
отаншыл жандарға тапсырылады деп 
сенемін. Осы індеттен құтылған соң 
Елордамызда азаматтарымыздың ерлігі-

тарға қатынасы бойынша өзге де заңсыз 
әрекеттерді жасау заңмен белгіленген 
жауапкершілікке әкеледі. ҚР мемлекеттік 
марапаттарына лайықты тұлғалар олар-
дың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. 
Мемлекеттік марапаттарды және олар-
дың құжаттарын жоғалтқан жағдайда ма-
рапатталғандар өздерінің марапаттарға 
құқықтарын сақтайды. Қайтыс болған 
азаматтардың және қайтыс болғанға 
дейін марапатталған ҚР ордендері, ме-
дальдары, Құрмет белгілері, марапаттау 
белгілері, сондай-ақ оларды марапат-
тау туралы құжаттары туысқандарына 
естелік ретінде мұраға қалады.

МАРАПАТТАУ ПАРАҒЫ 
ҚАЛАЙ ӘЗІРЛЕНЕДІ?

Марапатқа ұсынылатындар белгі-
ленген үлгідегі марапаттау парағын құ-

қалаларының, облыстарының әкімдері, 
Орталық мемлекеттік органдардың, ҚР 
Президентіне тікелей бағынышты және 
есепті органдардың, республикалық 
шығармашылық одақтар және қоғамдық 
бірлестіктердің қызметкерлеріне – осы 
ұйымдардың басшылары, ҚР Прези-
дентіне тікелей бағынышты және есепті 
орталық мемлекеттік органдардың бірін-
ші басшыларына, ҚР Парламенті және 
Үкіметі, Нұр-Сұлтан және Алматы қа-
лаларының, облыстарының мәслихатта-
рының әкімдері және хатшылары береді. 
Марапаттар бойынша ұсыныстарды 
алдын ала қарау және дайындау үшін ҚР 
Президенті жанынан мемлекеттік ма-
рапаттар бойынша комиссия құрылады. 
Марапаттау туралы сұраныстарды ко-
миссияның қарау нәтижелері туралы 
үміткерлерді ұсынғандарға ауызша 
нысанда хабарланады. Марапаттау не-
месе бас тарту бойынша комиссияның 
шешіміне азаматтардың шағымдары мен 
өтініштері қарастырылмайды.

МАРАПАТ ИЕЛЕРІНЕ 
БЕРІЛЕТІН  ЖЕҢІЛДІКТЕР 

МЕН ТӨЛЕМДЕР
Жоғары дәрежелі ерекшелік бел-

гілеріне, «Отан» ордені немесе «Қа-
зақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан На-
зарбаев» орденіне лайықты азаматтар-
ды марапаттау туралы ҚР Үкіметімен 
құрылған ҚР Даңқ кітабында жазылады. 
«Алтын алқамен» марапатталған немесе 
бұрын «Батыр ана» атағын алған көп 
балалы аналар бірінші кезекте тұрғын 
үймен қамтамасыз етіледі. Отбасы мү-
шелерімен бірге тұрғын үй шығында-
рын төлеу үшін арнайы мемлекеттік 
жәрдем ақы төленеді. «Күміс алқамен» 
марапатталған көп балалы аналарға 
жергілікті бюджет есебінен жеңілдіктер 
белгіленуі мүмкін. ҚР заңына сәйкес, 
арнайы жәрдемақы үш дәрежелі Даңқ 
орденінің иегерлеріне, «Қазақстанның 
ғарышкер ұшқышы» құрметті атағын 
алғандарға 130 АЕК; үш дәрежелі «Ең-
бек даңқы» ордендерінің иегерлеріне 
9 АЕК; «Алтын алқа», «Күміс алқа» 
алқаларымен марапатталған немесе 
бұрын «Батыр ана» атағын алған, І және 
ІІ дәрежелі «Ана даңқы» ордендерімен 
марапатталған көп балалы аналарға 6  
АЕК көлемінде төленеді. 

Қоғамдық ұйымдар тарапынан бе-
рілетін марапаттардың бұл күнде нақты 
санын ешкім дөп басып айтып бере 
алмайды. Сондықтан оны аз не  көп деп 
кесіп-пішу қиын. Мемлекеттік марапат-
тармен салыстырғанда, мұнда қандай да 
бір жеңілдік не жәрдемақы төлеу қара-
стырылмағандықтан, онда иеленушіге 
қатысты қандай да бір қатаң шаралар 
жоқ. Ешкім өз мойнына ешқандай қо-
сымша жауапкершілік алмайды. Бұл 
адамды ынталандырудың және еңбегін 
қоғам тарапынан бағалаудың  бір құра-
лы ретінде ғана өз қызметін атқарады. 
Сол себепті қоғамдық марапат керек 
немесе керек емес деп ешкім біржақты 
шешім шығара алмайды. Оған өкілдігі 
де, құзыры да жоқ. Азаматтық қоғамда 
бұл қалыпты нәрсе және одан ешбір ел 
ресми түрде бас тартқанын осы күнге 
дейін естіген де, көрген де ешкім жоқ.

растырады. Онда марапатталатын адам-
ның тұлғасын сипаттайтын мәліметтер, 
саладағы және аталмыш ұжымдағы жал-
пы еңбек өтілі, оның нақты еңбектері, 
жұмыстың тиімділігі мен сапасы туралы 
мәліметтер, өндіріске тартылған тұлға-
лар үшін жұмыстың негізгі нәтижелері, 
сондай-ақ оған берілуі мүмкін марапат 
көрсетіледі. Марапаттау парағына ұйым 
басшысы қол қояды. Бірінші басшыға 
марапаттау парағына жоғары сатылы ор-
ганның басшысы қол қояды. Марапаттау 
парақтары басшылары қол қойған ұй-
ымдардың мөрлерімен бекітіледі. Ол бір 
данада толтырылады, оған ұсынылушы-
ның екі фотосуреті қоса беріледі. Дұрыс 
рәсімделмеген марапаттау материалдары 
қарауға қабылданбайды. Еңбек ұжымы 
марапаттау үшін үміткерлерді ұсынған 
жағдайда марапаттау парағы және мара-
паттау туралы ұжымның сұраныс хаты 
тиісті атқару органдарына немесе минис-
трліктерге, агенттіктерге, мемлекеттік 
комитеттерге, әскери ведомстволарға 
және басқа органдарға жіберіледі. Олар 
келіп түскен материалдарды қарайды 
және ұсыныстарды дайындайды. ҚР 
Президентіне ұсынысты ұйымдардың 
қызметкерлеріне меншік нысанынан 
тәуелсіз жергілікті мемлекеттік орган-
дар, аймақтық қоғамдық бірлестіктердің 
өкілдері – Нұр-Сұлтан және Алматы 

Сіз не дейсіз?
Әбен НҰРМАНОВ «Бейбітшілік әлемі» халықаралық қазақ шығармашылық 

бірлестігінің президенті, экономика ғылымдарының докторы:
– Марапатты тек мемлекет беру керек деп жүргендерді өз басым еш түсіне 

алмаймын. Қошемет, құрмет, марапатсыз ешбір жерде жұмысты жоғары дең-
гейде жүргізу қиын. Өзінің мамандығын сүйетін адам жұмысы мен қызметі үшін 
ешкімнен ешқандай сый-құрмет күтпейді. Оған әріптестерінің еңбегін елеп, 
арқасынан қағып, айтқан  жылы сөзінің өзі үлкен шабыт береді. Марапатты 
мемлекет жақсы жұмыс істегені үшін берсе, ұйымдар қоғамда абыройлы болға-
ны үшін береді. Оны бір-бірінен бөліп-жармай, жақындатқан жөн. Егер еңбегі 
республикалық, халықаралық, әлдемдік деңгейде мойындалып, түрлі қоғамдық 
ұйымдар тарапынан арнайы марапаттарға ие болып жатса, оны неге қызға-
намыз? Қайта бұл үшін қуану керек қой. Мәселен, Нобель, Оскар сияқты сый-
лықты ешкім керек емес демейді ғой. Әркім өзінің деңгейіне қарай сый-құрметке 
бөленіп жатса, оның етегінен тартпай, қуанышын бірге бөлісетін болса, одан 
ұтпаса, ешкім ұтылмасы анық. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 
«Заң газеті» 
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жасауға,тәрбиелеугеқұқылыжәнеміндетті.Өкінішкеқарай,
көптегената-анабүгіндеосыжауапкершіліктенқашыпжүр.
Оныңсалдарыбалапсихикасынакеріәсерінтигізіпжатыр.
Ата-анатарапынанешжауапкершіліктіңболмауыбалаларды,
жасөспірімдердіқылмысқаитермелейді,әртүрлікүйзелістерге
ұшыратады.

Ата-аналарбалаларыныңортабілімалуын,олардыңпсихика-
лық,физикалық,адамгершілік,руханижағынандамуынміндетті
түрдеқамтамасызетуіқажет.

Бірақ,кейбірата-аналарбалатәрбиелеудеөздерініңосы
міндеттерінатқарғысыкелмейді.Бүгінгізамантрагедиясы
осыжәнеолбірнешетарапқабірдейкелтіретін психикалық
залал.Мәселен,БатысҚазақстаноблысыныңкәмелеткетол-
мағандар істеріжөніндегімамандандырылғанауданаралық
сотында2020жылдың12айындаҚРӘҚБтК-нің127-бабымен
(Кәмелеткетолмағанадамдытәрбиелеужәне оған білім
беружөніндегіміндеттердіорындамау)айыптаутуралы174
әкімшілікісқаралды.Оныңішінде121ісбойыншаәкімшілікжаза
қолданылған.Қалған54ісбойыншаоныңәрекеттеріндеәкімшілік

құқықбұзушылықтыңқұрамыболмауынабайланыстыәкімшілікіс
өндірісіненқысқартылды.

Олардыңішіндебірнешекүнсебепсізоқуынанқалғанкәмелетке
толмағанбаланыңата-анасынанемесебасқадазаңдыөкiлдеріне
ӘҚБтК-нің127-бабының1-бөлігіменәкімшілікқұқықбұзушылық
хаттамасытолтырылады.Айтылғанжәйтосыбаппенсотқа
түскеністердіңбасымбөлігінқұрайды.

Бірақ, ісжүзіндебұлата-аналарөздерініңбалаларының
тәрбиесіментиістітүрдеайналысады,олардыңбілімалуына,
қалыптыөмірсүруінежәнедамуынабарлықжағдайларжасалған.
Бұлсебептерата-ананыңнемесебасқадазаңдыөкiлдердіңәре-
кетінде«кәмелеткетолмағанбалалардытәрбиелеужөнiндегi
мiндеттерiнорындамады»дегендәрежелеушібелгісінжоққа
шығарады.Яғни,әкімшілікқұқықбұзушылықтыңқұрамыжоқ.

Соныменқатар,балалардыңата-аналарынемесебасқада
заңдыөкілдеріөзқабілеттерінеқарайбаланыңжан-жақтыда-
муыүшінқаржылайжағдайжасауғадаміндетті.Қандайжағдай
болсада,ата-анаөзініңбарлыққызметін,балаалдындағы,қоғам
алдындағыжауапкершілігінсезінгеніжөн.

ҚРКонституциясының27-ба-
бының2-тармағынасәйкес,бала-
ларынақамқорлықжасаужәне
олардытәрбиелеу–ата-ананың
құқығыәріміндеті.Яғни,бала
өміргекелгенненкейіноныңбар-
лықжауапкершілігіата-ананың
мойнында.Біздіңтәуелсізелде
балақұқығыарнайызаңдармен
қорғалады.

Мәселен,ҚазақстанРеспуб-
ликасының«Некежәнеотбасы
туралы»кодексінің70-бабына
сәйкес,ата-аналарөзбаласы-
ныңденсаулығынақамқорлық

САРАП КЕЛБЕТ

Бәрімізге ортақ қоғамда өмір 
сүріп отырған жеке тұлғалар белгілі 
бір әдепке сай қарым-қатынас жа-
сайтыны белгілі. Ал, күнделікті қыз-
метте, тұрғындардың түрлі уәждерін 
ескеріп, олардың мәселелерімен ай-
налысатын мемлекеттік қызметшіге 
тиісті әдеп нормаларын сақтау басты 
міндет болып есептеледі. Мемлекет-
тік қызметшілердің басты ережесі 
«Қазақстан Республикасы мемле-
кеттік қызметшілерінің әдептілік 
нормаларын және мінез-құлық қағи-
даларын одан әрі жетілдіру жөнін-
дегі шаралар туралы»  Жарлығымен 
бекітілген. Бұл кодекс мемлекеттік 
қызметкерлердің қызметтегі және 
күнделікті өмірдегі жүріс-тұрыс-
тарының жаңа стандартын қамтиды. 
Соған сай мемлекеттік органдарда 
оны қадағалайтын әдеп жөніндегі 
уәкіл бар. Әдеп жөніндегі уәкіл 
мемлекеттік қызметшілердің әдеп 
нормаларының сақталуымен қа-
тар, мемлекеттік қызмет, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы 
заңнама және Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп 
кодексіне қайшы әрекеттерінің алдын 
алу жұмыс тарымен айналысады. 
Мемлекеттік қызметші болу үлкен 
жауапкершілік. Оның әр қимыл- 
қозғалысы, адамдармен қарым-қаты-
насы қоғам назарында. Сондықтан 
да,  ол мемлекеттік қызметшінің 
моралдық бет-бейнесі мен этикасына 
айрықша көңіл бөлінуге тиіс.

Мемлекеттік қызметшілер жеке 
өмірінде ұқыпты, өз ісімен өзгеге 
үлгі болуды естен шығармағаны 
дұрыс. Олардың күнделікті міндет-
тері жеке тұлғалармен қарым-қаты-
нас жасау арқылы жүзеге асырылады. 
Бұл ретте, ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігі мемлекет-
тік органдарда мемлекеттік қызмет-
шілердің әдептілігін көтеру мақса-
тында «Мемлекеттік қызметшінің 
әдебі және мінез-құлық нормалары» 

нұсқаулығын әзірлеген. Мемлекет, 
біздің қоғам білікті мамандардан 
жоғары деңгейдегі білім мен ізденісті 
талап етеді. 

Ел ісіне араласқан кез келген маман 
Қазақстан халқының бірлігі мен елдегі 
ұлтаралық келісімді нығайтуға ықпал 
етуге, мемлекеттік және басқа тілдерге, 
Қазақстан халқының салт-дәстүрлері-
не құрметпен қарауға, адал, әділ, қа-
рапайым болуға, жалпы, қабылданған 
моральдық-әдептілік нормаларын 
сақтауға, азаматтармен және әріптес-
терімен қарым-қатынаста сыпайылық 
танытуға міндетті. Ол мемлекет айна-
сы. Қоғам әрбір мемлекеттік қызметші-
ден үлгілі ел дің ұланын көргісі келеді. 
Ал, ел сені мінен шығу, соның жолында 
барын салу – әрбір қызметкердің абы-
ройлы міндеті. 

 Қуандық САГИНБАЕВ, 
Ақтөбе қаласы №2 сотының 

кеңсе бас маманы сот мәжілісінің 
хатшысы

ӘДІЛЕТТІ СОТ — 
ҚҰҚЫҚТЫҚ 

МЕМЛЕКЕТТІҢ 
КҮРЕ ТАМЫРЫ

ТҰҒЫР

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕР – 
ҚОҒАМ АЙНАСЫ

Өткен жыл әлем елдері үшін сынаққа толы болды. Шыны керек, пандемияның 
ауыр тауқыметі біздің елді де айналып өткен жоқ. Бірі жақынынан, енді бірі до-
сынан, кейбірі бауырынан айырылды. Осылайша, өткен жыл адамзатқа денсаулық 
деген зор байлықтың қадірін терең ұғындырды. Әрине, еркінсуге еш негіз жоқ. 
Тосыннан келген бұл кесел рухымызға рух, жігерімізге жігер қосып, еліміздің 
ауызбіршілігін, татулығын одан әрі арттырды. Ет жақынымызбен алыстан емес, 
жақыннан сыйласуды, бағалауды үйретті. Ал, осындай алмағайып заманда Мем-
лекет басшысының «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Жолдауы 
көптің жарқын болашақ пен кемел келешекке деген үмітін күшейте түскені сөзсіз. 
Себебі, құнды құжатта еліміздің ертеңіне қатысты міндеттер айқындалып, нақты 
меже қойылды.

Еліміздегі сот төрелігін дамыту, сот ашықтығы Жолдаудың сегізінші тара-
уынан көрініс тапты. Президент өз сөзінде «Азаматтардың мәселелерін тыңдап, 
көріп қана қою жеткіліксіз. Ең бастысы – дұрыс және әділ шешім шығару» екенін 
атап өтті. Сондықтан, әр қазы  үшін алдына келген істі шынайы зерделеу, ақ пен 
қараны ажырату, әділ шешімін шығару темірқазық іспетті болуы тиіс. Себебі, 
тәуелсіз әрі әділетті сот – құқықтық мемлекеттің күре тамыры. Заңның аясында 
әділ шешім шығарылып, азаматтардың құқығы мен бостандығы мінсіз қорғалған  
кезде халықтың сот жүйесіне деген сенімінің артары анық. Сондай-ақ, Жолдауда 
қылмыстық істер бойынша 2021 жылдан бастап прокурорға адам құқығы мен 
бостандығына қатысты негізгі процессуалдық шешімдерді келісу міндетін заң 
арқылы жүктеу тапсырылды. Одан бөлек, Мемлекет басшысы қылмыстық және 
қылмыстық-процессуалдық заңнаманың тұрақтылығын қамтамасыз ету маңызды 
екенін, оған жиі өзгерістер енгізу құқық қолдану ісіне әсерін тигізіп,  бірыңғай 
тергеу және сот тәжірибесін қалыптастыруға мүмкіндік бермейтінін атап көрсет-
кен. Өзекті мәселелер екшелген маңызды құжатта «әкімшілік» және «қылмыстық» 
құқықбұзушылықтың жаңа ұғымын қалыптастыру қажеттігі, сонда қоғамға және 
заң қауымдастығына құқықбұзушылық үшін жаза белгілеудің қисыны түсінікті 
болатындығы айтылды. 

Тұтас қоғамның алдында судья өзінің шығарған сот актісінің заңдылығына, 
әділдігіне дара жауапты болғандықтан, бүгінде судьялыққа үміткерлерге қойыла-
тын талап та жоғары. Өздеріңізге мәлім, елімізде 2018 жылға дейін әрбір төртін-
ші кандидат судья болып тағайындалса, бүгінде бір орынға 20-ға жуық үміткер 
сынаққа түседі екен, яғни сапа маңызды. Осы орайда, Қ.Тоқаев Жолдауда «Судья-
ларды іріктеу бұқаралық ақпарат құралдарының көмегімен жүргізілуге тиіс. Үміт-
кердің қандай еңбегі арқылы жұмысқа қабылданғанын жұртшылық біліп отыруы 
керек», – деген болатын. Әлбетте, сот төрелігінің ашықтығы мен жариялылығы  
бүкіл қоғамға бұқаралық ақпарат құралдарының  көмегімен жеткізіліп келеді. Сот 
пен халық арасындағы басты дәнекер де осы  бұқаралық ақпарат құралдары. Сон-
дықтан, ҚР Президентінің судьяларды іріктеу бұқаралық ақпарат құралдарының 
көмегімен жүргізілуге тиістігін тапсыруының өзі соттағы жариялылықты одан әрі 
арттырса керек. 

Талғат Ерубекұлы Оңтүстік Қазақ-
стан облысы, Түлкібас ауданында дү-
ниеге келген. 

Әскерден елге оралған соң ол  
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша 
қылмыстық-атқару жүйесі басқарма-
сының ИЧ-167/1 мекемесіне тәрбие 
бөлімінің тәлімгері болып орналаса-
ды. Одан кейін әртүрлі қызметтерде, 
атап айтқанда, 1995–2008 жылдар 
аралығында ИЧ-167/1 мекемесінде 
жедел бөлімінің жедел уәкілі, мекеме 
бастығының орынбасары қызметін 
атқарады. Жалындаған жастық шағын-
да өзіне берілген жауапкершілікті мүл-
тіксіз орындап, қаншама қиындықтар-
ды бастан өткерген. Алайда сүйіп 
таңдаған мамандығын тастап кетпей, 
аға буыннан кеңес алып, білмегенін 
сұрап тұрды. Осылайша қатаң тәртіпке 
де бағынды. 

Алғашқы жұмыс тәжірибесін 
тәлімгер болып бастаған қызметкер, 
әріптестеріне өзін жақсы қырынан 
көрсете білді. Еңбекқорлығымен бас-
шылықтың назарына іліккен маман 
2008 жылы ИЧ-167/2 мекемесінің бас-
тығы лауазымына тағайындалды.    

Нұргүл ҚАНАТБАЕВА
Батыс Қазақстан облыстық
сотының баспасөз 
қызметі басшысы

Ал 2012–2018 жылдар аралығында 
Ақтөбе облысы бойынша Қылмыс тық-
атқару жүйесі департаменті бастығы-
ның орынбасары қызметін атқарды. 
Сондай-ақ, 2018 жылдың қаңтар-шілде 
айлары аралығында ҚР ІІМ Қылмыс-
тық-атқару жүйесі комитетінің Жедел 
басқармасының бастығы лауазымында 
қызмет атқарды. 

Ал 2018 жылдың шілде айында 
Түркістан облысы бойынша Қылмыс-
тық-атқару жүйесі департаментінің 
бастығы лауазымына тағайындалды. 

Осы уақыт аралығында Т.Еру-
бекұлы бірнеше грамоталар мен алғыс 
хаттар алды. Сонымен қатар, «ІІО 
мінсіз қызметі үшін III, II және I  дәре-
желі», «Қылмыстық-атқару жүйесін 
дамытуға қосқан үлесі үшін», «ҚР 
Конституциясының 20 жылдығы», «ҚР 
Тәуелсіздігіне 25 жылдығы», «Ішкі 
істер органдарының ардагері» медаль-
дарымен, «ІІО Құрметті қызметкері», 
«ҚР Полициясына 25 жыл» төсбел-
гісімен, сондай-ақ 2020 жылы ҚР Пре-
зидентінің Жарлығымен «Қазақстан 
Конституциясына 25 жыл» медалімен 
марапатталды. 

Бір салаға 27 жылын арнаған 
Т.Абдранбаевтың айтары көп. Бүгінде 
ол өзінің тәжірибесін кейінгі жастарға 
үйретіп келеді. Жұмысты тәлімгер бо-
лып бастаған Талғат Ерубекұлы әділет 
полковнигі шенін алып, үлгілі қызмет-
керлердің біріне айналды.

Т.Абдранбаевтың ел қамын ойлай-
тын тұлға болып қалыптасуына анасы 
Нағима үлкен септігін тигізді. Бүгінде 
әжейдің жасы ақпан айында сексен 
беске келеді. 

Талғат Ерубекұлының балалары да 
сақшылар сапында. Үлкен ұлы Ерубек 
Асхат 2011 жылдан бері ішкі істер 
органында еңбек етеді. Сол секілді 
ағасын үлгі тұтқан інісі Санжар да ішкі 
істер саласында қызмет атқаруда. 

Өмірі өнегеге толы бұл отбасының 
ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан 
қызмет жолын келешекте немересі де 
жалғастырып, ел тыныштығы жолында 
еңбек етуді мақсат тұтқан. Осындай 
отбасында тәрбиеленген ұл-қыздардың 
болашағы жарқын болмақ.  

 Түркістан облысы бойынша 
ҚАЖ департаментінің 

баспасөз қызметі

Жолдауда медиация, татуласу бойынша да ілгері ойлар ортаға салынған. Пре-
зидент «Дау-дамайды шешудің баламалық тәсілдерін де дамыту қажет. Бұл ұста-
ным мемлекеттің қатысуынсыз-ақ ымыраға келуге жол ашады. Дамыған елдерде 
мұндай институттар өзін-өзі таныта білуде», – дейді. Иә, ежелден татулықты ту 
еткен халқымыз үшін медиацияның бөтендігі жоқ. «Алтау ала болса – ауыздағы 
кетеді, төртеу түгел болса – төбедегі келеді», «Бірлік еткен озар, бірлеспеген тозар», 
«Береке көзі – бірлікте» деген даналықты бойға сіңіріп, бітімгершілік рәсімдерін 
дамытуға, дау-жанжалдардың түйінін медиация арқылы тарқатуға белсене кірісуге 
тиіспіз. Әрине, «Медиация туралы» заң алғаш қабылданған жылдармен бүгінді 
салыстырсақ, медиацияға жүгінушілер қатары көбейіп келеді. Мәселен, өткен жыл-
дың 12 айында Маңғыстау соттарында медиаторлардың қатысуымен  258 қылмыс-
тық іс қаралып, сотталушылар мен жәбірленушілердің татуласуына байланысты 
қылмыстық іс өндірістен қысқартылған. 

Бүгінде қол жеткізген жетістігіміз аз емес. Ең бастысы, еңсесі биік егемен, эконо-
микасы дамыған, стратегиялық бағыты айқын елміз. Алайда, дәл қазіргі уақыт  бізден 
үздіксіз қозғалысты, мықты күш-жігерді және табанды еңбекті талап етеді. Сондықтан, 
еліміздің жарқын келешегі үшін Жолдаудағы орамды ойлардың  жемісті жүзеге асы-
рылуына әрқайсысымыз үлес қосуға тиіспіз. 

Гульфайрус КОЙБАГАРОВА,  
Ақтау қалалық сотының судьясы 

Б ү г і н г і 
к ү н  е р т е ң г і  – 

тарих. Таң атып, күн 
батып өтіп жатқан әрбір күн 

тарих бетіне қатпарлана жинала 
береді. Жас мамандар алдыңғы 

толқын ағалардың ізін жалғап, ұлы 
көш жалғаса бермек... 

Қай мамандықта болмасын, білімді 
мамандар өзгелерге ұстаз болары хақ. 
Ұлы ұстаз – өмір үйреткен барлық 
ілімді шәкірттеріне береді. Сондай 
білікті де, білімді маман – Түркістан 
облысы бойынша Қылмыстық-

атқару жүйесі департаментінің 
бастығы, әділет полковнигі 

Талғат Ерубекұлы 
АБДРАНБАЕВ.
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БІЛІМ – ҚАЗЫНА

ТҰҒЫР

Дәлелді қажет етпейтін тағы бір де-
рек жауһар жырдың көмбесі Мұқағали 
Нарынқолдағы аудандық кітапхана
дан сусындаған, сөз құдіретінің қай-
нар көзін ауылдағы осыбір рухани, 
мәдени ортадан бастаған. Сөйтіп, 
Хантәңірі мұзбалағы тау перзенті 
әлем әдебие тімен алғаш осы кітапха-
нада танысқан. 

Көкірегі ашық, көзі ояу жандар 
жүрек қалауымен де осы кәсіпті таңдай-
ды. Рас, өзге салалар секілді телегей 
табыс таппаса да кітапханашы бар-
ды қанағат тұтады. Қашан хабарласа 
қалсаңыз, ілтипатпен мәдениеттілік 
танытады. Мұны рухани байлық тұн-
басынан сусындаған ізетті жандардың 
игі ісі деп бағалаған дұрыс. Ортақ 
ойды сабақтасақ «Оқу – білім бұлағы 
болғанда, кітап – сол кәусар бұлақтың 
мөлдір суы, ал кітапхана – қайнар 
көзі! Тым тереңдемей қасиетті Құран 
Кәрімнен бастасақ, кітап құндылығы 
айшықтала берері хақ. Әлемді шар-
ламай қазақ жеріне әңгіме арнасын 
аударсақ, Отырар кітапханасын еске 
алмау мүмкін емес. Бірақ ондай қасірет 
ауыл кітапханаларына төнбегенімен, 
шаң басқан сөрелерде беттері ашылмай 
жылдар бойы жабылып тұрған кездері 
де болған. Дерекке дәйектеме келтір-
сек, Нарынқолдағы кітапхана 1936 
жылы ашылып, шекаралық аудан екі 
рет жабылып, қайта құрылғанда бұл 
қиындықтан айналып өтпегені ақиқат. 
Құдайға шүкір, бүгін Райымбек аудан-
дық кітапханасына қарасты 9 бөлім 
жұмыс істеп тұр. Тоғыз мыңға жуық 
оқырманы, 113 939 кітап қоры бар. Сон-
дықтан да болар зиялы қауым өкілдері  
«Кітапханаға кітап сыйла» акциясын 
бірден қолдады. Бұл күндері Нарынқол 
өңірінен шыққан азаматтар аудандық 
кітапханаға «Қазпошта» АҚ арқылы 
томтом кітаптарын толассыз жіберуде. 
Қуанышты бөлісіп көбейте білген Ра
йымбек ауданының кітапхана әдістеме 
бөлімінің меңгерушісі Маржан Рысбе-
кова қолдарына тиген кітаптар тізімін 
жасап, фотосымен әлеуметтік желілер-
ге жүктеп, «Бізге «Кітапханаға кітап 
сыйла» акциясы аясында Халықаралық 
Жоғары мектеп ғылым академиясының 
академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, филология ғылымдарының 
докторы, профессор Әділ Ахметовтың 
«Байырғы америкалықтардың Алтай-
лық тегі», «Код Евразии», «Америкалық 
үндістердің Алтайлық тегі» , «Ғасыр 
ғибраты», «Еуразия коды», «Жаһанды 
жалғаған терең тамырлар», «Ғалым, 
саясаткер және дипломат жазбалары», 
«Азия, Берингия, Америка», «Түбі түркі 
өркениет» атты кітаптары келіп түсті. 
Құрметті оқырмандар, сіздерді де осы 
акцияға атсалысуға шақырамыз» деген 
хабарлама жазған еді. Қуанышты хабар 
тез тарап ізінше «Құрметті оқырмандар 
кітапханамыздың кітап қоры тағы да 
толығуда. Райымбек ауданының тума-
сы, көрнекті жазушы, ҚР Ең бек сіңірген 

АУЫЛ КІТАПХАНАСЫ 
ҚАЗЫНАҒА БАЙ

КІТАПХАНАШЫ ЕЛЕУСІЗ МАМАНДЫҚ БОЛСА ДА СЕНІ 
КІТАП ӘЛЕМІМЕН ТАНЫСТЫРАТЫН, ТАБЫСТЫРАТЫН 
ҚАСТЕРЛІ ТҰЛҒА АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ШАЛҒАЙ АУДА-
НЫНЫҢ КІТАПХАНАСЫНДА ҚАЗАҚТЫҢ АҚИЫҚ АҚЫНЫ 
МҰҚАҒАЛИ МАҚАТАЕВ ЕҢБЕК ЕТКЕН ДЕСЕК, БІРЕУ СЕНЕР, 
БІРЕУ СЕНБЕС! 

қайраткері Тұрлы бек Мәмесейітов «Кі
тап ханаға кі тап сыйла» ак ция сы аясын-
да «Таң жарық», «ХанТәңірінен қанат 
қақ қан», «Хан Тәңірі бау  райында жал
ғыз шыр ша», «Баспа ісінің мәселелері», 
«Тау», «ХанТәңірі хи каялары», «Шер
хан Мұртаза – журналист жазушы», 
«Әу лие шоқы», «Ди дар» кітапта рын жі-
берді» деген тағы бір хабарламасы әлеу
меттік желіде тарады. Өңірден шыққан 
шығыстанушы және батыс елдерін, 
тіпті америка лықтардың даму жолда-
рын жете зерттеген танымал ғалымдар 
пошта торабы арқылы жіберіп жатқан 
құнды кітаптармен қатар Ұлттық Ака-
демия кітапханасының кітап қорынан 
200 дана кітап Райымбек аудандық 
кітап ханасына тағы жетті. Жазушы 
Жексен Алпартегі кітапхананың кітап 
қорына «Ғибрат», «Тағлым», «Жоржия
ның жұмбақ әлемі» атты 9 кітабын 
қосса, Нарынқол ауылының тұрғыны, 
Еңбек және тыл ардагері Екатерина 
Владимировна Шамырханова кітапха-
наға 200 данадан аса кітап сыйлады. 
Сондайақ, қаламгер Бақыт Бұқарбай 23 
кітап, та нымал жазушы Бейбіт Сарыбай 
50 кітап өткізді.

«RUHANI BAI BOL» жобасы бо
йынша 2020 жылы Алматы: «BAI BOI, 
QAZAQ» баспасынан әлемдік әдебиет
тің жауһарлары саналатын шетелдік 
әдебиеттерді қайта басып шығарған 
жерлесіміз жазушы, журналист Қанат 
Әбілқайыр француз жазушысы Жюль 
Верннің «Он бес жасар капитан» ро-
манын, ағылшын жазушысы Чарльз 
Диккенстің «Оливер Твистің бастан 
кешкендері» романын, Шотланд елінің 
атақты жазушысы Роберт Льюис Сти-
венсонның «Қазына аралы» романын, 

дана кітап өткізді. Ағымдағы жылы осы 
кітапхана 325 кітапқа өз қорын молайт-
ты. Зиялы қауымға ауыл жастарының да 
ілескенін қуана құптаған ләзім. 

Сөз реті келгенде мерейлене әрі 
мақтана айтарымыз Райымбек ауданы-
ның бір артықшылығы – кітапханала-
рындағы қауырт тіршілік осы акциялар-
дың арқасында қыза түскен. Әлбетте, 
санитарлық талап қатаң сақталған. Ал-
маты облысы, Райымбек ауданы, На-
рынқол ауылы, Райымбек көшесі №19 
үй, индексі: 041419 аудандық кітапхана 
деген мекенжайға «Қазпошта» арқылы 
бандерольдермен өңірден шыққан 
азаматтар ондап, жүздеп кітаптар жібе-
руде. Ра йымбек аудандық кітапханасы 
«Рухани қазына» фестивалінде Алматы 
облысынан топ жарып «Үздік кітапха-
на» номинациясын жеңіп алды. «Бұлақ 
басынан тұнады» демекші, Райымбек 
ауданының әкімі Нұржан Құдайберге-
новтің руханият әлеміне назар аударып, 
қолдап жүргені әріптестеріне үлгі, ал 
өзі үшін қызметінде қалатын бір із емес 
пе?! «Кітапханаға кітап сыйла» акциясы 
аясында жаңа басылымдармен қатар, 
қолдануға жарамды тарихимәдени 
құндылықтарын жоғалтпаған ғылыми, 
көркем басылымдар да қабылдануда. 
Сіздер сыйға тартқан әрбір басылым 
маңызды. Сыйға келген әр кітап кітап
ханадағы кітап қорын толықтырумен 
бірге әр кітаптың ғұмырын созуға 
және оқырмандар сұранысын қанағат-
тандыруға мүмкіндік береді. «Ағыл-
шын тілінде әлемдік деңгейде радио 
толқындарынан берілетін хабарларды 
тыңдаумен шектелмей ағылшын тілінде 
жарық көріп дүниежүзіне тек жақсы 
әрі салиқалы пікірлерін айтып, тыңдата 

американ жазушылары Купер Фенимор-
дың «Могиканның соңғы тұяғы» және 
Джон О.Киленстің «Янгблад (Қайнаған 
қан)» романдарын сыйға тартты. Ұлт-
тық академиялық кітапхананың кітап 
алмасу резервтік қорынан кітапхана 
директоры Үмітхан Мұңалбаева 201 
дана кітапты Райымбек аудандық кітап
ханасына пошта арқылы жібергенде 
кітапхана қызметкерлері шексіз алғыс
тарын жаудырды. Қарасаз ауылдық 
кітапханасына «Кітапханаға кітап сый-
ла» акциясы аясында ауыл жастары 10 

алатын танымал ғалымдар кітаптарын 
оқып, қазақ тіліне, сосын орыс тіліне 
аударамын. Аудармаларымның бірін 
ресейлік танымал журналист оқыған 
екен. Бір жолы телефон соғып: жасым 
74ке келгенде елге, жерге деген сүйіс
пеншілікке толы тұщымды аударманы 
бірінші рет оқып, көңілім толып отыр 
– деп ағынан жарылды. Бұл жерде 
айта йын деп отырған ойым – өңір-
ден шыққан тұлғалар қайта құрылған 
ауданымызды өркендетуге өзіндік 
үлесімізді қосып патриоттық танытай-
ық. Осынау игілікке жарқын жол ашып, 
білімділігін, кең ойлылығын танытқан 
Райымбек ауданының әкіміне риза-
мын. Біз сан сала бойынша озық елдер 
тәжірибелерін, жалпы құндылықтарды 
кітаптарымыз арқылы елге жеткізіп 
отырамыз. Керегін алып пайдалана 
білсе, нұр үстіне нұр» – деген еді Әділ 
Ахметов байсалдылығынан таймай. 

Райымбек аудандық кітапханасы 
«Библио керуен» жобасымен кітапхана 
көлігін безендіріп, көшпелі көрмелер 
ұйымдастыруда. «Туған ел – алтын 
бесігім» атты мәдени шараның мақсаты 
– оқырманға өлке тарихын танытып, ел 
мақтанышына айналған азаматтардың 
өнегелі істерін елге айту, жазғандарын 
оқыту, библиогафиялық шолу өткізіп, 
кітапхана жұмысымен оқырмандар-
ды таныстыру. Ақын, жазушылармен 
онлайн сұхбаттар жасап, жалпы оқыр
мандармен байланысты жалғайтын 
алтын көпірге айналу болып табылады. 
Еркін Ібітановтың жары Ысқақова 
Алтынкүл апайымызбен, Райымбек 
ауданының Құрметті азаматы, суретші, 
ұстаз, ғалым Тоққожа Қожағұловпен, 
ҚР Еңбек сіңірген әртісі, Алматы об-
лысының және Райымбек ауданының 
Құрметті азаматы Сұлушаш Нұрмағам-
бетовамен, ҚР Мәдениет қайраткері, ҚР 
Суретшілер одағының мүшесі Нұрболат 
Искаковпен, Жас суретшілер одағының 
мүшесі, туындылары Қытай, Түркия, 
Кипр елдерінде жеке жинақ ретінде 
сақталған Амонжол Сұлтан секілді өнер 
майталмандарымен онлайн кездесулер 
өткізілді. Нәтижесінде шығармалары 
насихатталып, оқырмандар көңілінен 
шықты. 

Кітапхана жұмысы дәстүрлі ката-
логпен қатар РАБИС электронды ката-
логымен жұмыс жасауда. Авторлармен 
ҚазҰЭК келісімшарт жасасу арқылы 
кітап қорын цифрландыруда. Сыдырта 
айта шықсаңыз бас шұлғудан аспайтын 
ақпарат болуы мүмкін. Бірақ онлайн 
сұхбаттар жүргізу, watsApp, facebook 
секілді әлеуметтік желілерге тіркеліп, 
авторлармен тұрақты байланыс орна-
тып, хабарламалар тарату, кітаптарды 
цифрландыру үлгісі заманның да, мем-
лекеттің де талабына сай атқарылып 
отырған ел шетіндегі ауданның жақсы 
бір жетістігі болып саналады.

Қорыта айтқанда, Нарынқолдағы 
кітапхана осы өңірден шығып, әлемдік 
деңгейге көтеріліп, жалпыхалықтық 
құрметке бөленіп, неміс, ағылшын, 
орыс тілдеріне аударылған шығар-
малары сан мыңдаған оқырмандары-
ның ілтипатына ие болған Мұқағали 
Мақатаев, Бердібек Соқпақбаев, Сағат 
Әшімбаев, Еркін Ібітанов, Мұқатай 
Жылқайдарұлы деп тізбеленетін тума 
таланттар туындыларымен толықты-
рылуда. Бұл жұмыстан жергілікті билік 
те шет қалмай өз деңгейінде қолдап 
отыр. Өңірден шыққан жеке тұлғалар 
тарапынан көрсетіліп жатқан қолдау
дың бірқатарын жоғарыда жаздық. 
Ал мемлекет тарапынан кітапханаға 
нақтылы көмек әзірге көрсетіле қойған 
жоқ. Бұл мәселеге ҚР Парламенті Се-
наты және Мәжіліс депутаттары назар 
аударса құбақұп. Мүмкін тума талант-
тардың қайнар көзі осы кітапханалар 
арқылы ашылатын шығар. 

Нұрбол ӘЛДІБАЕВ,
«Заң газеті»
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БІТІМ – БЕРЕКЕ БАСТАУЫ

Отбасы – некеге негізделген қоғамдық шағын топтың 
одағы. Отбасын құраушы екі адам бір бірінің ғана емес, 
болашақ ұрпағының, мемлекетінің алдында үлкен жауап
кершілікте болады. Алайда, бүгінгі таңда осы жауап
кершілікке жеңіл қарап, өзіне де, қоғамға да елеулі зиян 
келтіріп жатқан азаматтар көп. Отбасылық кикілжің 
тұрмыстық зорлықзомбылыққа ұласып жатқан кездер 
де аз емес. Өкінішке қарай, салауатты өмірге бет 
бұрған заманда ерлізайыптылар ортақ мәмілеге келіп, 
өркениетті отбасына айналып, қоғамның дамуына екі 
тараптан септесе алмай жүр.  

Мәселен, Казталов аудандық №2 сотына ер
лізайыптылардың арасындағы заңды некені бұзу 
туралы азаматтық істер көптеп түседі. Сотқа ерлі
зайыптылардың бірінен заңды некені бұзу туралы 

талап қою арызы түскеннен кейін 10 жұмыс күні ішінде 
татуластырушысудья бітімгершілік процедураларын 
өткізеді. Медиацияның бүгінгі таңдағы елеулі бір игілігі 
осы болып отыр. Заңдық орындарға тараптардың 
татуласып, отбасы бірлігін сақтағаны маңызды. 

Бұл  тараптардың әрқайсысына қатысты бейтарап 
позицияны ұстана отырып, татуластырушысудья 
екі жақ дауын реттеуге жәрдемдесуге тырысады. 
Тараптар бітімгерлік процедураның түрін дербес таң
дауға құқылы. Татуластыру рәсімдері тараптардың 
арасындағы дауға ортақ келісіммен соңғы нүкте қоюдың 
алғышарты, ал сот шешімі кей жағдайда бір тарапты 
ғана қанағаттандыра алуы мүмкін, сондықтан бұл жерде 
судьяның бітімгер бола білгені абзал. Бұл процесс соттың 
және тараптардың уақытын, қаржысын үнемдейді. 
Сонымен қатар  татуластыру рәсімдері арқылы шешімін 
тапқан іс бойынша төленген мемлекеттік баж салығы 
тараптарға қайтарылады. 

Ерлізайыптылар арасындағы түсініспеушілік 
көбінесе ұсақ нәрседен басталады. Олар өздерінің 
менмендіктерінен және жиналған өкпелерін сырт
қа шығарудың кесірінен бірбіріне деген үлкен реніш 
орын алады, соның салдарынан балалардың мүддесі де 
аяқасты болады. Ерлізайыптылардың ара ларындағы 
неке бұзылған соң балалар да пси хологиялық, моральдық 
тұрғыда азап шегеді, күйзе ліске ұшырайды. 

Сондықтан жанұяның арнамысын сақтауға, ба
лалардың болашағын жарқын етуге ерлізайыптылар 
бірдей күш салуға тиіс. Отбасы тұтастығы қоғам үшін 
де алдыңғы орында.  

     
Ж. ДҮЙСЕНОВА,

Казталов аудандық №2
сотының бас маманы-сот мәжілісінің 

хатшысы 
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Нұрбол ТҰРАШБЕКОВ, 
Ордабасы ауданының әкімі:

«ПРЕЗИДЕНТ 
МАҚАЛАСЫ 

БІЗГЕ БАҒДАР 
БЕРДІ»

Кез келген мемлекеттің тари
хы оның дамуына жол сілтейді. Біз 
өткенімізден сабақ алып, кемел келе
шек құруды көздеген ұрпақпыз. Мем
лекет басшысы ҚасымЖомарт 
Кемелұлы Тоқаевтың «Тәуелсіздік 
бәрінен қымбат» мақаласын оқып, 
өңірімізде атқарылатын жаңа мін
деттерді бағдарладық. 

Егемендік алғаннан кейін мемле
кетіміз еңсесін тіктеу  үшін қандай 
қиындықтарды еңсергені көз алды
мызда. Әлемдік саяси кеңістікте 
лайықты орын иелену жолында аз 
тер төгілген жоқ. Бұл ретте Елба
сы Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегі 
орасан. Бүгінгі шекарасы бекіген, 
халқы бір шаңырақтың астында 
ортақ мақсат үшін жұмылып, бей
біт күн кешкен Қазақстан – Тұңғыш 
Президенттің жетістігі. 

Заман көші тоқтаусыз жыл
жуда. Қарыштап даму үдерісінен 
қалыс қалмауымыз үшін ҚР Пре
зиденті ҚасымЖомарт Кемелұлы 
алыс болашақты болжап, ендігі 
қадамдарымызды белгілеп берді. 

Ордабасы өңірі – тәуелсіз ел 
тарихында алтын әріптермен таң
баланған қасиетті өлке. Бүгінгі 
таңда ауданымызда тарихымызды 
насихаттау мен дәріптеу үшін 
нақты жоспарлар түзілуде. Мақ
сат – ұрпаққа өткенін таныту 
ғана емес, ұлы елдің ұрпағы екенін 
ұғындыру. Осы арқылы ұлы ха
лықтың жалғасы екенін мақтаныш 
етіп, ата жолы көрсетіп өткендей, 
тәуелсіздіктің бірлік пен отансүй
гіштік қасиеттері арқылы ғана 
сақталатынын түсіндіру көзделуде. 

Біздің ендігі міндетіміз мате
риал дық құндылықтарды емес, ұлт
тық мүддені биік қоятын, білімді 
ұрпақ қалыптастыру. Жастар –
мемлекеттің қуаты. Бірақ, аға 
буынның тәжірибесіне сүйенуді 
де ұмытпағанымыз жөн. «Біз қа
зақтың қанына сіңген қасиет – 
келелі істі ақылдасып бірге шешу 
дәстүрін жалғастыра береміз», 
– дейді Қ. Тоқаев өз мақаласында. 

Мақалада жердің иесі екенімізді 
жалған ұранмен емес, нақты іспен 
көрсету қажеттігі де айтылған. 
Табиғатты қорғау, айналаны лас
тамау, барды күте білу, жоқты 
жасауға көмектесу әр азаматтың 
міндетіне айналуы тиіс. Ұрпақты 
үлгі көрсету арқылы жақсылыққа 
бастау – баршамызға жүктелген 
жауапкершілік.

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ

КӨЗҚАРАС



№4 (3329) 
15 қаңтар 2021

zangazet@mail.ru6 ТЕМІРҚАЗЫҚ
САРАП

ІСТІ ҚАРАУДЫҢ 
«АҚЫЛҒА СЫЙЫМДЫ» МЕРЗІМІ
Әкімшілік әділетті енгі-

зу – құқықтық мемлекет 
қалыптастырудағы маңызды 
қадамның бірі. Сонымен қатар 
бұл азаматтардың құқығы мен 
бостандығын мінсіз қорғаудың 
кепілі болып табылады. Жоғарғы 
Сот пен Әділет министрлігі 
бірігіп дайындаған Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодекске 
биыл Мемлекет басшысы қол 
қойған болатын. Қоғамда қызу 
пікірталас тудырған заңнама осы 
жылдың шілде айында қолда-
нысқа енгізілмек. 

Құжатты қабылдаудың кезек күттір-
мейтін шара екені 2010–2020 жылдарға 
арналған Құқықтық саясат тұжырымда-
масында да, кейіннен ҚР Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың алғашқы 
Жолдауында да көрсетілді. Соның ішін-
де «Халық үніне құлақ асатын мемле-
кет», «Әділетті мемлекет» тұжырымда-
малары, әділ сот төрелігі, соттардың 
мамандандырылуы секілді бағыттар 
айқындалып, қоғамның соттарға деген 
сенімін орнықтыру басымдығы негізгі 
мақсатқа айналу керектігі айтылған 
болатын.

Бұл кодекс жария-құқықтық дау 
кезінде мемлекеттік құрылымдар мен 
қарапайым азаматтардың теңдей мүм-
кіндікке ие болуын қамтамасыз етеді. 
Бүгінгі күнге дейін мұндай даулар 
Азаматтық процестік кодекс аясында 
шешімін тауып келді. Соған сай жеке 
адам мен мемлекеттік орган арасын-
дағы жария-құқықтық дау жалпы юрис-
дикция соттарының құзырында болса, 
заңды тұлғалар мен мемлекеттік орган 
арасындағы дау мамандандырылған 
экономикалық соттарда қаралады. 
Жаңа Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодекс бүгінге дейін бір жүйеге түспе-
ген осындай олқылықтарды шешуге 
бағытталған. Бұл заң құқықтық жүйе 
үшін жаңа құжат, қоғамға бетбұрыс 
жасайтын тың заңнама. 

Құқықтық салаға үлкен бетбұрыс 
жасаған құжаттың жаңашылдықтары 
аз емес. Соның ішінде осы кодексте 
соттың істерді қарауға кететін ақылға 
қонымды мерзімі белгіленіп отыр. 

Әкімшілік сот ісін жүргізудің инс-
титуты Ресейде, Германияда, Латвияда 
және Еуропаның басқа да елдерінде 
бұрыннан сәтті қолданылуда. Айталық 
Германияда әкімшілік істер бойынша 
ақылға қонымды мерзімді судьяның 
өзі белгілейді. Негізі әкімшілік іс бой-
ынша сот актісін дайындауға заң бой-
ынша он бес күн берілген. Мерзімді 
ұзарту істің күрделілігіне, құжаттарды 
алдырудың қиындығына байланысты 

Олай болса бүгінгі мемлекеттік 
тілге қатысты заң шығарудың дең-
гейі қандай? Мемлекеттік тілде сот 
ісін жүргізудің тетіктері толығымен 
қамтамасыз етілген бе? Дәл осы сұ-
рақтар төңірегінде ой өрбітіп, өз 
көз қарастарымен бөлісіп жүрген әріп-
тестерімді қолдаймын. Мысал үшін, 
Азаматтық процестік кодексте (14-
бап) «Сот ісі қазақ тілінде жүргізіледі, 
сот ісін жүргізуде қазақ тілімен қатар 
ресми түрде орыс тілі, ал заңда бел-
гіленген жағдайда басқа да тілдер 
қолданылады. Сот ісін жүргізу тілі 
сотқа талап қою арыз берілген тілге 
қарай сот ұйғарымымен белгіленеді», 
– делінген.

Қылмыстық-процестік кодексте 
(30-бап) «Қылмыстық сот ісін жүргізу 
қазақ тілінде жүргізіледі. 2. Қылмыс-
тық процесті жүргізетін орган істі 
орыс тілінде немесе басқа тілдерде 
жүргізу қажет болған кезде сот ісін 
жүргізу тілін өзгерту туралы уәжді 
қаулы шығарады», – деп көзделген. 

Ал Азаматтық процестік кодексте 
(91-бап) сарапшының құқықтары мен 
міндеттерінде «ана тілінде немесе 
өзі білетін тілде қорытынды ұсынуға 
және айғақтар беруге құқығы бар» 
делінген. Осыған сүйенген сарапшы-
лар қорытындыны көбіне орыс тілін-
де береді. Соның салдарынан сотта 
іс қараудың барысында мемлекет-
тік тілде аударма жасау қажеттілігі 
туындайды. Сонда сарапшы маман 

мемлекеттік тілді білмейтін қытай 
немесе басқа ұлт өкілі болса қоры-
тынды сол тілде берілуі де керек пе? 
Бұл жерде аталған баптағы норманың 
Конституцияның 7-бабының және ҚР 
«Тіл туралы» заңның 4-бабындағы 
талаптардың орындалуына кереғар 
екені аңғарылады.

Мұндай қайшылықтарды жою 
үшін сот ісін жүргізудегі мемлекет-
тік тілдің қолданылу аясын кеңейту 
үшін (оны қолдану мен дамытудың 
2011–2020 ж.ж. арналған мемлекеттік 
бағдарламасына сәйкес) сот органда-
рында біршама жұмыстар атқарылды. 
Қазір «Тілдерді дамыту саласындағы 
2020–2024 жылдарға арналған мемле-
кеттік бағдарлама» жүзеге асырылуда. 
Сот ісіне қатысты прокуратура және 
полиция органдарындағы дайында-
латын құқықтық статистика және ар-
найы есепке алу жөніндегі ақпараттық 
құжаттардың тілін де мемлекеттік тіл-
де талапқа сай әзірлеу шешімін тапты. 
Мемлекеттік тілге қатысты кез келген 
мәселені ұсақ-түйек деп қарамай, оған 
маңыз беріп, жіті көңіл бөлген орын-
ды. Бүгінгідей алмағайып, әлемдік 
жаһандану үрдісі белең алған заман-
да қазақы жайбасарлығымыз бен 
тәубешілдігімізден арылатын уақыт 
жеткен сияқты. Елбасымыз айтқан 
«тарихи уақыттың шапшаңдығына 
ілесу үшін – бүгінгі тындыратын 
ісімізді ертеңге шегеруге болмайды». 
Біздің ұлтымыз үшін өткен уақытқа 

кеткен есемізді толтыру бірінші 
кезектегі мәселе болып қала бе-
реді деп ойлаймын. Ол үшін әр 
саланың басында отырған тұлға 
мемлекеттік тілдің қолданылу 
аясын пайыздық көрсеткішпен 
емес, нақтылы атқарылған ша-
ралардың өміршеңдігімен есеп-
теуі қажет. Себебі мемлекеттік 
тілдің мәртебесі – тұтас ұлттың 
мәртебесі. 

Кабира САДУАҚАСОВА
Тарбағатай аудандық 

сотының төрағасы
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН 

ОБЛЫСЫ

Цифрлық технологияның соңғы бірне-
ше жыл бойы қарқынды дамып келе 

жатқаны ешкімге құпия емес. Біз төтенше 
жағдай кезінде мамандарды жұмылдыру-
дың қиын болғанына қарамастан, қысқа 
мерзімде мемлекеттік органға бармай-ақ 
әлеуметтік көмек төлеу бойынша мемле-
кеттік қызмет көрсету жүйесін әзірлеп, 
енгізудің куәсі болдық.

Ақпараттандырудың алдыңғы кезеңінде еліміз 
мемлекеттік қызметтерді көрсетуге тікелей немесе 
жанама тартылған мемлекеттік органдардың ба-
залық инфрақұрылымы мен ақпараттық жүйелері 

арқылы «Электрондық үкіметті» құрды. Елімізде 
халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмыс 
істейді. Дегенмен, шектеу іс-шаралары кезеңінде 
операторлар үлкен жүктемемен жұмыс жүргізді. 

Қол жеткізілген нәтижелерге қарамастан, 
ашықтық, тұтынушыға сапалы қызмет көрсе-
ту және белсенділік әлі де өз деңгейінде емес. 
Бұл Мемлекет басшысының «Жаңа жағдайдағы 
Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Жолдауында: 
«Біз адамдардың зейнетақы мен жәрдемақы 
тағайындау кезінде қандай проблемалармен бет-
пе-бет келетінін көріп отырмыз. Бұл процестерді 
толығымен цифрландыру қажет. Адамдар емес, 
деректер жүгіру қажет. Ведомствоаралық өзара 

іс-қимылда және азаматтармен қарым-қатынас 
кезінде қағазды пайдаланудан бас тартуға ұмтылу 
қажет» деп көрсетілген.

Әділет органдарында авангардтық мемлекет-
тік органдардың бірі ретінде күнделікті қызметке 
инновацияларды енгізуде, цифрландыруда белгілі 
бір тәжірибе бар. Мысал ретінде, «Жылжымайтын 
мүлік тіркелімі» мемлекеттік деректер базасын 
және бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйені 
құруды атауға болады. Бұл қызметтерді көрсету 
кезінде аралық буындарды қысқартуға және қыз-
меттерді тұтыну кезіндегі уақытты үнемдеуге 
мүмкіндік берді.

Соңғы уақытта елімізде биометриялық де-

ректер бойынша мемлекеттік қызмет көрсету 
сынақтан өткізілуде. Мемлекеттік қызметтерді 
көрсету кезінде халықтың электрондық сервис-
термен өзара іс-қимылын жеңілдету үшін биоме-
триялық деректерді пайдалану өзекті болып та-
былады. Себебі, биометрия жүйесін қолдан жасау 
мүмкін емес. Сондай-ақ, күрделі құпия сөздерді 
ойлап табу және есте сақтау үшін электрондық 
медианың қажеті жоқ. Осылайша, цифрландыру-
ды дамыту уақытты үнемдеу, қаражатты үнемдеу 
және қолайлы жағдайда өмір сүруге жол ашады.

Н.ЕСЕБАЕВ,
Қарағанды облысы Әділет департаменті

басшысының орынбасары

Ү
К
ІМ

АҚТӨБЕЛІК «РОМЕО» 
БОСТАНДЫҚҚА ШЫҚТЫ

Ақтөбеде 15 жастағы оқушы қызбен жыныстық 
қарым-қатынасқа түскен жасөспірім бостандыққа 
шықты. Бұл жөнінде облыстық соттың баспасөз 
қызметі хабарлады. 

Ақтөбе облыстық сотының апелляциялық алқасы 
«оқушы қызбен жақын қарым-қатынаста болды» 
деп айыпталған Нұрасхан Тынымжановқа қатысты 
үкім шығарды. Сот 17 жастағы бозбаланың бас 
бостандығын 1,6 жылға шектеді. Жасөспірім қамаудан 
босатылды. 

Бұған  дей ін  хабарлағанымыздай,  Нұрасхан 

Тынымжанов 15 жастағы сүйіктісімен қыз бен жі-
гіт ретінде кездесіп жүрген. Алайда екі жастың ма-
хаббатына ата-аналары қарсы болған. Сол себепті қос 
ғашық бірнеше рет үйлерінен де қашып кетеді. Оларды 
тапқан бойда қыздың анасы медициналық сараптама 
жасауды талап еткен. Ақыры 17 жастағы бала мен 
15 жастағы оқушы қыздың махаббаты үлкен дауға 
айналды. Қылмыстық іс сотқа жетіп, бозбала қамауға 
алынды. 

Былтыр қараша айында Ақтөбе облысының 
қыл мыстық істер жөніндегі мамандандырылған 
аудан аралық сотының үкімімен жасөспірім 3 жылға 
сот талды. Тергеу органдары оған ҚР Қылмыстық 
кодексінің 122-бабының 3-бөлігі (он алты жасқа 
толмаған адаммен бірнеше рет жыныстық қатынас 

жасау) бойынша айып тақты. Осыдан кейін ақтөбелік 
«Ромеоның» оқиғасы халық арасында үлкен шу ту-
дырды. Белсенділер «махаббаттың құрбаны» болған 
жас жігітті босатуды сұрап, петиция жариялады. 

Бозбаланың жақындары да Президенттен ба-
ласының балалығын кешіріп, жазасын жеңілдетуді 
сұраған. Осыдан соң сот алқасы үкімді қайта қарап, 
бозбаланы бостандыққа шығарды. Үкім шығару 
кезінде оның жастығы, өз ісіне өкінетіндігі ескерілген. 
Әрі жәбірленуші мен оның анасы бозбалаға кешірім 
берген. Сол себепті сот жаза түрін бас бостандығын 
шектеуге ауыстырған. 

Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА, 
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ

өзгереді. Осындай тетіктің арқасында 
Германиядағы істер өте сапалы, жоғары 
ыждағаттылықпен қаралып, олардың 
шешіміне шағым түсе бермейді. Сот 
ісін дамытуда халықаралық талаптарды 
барынша ескеретін қазақстандық сот-
тың өркениет көшіне ілесуі үшін бұл 
жаңашылдықтан қалмайтыны түсінікті. 

Кодекстің 17-бабында жекелеген 
процестік әрекеттерді жүргізуді қоса 
алғанда, әкімшілік сот ісін жүргізу 
ақылға қонымды мерзімде жүзеге асы-
рылады. Ақылға қонымды мерзімді 
айқындау кезінде әкімшілік істің 
құқықтық және нақты күрделілігі, 
әкімшілік процеске қатысушылар-
дың процестік құқықтарды пайдалану 
және процестік міндеттерді орындау 
дәрежесінен көрінетін мінез-құлқы, 
соттың әкімшілік істі жедел қарау мақ-
сатында жүзеге асырылатын әрекет-
терінің процестік тұрғыдан жеткілік-
тілігі мен тиімділігі сияқты мән-жайлар 
ескеріледі деп көрсетілген.

Осы жерде ерекше назар аудара тын 
тетік – әкімшілік істерді қараудағы 
ақылға қонымды мерзімнің қысқа-
руына қатысты туындап отыр. Соған 
сәйкес енді әкімшілік істерді қарау 
«алты айдан ұзақ емес» мерзімде де-
геннен ақылға қонымды мерзімге ауыс-
ты. Бірақ ол «арыз түскен уақыттан 
бастап есептегенде үш айдан артық 
мерзімге созылмауы керек». Дегенмен, 
аса маңызды істерде бұл мерзім ұзаруы 
мүмкін. Алайда ол үшін судья істі қарау 
мерзімінің не себепті ұзартылғанын 
дәйектеп ұйғарым шығаруы тиіс. Бірақ 
оның да мерзімі шектеулі – үш айдан 
артық созуға жол берілмейді. 

Кодекс тек әкімшілік сот ісін жүр-
гізуде емес, сонымен қатар әкімшілік 
рәсімдер кезінде де ақылға қонымды 

мерзім түсінігін қолданады. Мыса-
лы, кодекстің 64-бабының 6-бөлігінде 
жолданым осы кодекстің 63-бабында 
белгіленген талаптарға сәйкес келмеген 
жағдайда, әкімшілік орган, лауазымды 
адам арыз иесіне жүгіну қандай талап-
тарға сай келмейтінін көрсетеді және 
оны талаптарға сәйкес келтіру үшін 
ақылға қонымды мерзімді белгілейді 
делінген.

Шындығында ақылған қонымды 
мерзім ұлттық заңнамамызда бұрын да 
болған. Мәселен, бұл тетік Азаматтық 
кодекстің міндеттемелік қатынас тарда, 
соның ішінде атап айтсақ, 364-бап-
та – ақылға қонымды шаралар, 277, 
314-баптарда – ақылға қонымды мерзім, 
356-бапта – ақылға қонымды баға 
түсініктері кездеседі. Қылмыстық про-
цесте, Қазақстан ратификациялаған 
халықаралық актілерге де ақылға қо-
нымды мерзім түсінігі тән.

Бұрынғы кеңестік мемлекеттердің 
әкімшілік әділет туралы заңнамала-
рына үңілсек, атап айтқанда, Ресейдің 
Әкімшілік сот ісін жүргізу кодексінде 
ақылға сыйымдылық механизмін іске 
асыруында талқылауды тездету сот 
төрағасының жеке бастамасы немесе 
тараптардың арызы бойынша жүр-
гізілетіні жөнінде ереже бар. Қазақстан-
дық кодексте бұл норма көзделмеген, 
бұл өз кезегінде сот төрағасының және 
өзге қатысушылардың сот төрелігін 
жүзеге асыруға араласуының алдын 
алудың жолы деп білемін.

Жалпы алғанда, кодекске енгізілген 
«ақылға қонымды мерзім» ұғымы Конс-
титуцияда кепілдік берілген азаматтар-
дың құқығы мен бостандығын қорғау 
талабымен үндес. Себебі сот қорға-
уында құқықты қамтамасыз ету үшін 
сот талқылауы мерзімін айқындау аса 
маңызды. Бұл жерде істі қарау мерзімі-
не емес, сапаға басымдық берген орын-
ды. Өйткені, тәжірибе көрсетіп отыр-
ғандай шекті мерзімнің бекітілуі сот 
ісінде аз кедергі тудырмайды. Шынын 
айтқанда судьялар іс қараудағы шекті 
мерзімді бұзғысы келмейді. Оның соңы 
істі асығыс, үстірт қарауға алып келуі 
мүмкін. Бұл өз кезегінде азаматтардың 
заңды мүдделерінің бұзылуына ықпал 
етеді. Сондықтан осы мәселені өркени-
етті түрде шешу үшін бір жағынан сот, 
екінші жағынан сотқа өз құқықтары мен 
заңды мүдделерін қорғау мақсатында 
арыз берген тараптың мүдделерінің 
тепе-теңдігін сақтай отырып кодексте 
ақылға қонымды мерзім ретінде 6 ай 
шекті мерзімінің берілуі дұрыс шешім. 
Бұл қисынды мерзімді тек 6 ай деп 
ұғынбай, оны әрбір нақты жағдайда 
судьяның өз жеке пайымдауымен қарау-
дың қисынды мерзімі деп түсіну керек.

КИЕ

ЕЛ КОНСТИТУЦИЯСЫНЫҢ 7-БАБЫНДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБ-
ЛИКАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – ҚАЗАҚ ТІЛІ ДЕП КӨР-
СЕТІЛГЕН. СОНДАЙ-АҚ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 
«ТІЛ ТУРАЛЫ» ЗАҢНЫҢ 4-БАБЫНДА «МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – МЕМ-
ЛЕКЕТТІҢ БҮКІЛ АУМАҒЫНДА ҚОҒАМДЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ 
БАРЛЫҚ САЛАСЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚА-
РУ, ЗАҢ ШЫҒАРУ, СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУ ІС ҚАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУ 
ТІЛІ» ДЕП ТҰЖЫРЫМДАЛҒАН. 

ТІЛ МӘРТЕБЕСІ — 
ТҰТАС ҰЛТ МӘРТЕБЕСІ

Ш.ШАЙДИЕВА 
Орал қалалық №2 сотының судьясы

ПАЙЫМ

ЦИФРЛАНДЫРУ — РЕФОРМАЛАРДЫҢ БАСТЫ ТІРЕГІ
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ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

ЖК «Қандыбаева», Газеттерге, журналдарға 
және сайттарға хабарландыру қабылдау агент-
тігі: 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

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

ЖК «Gold Capital» Нұр-Сұлтан қ., Абай көшесі, 
78, 105-кеңсе. Тел.: 8 (7172) 52-02-11, 
8(702)839-90-86.

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

«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. Әуел-
беков 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, Петропавл қ., К.Сүтішов кө-
шесі, 58, 30-бөлме, 3-қабат.
Тел.: 8 (7152) 46-02-57, ұялы тел.: 8 (777)  
572-29-91, 8 (701) 315-54-59.

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.Зор-
ге 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-Фа-

раби 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 көшесі 
158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 87017268772, 
87054422939.

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

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

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

ЖК «KAIROS», Алматы қ., Жібек жолы көшесі, 
55, Алма сауда орталығы, 4-қабат, 419в-бөлім, 
426-нүкте. Тел.: 2714939, ұялы тел.: 8707-705-
9222 Emaіl:kaldybayeva@maіl.ru.

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, 

факс: 8 (747) 428-26-10 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

«GoldKapіtal» ЖК

Нұр-Сұлтан қаласы 

Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.

Тел.: 8 (7172) 52-02-11

Құлаққағыс!

ХАБАРЛАНДЫРУ БЕРУДІҢ ТӨТЕ ЖОЛЫ

Онда біздің редакцияға 
хабарласыңыз! 

ХАБАРЛАНДЫРУ БЕРУ ҮШIН «ЗАҢ» 
МЕДИА-КОРПОРА ЦИЯСЫНЫҢ ЖАРНАМА 

БӨЛIМIНЕ ХАБАРЛАСЫҢЫЗ 

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

ЖАРНАМА

ТАТУЛАСУ ТАРАПТАРҒА ТИІМДІ
ОҢ ҚАДАМ

ТАРАТУ

БАНКРОТТЫҚ

ӘРТҮРЛІ

БИЫЛ «МЕДИАЦИЯ 
ТУРАЛЫ» ЗАҢНЫҢ ҚА-
БЫЛДАНҒАНЫНА 10 ЖЫЛ 
ТОЛАДЫ. АТАЛҒАН ЗАҢ 
АЗАМАТТАР МЕН ЗАҢДЫ 
ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ДАУДЫ 
ТИІСТІ МЕМЛЕКЕТТІК 
ОРГАНДАРҒА ЖҮГІНБЕЙ 
ТИІМДІ ШЕШУДІҢ БА-
ЛАМА ӘДІСІН ҰСЫНЫП, 
ЕКІ ЖАҚТЫ ДА ОРТАҚ 
КЕЛІСІМГЕ КЕЛТІРУІМЕН, 
ЖАНЖАЛ ДЕҢГЕЙІН 
ТӨМЕНДЕТУІМЕН ҚҰН-
ДЫ САНАЛАДЫ.

Медиацияның ерекшелігі – кімнің 
дұрыс, кімнің бұрыс екенін анықтау 
емес, даудың сындарлы шешімін  іздеу. 
Медиацияны өткізген кезде ешкімді 
өз әрекетінің дұрыстығына сендірудің 
қажеті жоқ. Өйткені, бұл рәсім тарап-
тарды татуластыруды көздейді. Егер 
бейтараптылық туралы күмән туында-
са, әр тарап кез келген уақытта мұны 
көрсетіп, рәсімнен бас тарта алады. 

Медиация – медиатордың (бейтарап 
жақ) көмегімен екі тараптың қолайлы 
ортақ шешімге, яғни келісімге келуі. 
Жалпы, медиацияның мақсаты – тарап-
тардың мәселені шешудегі шиеленіс 
деңгейін төмендету, дауласушы екі та-
рапты да қанағаттандыратын шешімге 
қол жеткізу. Ол жеке немесе заңды 
тұлғалар қатысатын азаматтық, еңбек, 
отбасылық және өзге де құқықтық қа-
тынастардан туындайтын, сондай-ақ 
онша ауыр емес және ауырлығы ор-
таша қылмыстар туралы, қылмыстық 

7. «Павлодар облысының кәсіпкерлік және сауда басқармасы» 
ММ, БСН 140340002084, және «Павлодар облысының индустриялық-
инновациялық даму басқармасы», БСН 130740024127, өзінің бірігу 
арқылы қайта ұйымдастырылғаны туралы хабарлайды. Шағым осы 
мекенжай бойынша қабылданады: Павлодар қаласы, Астана көшесі, 
61,114,214 кабинет.

 2. «Horizon Advisory and Technologies» ЖШС, БСН 200940023337, қызмет 
түрінің өзгеруіне байланысты «Horizon Advisory and Technologies»ЖШС-нің 
атауы «Страховой брокер «Horizon»ЖШС болып өзгергенін хабарлайды. 

3. «САЯ» шағын қаржы ұйымы»ЖШС, БСН 031140001584, өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады:ҚР, Алматы обл.,Талдықорған қаласы, Тәуелсіздік көшесі, 
68/78 үй, 30-пәтер, индекс 040000.Тел.: 87056495982.

4. «КаспийНефтьКом»ЖШС, БСН 191040030546(Маңғыстау обл., Ақтау 
қаласы, Өндірістік аймақ, 6,41-ғимарат), өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:Маңғыстау обл., 
Ақтау қаласы, Өндірістік аймақ, 6,41-ғимарат. Тел.: 87776526465.

5. «OilServiceCompani»ЖШС, БСН 191040030665(Маңғыстау обл., 
Ақтау қаласы, Өндірістік аймақ, 6,41-ғимарат), өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:Маңғыстау обл., 
Ақтау қаласы, Өндірістік аймақ, 6,41-ғимарат. Тел.: 87776526465.

6. «Берёзка 25» ЖШС, БСН141240012863 өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:Қостанай 
қаласы, Узкоколейная көшесі, 51.

9. «Таң» ауылдық тұтыну кооперативі, БСН 050340012974, өзінің 
жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап, екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
Қазақстан, Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Таң ауылдық округі, 
Таң ауылы, пошталық индексі 120213. Тел. 87058240929, эл.почта:olzhas_
suleymenov@mail.ru

10. «Бозарық» су пайдаланушылар селолық тұтыну кооперативі, БСН 
070540013120, өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап, екі ай ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: Қазақстан, Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, 
Таң ауылдық округі, Таң ауылы, 40 лет Победы көшесі, 1 үй, пошталық 
индексі 120213.Тел.87058240929, эл.почта: olzhas_suleymenov@mail.ru

8. Алматы қаласы МАЭС-ның ұйғарымымен «Iterum Trade» 
ЖШС-н банкрот деп тану туралы іс қозғалды. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап бір ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы, Сериков көшесі, 6. Тел. 
+7 701 2238727

11. «Қанағат-қаржы» Кредиттік серіктестігі» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі, БСН 121240020395, өзінің жойылғандығы туралы 
хабар лайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап, 
екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады:. Қазақстан, 
Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш ауылы, Бухарбай батыр 
көшесі, 40 үй, пошталық индексі 120200.Тел.87058240929, эл.почта: 
olzhas_suleymenov@mail.ru

12. «Нұрлы-Таң» Кредиттік серіктестігі» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі, БСН 141040018548, өзінің жойылғандығы туралы 
хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап, 
екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан, 
Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Таң ауылдық округі, Таң 
ауылы, Кокыбай болыс көшесі, 7 үй, пошталық индексі 120213. Тел. 
87058240929, эл.почта: olzhas_suleymenov@mail.ru

13. «ТАҢ» АӨК» ауыл шаруашылық өндірістік кооперативі, БСН 
160640010951, өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап, екі ай ішінде мына 
мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан, Қызылорда облысы, 
Жалағаш ауданы, Таң ауылдық округі, Таң ауылы, Сегізбай би көшесі, 
1 үй, пошталық индексі 120200. Тел.87058240929, эл.почта: olzhas_
suleymenov@mail.ru

ҚОЛАЙЛЫ, ТЕЗ әрі АРЗАН

«ЗАҢ ГАЗЕТІ» ЖӘНЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА» БАСЫЛЫМДАРЫНА 

ХАБАРЛАМАЛАРДЫ ЕНДІ БІЗДІҢ 
ZANREKLAMA.KZ САЙТЫМЫЗ АРҚЫЛЫ 
БЕРУГЕ БОЛАДЫ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ КЕЗ 

КЕЛГЕН ТҮКПІРІНЕН, 
ҚҰЖАТТАР САНЫ ӨТЕ АЗ. 

Барлық сұрақтар бойынша: 
87089299874 (Аян) 

теріс қылықтар туралы істер бойынша 
қылмыстық сот ісін жүргізу барысында 
қаралатын даулар және атқарушылық іс 
жіргізуді орындау кезінде туындайтын 
қатынастарда қолданылады. Азаматтық 
істер бойынша медиация тәртібі тек 
қана талап қою ісін жүргізу өндіріс-
терінде қолданылады, себебі аталған 
өндіріс бойынша талап қоюшы мен жа-
уапкердің арасында туындаған даулар 
қаралады.

Батыс Қазақстан облысы Тасқала 
аудандық сотына «М» ЖШС жауап-
кер «Б»-дан берешек сомасын өн-
діру туралы талап арызбен жүгінген. 
Заем шарты бойынша «Б»-ға 12 ай 
мерзімге 150 000 теңге заем беріл-
ген. Бірақ, жауапкер заем бойынша 
төлемдерді өндіруді тоқтатуына бай-

ланысты 284 000 теңге мөлшерінде 
қалыптасқан  берешек сомасын өндіру 
сұралған.

Тасқала аудандық сотында тарап-
тарға талап арыз түскен уақыттан 
кейінгі 10 жұмыс күні ішінде татулас-
тырушы-судьямен қашықтан (сотқа 
шақырусыз) «whats App» мобильдік 
бейнебайланыс арқылы татуластыру 
рәсімдері жүргізілетіні, ол үшін та-
раптар онлайн режимде болуы тиіс 
екені, татуластырушы-судья бейтарап 
позиция ұстана отырып, татуластыру 
үшін шаралар қабылдап, жанжалды 
шешуге ықпал жасайтыны, тараптар 
татуластыру рәсімдерін өздері дербес 
таңдауға құқылы (медиатордың, Билер 
кеңесі мүшелерінің қатысуымен, екі 
тараптың қорғаушыларының немесе 

заң кеңесшілері палатасы мүшелерінің 
ықпалдасуымен) екені жөнінде хабар-
лама жолданады.

Сот отырысында тараптар мобиль-
дік бейнеконференц байланыс арқы-
лы қатысып, сотқа дауды медиация 
тәртібімен реттеу жөнінде келісімді 
ұсынып, келісімді бекітуді және іс 
бойынша өндірісті тоқтатуды сұраған. 
Келісімге сай, жауапкер берешек сома-
сын 2021 жылдың  қазан айына дейін 
ай сайын 26 064 теңгеден өндіруге 
міндеттелген. Келісім талаптары орын-
далмаған жағдайда талапкер мәжбүрлеп 
орындату үшін атқару парағын беру 
туралы сотқа жүгіне алады. Сот медиа-
циялық рәсімнің нәтижелері бойынша 
дауды реттеу туралы тараптар жасаған 
келісімді зерделеп, заңға қайшы кел-
мейді, ешкімнің заңмен қорғалатын 
құқықтары мен мүдделерін бұзбайды 
деген қорытындыға келді.

Медиация тараптардың келісімі 
бойынша, олардың өзара құптауы-
мен жүзеге асырылды. Медиативтік 
келісімнің нысаны мен мазмұны «Ме-
диация туралы» заңға сәйкес келеді. 
Осыған орай тараптарға сот оты-
рысы барысында дауды медиация 
тәртібімен реттеу туралы келісімді 
бекітудің және іс жүргізуді тоқтату-
дың салдарын түсіндіріп, келісімді 
бекітіп, іс тоқтатылады.

Тасқала аудандық сотында  
2020 жылдың 12 айында 21 іс ме-
диация тәртібімен тоқтатылған. 
Сонымен бірге, даулар мен жан-
жалдарды сотқа дейін және соттан 
тыс реттеуді толық қолдануда 
ынтымақтасу және татуластыру 
рәсімдерін насихаттау мақсатын-
да 2019 жылдың сәуір айында 

аудандағы Жастар ресурстық 
орталығының ғимаратында Та-
туласу орталығы ашылды. Содан 
бері неке-отбасылық дауларға қа-
тысты талап арыздар түскен кезде 
отбасылық жұптар аталған ор-
талыққа шақырылып,  олармен 
отбасылық психолог, медиатор 
немесе Билер кеңесінің мүшесі ди-
дарласып, жанжалдың жағдайын 
анықтап, татуласуға көмектеседі. 
Татуласу жұмыстарының арқа-
сында бірнеше отбасы сақталды. 
Билер кеңесінің төрағасы Б.Та-
смағанбетов пен кеңес мүшесі 
Т.Даужановтың, отбасылық пси-
холог А.Мұхтарованың, кәсіпқой 
емес медиаторлар Ұ.Сараева мен 
А.Джумалиевтің араласуымен 
бүгінде татуласып, бітімге келген-
дер қатары көбейіп келеді. «Сот 
жүйесінің жеті түйіні» бағдарла-
масының бір бағыты «Татуласу: 
сотқа дейін, сотта» деп аталады.
Бұл жоба аясында да қолымыз 
жеткен жетістік көп.
Сот жүйесі медиация туралы заңна-

маны түсіндіру үшін кәсіпқой емес 
медиаторлар, адвокаттар, прокурорлар, 
үкіметтік емес ұйымдар өкілдерінің 
қатысуымен дөңгелек үстел, семинар-
ларды өткізіп, судьялар мен сот қызмет-
керлері бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы медиацияның маңызын барын-
ша кең насихаттауда. Бұл бағыттағы 
жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын 
таба береді.

М.ТЕМІРҒАЛИЕВА,
Тасқала аудандық сотының 

кеңсе меңгерушісі
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

НЕМЕСЕ ZANREKLAMA@MAIL.RU ЭЛЕКТРОН-
ДЫ ПОШТАСЫНА ЖОЛДАҢЫЗ.
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ШЫТЫРМАН

Енді ғана жұмысын бастай 
беріп еді, телефонына бел-
гісіз номерден хабарлама 

келді. «Гүлнәр, сізбен сөйлесуім керек, 
қашанғы бір еркекті бөлісіп жүреміз?» 
дейді. Жүрегі зырқ ете қалды. Шатасып 
келді дейін десе аты жазылып тұр. Бірақ 
отасқалы жиырма жылдан асқан күйеуі-
нен күдіктенетіндей қылық байқамап-
ты. Әлде біреудің қалжыңы ма екен… 
Не болса да хабарласып білейін деген 
оймен «Бұл кім?» деп жазып жіберді. 
Бір минут өтпей-ақ «Кім екенімді біл-
гіңіз келсе мына мекенжайға тездетіп 
келіңіз» деген жауап келді. Анық-қа-
нығына көз жеткізбейінше жұмыс істеп 
қарық қылмайтынын біліп, хатшы қызға 
ауырып тұрмын деді де шығып кетті. 
Ол да бұның түріне қарап «қан қысы-
мыңыз түсіп кеткен бе, түріңіз боп-боз» 
деп жанашырлықпен шығарып салды. 
Гүлнәр мына түрімен көлік жүргізе 
алмайтынын түсініп, таксиге отырды. 
Таксиде отырып күйеуіне хабарласуды 
ойлаған, бірақ оған не дейді? Таксист 
те баласындай жап-жас екен, дап-дар-
дай әйелдің күйеуін қызғанып, тергеп 
жатқаны ерсі көрінетін шығар. Артын-
ша бірінші өзім сөйлесейін, анықтайын, 
күйеу ешқайда қашпас деген оймен 
телефонын қалтасына сала салды.

Көп қабатты үйдің алдына келген 
кезде аяқ-қолы дірілдеп, керек пәтеріне 
жеткенше қара терге түсті. Есікті қағып 
еді ешкім ашпады, сонда бұны әшейін 
алдаған болып тұр-ау деп жыны келген 
Гүлнәр есікті қатты-қатты ұрып еді есік 
ашылып кетті.

– Әй, кім бар, мен келдім, Гүлнәр-
мін,– деп дауысын шығара айқайлады 
есіктен басын сұғып. Жауап жоқ. Гүл-
нәр өзінің біреулерге алданғанын түсіне 
бастағандай. Бірақ айтылған мекенжай 
осы, есік ашық, кіріп көрейін деген 
оймен ішке кірді. Кіре берістегі киім 
ілгіште жас қыздар киетін шуба мен 
куртка ғана ілініп тұр. Яғни, үй иесі 
жас қыз болу керек деген оймен ішке 
батыл кірді.

– Мен келдім,– деп тағы дауыстап 
есікке қарама-қарсы тұрған қонақ бөл-
меге өтті. Алматының атақты хрущев-
ский үйлерінің бір бөлмелі пәтері екен, 
ішін қуыршақтай безендіріп қойыпты. 
Ешкім жоқ. Не болса да бәрін көріп 
шығайын деген оймен ас бөлмеге кірді. 
Дәл алдында етпетінен біреу жатыр.

– Ойбай, сізге не болды?– деп 
жүгіріп барып еденде жатқан қызды 
жұлқылады. Сол кезде ғана байқады 
қыздың басынан аққан қан ас үйдің 
жартысын алып жатыр екен. Өмірінде 
өлген адам көрмесе де Гүлнәр қыздың 
өліп қалғанын түсінді. Неге екенін өзі 
де білмейді, қыздың ашылып қалған 
көзін жұмды да қорыққанынан қабыр-
ғаға барып сүйкеніп отыра кетті. Арқа-
сына бірдеңе тірелгендей болғасын қо-
лымен не екен деп алып еді мойны ұзын 
қазіргі сөзбен айтқанда арт дизайндық 
қоладан жасалған мысықтың мүсіні 
екен. Қоя салды….

Өмірінде бірінші рет Гүлнәр не 
істерін білмеді. Полицияға хабарласса 
бұл үйге не үшін келгенін қалай түсін-
дірмек? Мына өліп жатқан қызды да 
танымайды, балалары не болмақ? Бала-
лары есіне түскенде дереу есін жинап 
алды. Айналасына қарап еді қолы мен 
етігіне де қан жұғып қалыпты. Атып 
тұрып есіктің тұтқасында ілініп тұрған 
орамалға қолын сүртіп, далаға жүгіріп 
шықты. Жан-жағына қарап еді ешкім 
байқамаған сияқты, әйтеуір өзі ешкімді 
көрмеді. Жұмыс уақытында Алматыда 
кім бос жүреді дейсің?!

***
– Осы жаңа жылдың алдында неге 

қылмыс көбейіп кетеді екен,–деді аға 
тергеуші кабинетке кіріп жатып, ал 
дайындал біздің ауданда өлім тіркеліпті. 
Сенен басқа ешкімнің қолы бос емес, 
сондықтан осы істі екеуміз тексереміз 
де, биылдан қалдырмай сотқа жібе-
реміз,– деп курткасын киіп жинала 
бастады. Мұқамеджан биыл ғана ди-
пломын алып, жұмысқа кірген, осы 

уақытқа дейін Бостандық ауданындағы 
тергеушілердің алып кел, шауып келімен 
ғана жүрген болатын. Енді міне ба-
стығының өзі қасына ертіп анау-мынау 
емес өлімді тексеруге бара жатыр.

Мұқамеджан криминалистика пәні-
нен тәжірибеден өткен кезде ғана өл-
ген адамды моргтен көрген. Онда да 
қорқақтап алыстан қараған болатын. Ал 
бүгін жап-жас келіншектің өлігіне келіп 
отыр. Бұлар келгенше криминалистер 
де жетіпті.  Учаскелік полиция жедел 
топты көре сала болған жағдайды айта 
бастады.

– Ассалаумағалейкум майор, қай-
тыс болған келіншектің аты-жөні Эля 
Бақытқызы, жиырма жетіде, осы үйдің 
иесі, жалғыз басты келіншек, заңға 
қайшы ештеңе істемеген. Не болғанын 
білмейміз, 102-ге біреу жасырын хабар-
лаған,– деді.

– Мұқамеджан, көршілерден сұрас-
тырып көр, мүмкін бірі болмаса бірі 
бірдеңе көрген шығар,– деп тергеуші 
ішке кіріп кетті.

***
– Ал бала, қуана бер, жолың жеңіл 

екен, криминалистер қылмыс болған 
жерден телефон тауып алыпты. Қазір 
бізге оның иесін де, мекенжайын да ай-
тады, ал біз соттың қағаздарын реттей-
міз де қылмыскерді ұстауға барамыз.

– Қалай сонда? Қылмыскер әдейі 
телефонын тастап кетіп пе? – деді бұл 
өз құлағына өзі сенбегендей…

– Ееее баласың деп айтсам сенбей-
сің, көбінесе қылмыс тұрмыстық жағ-
дайда болады, сондықтан мұндай қыл-
мыскерлерді қанішер деп те айтуға 
келмейді. Өйткені олар әдейі қылмыс 
жасамайды, абайсызда, ашумен не-
месе ақша үшін өлтіріп қояды. Содан 
есі шығып жүріп із қалдырып кетеді. 
Біздің криминалистер ондайды мүлт 
жібермейді. Ал арнайы тапсырыспен, 
жоспарланған қылмысты табу қиын. 
Ондай қылмыстың жүзден бірі ғана 
ашылады… Мыналар болса…. Көп 
сөзді қой кеттік, бұл жолы қылмыскер 
бизнесмен, үш баласы бар әйел екен.

***
Мұқамеджан түні бойы ұйықтай 

алмады. Барлығы тайға таңба басқан-
дай анық. Күйеуінің ойнасын өлтірген. 
Қызғаныш. Қолданылған қаруда да 
қолтаңбасы айқын, ұялы телефоны да 
сол жерде түсіп қалған… Ең бастысы 
ватцаптағы екеуара жазба… Оны өзі де 
мойындап отыр. Бірақ марқұмның ұялы 
телефоны қалтасында болғанымен, 
ешқандай қолдың ізі жоқ. Тап-таза. 
Күдікті өшірді дейін десең ол керісінше 
барлық жерге өзінің қолтаңбасын қал-
дырып кеткен. Сонда өлген келіншек 
өзінің өлетінін біліп бәрін өшіріп тас-
таған ба, әлде біреу әдейі өшірген бе? 
Полицияға хабарлаған кім? Осы сұрақ 
түнімен ұйықтатпады. Және көрші кем-
пірлердің айтуынша марқұмның үйіне 
кезек-кезек екі еркек келіп жүрген. Біре-

уі қылмыскердің күйеуі дейік, екіншісі 
кім? Камерада отырған қылмыскерге 
қарап ішкі түйсігі оның өлтірмегенін 
сезеді, бірақ қалай дәлелдейді?

***
– Майор, маған екі-үш күн уақыт 

беріңізші, егер ешқандай дәлел таппа-
сам құжаттарды сотқа өткізесіз! Каме-
рада отырған қылмыскер емес, өзіңіз 
ойлаңыз шы, ол келіншекті не үшін 
өлтіреді? Не үшін деген сұраққа күй-
еуімді қызғандым дейді, өмірі жұмыс 
істемеген, темекісіне дейін өзі әперіп 
отырған еркек үшін біреуді өлтіру миға 
сыймайды….

– Ееее баламысың деген, адамның 
хайуаннан жаман екенін білмейсің 
ғой… Бірақ менің де осы іске қатыс-
ты күдігім жоқ деп айта алмаймын. 
Әсіресе күйеуінің «ойнасым» деп бала-
ларының көзінше мойындауы мені таң 
қалдырды. Негізі еркек атаулы қылмыс 
бола қалған жағдайда ойнас дегеннен 
оттан бетер қашушы еді, ал бұл болса 
керісінше бәрін мойындап отыр. Обал 
болмасын, әлі уақытымыз бар, дәлел 
табуға тырысарсың, таба алмасаң рен-
жімейсің…. Істі сотқа беремін.

***
«Қылмыскерді іздесең қылмыс бол-

ған жерді мұқият зертте» деген ұстазы-
ның ақылымен Мұқамеджан қылмыс 
болған жерге барып, жан-жағын зерттей 
бастады. Көшенің арғы бетінде азық-
түлік дүкенінен бейнекамераны байқап 
қалды. Дүкен иесі камераның жады бір 
аптаны сақтайтынын айтқанда жерден 
жеті қоян тапқандай мәз болған. Осы 
ауладағы бәрін танитын екі-үш кемпірді 
жинап алып дискіні көрсетті. Іштері 
пысып отырған кейуаналарға да ермек 
керек. Кім-кімге келді, көршілерінің 
қашан келіп-қашан кететінін біліп 
мәз болысты. Гүлнәрдің күйеуі Марат 
жұмысқа келгендей марқұмның үйіне 
күнара таңертеңгісін онға таман келеді 
екен де, түстен кейін кетеді екен. Оны 
көршілер видеосыз-ақ айтып отыр. Қай-
тыс болардан бір күн бұрын кешкісін 
марқұм қып-қысқа көйлек пен шубасын 
киіп шығып кетті де түннің бір уағында 
бір жігітпен келді. Көрші кемпірлер 
екінші ойнасы осы жігіт деді.

Тоқта, таңертеңгі көрініс бәрін 
шешіп берді.

***
– Ассалаумағалейкум аға,– деді 

кешеден бері өз-өзіне келе алмаған 
Мұқамеджан.

– Түріңе қарасам, демалыс күн-
дері тыныш жатпаған сияқтысың ғой. 
бала….

– Иә, жайғасып отырыңыз әңгіме 
ұзақ. Майор жап-жас лейтенанттың 
әңгімесін үнсіз тыңдады.

– Еее бала, қай ғұламаның сөзі еді 
«адамдарды таныған сайын итпен дос 
болғым келеді» дейтін… Ал онда істі 
өзің сотқа дайында.

***
– Ойбай Қайнар, тез тұр ағашка ке-

летін уақыт болып қалыпты, сені көрсе 
ақшаның кранын жауып тастар, – деді 
Эля үстіндегі көрпесін жұлып алып.

– Сенің шалың бәле болды ғой,– деді 
басын әрең көтерген Қайнар, сендей жас 
қызды отбасы бар шал не қылады екен?… 
Кеше көп ішіп қойыппын… Жаным, кіш-
кене жата тұрайыншы,– деген сосын.

– Айтасың-ау сен де, өзіңнің студент 
екеніңді ұмытып кетесің ғой деймін. 
Апаңның жол мен түскі асқа берген 
тиынымен өзің айтпақшы көп іше ал-
майсың. Мені де баға алмайсың, сенің 
нең кетті, сол шалдың ақшасымен күнде 
түнгі клубта жүрміз ғой! Тез жинал, мен 
жуынып алайын,– деді де жуынатын 
бөлмеге кіріп кетті.

– Қазір,–деген Қайнар қалай ұй-
ықтап кеткенін сезбей қалды.

– Элячка папочкаң келді,– деген 
дауыстан шошып оянды. Ұйқылы-ояу 
түсінбей қалды, әкесінің дауысы…. 
Есікке қараудан қорқып көзін тарс жұ-
мып алды….Тым-тырыс, дыбыс жоқ, 
қашанға жатады жайлап көзін ашты, 
әкесінің бұған қарап тұрғанын көріп 
төсектің арғы бетіне секіріп түсіп:

– Пап, сен бұл жерде не істеп жүр-
сің? – деді басқа сөз таппай. Ашудан 
қалш-қалш етіп тұрған әкесінің түрі 
адам шошырлық еді…

– Иттің баласы, Алматыда басқа 
қатын құрып қалды ма саған баратын,– 
деді де артынан келген Эляны итеріп 
жіберіп ас бөлмеге кіріп кетті. Әкесін 
бұл жерден көремін деген ой Қайнардың 
басына келмепті, тез-тез киініп, ештеңе-
ге қарамастан пәтерден безіп шықты.

– Папочка, мен Қайнардың сенің 
ұлың екенін білген жоқпын, өзің ғой 
түнге қалмайтын. Содан мен жалғыз-
сырап кеше түнгі клубқа барып, таныс-
тым, – деді де мойнынан құшақтай 
беріп еді, Марат үстелдің үстінде тұрған 
мысық мүсінінің қолына қалай ілінгенін 
байқамай қалды.  Эля тәлтіректеп барып 
ас бөлменің ортасына етпетінен түсті. 
Басынан аққан қанды көрген кезде ғана 
Марат есін жиып, не бүлдіргенін түсін-
ді. Қазір қашып кеткенімен үш жылдан 
бері осы үйге келіп жүргенін көршілер 
біледі. Ертең-ақ машинасының номері 
арқылы тауып алады. Бірінші күдікті 
өзі екенін түсінді. Ал үйдің сейфіндегі 
бар ақшаны алып қашып кетсе, шетел-
ден бұны кім іздейді. Ең бастысы қазір 
уақыт ұту керек. Осы оймен ойнасының 
телефонын тауып алып, өз номерін және 
суреттерін өшірейін деп ішін ақтарып 
көріп еді, ойнасы мен баласының бір 
күндік таныс емес екенін түсінді… Көзі 
қарауытып кетті. Қызғаныштың қызыл 
иті ішін жалап барады. Баласы мен 
ойнасының суреттерін өз телефонына 
көшіріп алды да бәрін өшіріп тастады.  
Кішкене ақылға салып көрсе, өмір бойы 
өзін қор сезіндірген әйелінен осы жолы 
құтылуға болатын сияқты. Гүлнәрдің 
тапқаны шалқып өмір сүруіне жетері 

анық. Ал баласының жарасы жеңіл, 
шешесінің көзін құртса әкесін басынған 
қандай екенін көрсетеді күшікке…

***
Курстастары бұл отбасының иесі 

Марат емес Гүлнәр деп қалжыңдайды. 
Негізі сөздері шындықтан алыс та емес, 
Марат жалғыз басты шешесінің әлжуаз, 
еркетотай ұлы. Ал Гүлнәр ауылдан кел-
ген шымыр да, ақылды қыз болатын. 
Бірінші курста-ақ нәзік Маратты өзінің 
қамқорлығына алды. Ұлдарға тиіскіз-
бей қасына ертіп жүретін. Бұлар соңғы 
курс оқып жүрген кезде Алматыда 
байлар үй соға бастады. Гүлнәр архи-
тектура факультетінің талантты деген 
жігіттерінің басын қосып фирма ашып, 
түрлі үйдің жобаларын ұсынды. Сұра-
ныс көп болып Гүлнәр екі-үш жылда-ақ 
Қазақстандағы бай адамдардың қатары-
на кірді. Маратты да қасынан тастаған 
жоқ. Бірақ Марат ештеңеге қыры жоқ 
күйінде қалып қойды. 

***
Сот та басталды. Бұл істі қалалық 

соттың төрағасы Асқар мырзаның өзі 
жүргізетін болды. Гүлнәрді қылмыскер 
орындығына күзетшілер алып келіп 
отырғызған кезде зал шуылдап кетті. 
Ешкім Гүлнәрдің адам өлтіргеніне 
сене алмайтын сияқты. Гүлнәр қылмыс 
жасағанын мойындады және ешкімнің 
оған қысым көрсетпегенін айтты.

Мұқамеджанның кезегі келген кезде 
соттан дискіні қосуға рұқсат сұрады. 
Алдын ала дайындалған үлкен экран-
ды іске қосты. Таңғы сағат тоғыз, 
марқұм ның үйіне Марат келді, он минут 
өтер-өтпестен далаға Қайнар жүгіріп 
шықты. Дискті тоқтатып Мұқамеджан 
криминалистен марқұмның қай уақытта 
қайтыс болғанын сұрады. Сарапшының 
көрсетуінше бұл таңғы тоғыз бен онның 
арасы. Сот отырысын өз қолына алған 
жас тергеуші:

–Ары қарай көріңіздер, оннан аса 
үйден асықпай Марат шықты да маши-
насына барып отырды. Он бес минуттан 
кейін есік алдына такси келіп тоқтап, 
одан Гүлнәр түсті. Сағатқа қараңыздар 
күдікті пәтерде бар-жоғы он-ақ минут-
тай болды,– деп бейнежазуды тоқтатты 
да:

– Сіз неге істемеген қылмысты 
мойныңызға алып отырсыз? Өзіңіз 
көріп отырғандай қылмысты балаңыз 
не жолдасыңыз жасаған. Кімді қорғап 
отырсыз?– деді Гүлнәрға қарап.

Сот куәгер ретінде Қайнар Марат-
ұлын шақырған. Қайнар сотқа емес 
анасына қарап:

– Апа, мен Эляны өлтірген жоқпын, 
мен кеткен кезде ол ас үйде әкемнің 
қасында қалған,– деді.

Мұқамеджан тағы бір дискі апарып 
қосты. Ол полиция шақырған Мараттың 
дауысы еді. Прокурор мен адвокаттар-
дың өзі  Гүлнәрға қарап қалды. Сот 
күдіктіге сөз берді.

–Ана деген баласы үшін не істе-
мейді. Сендер келгенше мен баламнан 
анық-қанығын сұрамастан, шетелге 
жіберіп те үлгердім ғой. Ол да үн-түн-
сіз кете барды. Алыста болса құзырлы 
органның қолы жетпейді деп ойладым. 
Марқұмның үйінен шығып ес-түссіз 
үйге келген кезде Марат телефоннан 
балам мен ана әйелдің суреттерін көр-
сетіп, баламыз өлтіргенін және сол 
үшін өзі мойнына алатынын, әдейі 
мені шақыртқанын айтты. Сонда тек-
серсе мен де оның Мараттың ойнасы 
болғанын растау үшін смс хаттарды 
көрсетуім керек деді. Мен сендім, Ма-
рат менің сыртымнан ойнас жасайды 
дегенді ойламадым. Ал полиция келіп 
мені қылмыскер дегенде балам үшін 
өзімді жығып бердім. Өйткені мен 
жиыр ма жыл отасқан күйеуімді өзім 
сияқты балалар үшін жанын береді 
деген ойда болдым. Мен-ақ қылмыскер 
болайын, ұлымның өмірі бұзылмасын 
дедім. Үш балаға әкесі бас-көз болар, 
мен мықтымын, түрмеге шыдаймын деп 
өзімді сендірдім, – деді. 

Жанар МҰҚАШЕВА
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