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САНҒА ІЛІНУ — 
САНАЛЫ АЗАМАТТЫҢ 

ПАРЫЗЫ

АЛАШТЫҢ АРҚА СҮЙЕРІ – 
АТА ЗАҢ!

САНАҚ–21

Есберген АЛАУХАНОВ, заң ғылымының док-
торы, профессор:

– Қазір ауылдан гөрі ірі қалаларда адам саны 
басымырақ. Алайда қалада тұрғанымен қалада 
тіркеуі де, баспанасы да жоқ, күнкөріс қамымен 
жүрген жандар көп. Солардың санаққа ілінуіне 
барынша көңіл бөлінсе деймін. Заңгер, криминолог 
ретінде миграциялық қылмыс деген тақырып-
ты көптен бері зерттеп жүрмін. Сонда көзімнің 
жеткені қылмыстың дені ауылда емес, қалада 

Ирак ЕРЕКЕЕВ, қоғам қайраткері:
– Ең алдымен халық арасында санақтың маңы-

здылығын түсіндіріп, үгіт-насихат жұмыстарын 
жүргізуіміз керек. Халық санақтың маңыздылығын 
түсінбегеннен кейін, шараға қатысудан қашады. Үйіне 
барса есігін ашпай қояды. Сосын санақ жұмыстары 
ақиқаттан алыс болып шығады. Шыны керек, халық 
әлі күнге санақтың не үшін керек екенін түсінбейді. 
Сондықтан санақтан қалып қойса да бәрібір. Санақтың 
берері не, санақ неге әсер етеді деген дүниелер халыққа 
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САНАҚ САПАЛЫ ЖҮРГІЗІЛУІ ҮШІН НЕ ІСТЕГЕН ЖӨН?

түсіндірілгені дұрыс. Санақтың шынайы өтуіне халық тарапынан да ықпал 
болуы қажет. Атсалысып, сауалнамаға шынайы жауап беру арқылы шараның 
сапалы өтуіне атсалыса аламыз. 

Екіншіден санақтың шынайы өтуі үшін жемқорлық фактілері орын алма-
уына мән беруіміз керек. 

Қыркүйекте елімізде халық санағы 
басталады. Бір кездері санақтың 

соңы жемқорлыққа ұласып, нәтиже-
сіне күмәнмен қарап қалғанымыз да 
рас. Ұлттық науқанға биыл бюджет-
тен 9,1 миллиард теңге бөлініп отыр. 
Қаржы мақсатына сай жұмсалып, 
санақ сапалы жүргізілуі үшін не істе-
уіміз керек?
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СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

(Соңы 5-бетте)

орын алып жатыр. Сондықтан еріктілердің көмегін іске қоссақ та, 
қаланың қуыс-қуысындағы, базарларда, сауда орындарында, көлік 
тұрақтарында көп жүретін тіркеуі жоқ жандардың есепке ілінуін 
қадағаласақ екен. Ондай жерлерде тіркеуі жоқ адамдар санақтан 
қалып кетпей, қамтылса деймін. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Алаштың арқа сүйейтіні – Ата Заңы! Ата Заңның қабылдануымен мемлекеттің Тәуелсіздігі нығайды, егемен елдің 
еңсесі көтерілді. Биыл барша халыққа пана болған, Қазақстандағы теңдік пен өрліктің кепілі болған Бас құжатқа 26 
жыл толып отыр. 

Жалпы, Қазақстанда ұлттық халық санағы әр 
10 жыл сайын өткізіледі. 2009 жылы өткен соңғы 
науқаннан кейін келесі санақ 2019 жылы өтуі керек 
еді. Алайда санақты дайындау мен өткізуге байла-
нысты бірқатар ұйымдастырушылық мәселелерді 
ескере отырып, оны 2020 жылы өткізу туралы 

шешім қабылданды. Іргемізден сыналап кірген ін-
дет бұл жоспарға да өз түзетулерін енгізді. Елімізде 
коронавирустық инфекцияның таралуына және ен-
гізілген шектеулі карантиндік шараларға байланыс
ты бұл маңызды науқан кейінге қалдырылған бола-
тын. Президент жанындағы реформалар жөніндегі (Соңы 3-бетте)

Үнзила ШАПАҚ, 
Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Кеңесінің 
мүшесі:

«ЗАҢДАР 
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 

НОРМА ШЕҢБЕРІНЕН 
ШЫҚПАУЫ КЕРЕК»

– Үнзила Шапаққызы, Ата Заң 
– мемлекеттің ең басты құн-
дылығы, осы елдің азаматы ретін-
дегі ажырамас құқықтарымыз бен 
міндеттерімізді дәйектеп берген 
басты құжат. Ол біздің барлық 
заңнамадағы мүдделеріміздің, ер-
кіміздің сақталуының бірден бір 
кепілі. Бұл сәйкестікті қадаға-
лайтын ұйым Конституциялық 
Кеңес...
– Иә, Конституциялық Кеңестің не-

гізгі функцияларының бірі Парламент 
қабылдаған заңдардың Президент қол 
қойғанға дейін республика Конститу-
циясына сәйкестігін қарау болып табы-
лады.  Бұл жұмыстың өз ерекшеліктері 
бар. Біріншіден, мұндай бақылау күші-
не енбеген және қолданысқа енгізілме-
ген заңдардың конституциялылығын 
анықтайды, яғни, конституциялық 
заңдылық режимі бұзылуын алдын ала 
ескертіп отырады. Екіншіден, заңдар-
ды алдын ала бақылау Парламенттің 
заңдарды қабылдау барысында туын-
дайтын заң шығарушылық процесс 
субъектілерінің арасындағы даулы 
оқиғаларды шешудің пәрменді тетігі 
болып табылады.

Күздің алғашқы күнінен елімізде аса маңызды шара басталмақ. 
«Қазақстанда әр адам маңызды» ұраны аясындағы үшінші Ұлт-

тық халық санағы 2021 жылдың 1 қыркүйегі мен 30 қазаны аралығында 
өтеді. Биылғы санақтың ерекшелігі қандай, нендей жаңашылдық бола-
ды? Үкіметтің бұл ауқымды науқанға дайындығы қандай? 

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!
Сіздерді Судьялар одағының 

атынан Қазақстан Республикасы-
ның Консти туциясы күнімен құт-
тықтаймын!

Осыдан 26 жыл бұрын бүкілха-
лықтық референдумда қабылданған 
еліміздің Ата Заңы азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарын 
қорғау, тәуелсіз мемлекет құру кеп-
ілдіктерін негізге ала отырып, қорға-
ушы күшке айналды.

Конституция елдің сот жүйесінің 
іргетасын қалады. Оның негізін-
де тәуелсіздік, қолжетімділік, сот 
төрелігінің ашықтығы, судьялардың 
ауыстырылмайтындығы және олар-
дың қызметіне ешкімнің қол сұқпауы 
сияқты негізгі қағидаттар жатыр.

Тарихқа құрмет көрсете отырып, 
біз Конституциямызды дайындау 
ісінің басында тұрған академик Сұл-
тан Сартаев бастаған ғалымдардың 
жанкешті еңбегін ұмытпауымыз, 
бағалауымыз керек. 

Мемлекет пен қоғамның то-
лыққанды жұмыс істеуі үшін жа
салған әлеуметтік және саяси құ
қықтық қатынастардың құ қық тық 
алғышарттары мен нормалары осы 
жылдар ішінде өзінің өміршеңдігі 
мен жасампаздығын, азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарын 
қамтамасыз етудің мызғымас кепілі 
екенін дәлелдеді.

Қоғам өмірі бір орында тұрмайды. 
Сондықтан Конституция қолда-
ныстағы құжат ретінде өзінің не-
гізін сақтай отырып, қажет болған 
жағдайда жаңартылып, ережелері 
нақтыланады. Бұған айқын мысал – 
азаматтардың басқару және билік 
құрылымдарымен өзара ісқимыл 
жасаудағы Конституциялық әле-
уметтік кепілдіктерін нығайтуға 
бағытталған Әкімшілік Әділет ин-
ститутының енгізілуі.

Сіздерді Конституция күнімен 
құттықтай отырып, бәріміз үшін 
қиын пандемия кезеңінде ең басты-
сы – денсаулық пен амандық тілей 
отырып, жарқын және ізгі үміттер 
мен ертеңгі күнге деген сенімдеріңіз 
сарқылмасын!

Сәкен АБДОЛЛА, 
Қазақстан Республикасы 

Судьялар одағының төрағасы
Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сотының судьясы

ЛЕБІЗ

Жоғарғы Кеңестің шешімі бойынша ұлттық санақ 
2021 жылы өткізілетін болып бекітілді. 

Ұлттық статистика бюросының хабарлауынша, 
биыл санақты өткізу процесі автоматтандырылған 
және оған заманауи сандық технологиялар енгізіл-
ген. Атап айтсақ, тұрғындар туралы деректерді жи-
нау 2 жолмен жүргізіледі. Бірінші әдіс – 1 қыркүйек-
тен бастап sanaq.gov.kz сайты жұмысын бастайды. 
Мұнда қазақстандықтар 15 қазанға дейін онлайн 
режимде сұрақтарға жауап бере алады. Сайт тәулік 
бойы ашық болады. Азаматтар, қай жерде жүрсе де, 
өзі және отбасы үшін сауалнама беттерін толтырып, 
санаққа өз бетінше қатыса алады. Респонденттер 
Халыққа қызмет көрсету орталықтарында, әкімдік-
терде, пошта бөлімшелерінде, мектептер мен сауда 
орталықтарында орналасатын арнайы ұйымдасты-
рылған нұсқаулық учаскелерде санақтан өте алады. 
Екіншісі – қажетті санитарлық нормаларды сақтай 
отырып, дәстүрлі аралау. Бұл онлайн режимде 
санақтан өтпеген респонденттер үшін 130 қазан 
аралығында жүргізіледі. Бұл кезеңнің жаңалығы 
– интервьюерлер үй аралау кезінде электронды 
планшет қолданады. 

МЕРЕКЕ 
ҚҰТТЫ БОЛСЫН!
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АЛАШТЫҢ АРҚА СҮЙЕРІ – 
АТА ЗАҢ!

Конституцияның тұтынушысы да, авторы да 
– халық. Елдік құжаттың жасалуына Елбасынан 
бастап бүкіл жұртшылықтың белсене қатысуы 
жас мемлекеттегі бірлікті, татулықты, ынтымақты 
айшықтаса керек. Осы бір жауапты сәт туралы 
естелігінде Елбасы Н.Назарбаев: «1995 жылғы 
жаңа Конституция туралы мәселе көтерілген сәуір 
референдумынан соң мен халықпен тікелей ашық 
әңгімеге кірістім және 1995 жылдың 30 сәуіріндегі 
Үндеуімде елге не үшін жаңа Конституция ке-
ректігі, оның Қазақстанның бүгіні мен болашағы 
үшін қажеттілігі қандай екені туралы өз көзқара-
сымды халыққа жете түсіндірдім. Әділет министрі 
Н.Шәйкеновтің басшылығымен арнаулы жұмыс 
тобы құрылды. Оның жұмысын тікелей өз бақы-
лауыма алдым. Сарапшылармен бірге кейде күні-
не 12-14 сағат Конституция баптарымен жұмыс 
істегеніміз есімде» деп толғана жазады. Расында, 
бұл құжаттың айналасына тек мықты, білікті заң-
герлер топтастырылды. Олар озық елдер тәжіри-
бесіне сүйене отырып, халықтың талап-тілегіне, 
елдің менталитетіне сай келетін заңды дайындауы 
қажет болды. Тұңғыш Президентіміз бас болып 
үлкен ізденіс пен жасалған Ата Заңымыз көпшілік 
күткендей сапалы құжат екенін уақыт көрсетті.

Конституция қабылданған 1995 жылғы 30 
тамыз – бүкілхалықтық референдум өткізген күн 
ретінде тарих бетінде алтын әріптермен жазылары 
хақ. Ата Заң құқықтық, демократия лық мемлекет-
тің қалыптасу бағыттарын айқындап қана қоймай, 
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, 
соның ішінде жеке адамның жан-жақты еркіндігі, 
қоғамның идеоло гиялық және саяси әр алуан-
дығы, экономикалық қатынастардың орнығуы 
секілді әлемдік талаптардың сақталуының негізін 
қалады. 

Конституция – ұлттың бірлігін нығайтушы, 
қоғамды дамытушы, демократия қағидаттарының 
күре тамыры. Осы үш таған Қазақстанды мекен-
деген барша ұлт пен ұлыстың басты ұстанымына 
айналған, Көкбайрақтың астына біріктірген. Шын-
дығында дәл біздің мемлекет секілді өзге ұлттар-
дың салт-дәстүрін сақтауына, өз тамырынан ажы-
рамауына, тілінің ұмытылмауына көмек көрсетіп, 
толық жағдай жасап отырған ел санаулы. Бүгінде 
еліміздегі орыс, ұйғыр, өзбек мектептері балаларға 
есігін айқара ашып, неміс, украин, қырғыз, корей, 
түрік, татар секілді көптеген ұлттардың өкілдері-
не арналып газеттер шығатынынан, теле, радио 

Расында тәуелсіздік алғанына 30 жыл толға-
лы отырған бейбіт елдегі тыныштық пен теңдік-
тің кепілі – Ата Заң. Адамның бойына сенімділік 
беретін де – заң, әлсізге қуат, жалпыға шуақ 
төгетін де – заң. Себебі, заңға арқа сүйейтін, 
құқықтық келеңсіздікке бармайтын елдің дамуы 
тез, ілгерілуі жылдам. Осыған орай ел боламын 
деп бесігін түзеп, мемлекет құрамын деп өсуін 
ойлап жатқан халықтың барлығы құқықтық 
құжаттарын жасап, қадамын заңмен шегелеуді 
жөн көреді. Мұндай парасатты пайым, салауат-
ты іс қазақ халқына да жат емес. Қазақ еліндегі 
құқықтық қарым-қатынастарды реттеуде қолда-
нылған дала заңдары сөзіміздің нақты дәлелі. 
Ойымыздың бұлтартпас шындық екеніне ежелгі 
қазақ даласында бас құрасып, бауырласқан ха-
лықтың тірек еткен түрлі құқықтық құжаттары  
мысал бола алады. Осы құжаттардың барлығы 
алаштың арманының орындалып азат ел ата-
нуымызға, шартарапқа белгілі тәуелсіз мемлекет 
құруымызға мықты негіз қалады. Ендеше, біз 
Қазақстан тәуелсіздігін ешқашан Конституция-
дан бөліп қарай алмаймыз.

Кез келген тәуелсіз мемлекеттің, еркін ұлт-
тың бас иіп, тәу етер басты құжаты – Консти-
туция. Ұлы даланы мекендеген алты алаштың 
да өз дала заңдары, өзіндік конституциясы 
болғаны мәлім. Орта ғасырдағы түркі бабала-
рымыздың бітік жазуына бармағанның өзінде, 
қазақ даласынан бізге  жеткен «Қасым ханның 
қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы», Тәуке 
ханның «Жеті жарғысы» секілді заң жүйелері 
қазақ елі Конституциясының іргетасы ертерек-
тен қаланғанына көзімізді жеткізе түседі. Қазақ 
хандары жолға қойған осы жарғыларды дала 
конституциясы санасақ, оның «баптарының» 
сөз бастаған шешендер арқылы қалай өрбігенін 
және абыз ақсақалдардың дауды қалай тарқа-
тып, жұртты жөнге салғанын тарихтан білуге 
болады. Жоғарыдағы дала заңдарына қарап 
отырып тақтағы ханның да, ханға бас иген бар-
ша жанның да теңдікке, әділдікке, туралыққа 
қаншалықты құштар болғанын аңғармау мүмкін 
емес. «Ханда қырық кісінің ақылы бар», «Хан - 
қазық, би – тоқпақ», «Дауды шешен бітірмейді, 
би бітіреді» деген тағылымды сөздер хан мен 
биге халықтың тура төреліктің тамыршысы деп 
қарағанын аңғартады. 

Дала Конституциясы ретінде мойындалған 
бұл құжаттарда дауды әділ шешуден бөлек, 
ел ішіндегі бірлікті сақтауға, ағайын арасын-
дағы татулыққа сызат түсірмеуге мән берілген. 
Кешірім мен мейірімге, кең пейілділік пен 
достыққа шақырған заңдардың әлі күнге дейін 
қадірлі, бағалы болуының сыры осында болса 
керек.

Ал дала заңдарынан тамыр тартқан Қа-
зақстан Республикасының Ата Заңының қабыл-
данғанына биыл 26 жыл толмақ. Қазақ елі өз 
тәуелсіздігін жариялағаннан кейін 1993 жылы 
Парламент қабылдаған бірінші Конституция 
Республиканың дамуындағы зор қадам болды. 
1993 жылы 28 қаңтарда тәуелсіз қазақ мем-
лекетінің тұңғыш Конституциясын Қазақстан 
Республикасының Жоғарғы Кеңесі бірауыздан 
қабылдады. Дегенмен жас мемлекетте дайын-
далған бұл құжатта біраз кемшіліктер орын 
алды. Сол себепті 1995 жылы 30 тамызда бүкiл-
халықтық дауыс беру арқылы екiншi, қазіргі 
қолданыстағы Конституция қабылданды. 

Француз ойшылы Жан-Жак Руссо «Ақылды 
заң шығарушы заңды қабылдамастан бұрын, 
оның қоғамға қажеттілігін зерттейді» деген екен. 
Жөн сөз, дөп айтылған пікір. Осы талап, осы 
тәпсір Қазақстан Конституциясының күретамы-
рына айналды.

Қазіргі қолданыстағы Конституциямызды 
да йындауға мемлекет ерекше назар аударды. 
Осы маңызды құжаттың басы-қасында тұрып, 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ МІНБЕР

(Соңы. Басы 1-бетте)

ДАЛА ЗАҢЫНАН 
ДАРА ЗАҢҒА ДЕЙІН

Өз заманының ойшылы Марк 
Туллий Цицерон «Заң аза-

маттар игілігі үшін жасалады» деген 
екен. Ғұлама заңды халықты ұйы-
тып ұстап тұрудың, бір мақсатқа 
жұмылдырудың, мемлекетте тәртіп 
пен қауіпсіздікті сақтаудың тетігі 
деп таныған. 

КӨЗҚАРАС

Осыдан 26 жыл бұрын еліміз 
өзіндік таңдауын жасады. Бүкіл-
халықтық референдумда Ата 
Заңның мемлекет дамуындағы 
орнын бағалаған тұрғындар бір 
ауыздан жаңа құжатты жақтап 
дауыс берді. Міне содан бері 30 
тамыз – Конституция күні ретін-
де үздіксіз атап өтіліп келеді. 
Бұл мерекенің еліміз үшін сая-
си, тарихи, құқықтық тұрғыдан 
орны бөлек. Басқа мерекелермен 
салыстырғанда Конституция 
күні – тәуелсіздіктің негізі, азат-
тықтың алтын тамыры ретінде 
ерекше әспеттеледі. 

Ата Заң дегенде Көкбайрағы 
көкте желбіреген, Әнұраны қа-
лықтаған, шекарасы шегеленіп, 
беделі асқақтаған алып елдің 
елестейтіні белгілі. Осындай көп 
қырлы саяси қадамдардың сәтті 
жүзеге асуына Конституциялық 
нормалардың әсері ұшан-теңіз. 
Бас құжатқа арқа сүйеп, қада-
мын жасаған Қазақстанды бү-
гінде білмейтін ел кемде-кем. Әр 
бастамасын заңдық нормаларға 
сәйкестендіріп үлгерген мем-
лекетіміз құқықтық қағиданың 
сақталуына, заң үстемдігінің 
орнығуына мүдделі. 

Ата Заң – мемлекеттік басты 
нышандардың бірі. Қазақстан 
халқы мемлекеттік Әнұранды, 
Елтаңба мен Көкбайрағымызды 
қандай қадірлесе, Конституци-
яны да пір тұтуы, заң шеңбері-
нен шықпауды басты парызы 
деп білгені жөн. Осыған орай, 
Конс титуцияның мән-маңызын 
түсіндіріп, насихаттау жағын 
әлі де жетілдіре түскен абзал. 
Ата Заңымыздың тарихы, заңна-
мадағы негізгі басымдықтар 
туралы мәліметтер тек мереке 
кезінде ғана айтылып, жазылып 
қоймауы керек. Қазақстан Кон-
ституциясындағы негізгі бап-
тарды мектеп табалдырығынан 
бастап оқытып, жастардың 
құқықтық тұрғыдан жан-жақты 
сауатты болып өсуі басты назар-
да ұсталғаны жөн. 

Ата Заңымыздың баптарын 
жатқа айтудан, Конституцияға 
қатысты сауалдарға жауап беру-
ден жыл сайын жастар арасында 
түрлі байқаулар, сайыстар ұй-
ымдастырылып жатады. Осы бір 
әдемі бастаманы әр құрылым, 
әр мекеме өз арасында ұйымда-
стырса, шағын орталарда заңды 
білуге қызығушылар қатары кө-

ХАЛЫҚ ТАҢДАУЫ
Конституция қабылданған күннің Қазақстан үшін 

маңызы зор. Міне, сол айрықша сәттің тарих қойна-
уына кеткеніне де ширек ғасырдан аса уақыт өткен екен. 
Өз тәуелсіздігін алып, жеке мемлекет екенін жаһанға 
жария еткен Қазақстанның жеңісті де, жемісті жолы-
ның бағдаршысы Конституция болды. Өйткені, зайырлы, 
құқықтық мемлекетте заңсыз ешбір қадам жасай ал-
майсың. Әрі халықаралық сарапшылар да адамдардың 
құқықтық қорғалу мүмкіндігі мен заңының пәрменділігіне 
қарап мемлекеттің қауіпсіздігіне, дамуына, болашағына 
баға береді. Құқықтық, демократиялық бағытты таңдаған 
Қазақстанды әлем елдерінің ұлттар достығының отаны, 
бейбіт, тату, бірлігі мықты ел деп бағалауының астарында 
осындай терең сараптама нәтижелері жатыр. 

Сәуле АХАНОВА,
Қазақстан Республикасының Конституциялық 

Кеңесі аппаратының Құқықтық 
қамтамасыз ету және халықаралық 

ынтымақтастық бөлімінің бас консультанты

Бүгін Нұр-Сұлтан қаласын-
да онлайн режимде «Интернет 
дәуірі: Құқық үстемдігі, Адам 
құндылықтары, Мемлекет-
тік тәуелсіздік» атты тақы-
рыпта Халықаралық Симпо-
зиум өтті. Форум Республика 
Тә уелсіздігінің 30 жылдығы 
мен Қазақстан Конституция-
сы күніне орай лас тырылған. 
Іс-шараны Қазақстан Респуб-

ликасының Конституция лық 
Кеңесі, «Астана» Халықаралық 
қаржы орталығымен бірлесіп 
ұйымдастырады.

Симпозиум жұмысына Қа-
зақстанның мемлекеттік құ ры-
лымдарының басшылары, бе-
делді халықаралық ұйымдар, 
шетелдердің конституция-
лық бақылау органдарының 
өкіл дері, сондай-ақ, белгілі 

құқықтанушы ғалымдар қа-
тысты. Әлемнің отыз елінен 
жетекші мамандар тыныс-тір-
шіліктің барлық салаларында 
ақпараттық технологияларды 
қолдануды кеңейту аясында 
конституциялық-құқық тық 
дамудың өзекті мәселелерін 
талқылады.    

Конституциялық 
Кеңестің баспасөз қызметі

АЛТЫН КӨПІР

СИМПОЗИУМ СӘТТІ ӨТТІ

сауатты әзірленуіне ұйытқы болған – Тұңғыш 
Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев болса, Ата 
Заңның негізгі авторы – халық, басты арқауы – 
теңдік пен бостандық. Конституцияны дайындау 
ісі Елбасының жіті бақылауында тұрды. Құжат-
тың айналасына тек мықты, білікті заңгерлер 
топтастырылып, олар өзге елдер тәжірибесін са-
ралап, озық елдер тәу еткен заңдардың ерекшелі-
гін зерделеуге барын салды. Осы ретте Елбасы-
ның бас құжатымыз өркениетті елдер заңының 
көзсіз көшірмесіне айналмауын қадап тапсыруы 
көрегендіктің, мемлекеттің өз болмыс-бітімін 

қалыптастыруға деген құлшыныстың белгісі 
болса керек. Шын мәнінде даңғыл жолға жаңа 
түсіп, әлемдік аренадағы өзіндік орнын қалып-
тастыруға ұмтылған Қазақстан дара ел, оның 
бет-бейнесі ешбір елге ұқсамайды, халқының 
менталитеті де өзгеше. Сондықтан бас құжат 
– Конституция да елдің талабына сай, өзіндік 
келбетіне сәйкес болғаны жөн. Ширек ғасыр 
ішінде егемен елдің өсіп, өркендеуіне жол ашып, 
халықтың болашаққа деген сенімін нығайтқан 
Ата Заңымыз расында өзіне жүктелген межеден 
табыла білді. 

Қазақстан халқының басты міндеті – Қа-
зақстан Тәуелсіздігінің тірегіне айналған Кон-
ституцияны қатаң ұстану, басты талап – Ата 
Заңымыз, Конституцияны құрметтеп қорғау, ал 
оның маңыздылығын жоғалтпай сақтау респу-
бликамыздың әрбір азаматының міндеті мен 
парызы болуы тиіс.

Ата Заң біздің бүкіл жарқын істеріміздің 
қайнар бастауына айналды. Мұны нық сенім-
мен, ұшқыр сезіммен қай кезде де басымызды 
тік көтеріп айта аламыз. Конституция мызғымас 
мемлекетіміздің алтын қазығы, бірлігі мен ынты-
мағы жарасқан елдігіміздің бұлжымас бағдары, 
кемел келешегіміздің кепілі! Конституцияны 
басшылыққа ала отырып, біз тәуелсіздігіміз бен 
мемлекетімізді нығайту жолында ғасырлық мәні 
бар ауқымды шаруалар атқардық. Біз тәуелсіз ел 
атанған 30 жыл ішінде дәулеті тасыған қуатты да 
әлеуметті елге айналдық. Кең байтақ жеріміздің 
шекарасын шегелеп, іргемізді мызғымастай етіп 
бекіттік. Тағдыр тоғыстырған, тарих табысты-
рған түрлі ұлт өкілдері Конституция қағидат-
тары төңірегіне топтасты. Өз Отанын сүйіп, 
мақтан тұтып, оның заңдарына бағынуы – әрбір 
Қазақстан азаматының елінің алдындағы азамат-
тық борышын орындауы.

Осыған орай Конституцияның маңызын 
ұқтырып, бас құжаттың мәнін түсіндіру ешқа-
шан күн тәртібінен түспеуі керек. Марк Туллий 
Цицерон айтқандай «Еркін, азат болу үшін, 
біз заңның құлына айналуға тиіспіз! Заңға 
бағынған, заңнан аттамаған, барлық қадамын 
заңмен шегелеген елдің – болашағы жарқын!».

Жалпы, Қазақстан Республикасы Конститу-
циясының құндылықтарын, конституциона-
лизмді жетілдіру саласында Конституциялық 
Кеңестің атқарып отырған қызметі ұлан-ғайыр, 
жүзеге асыр ған істері айрықша. 

бейер еді. Мұндай шаралардан 
сот саласы да сырт қалған емес. 

Еліміздің сот жүйесінің ба-
сты сүйенері – Ата Заң! Осы 
негізгі құжатта сот пен судья-
лардың мәртебесі мен міндеті 
нақтыланған. Айталық, Консти-
туцияның 14-бабындағы «Заң 
мен сот алдында жұрттың бәрі 
тең» деген қағида құқықтық 
мемлекетте әділдік, туралылық 
принципінің басты орында 
екенін көрсетсе керек. Құжат-
тың VII бөлімі тұтастай «Соттар 
мен сот төрелігіне» арналған. 
Соған сай 75-бап «Қазақстан 
Республикасында сот төрелігін 
тек сот қана жүзеге асыраты-
нын» белгілесе, 77-бап «Судья 
сот төрелігін іске асыру кезінде 
тәуелсіз және Конституция мен 
заңға ғана бағынады» деп тұжы-
рымдалған. Сонымен қатар, осы 
баптың 2-бөлігіне сәйкес «Сот 
төрелігін іске асыру жөніндегі 
соттың қызметіне қандай да 
болсын араласуға жол берілмей-
ді және ол заң бойынша жауап-
кершілікке әкеп соғады. Нақты 
істер бойынша судьялар есеп 
бермейді» деп сот тәуелсіздігіне, 
судьялар қызметінің маңызына 
барынша басымдық берілген. 

Еліміздің дамуына бағдар 
болған Конституция әр азамат-
тың болашаққа деген сенімін 
нығайтып, мемлекеттің беделін 
биіктетуге әлі де мінсіз қызмет 
ете берері анық.

Эльмира АЛДАБЕРГЕНОВА,
Талдықорған әкімшілік 

құқықбұзушылықтар 
жөніндегі мамандандырылған 

ауданаралық сотының 
төрағасы

арналарда бағдарламалар көрсетілетінінен қалың 
жұртшылық хабардар. Диаспора өкілдерінің өз 
мәдени ошақтарының жұмыс істеп тұруының өзі 
аз ұлттар өткенінен қол үзбесін деген жанашы-
рлықтан, бауырластық ізгі ниеттен туындағаны 
анық. Әрі бұл бүкіл халыққа теңдей мүмкіндік 
ұсынып отырған Конституцияның жемісі.

Алаштың арманын орындаған Ата Заң аясын-
да еліміздің құқықтық базасы нығайып, сот пен 
күштік құрылымдардың жұмысы жанданды. Сот 
саласындағы жаңа бастама, игі реформалардың 
барлығы заң үстемдігін нығайтуға, азаматтар-
дың әділдікке, сотқа деген сенімін қалыптасты-
руға бағытталды. Осы уақытқа дейін жасалған 
ауқымды жұмыстардың нәтижесінде сот жүйесі 
жаңғырды, жаңарды. Содан болар, тәуелсіздік 
алған кездегі сот пен бүгінгі сотты салыстыру 
әсте мүмкін емес. Халықаралық талаптарға сай 
түрленген құрылымның өзіне жүктелген межені 
бағындырғанын мойындаған жөн. Әсіресе, әлемді 
әбігерге салған пандемия сот саласының кез кел-
ген қиындықтан төте жол табатынын, сын сағат-
тан сүрінбей шығатынын дәлелдеп берді. Оны 
азаматтардың қауіпсіздігі үшін жұмысын жедел 
онлайн ұйымдастыра білген сот ұжымының ұтқы-
рлығынан-ақ бағамдауға болады. 

Тәуелсіз елдің тірегіне айналған Ата Заңымыз 
әрі қарай да ел болашағына жалау болсын деп 
тілейміз!

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

Нұржан ҚАРАБАЕВ,
Алатау аудандық сотының судьясы
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САНАҚ САПАЛЫ ЖҮРГІЗІЛУІ ҮШІН НЕ ІСТЕГЕН ЖӨН?

ҚОҒАМ

Есберген АЛАУХАНОВ, заң ғылымының докторы, профессор:
– Бұл санақтың бір ерекшелігі санақ парақшаларына жаңа 

сұрақтар енгізіліп отыр. Халықтың көші-қоны, тіршілік қабілетін 
шектеу, пандемияның табыс деңгейіне әсері, коронавирустық инфек-
циямен сырқаттану және халықты вакцинациялау туралы жаңа 
сұрақтар халықтың шын жай-күйіне талдау жасауға, әлеуметтік 
жағдайын ескеруге мүмкіндік береді деген ойдамын. Сондай сауал-
намадан не қаланың, не даланың есебінде жоқ адамдар қалып кет-
песе деймін. Бұл санақ халықтың шынайы жай-күйінен хабар беріп, 
мемлекеттің соған сай әрекет етуіне ықпал ететіндей санақ болса 
еңбектің ақталғаны болар еді. 

9 миллиард теңге аз ақша емес. Сапалы санақ жұмыс тарын 
жүргізуге толығымен жететіндіктен қаржының мақсатына сай жұмсалуына мән беруіміз керек. 
Санақ керек. Өйткені он шақты жыл ішінде бір жүргізілетін санақ халықтың жағдайын анық-
тауға мүмкіндік беретін шара. Соны тиімді пайдалануға тиіспіз. Санақтың сапалы өтуі үшін 
тиісті орындар тарапынан қадағалау күшейтілсе деймін. Науқандық шараға бөлінген қаржының 
талан-таражға түсіп кетпеуіне жол бермеуіміз керек. Сонда санақ сапалы өтеді.

Ирак ЕРЕКЕЕВ, қоғам қайраткері: 
– Жалпы, елімізде болатын кез келген нәрседе жемқорлық орын 

алуы қалыпты жағдайға айналып барады. Жемқорлық араласқан 
жерде сапа болмайды. Сондықтан көп ақшаны өз мүддесі үшін пайда-
ланып қалғысы келген пысықайлар бұл жақтан да табылуы мүмкін. 
Соған жол бермеуіміз керек.  

Қазір халық біресе санақтың өтуіне, біресе халыққа арналған 
сауал намалардың көптігіне, олардың мазмұнына қатысты нараз-
ылық білдіріп жатыр ғой. Бұл халықтың сенімі кемігенін көрсетеді. 
Кез келген нәрседен күдіктеніп, маңыздылығына сенбей отырады. 
Сондықтан барлық мемлекеттік іс шараның таза, ашық, жариялы 
түрде өтуіне мән беруіміз керек-ау деп ойлаймын. Қазір пандемия 
ушығып тұрғанда үйді-үйді аралап, сауалнама алатын жауапты мамандардың санитарлық 
қауіпсіздікті қатаң сақтауын қадағалау қажет. Тек бізде ғана емес, биыл әлемнің 61 мемлекеті 
елдегі азаматтар санын ресми түрде есептеп жатыр. Сондықтан ұлттық маңызды шараны 
сапалы өткізейік. 

САУАЛНАМА

Айнұр ҚҰЛШАЕВА, Алматы қалалық №58 
ЖББ мектебінің мұғалімі:

– Мамыр айында алғашқылардың бірі болып екпе 
ектірдім. Өйткені, індеттің алдын алуда екпенің 
қаншалықты маңызды екенін білемін. Сондықтан 
коронавирустық инфекцияға қарсы күрестегі жалғыз 
дұрыс шешім екпе алу екенін де жақсы түйсіндім. 
Шыны керек былтыр жаппай халық ауыра бастаған-
да-ақ «тезірек екпесі шықса екен» деп тілеген едік. 
Сондықтан, аз уақыт ішінде ғалымдарымыздың 
екпені қолданысқа қосқанына қуандым. Қазір індетке 
қарсы бойымда біраз сенімділік қалыптасты. Был-
тыр көшеге емін-еркін шыға алмайтынмын. Үнемі 
үрейде жүретінмін. Түшкіріп қалсам да аллергия 
ма, басқа ма деп күдіктеніп сабырым кететін. Қазір 
қорғанышым бар екенін білгендіктен, бұрынғыдан 
еркіндеу жүретін болдым. Жаһандық пандемияны 
тоқтатып, әдеттегі өмір салтына оралу үшін жап-

пай иммундау қарқынын жеделдету қажет. Өйткені адамзаттың осы індеттің 
кесірінен дамуы біршама тежелді. Балалар білімінің сапасы төмендеді. Үйірмелерге 
емін-еркін қатыса алмай қалды. Індеттен қорқып талай адамның жоспары кейінге 
шегерілді. Сондықтан тезірек қалыпты өмірге оралуды аңсап жүрмін. Басқаларды да 
екпе ектіріп, тезірек ұжымдық иммунитет қалыптастыруға шақырамын. 

Мәлика ӨМІРБЕКҚЫЗЫ, дәрігер:
– Екпені алдым. Көп ойланған да жоқпын. Өйт-

кені, медицина тарихын зерттеп қарасаң қызылша, 
оба, тырысқақ секілді небір жұқпалы аурулар болған. 
Бірақ ғылыми жетістік екпенің арқасында олардың 
бәрі ауыздықталған. Әйтпесе, сол аурулар тарай 
бастаған кезде талай науқастың түбіне жеткені 
анық. Жаңа туған талай сәби қызылшаның кесірінен 
шетінеп кеткен. Қауіпті жұқпалы індет болған-
дықтан мемлекетіміз екпесін ұлттық күнтізбесінің 
қатарына енгізіп, сәби туыла сала талай індеттен 
сақтандырыла бастағалы біз ол ауруларды жеңдік. 
Әр бала өмірге келген соң, кезең кезеңімен жұқпалы 
аурулардың бәріне қарсы екпе егілуі бірнеше жылдан 
бері әдетке айналды. Ол үшін мемлекет тарапынан 
талай қаржы бөлініп жатыр. Соның арқасында бұл 
аурулар қазір жойылды. Сол секілді коронавирусқа 
қарсы да ұжымдық иммунитет қалыптастырып алсақ, аурудан құтыламыз. Өзім 
дәрігер болғандықтан аурудың таралу көрсеткішін жақсы түсінемін. Қайта мемле-
кетіміз сонша екпені сатып алып, халқына тегін егіп жатқанына қуану керек. Әйт-
песе, кейбір елдерге барар алдында арнайы екпесін ақылы ектіріп жатады. Өйткені, 
ол аурулар бізде тарамағанмен, сол елдерде көп тарайтын аурулар болуы мүмкін. 
Сондықтан екпенің адамзат тарихында маңызы зор екенін ұмытпауымыз керек. 

Сәндібек ҚОНЫСБАЙҰЛЫ, «Жас тар» 
қоғамдық қорының қызметкері: 

– Екпе алдым. Бүгінгі күні талай адамның 
екпенің маңызын түсінбеуі қынжылтады. Өз 
денсаулығы мен жақындарының денсаулығына 
қауіп төндіре отырып, әлі екпе алмай күту 
позициясын ұстанып отырғандар жетерлік. 
Ақырында екпе алып үлгермей індет жұқтырып, 
теріс статистиканың көбеюіне ықпал етуде. 
Шыны керек солар не үшін әлі екпе алмай күтіп 
жүргендерін де білмейді. Індет жұқтырып, о 
дүниелік болғандар көп. О дүниелік болмаса да 
індеттің зардабынан әлі құтыла алмай жүрген-
дер жетерлік. Ал нақты екпе салдарынан ажал 
құшқан ешкім жоқ. Осы екпенің зардабынан 
арыла алмай жатырмын деген де ешкім жоқ. 
Бірақ бәрібір екпе алмай аурудың алдын алуға 

мүмкіндік бермей күтіп отырады. Екпеден емес, індеттен сақтану қажеттігін 
түсінбейтіндердің ісіне қайранмын. Әлі де болса «Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын 
жол ізде» деген қағиданы халық санасына сіңіру керек. 

Сауалнаманы дайындаған 
Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ, 

«Заң газеті» 

ЕКПЕ 
АЛДЫҢЫЗ БА?

САНАҚ–21

Ақтөбе облысында 1 маусым мен 30 қазан аралығын-
да республикалық «Қарасора – 2021» жедел алдын алу 
іс-шарасы өткізіліп жатыр. Шараның негізгі мақсаты 
– есірткіні заңсыз өсірудің, транзиттеудің жолын кесу, 
есірткіні таратуға мамандандырылған ұйымдасқан қыл-
мыстық топтарды жою, құрамында есірткі бар өсімдік-
тердің дақылдарын жою. Сондай-ақ, есірткінің заңсыз 
айналымына, марихуананы елдің оңтүстік аймақтарынан 
дайындауға, жинауға және әкетуге қарсы іс-қимылдың 
тиімділігін арттыру. Бұған қоса, Ресей Федерациясының 
шекаралас аудандары мен республика аумағы арқылы 
өтетін есірткі контрабандасының арналарын жабу, есірт-
кіге қарсы саладағы ведомствоаралық және халықаралық 
ынтымақтастықты нығайту болып табылады.

Жедел алдын алу іс-шарасы жүргізілгеннен бері 
70 есірткіге қатысты құқық бұзушылық, 18 есірткі 
қылмысы, сату мақсатында 11 факті анықталды. 235 
келіден астам есірткі тәркіленді. Есірткі құралдары мен 

психотроптық заттардың таралу арналарын анықтау, 
сондай-ақ, есірткі заттары таралатын интернет сайттар 
мен QR-кодтарды анықтау және бұғаттау жұмыстары 
жандандырылды. Мониторинг барысында есірткі тұты-
нуды және құрамында есірткі бар препараттарды тара-
туды насихаттайтын интернет-ресурстардың жұмысы 
тоқтатылды. 

– Синтетикалық есірткіге қарсы күрестегі басты 
қиындық – оларды тарату үшін жоғары технологиялық 
әдістер қолданылады. Сатушы қашықтан әрекет етеді, 
жабық электронды арналар арқылы байланыс орнатады. 
Интернет желісінің мониторингі нәтижесінде есірткі 
және психотроптық заттарды тарату мен жарнамадан 
тұратын 31 сайт анықталды, – деді ПД ЕҚІҚБ бөлімінің 
бастығы Асхат Асқаров.

Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА 
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ 

Әлемді жайлаған 
індеттен құтылу 

жолдарының бірі екпе 
десек, бүгінде екпе 
алған қазақстандық
тар қатары көбейген. 
Қ а р а п а й ы м  х а л ы қ 
екпенің тиімділігін, 
қоғамдық иммунитет 
қалыптаспай корона
вирусты жеңу мүмкін 
емес екенін түсіне 
бастады.

арнайы комиссияның отырысында 
Премьер-Министрдің бірінші орын-
басары Әлихан Смайылов тиісті 
тұлғаларға қатаң тапсырды. 

Ұлттық санақ кезінде 1446 бір-
ыңғай call-орталығы жұмыс істейді. 
Ол елдің барлық аумағындағы мо-
бильді және стационар телефондар 
үшін бірыңғай нөмір болады. Сон-
дай-ақ, 8 8000 800 878 нөмірі жұмыс 
жасайды. Сall-орталыққа қоңырау 
шалу тегін. Сонымен қатар, респон-
денттер кез келген арыз-сауалмен 
немесе кеңес алу үшін Бюроның 
http://stat.gov.kz интернет-ресурсы-
на, Бюро басшысының блогына, сон-
дай-ақ, әлеуметтік желілер арқылы 
(YouTube, Facebook, Instagram, 
Telegram) жүгіне алады.

19 млн қазақстандықты түген-
деуге бағытталған ұлттық санақты 
өткізуге мемлекет қазынасынан 9 
млрд 100 млн теңге бөлінген. Нақты-
лап айтар болсақ, 27 412 планшет 
сатып алуға – 1 млрд 85 млн 600 
мың; штаттан тыс қызметкерлер мен 
санақ персоналының  еңбекақысына 
– 4 млрд 702 млн; 30 255 сауалнама 
алушы маманға портфель сатып 
алуға – 56 млн 800 мың; бағдарла-
малық қамтамасыз  етуді әзірлеу, 
серверлік және коммуникациялық 
жабдықпен қамтуға – 932 млн 600 

мың; 139 көлік алу үшін – 475 млн 
400 мың; компьютерлер мен ұйым-
дық техника сатып алуға – 213 млн 
300 мың; санақ  құралдарын ти-
раждауға – 35 млн; жиһаз және кеңсе 
тауарларын алуға – 100 млн 600 мың; 
іссапар шығыстарына – 20 млн; 
ЖЖМ – 16,9 млн теңге, картогра-
фиялық материалдарды көбейтуге 
– 44 млн 100 мың; байланыс қыз-
меттеріне – 1 млн 911 мың; телефон 
аппараттарын қолдануға – 946 мың; 
үй-жайларды жалдауға – 122 мың; 
көлік жалдауға – 3 млн 383 мың; 
жарнама роликтеріне – 7 млн 27 мың 
теңге қарастырылған.

Ұлттық халық санағына дайын-
дық барысын басты назарға ал ған 
Үкімет отырысында ҚР Премьер- 
Министрі Асқар Мамин бұл іс-ша-
раның әлеуметтік-экономикалық 
ма ңызы зор екендігін атап айтты. 
«Санақ нәтижесі бойынша мейлінше 
дәл деректер болып табылатын әрі ел-
дегі ахуалды талдауға, болжам жаса-
уға және тиісті шешімдер қабылдауға 
негіз болатын көптеген көрсеткіштер 
алынады. Сондықтан еліміздің әр 
азаматының санаққа қа тысуы маңыз-
ды», – деді Асқар Мамин.

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті

САНҒА ІЛІНУ — 
САНАЛЫ АЗАМАТТЫҢ ПАРЫЗЫ

ҚҰРЫҚ

ЕСІРТКІ  ЖАРНАМАЛАЙТЫН 
31 САЙТ АНЫҚТАЛДЫ

Бұл санақ жүргізетін қызметкер-
лердің еңбек шығынын төмендетуге, 
мәліметтер сапасына адам факто-
рының ықпалын азайтуға, ЖСН 
енгізе отырып, санақ мәліметтерінің 
нақтылық деңгейін арттыруға, қағаз 
бен кеңселік құралдарды айтар-
лықтай үнемдеуге, сондай-ақ, ин-
тервьюерлер үшін қолайлылық пен 
олардың жинақылығын арттыруға 
мүмкіндік береді. Планшетке арнап 
әзірленген мобильді қосымшаның 
көмегімен интервьюер сауалнама 
жүргізе алады. 

Санақ парақтарындағы сұрақтар 
тізбесі айтарлықтай ұлғайтылған. 
Мұнда барлығы 67 сұрақ және оған 
қосымша 20 нақтылаушы сұрақтар 
кірістірілген. 

Сұрақтардың аясын кеңейтуге 
Еуропалық санақшылардың 2020 
жылғы тұрғын үй қорын және тұр-
ғындар санағын жүргізу жөніндегі 
ұсыныстары мен ТМД Мемлекетара-
лық статистикалық комитеттің әдіс-
темелік материалдары негіз болды. 
2009 жылы 73 сұрақ аясында жүр-
гізілген ұлттық санақтан ерекшелігі 
– 2021 жылдың санағында көші-қон, 
еңбекпен қамту, неке жағдайы, бала 
туу және тіл білуі бойынша сұрақтар 
аясы кеңейтілген. Сондай-ақ, мүге-
дектігі, денсаулық жағдайына қатыс-
ты жаңа сұрақтар қосылған. Санақ 
барысында халықтың нақты саны, 
жас құрамы, жыныстық құрамы, 
урбанизация дәрежесі, тексеріл-
ген, негізделген басқарушылық 
шешімдер қабылдау үшін қажетті 
басқа да деректер алынып, тікелей 
ортақ дерекқорға жіберіледі. Жеке 
тұлғалардың мәліметтері құпия 
сақталып, «Мемлекеттік статистика 
туралы» ҚР заңымен қорғалады. Бұл 
туралы Қазақстан Республикасында 
2021 жылы ұлттық халық санағын 
өткізуге дайындық және ұйымдас-
тыру мәселелерін шешу бойынша 

(Соңы. Басы 1-бетте)

Ақтөбе облысында интернет желісіне мониторинг жүргізу кезінде есірткі мен 
психотроптық заттарды жарнамалап, таратумен айналысатын 31 сайт анықтал

ды. Бұл жөнінде облыс тық полиция департаменті есірткі қылмыстарына қарсы күрес 
басқармасы бөлімінің бастығы Асхат Асқаров айтты. 
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зеге асыруына, республикамыздың 
Конституциясын, заңдарын, басқа да 
нормативтік құқықтық актілерді, ха-
лықаралық шарттарды орындауды 
қамтамасыз етуіне жол ашады. Адам-
ның және азаматтың сот арқылы қорға-
лу құқығы туралы конституциялық 
ереже сот ісін жүргізудің азаматтық, 
қылмыстық және заңнамамен бел-
гіленген басқа да нысандары арқылы 
жүзеге асырылады. Атап айтқанда, сот 
төрелігін жүзеге асыру процесін оңай-

лату, дауларды соттардан тыс реттеу 
институттарын дамытуды жалғастыру, 
болмашы мәселелер бойынша дауларды 
шешу соттардан тыс тәртіппен жүр-
гізілетіндей тетіктерді қарастыру.

Еліміздегі сот пен құқық жүйесіне 
реформалардың енгізілуі бірінші ке-
зекте азаматтар мен заңды тұлғалар-
дың құқықтарын сақтау мен қорғауды 
көздейді. Сондықтан, бұл жұмыстар 
толықтай қоғамның қажеттілігі мен 
халықаралық стандартқа сәйкес жүр-
гізілуде. Осы уақытқа дейін елімізде 
сотқа дейінгі өндірістің заңдылық база-
сы жаңартылып, қылмыстық саясатты 
ізгілендіру, қылмыстық заңдылықты 
жеңілдету, Әкімшілік рәсімдік- про-
цестік кодекстің қолданысқа енгізілуі 
сияқты шаралардың жүзеге асырылып 
жатқаны мәлім.  Бұл ретте, Жоғарғы 
Сот тарапынан атқарылып жатқан іс- 
шараларды да ерекше атап өту қажет. 

Тәуелсіздігіміздің ширек ғасырында 
еліміздің құқықтық саласы бірізден-
діріліп, биік белестерді бағындыр-
ды. Оң өзгерісті белгілі халықаралық 
ұйымдар да өте жоғары бағалауда. 
Бұл біздің елде адам құқығы қорға-
латындығын және оны қолданыстағы 
заңдарымыз қамтамасыз ете алатын-
дығын айқын көрсетеді. Десек те, 
қоғамымыздың өсіп-өркендеп, дамып 
жатқаны секілді, заңдарымыз да уақыт 

талабымен үндесуі үшін жетілдіріп, 
толықтырып отыру қажет. Бұл толықты-
рулар бізге не береді? 

Модернизация шеңберіндегі ең 
басты жаңалық – ағымдағы жылдың 1 
шілдесінен бастап республика соттары 
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексін 
қолдануға кірісті. Бұл жаңашылдықтың 
пайдасы неде? Ең басты қағидат – сот-
тың белсенді рөлін белгілеуде. Судьяға 
істің мән-жайларын дербес зерттеу, 
анықтау үшін өз иелігіндегі барлық 
мүмкіндіктерді пайдалану құқығы 
берілген. Егер ұсынылған дәлелдемелер 
жеткіліксіз болса, сот оларды өз баста-
масы бойынша жинай алады. Судьяның 
іс бойынша алдын ала құқықтық пікір 
білдіруі қарастырылған. Ол қаралатын 
істің мән-жайы мен құқықтық аспек-
тілеріне байланысты. Бұл тараптарға іс 
бойынша неғұрлым түпкілікті дайын-
далуға, қосымша мәліметтерді ұсынуға, 
сот талқылауы мен істің түпкілікті 
шешімінің сапасын арттыруға мүмкін-
дік береді. Бұл үрдіс азаматтардың және 
қоғамның соттарға деген сенімін одан 
сайын арттыра береді деп ойлаймын.

Конституция – елдігіміздің арқауы, 
кемелдігіміздің кепілі. Оны қастерлеу 
– халықты құрметтеу. Оның ережелерін 
сақтау баршамыздың борышымыз! 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Биыл елдің тәуелсіздігін, демократиялық құндылықта-
рын айқындайтын негізгі құжат – Ата Заңымыздың қабыл-
данғанына 26 жыл толып отыр! Аталмыш құжат осы жыл-
дар ішінде тәуелсіз елдің дамуына сеп болып қана қойған 
жоқ, демократиялық, құқықтық мемлекеттің қалыптасуына 
заңдық негіз болды.

Тоғыз бөлім мен тоқсан сегіз баптан тұратын Ата 
Заңның алғашқы бабы: «Қазақстан Республикасы өзін 
демократиялық, зайырлы, құқықтық мемлекет ретінде 
орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам және 
адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» – деп 
басталады. Бұл мемлекетімізде адам мен оның өмірі, 
құқықтары мен бостандықтарының үлкен құндылық ретін-
де бағаланатынының айқын дәлелі. Біздің Ата Заңымыз 
жарқын болашаққа апаратын айқын жолымыз, арқа сүйер 
асқар тауымыз, айбарымыз. Осы әділ заң аясында көп ұлт-
ты Қазақстан халқы бір анадан туғандай тату-тәтті, бақыт-
ты өмір сүріп, еліміздің тәуелсіздігін нығайтып, қорғаныс 
қуатын арттырып келеді. 

Ел болып қалыптасу жолымызда бес Конституция 
болған. Солардың ең алғашқысы – 1924, екіншісі – 1937, 
үшіншісі – 1978 жылдары қабылданса, одан кейінгісі 
Тәуелсіз ел тарихындағы екі Конституция. Өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілгеннен кейін, Ата Заңымыз жаңа 

2021 жылдың 26 тамызында Қа-
зақстан Конституциялық Кеңесінің 
Төрағасы Қ.Мәмидің жетекшілігімен 
Конституциялық бақылау органдары 
Еуразиялық Қауымдастығының оты-
рысы өтті. Бейнеконференц байланыс 
режимінде ұйымдастырылған ша-
раға Армения, Беларусь, Әзірбайжан, 
Индонезия, Қырғызстан, Моңғолия, 
Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан 
конституциялық әділет органдары-
ның өкілдері қатысты. Қонақ ретінде 
Конст итуциялық Сот төрелігі жөнін-

Кезінде бас құжаттың басы-қасында 
болып, заңнаманы дайындауға атса-
лысқан ғұлама ғалым, заңгер Сұлтан 
Сартаев «Қазақ халқы қашанда ақсақал-
дарды құрмет тұтқан, сол себепті де 
Конституцияны халқымыз «Ата Заң» деп 
атағанды жөн көреді» деген еді.  Заңгер 
атап өткендей, Конституция елдегі өзге 
заңдардың қайнар көзі, бас тамасы, атасы 
екеніне анық көзімізді жеткізді. 

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев: 
«Халқымыздың заң үстемдігіне, 
адамдардың негізгі құқықтары мен 
бостандықтарын қамтамасыз етуге 
ұмтылысы төл тарихымызда айқын 
көрініс тапқан. Озық әлемдік тәжіри-
бені, тарихи және ұлттық дәстүрлерді 
арқау еткен Қазақстан Конституциясы 
халқымыздың бірлігі мен мемлекет 
тәуелсіздігінің берік негізі саналады» 
– деген еді. Расында, жас мемлекеттің 
жаңа Конституциясы үлкен ізденістен 
туған. Бұл құжатты әзірлеуге Елбасы 
мұрындық болып, айналасына таңдау-
лы заңгерлерді топтастырғаны белгілі. 
Мықты мамандар өздеріне жүктелген 
сенімнен шыға білді. Озық елдердің кон-
ституцияларын зерттеп, Қазақстанның 
табиғатына жақынының тәжірибесіне 
үңілген ғалымдар ақыры бүгінгі күні біз 
тәу етіп отырған сындарлы құжаттың 
дайындалуына мұрындық болды.  

Ата Заң – ең алдымен халық үшін 
жазылып, елге қызмет етуді көздейді. 
Сондықтан да бұл заңды өз құқығымыз-
ды қорғауға ғана пайдаланып қой-
май, Конституция талаптарын сақтау 
баршамыздың ортақ парызымыз. Бұл 
мемлекет пен қоғам арасындағы өзара 
келісімді үйлестіретін Ата Заңның пәр-
менді болуына ықпал етеді.

Көшпенді халықтың тарихына 
үстірт қарағандар қазақта құқықтық заң 
болмаған деп көпшілікті шатастыруға 
әуес. Шын мәнінде, қазақтай заң мен 
құқыққа мән берген адал, таза халық 

аз. Төреліктің тура болуын дәріптеген 
халықтың әр жылдары «Қасым хан-
ның қасқа жолы», «Есім ханның ескі 
жолы», Тәуке ханның «Жеті жарғысы» 
атты заңдарға сүйеніп құқықтық қа-
рым-қатынастарын реттегенін білеміз. 
Әділдікке, мейірімділікке,  кешірімді 
болуға үндейтін бұл құжаттардың қай 
қайсысын алсаңыз да дана бабалары-
мыздың тәртіпке бағынғанын, әлсізге 
қорған болып, дауды бітіммен шешуге 
басымдық бергенін көрсетеді. 

Әлемде ең жас Конституцияның бірі 
деп бағаланған бас құжатымыз тәуелсіз 
елдегі мемлекеттік билік пен мемле-
кеттік басқару жүйесін жан-жақты 
нығайтты. Еліміздің сындарлы сыртқы 
саясатын жүргізуіне ықпал жасады. Со-
нымен бірге, ішкі саяси тұрақтылықты 
қамтамасыз етті. Конституциялық 
принциптер елімізде демократиялық 
және саяси жүйенің қалыптасуына, 
адам құқығы мен бостандығының 
қорғалуына кепілдік берді. 

Конституцияда көрсетілгендей мем-
лекеттің ең қымбат қазынасы – адам 
және оның құқығы мен бостандығы. 
Сондықтан негізгі заңда азаматтардың 
заң алдында теңдігіне, құқығының 
қорғалатынына, таңдау  еркіндігіне кеп-
ілдік берілген. Қазақстанда мекендеген 
халықтардың тіліне, дініне, жынысына, 
мамандығына, біліміне қарай қандай 
да бір кемсіту көруіне жол берілмей-
ді. Соның арқасында ел азаматтары 
тегін біліммен, тегін медициналық 
қызметпен, өз құқығын тегін қорғау 
құқығымен қамтамасыз етілген.

Конституцияның қоғам өміріндегі, 
еліміздің тарихындағы орны бөлек. 
Еліміздің егемендік алған жылдар ішін-
дегі Қазақстанда көрініс тапқан игі 
істердің бәрі де Конституция қағидалары 
сақтала отырып жасалды. Соның нәти-
жесінде республиканың қолданыстағы 
Конституциясы қабылданып, өмір та-
лаптарына орай 1998, 2007 және 2017 
жылдардағы конституция лық рефор-
малар барысында оларға түзетулер ен-
гізілді. Конституциямыз халқымыздың 
күнделікті өміріне қажетті сұрақтардан 
бастап, стратегиялық сипаттағы мәселе-
лерді шеше алды. Бұл оның ел ішіндегі 
қадірін, пәрменділігін көрсетеді. 

Ел Конституциясы – тәуелсіздіктің 
негізгі арқауы. Азат еліміздің Консти-
туциясының басты қызметі – елдің 
тұрақты және орнықты дамуын қамта-
масыз ету, нарықтық экономиканы 
нығайту, ең маңыздысы – мемлекеттік 
тәуелсіздікті сақтау. Менің ойымша, 
Ата Заңымыз өзіне жүктелген бұл қыз-
метті мінсіз орындауда.

дегі дүниежүзілік конференцияның 
Бас хатшысы Шнутс Дюрр мырза 
шақырылды. 

Іс-шараны аша отырып, Еуразия-
лық қауымдастықтың қазіргі төрағасы 
Қ.Мәми ұйымның эволюциялық жол-
мен дамып келе жатқанын атап өтті. 
Бірлескен күш-жігермен құқықтық 
мемлекет қағидаттарын бекіту, тәжіри-
бе алмасу және қазіргі заманғы сын-қа-
терлерге жауап іздеу бойынша дәйекті 
жұмыстар жүргізілуде.    

Ұйым мүшелері құқықтық са-

1995 жылдың 30 тамызында қа-
былданған Конституция елдегі рефор-
малардың даңғыл жолын салып берді. 
Тарихи өлшеммен алғанда қамшының 
сабындай ғана қысқа уақытта Қазақстан 
орасан зор жетістіктерге жетті. Бүгінде 
мемлекетіміз бүкіл әлем таныған, бей-
бітшілік сүйгіш халқы ертеңгі күніне 
нық сеніммен қараған қуатты елге 
айналды.

Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың жіті көңіл бөлуімен адам 
құқығын қорғау кепілдігінің құқықтық 
базасын құруға дәйекті және табанды 
жұмыс атқарылды. Соның ішінде сот 
жүйесі алдында да талқылаудың терең 
тұңғиығынан өткізе отырып түбегейлі 
мәселелерді шешудің міндеттері тұрды. 

Біздің елімізде жаңа сот жүйесін 
құру кешенді ұйымдастырушылық 

және заң шығару жұмыстарымен қатар 
жүрді. Соттардың қызметі мен судья-
лардың мәртебесі, судьялық кадрлар-
ды іріктеу және тағайындау тәртібі, 
сол сияқты, соттар қызметін матери-
алдық-техникалық және ресурстық 
қамтамасыз етуді жақсарту мәселелері 
де Конституциялық деңгейде реттелді. 

Биліктің бір тармағы болып сана-
латын тәуелсіз сот жүйесінің басты 
мақсаты – адам мен азаматтардың конс-
титуциялық құқықтары мен бостан-
дықтарын қорғау.

Қазақстан Республикасы Конститу-
циясының 13-бабының 2-бөлігі әркімге 
өз құқықтары мен бостандығын сот 
арқылы қорғауға кепілдік береді. Бұл 
сот билігінің азаматтар мен ұйымдар-
дың құқықтарын, бостандықтарын 
және заңды мүдделерін қорғауды жү-

РЕФОРМАЛАР БАСТАУЫ
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті  

Нұрсұлтан Назарбаев бір естелігінде: «Еліміздің Ата 
Заңы уақыт сынынан сүрінбей өтіп, тарихи дамуымыздың 
жалпыұлттық бағдарын айқындауда басты мәнге ие болып 
отырғанын дәлелдеді» деп еді. Көзді ашып-жұмғанша ұлтқа 
ұстын, елге бағдар болған бас құжаттың қабылданғанына 
26 жыл толғалы отыр. 

БАҒДАР

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 
АЛТЫН АРҚАУЫ

Заңды қадірлейтін, заңға бас иетін халықпыз. Бұл құр-
меттің астарында ел Конституциясының маңызын 

түсіну, бағасын білу секілді патриоттық сезім жатыр. Бүгінгі 
күнге дейін Ата Заңымыз барша халықтың құқығын қорғап, 
бостандығын сақтаудың пәрменді тетігі бола білді. Енде-
ше, Конституцияны «Ата Заң» деп атаудың терең мәні бар. 

ОТЫРЫС

ладағы ынтымақтастықтың негізгі 
бағыттарын, сондай-ақ, қауымдас-
тықтың Конституциялық Сот төрелігі 
жөніндегі дүниежүзілік конференция-
ның алдағы 5-конгресіне қатысу мәсе-
лелерін талқылады. Халықаралық дең-
гейдегі маңызды іс-шараға да йындық 
барысынан аталған конгресті қабыл-
дайтын Индонезия Конституция лық 
сотының өкілдері хабардар етті. 

Қатысушылар қауымдастықтың 
ж  арғысын қабылдады. Онда оның 
мақсаттары мен міндеттері, миссия-
сы, ынтымақтастық нысандары, ор-
гандардың өкілеттіктері, сондай-ақ, 
қонгрестерді тұрақты негізде өткізу 
бекітілген. Делегация басшылары 
бір-бірін өз елдерінде өткен маңызды 
іс-шаралар мен одан әрі ынтымақтас-
тық жоспарлары туралы хабардар 
етті, сондай-ақ, қазақстан Республи-
касы Тәуелсіздігінің 30 жылдығымен 
құттықтады. Қ.Мәми отырысқа қаты-
сушыларға белсенді ұстанымы, ортақ 
міндеттерді шешуге дайындығы үшін 
алғысын білдірді. 

Еуразиялық қауымдастық Конс-
титуцияның үстемдігін қамтамасыз 
ету, жұрт таныған конституциялық 
құндылықтарды ілгерілету мәселелері 
бойынша тұрақты диалог пен тәжіри-
бе алмасуды қолдау мақсатында 1997 
жылы құрылған болатын. 

Конституциялық 
Кеңестің баспасөз қызметі

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ҚАУЫМДАСТЫҚ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚҚА ЖОЛ АШТЫ

сипатқа ие болып, еліміздегі демократиялық реформалар 
тереңдей түсті.

Мемлекеттің тәуелсіздігін нығайту және экономикалық 
реформаларды жүргізудің басты құралына айналған Ата Заң 
адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ете 
отырып, олардың өздерінің мемлекеттің сенімді қорғауында 
екенін терең сезінуге жағдай туғызды. Ата Заң – еліміздегі 
бүкіл заңдардың түп негізі саналады. Бүгінгі таңда барлық 
қылмыстық-құқықтық саясатты ізгілендіру үрдісі де осы құжат 
негізінде жүзеге асырылуда. 

Халықтың еркіндігін айшықтайтын бұл құжат норма, қағи-
даларымен ғана емес, бекітілген идеялары арқылы да қоғам 
мен мемлекетті өркениеті дамыған елдердің қатарына жетелей-
ді. Көптеген зерттеушілердің пікіріне сүйенсек, Қазақстанның 
Конституциясы әлемдегі жалпыадамзаттық құндылықтарды 
дәріптейтін ең үздік 50 құжаттың бірі саналады. Бұның өзі Ата 
Заңымыздың үлкен әлеуетін білдірсе керек. Алдағы уақытта 
да ел ертеңіне қызмет ете берер айбынды құжаттың өміршең 
болуын тілейміз!

Бақытжан ТӘЖІХАНОВ, 
Алматы қаласының әкімшілік 

құқықбұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған 
ауданаралық сотының төрағасы

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

ТҰРҒЫНДАР МЕМЛЕКЕТ 
ҚОРҒАУЫНДА

А.ХАЙРУЛИНОВА,
Риддер қалалық 

сотының судьясы 

Б. ЖАҢАБАЕВ,
Қызылорда қалалық 
 сотының төрағасы
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Сол арқылы, республика Президентін 
еліміздің негізгі заңына қайшы келетін 
заңдарға қол қоюдан сақтандырады.

Конституцияға сəйкес əлі күшіне енбе-
ген заңдарды даулау құқығы заң шығару 
бастамасы жəне заңдарды қабылдау про-
цесі құқығының барлық субъектілеріне: 
республика Президентіне, Парламент 
Палаталарының төрағалары мен депутат-
тарына, Премьер-Министрге берілген.

– Бұл жұмыс Конституциялық Кеңес 
мүшелерінен терең білім, жоғары кәсіби 
біліктілікті қажет ететіні айқын. Олар 
қалай іріктеледі?

– Жалпы, Конституциялық Кеңес мү-
шелері Конституциялық талаптарға сəйкес 
жəне Конституциялық Кеңес туралы заң-
ның 4-бабына сəйкес іріктеледі. Ондағы 
талаптар бойынша жасы 30-ға толған, 
Қазақстан Республикасы аумағында тұра-
тын, заңгерлік мамандығы бойынша 5 
жылдан кем емес жұмыс өтілі бар азамат 
Конституциялық Кеңестің мүшесі болып 
тағайындала алады. Аталған талаптар тек 
қана экс-президентке қолданылмайды. Ел-
басы, Қазақстанның Тұңғыш Президенті 

(Соңы. Басы 1-бетте)

лық актілеріне балаларды денсаулығына 
жəне дамуына зардабын тигізетін ақпарат-
тан қорғау мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» заңдар 
болды. 

– Конституциялық Кеңеске жүгіну-
де бірден-бір құқық қолданушы ретінде 
судьялар белсенді болуы керектігі айдан 
анық. Алайда, көріп отырғанымыздай 
олардың тарапынан тәуелсіздік алған 
отыз жыл ішінде  бар болғаны  71 өтініш 
түскен екен. Бұл судьялар белсенділігінің 
төмендігінен бе, әлде заңдардың сапалы 
жасалуының көрсеткіші ме?

– Бұл тұрғыда кешіп-пішіп, нақты 
пікір айту қиын. Десе де, менің ойымша, 
бұл заңдардың сапалы дайындалғанының 
көрсеткіші секілді. Жалпы, байқауымыз-
ша Конституциялық Кеңеске жүгіну 2000 
жылдардың басында көп болды. Мысалы, 
1996–2000 жылдар аралығында соттар-
дан 37 өтініш келіп түсті, оның ішінде 
14 өтініш бойынша нормативтік қаулы 
қабылданды, 19 өтініш бойынша іс жүр-
гізуге қабылдаудан бас тарту туралы қаулы 
қабылданды, 4 өтініш бойынша конститу-
циялық іс жүргізуді тоқтату туралы қаулы 
қабылданды. 

2001–2005 жылдар аралығында сот-
тардан 19 өтініш келіп түсті, оның ішінде 
8 өтініш бойынша нормативтік қаулы, 7 
өтініш бойынша іс жүргізуге қабылдаудан 
бас тарту туралы, 4 өтініш бойынша конс-
титуциялық іс жүргізуді тоқтату туралы 
қаулы қабылданды. 

Шамасы 1995 жылы  Конституция 
қабылданғаннан кейін заңдар  лек-легімен 
шығып жатқан кезде кемшілік кеткен 
болу керек. Өз басым мұны өтпелі кезең-
де заңдардың экономикалық жағдайға, 
қоғамдағы құбылыстарға байланысты  тез 
өзгеріп, жиі қабылдануының салдары деп 
білемін. Сонымен қатар ол уақытта заңдар-
ды жасап, қарауда тəжірибеміз де жетілме-
ген еді. Соңғы онжылдықтағы экономика-
лық тұрақтылық заңдардың табиғатына өз 
əсерін тигізгендей. Оның үстіне, бұл істегі 
кəсіби деңгейіміз де артты. 

– Заңдардағы кемшілікпен тәжірибе 
барысында судьялар бетпе-бет келетіні 
белгілі. Судьялардың талабына сай 
Конституцияға қайшы деп табылған 
нормалар бар ма? 

– Иə, мысалы Конституциялық Кеңес 
аудандық соттың өтініші бойынша «Жыл-
жымайтын мүлiкке құқықтарды жəне 
олармен жасалатын мəмiлелердi мем-
лекеттiк тiркеу туралы» заңның ережелерін 
конституциялық емес деп таныды. Кон-
ституциялық Кеңес мемлекеттік тір кеуге 
құжаттарды беру мерзімін өткізіп алу 
азаматтардың жəне заңды тұлғалардың 
мүліктік құқықтары мен міндеттерін жү-
зеге асыруына кедергі келтірмеуге тиіс деп 
есептейді. Өйткені, соның негізінде мем-
лекеттік тіркеуге құжаттарды қабыл дау-
дан бас тарту салдарынан əркімнің құқық 
субъектісі ретінде танылуына, Қазақстан 
азаматтарының заңды түрде алған қандай 
да болсын мүлкін жеке  ұстай алуына 
құқықтары, меншікке заңмен кепілдік 
берілуі шектеледі. Сондай-ақ, салықтарды, 
алымдарды жəне өзге де міндетті төлем-
дерді төлеу жөніндегі міндетін атқаруына 
кедергі жасалады. Жалпы, соттардың 
ұсыныстарын қараудың қорытындылары 

бойынша бірқатар заң мен өзге де норма-
тивтік құқықтық актілердің нормалары 
Конституцияға сəйкес деп танылды. Со-
нымен бірге, осы ұсыныстар бойынша қа-
былданған қаулыларында Конституциялық 
Кеңес заңнаманы жетілдіру, адамның жəне 
азаматтың конституциялық құқықтары мен 
бостандықтарын іске асыру бойынша ша-
ралар қабылдау қажеттігін көрсетті. 

– Конституциялық Кеңес тарапынан 
берілген ескертпелер қаншалықты на-
зарға алынады?

– Біз 140-тан астам нормативтік қау-
лы қабылдадық. Осы құжаттар негізінде 
үкіметтік органдар ережелерге, заңдарға 
өзгерістер енгізіп, толықтырды. Жыл 
сайын Парламенттің отырысында жасала-
тын Конституциялық Кеңестің Қазақстан 
Республикасындағы конституциялық заң-
дылықтың орындалысы жайлы жолдауын 
дайындау барысында бұрынғы шығарған 
шешімдеріміз бойынша заңдардың, нор-
мативтік-құқықтық актілердің қалай өз-
гертіліп, толықтырылғанына мониторинг 
жасаймыз. Сол кезде байқайтынымыз жыл 
сайын айтылып жүрсе де толыққанды 
шешілмей жатқан мəселелер бар. Соның 
бірі – некеден тыс туған балалардың құқы-
на қатысты.

Некесіз туған баланың анасын əлеу-
меттік қамтамасыз ету бізде назардан тыс 
қалған. Оған мемлекет тарапынан  еш 
жəрдем көрсетілмейді. Бұл жерде алдымен 
баланың құқы бұзылып тұр. Иə, бізде 
отбасы институты  Конституцияда басты 
құндылық ретінде көрсетілген, Бірінші, біз 
отбасын қолдауымыз керек. Онда баланың  
құқығы əкесі мен  анасы арқылы корға-
лады. Сол секілді некесіз дүниеге келген 
баланың жауапкершілігін де баланың 
əкесіне  неге жүктемеске?! Біз Үкіметке 
«некесіз туылған баланың анасына көмек 
көрсететін мүмкіндікті қараңыздар» деген 
ұсыныс жібергенбіз. Өкінішке қарай, əлі 
күнге осы мəселе толыққанды шешілген 
жоқ. Шын мəнінде мұндай балалардың 
жалғыз асыраушысы – анасы ауырып қалса 
не істейді? Кімнен көмек күтеді? Үкімет 
«анасы  жұмыс  істеген болса, бала күтімі 
үшін  демалыс алады» дейді. Бар болғаны 
үш айлық демалыс баланы дүниеге кел-
тіргеннен кейін тоқтатылатыны белгілі. 
Одан соң олардың жағдайы қалай болады? 
Мəселеге осы  тұрғыдан келіп, некесіз бала 
құқығын қорғау тетігі жасалуы керек. Бұл 
Конституцияға қайшы емес, себебі, бала-
ның  құқығы конституциялық деңгейде 
көтерілгендіктен, толық қорғауға жатады. 
Міне, осындай мəселелер Конституциялық 
Кеңестің қаулыларында көп жазылады. 

– Конституциялық Кеңес өзінің 
шешім дерін қабылдауда қаншалықты 
тәуелсіз?

– Констиуциялық Кеңес шешім қа-
былдағанда толық тəуелсіз. Олардың 
мүшелері жоғарыда айтқанымдай билік 
тармақтарынан келеді. Неге оны Президент 
тағайындап отырғыза салмайды? Себебі, 
Президентке бағынышты болып қаламыз. 
Парламент Сенаты арқылы, Мəжіліс ар-
қылы биліктің бірден-бір қайнар көзі – ха-
лық болса, олар да Конституциялық Кеңес 
мүшелерінің тағайындалуына қатысып жа-
тыр. Ал Президент – Конституцияның ке-
пілі. Біз өз пікірімізді тек іс қаралып жатқан 
залда ғана айтамыз. Сырт жерде пікір біл-
дірмейміз. Егер Кеңестің бір мүшесі өзге 
мүшелердің пікірімен келіспесе, айтары 
айрықша болса  Конституцияда дəйектел-
ген талапқа сай өзінің жеке ойын  жазып, 
қаулыға тіркеп қояды. Кеңес мүшелерінің 
осындай құқығы бар. Конституциялық 
өндіріс жүріп жатқан кезде Кеңес мүшелері 
ешкіммен байланыспайды. Бір ай бойы 
ешқайда шықпайды. Пікірімізді ешкімге 
айтпаймыз. Мұның бəрі Кеңес жұмысының 
тəуелсіздігіне қызмет ететін ережелер. 

– Қазақстан үшін тіл мәселесі тәуел-
сіздік алғаннан бері өзекті болып келеді. 
Халықтың тіл мерейін өсірсек деген ті-
легі Конституцияға қаншалықты сай?  

– Қазақстан Республикасы Конститу-
циясының 7-бабы мемлекеттік тілдің, орыс 
тілінің жəне Қазақстан халқының басқа да 
тілдерінің мəртебесін белгілейді. Аталмыш 
бапқа сəйкес 1997 жылдың 11 шілдесінде 
Қазақстан Республикасының «Тіл туралы» 
заңы қабылданды. Заң Қазақстан халқы 
тілдерін қолданудың құқықтық негіздерін 
анықтады, Қазақстан Республикасында 
қолданылатын барлық тілдерге қатысты, 
оларды зерттеу жəне дамыту мақсатында 
бірыңғай құрметке негізделген қарым-қа-
тынастарға жағдай жасайтын мемлекеттің 
міндеттерін белгіледі. Қазақстан Респу-
бликасындағы мемлекеттік тіл – қазақ тілі. 
Мемлекеттік тілдің мəртебесі, заңнама 
тілі, мемлекеттік басқару, сот өндірісі, іс 
қағаздарын жүргізу тілі болып табыла-
тындығын білдіреді. Бұл ретте қазақ тілі, 
мемлекеттік тіл ретінде мемлекеттің жəне 
қоғам өмірінің барлық саласында, Қа-
зақстан Республикасының бүкіл аумағын-
да қызмет жасайды. Қазақстан халқын 
біріктіруші маңызды фактор – мемлекеттік 
тілді меңгеру, ұлтына қарамай, Қазақстан 
Республикасының кез келген азаматының 
қасиетті борышы болып табылады. 

– Уақыт тауып, сұхбат бергеніңізге 
рақмет!

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

Біз қазір осы тілек институтын жетіл-
діру жөнінде мəселе көтеріп жүрміз. Онда 
Конституциялық Кеңеске жүгіну туралы 
тараптардың өтінішхаттарын жеке бөліп 
шығару, оларды соттың қарауы тəртібін 
нақтылау, бас тарту үшін нақты негіздерді 
бекіту жəне оған жоғары тұрған сот са-
тыларына шағым жасау сияқты ұсыныс 
беріліп отыр. 

Енді тікелей осы мəселеге тоқталсам, 
Қылмыстық процестік кодекстің 10-ба-
бының 2-тармақшасы соттың Консти-
туциялық Кеңеске өтініш жасау туралы 
шешімді өз бастамасы бойынша да, іске 
қатысатын тұлғалардың арыздары бойын-
ша да қабылдай алатынын нақтылайды. 
Осы кодекстің 45-бабының 2-тармақша-
сында сот Конституциялық Кеңеске өтініш 
жасаған кезде ұқсас істер бойынша басқа 
соттар өз бастамасымен немесе тарап-
тардың өтінішхаты бойынша іс жүргізуді 
тоқтата тұруға құқылы болады. Бұл əрбір 
жағдайға икемді түрде қарауға жəне егер 
бұл қылмыстық процесс қағидаттарын 
бұзуға əкеп соқпаса, іс жүргізуді жалғасты-
руға мүмкіндік береді. Қалай болғанда да, 
Қылмыстық процестік кодекстің 390-ба-
бының алтыншы бөлігіне сəйкес, мұндай 

жағдайларда үкім шығару Конституция-
лық Кеңес шешім қабылдағанға дейін 
кейінге қалдырылады. Сөйтіп, Қылмыстық 
кодексте тараптардың Конституциялық 
Кеңеске өтініш жасау туралы өтінішха-
тын жеке бөліп шығару керек, себебі оны 
қараудың өз ерекшелігі, нысанасы, рəсімі 
мен салдары бар. Соттың Конституциялық 
Кеңеске өтініш жасау жəне іс жүргізуді 
тоқтата тұру туралы шешімі аралық шағым 
жасау нысанасы болмауға тиіс. Өйткені, 
ықтимал конституциялық емес заңнан 
азаматтың құқықтарын қорғау туралы сөз 
болып отыр. Солай соттың Қазақстан Рес-
публикасының Конституциялық Кеңесіне 
өтініш жасау мəселелері жөніндегі қау-
лысы сот отырысының хаттамасына жа-
зылмай, жеке құжат түрінде шығарылса, 
онда қолданылатын заңның немесе өзге 
құқықтық актінің конституциялығына 
күмəн, тараптардың дəлелдері жəне басқа 
да мəн-жайлар көрсетіледі. Тараптар сот-
тың Қазақстан Республикасының Консти-
туциялық Кеңесіне өтініш жасау туралы 
өтінішхатты қанағаттандырудан бас тарту 
туралы қаулысына шағым жасауға құқылы 
болады... деген сияқты пікірлер талқыла-
нып жатыр. 

Бұл пікірді заңгер ғалымдар қолдап, 
практикада бірнеше мемлекеттерде бар 
екенін дəлелдеп, осындай норманы енгізу 
туралы халықаралық конференцияларда, 
республикалық бас қосуларда жиі мəселе  
көтеріп жүр. Өйткені, бұл жеке тұлғаны 
Конституциялық Кеңеске жақындатады, 
оған жүгіну тетігін жетілдіреді. 

– Заңдардың Конституцияға сәй-
кестігін анықтауда  қандай талаптар 
басшылыққа алынады? Осы тұрғыда 
заңгерлермен байланыстарыңыз қандай 
деңгейде?

– Біріншіден, заңдар Конституцияның 
нормасына сəйкес келіп, оның шеңберінен 
шықпау керек. Екіншіден, екі тілде біркел-
кі түсінікті болуы тиіс, ол норманы оқыған 
кезде өзінше пайымдауға мүмкіндік бе-
рілмеуі қажет. Сонымен қатар, норманы 
қолданған кезде туындайтын салдардың 
болжамды болуы басты талаптардың бірі. 
Яғни, ол осылай болуы мүмкін деген жеке 
пікірмен бұрмалануға жол бермеуі тиіс, 
демек құқықтық айқындылық мəселесі 
басты орында. 

Сонымен қатар заң қабылданып жатқан 
кезде қолданылатын формальды бел-
гілер бар. Оларға Құқықтық актілер ту-
ралы заңда қабылданатын нормативтік 
құқықтық актілер жобасының əзірленуіне, 
талқылануына, Парламентте қаралуына 
қойылған талаптар бар, процедуралық, 
ол талаптар бұзылмауы керек. Консти-
туциялық Кеңесте заңдардың нақты өл-
шемдерге сəйкестігі  мұқият қаралады.  
«Дау туындаса, алдыңғы шақырылымда 
қарастырылып, кейінге қалған заң жобасы 
бойынша сол шақырылымдағы депутат 
қатысты ма?» деген сұраққа да жауап іздей-
міз. Әділдік пене тепе-теңдікті сақтауға, 
мөлшерлестік, парапарлық тұрғысынан қа-
раймыз. Қабылданып жатқан заңның олқы 
тұстарын дəлелдеп көрсету қиын, кеңесіп, 
терең талдап, саралап шешу керек. Бұл рет-
те, əрине, заңгерлердің көмегіне жүгінеміз. 

Конституциялық Кеңес бүгінге дейін 
140-тан  астам нормативтік қаулы қа-
былдаса, соның əрқайсысы бойынша 

конституциялық процесті жүзеге асырған 
сайын кемінде 2-5-ке дейін заңгер са-
рапшы шақырылады. Демек, 400-ден астам 
сарапшы заңгер шақырылған. Конститу-
циялық Кеңестің жанында республикаға 
танымал заңгерлерден жасақталған Ғылы-
ми-консультативтік кеңес құрылған, олар-
дың қызметіне жүгінеміз. Күрделі істер 
бойынша шетелдік сарапшылар тартыла-
ды. Тіпті соңғы 3-4 жылдан бері  өзіміздің 
регламентке өзгеріс енгізіп, келіп түскен 
істі сайтқа жариялап, қоғаммен пікірлесуді 
дəстүрге айналдырдық. Конституциялық 
Кеңестің алдына қойылған мəселелер бо-
йынша маманданған құқық қорғау, ғылы-
ми жəне өзге де ұйымдар мен азаматтар 
Кеңеске өз қорытындыларын, пікірлерін 
жібере алады. Мəселені заңдық тұрғыдан 
талдауға негізделген, қызығушылық туды-
ратын жəне қаралып жатқан істі тиісінше 
қарауға əсерін тигізген қорытындылар іс 
жүргізу материалдарына қоса тігіледі жəне 
Кеңестің интернет-ресурсында жарияла-
нады. Оған адвокаттар туралы заң жобасы 
мысал бола алады. 

Осы құжат бойынша 70-ке жуық 
жеке қорытынды мен ұсыныс келіп түсті. 
Заң Конституция талаптарына сəйкес 
келсе, Конституцияға қайшылық жоқ 
деп қорытынды береміз. Бірақ кейде, 
заңда назар аударатын тұстардың бары, 
оларды толықтырып немесе нақтылау 
керектігі жайлы пікірлер болса, тиісті 
құқықтық-нормативтік актілерді негіздей 
отырып, пікірімізді қаулыда пайымдаймыз. 

Жалпы, Конституциялық Кеңеске тү-
сетін өтінішхаттар күрделі қатынастарға 
арналған. «Кеңесіп шешкен іс келте бол-
майды», демекші, біз алдымызда тұрған 
мəселе бойынша құқықтық кеңістіктегі 
тəжірибені пысықтап, зерделеп, заңгер-
лер қауымының пікірін сұрыптап барып,  
шешім қабылдаймыз. Оған прокуратура, 
заң шығару саласында шыңдалған білікті 
мамандар атсалысады. 

– Жалпы, Конституциялық Кеңеске 
ең көп жүгінетіндер кімдер?

– Бұл тұрғыда өте белсенділер қатары-
на Мемлекет басшысын жатқызуға болады. 
Тəуелсіздік алған жылдар ішінде Мемлекет 
басшысынан заңдардың Конституцияға 
сəйкестігін анықтау жөнінде 25 өтініш 
келіп түскен екен. Ал, Парламент  төраға-
лары мен депутаттар 77, Премьер-министр 
27, судьялар 71 рет жүгініпті. Сосын 2017 
жылы Конституцияға енгізілген өзгерістер 
мен толықтыруларға орай жаңартулар 
жасаған кезде міндетті түрде Конститу-
циялық Кеңестің қорытындысы алынады. 
Конституциялық Кеңеске келіп түскен 
өтініштердің ішінен 28-і Парламент қа-
былдаған соң Мемлекет басшысына қол 
қоюға келіп түскен заңдар болды. 15 өтініш 
бойынша 17 заң Конституцияға сəйкес 
емес деп танылды, солардың ішінде: «Қа-
зақстан Республикасының Конституция-
сына өзгеріс пен толықтыру енгізу тура-
лы», Азаматтық кодекстің Ерекше бөлімі, 
«Жануарлардың сирек жəне жойылып кету 
қаупі төніп тұрған түрлері туралы», «Ха-
лықаралық жəне шетелдік коммерциялық 
емес ұйымдардың Қазақстан Республи-
касындағы қызметі туралы», «Балаларды 
денсаулығына жəне дамуына зардабын 
тигізетін ақпараттан қорғау туралы», «Қа-
зақстан Республикасының кейбір заңнама-

Үнзила ШАПАҚ, Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Кеңесінің мүшесі:

«ЗАҢДАР КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 
НОРМА ШЕҢБЕРІНЕН 

ШЫҚПАУЫ КЕРЕК»
Конституциялық Кеңестің өмірлік мүшесі 
болып табылады. 

Конституциялық Кеңес құрылғалы бері 
оның құрамында жоғары білікті құқықта-
нушы, соның ішінде Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық ғылым академиясының 
академигі, заң ғылымдарының докторлары 
мен кандидаттары, сондай-ақ, Президент 
Әкімшілігінде, сот жүйесінде, прокуратура 
жəне əділет органдарындағы үлкен жұмыс 
тəжірибесіне ие практик-заңгерлер жұмыс 
істеді.

Жалпы, Конституциялық Кеңестің 
құрамы биліктің тармақтарының əрқайсы-
сынан екі мүшеден тағайындалу арқылы 
жасақталады. Яғни, оның екі мүшесін 
Президент, екі мүшесін Парламент Сенаты, 
екі мүшесін Парламент Мəжілісі тағайын-
дайды. Осылайша биліктің тармақтарының 
өкілдерінен құрылғандықтан Конституция-
лық Кеңес елдегі ең тəуелсіз орган болып 
есептеледі. Конституциялық Кеңестің 
төрағасын Президент тағайындайды. 
Парламент Палаталарының регламентінде 
көрсетілгендей, Конституциялық Кеңес 
мүшелігіне ұсынылғаннан кейін үміткер-
лер туралы мəселе бейіндік комитетте, одан 
соң Палатаның отырысында талқыланады. 
Пікірталастар туып, лайықты деп табылма-
са, үміткер өтпей қалуы мүмкін. Конститу-
циялық Кеңес еліміздегі конституциялық 
заңдылықтың орындалуын, үстемдігін 
қамтамасыз ететіндіктен, оның мүшелері 
үшін басты талап – кəсіби шеберлік. Олар  
заңды теориялық тұрғыдан ғана емес, 
тəжірибеде терең  игерген болу керек. 

– Конституциялық Кеңес халыққа 
қаншалықты жақын?

 – Кез келген Қазақстанның азаматы 
Конституциялық Кеңеске  жүгіне алмайды. 
Осыған байланысты «Конституциялық 
Кеңес немен айналысады, неге азаматтар 
өзінің  пікірін оған тура  айта алмайды,  
өтінішін тастап кетпейді?» деген сұрақтар 
туындап жатады. Мұның себебі, Консти-
туциялық Кеңес республиканың бүкіл 
аумағында ел Конституциясының жоғары 
турын қамтамасыз ететін тəуелсіз орган 
болғандықтан, оған жүгінетін тұлғалар 
Конституцияда нақты аталып көрсетіл-
ген. Олар өз өкілеттіктерін іске асыру 
кезінде дербес жəне мемлекеттік орган-
дарға, ұйымдарға, лауазымды адамдар мен 
азаматтарға тəуелсіз, тек Ата Заңға ғана 
бағынады əрі саяси жəне өзге себептерді 
негізге алмайды.  

Азаматтар өздерінің конституциялық 
құқығы бұзылды деп санаған жағдайда оны 
сот арқылы қорғай алады. Азаматтардың 
Конституциялық Кеңеске жүгіну құқығы 
Конституция бойынша дауға түскен заңды 
қолданып отырған судья арқылы жүзеге 
асырады. Ол заңды қолдану барысында 
азаматтың құқығының бұзылғанын көрсе, 
байқаса ондай заңды қолдануға құқығы 
жоқ, істі тоқтатады да Конституциялық 
Кеңеске жүгіне алады. Бұл туралы негізгі 
заңда нақты айтылған. Бұрын олар төраға 
арқылы жүгінетін, қазір кез келген судья 
бұл шараны өз бастамасымен тікелей жүзе-
ге асыра алады. Жеке тұлға судьяға «мына 
норма бойынша менің құқым бұзылып тұр, 
ол Конституцияға сəйкес келмейді» деп не-
месе адвокат арқылы шағым келтіре алады. 
Мұндай жағдайда судья істі тоқтатып, Конс-
титуциялық Кеңеске жүгінуге құқылы. 
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Ата Заңымыздың 75-бабының 
1-бөлігіне сәйкес елімізде сот төрелі-
гін тек сот қана жүзеге асырады. 
Сондықтан халықтың сотқа деген 
сенімінің, соған сай сот билігі бе-
делінің маңызы зор. Осы орайда сот 
билігінің биік беделін төмендетпей 
әрқашан биікте ұстап тұру сот жүйесі 
қызметкерлерінің алдында тұрған 
маңызды міндеттердің бірі деуге 
болады. Сондықтан әрбір судья сот 
билі гінің тәуeлсіздігін нығайтуға, 
өз кәсібінің беделін арттыруға, сот 
төрeлігін нығайтуға қатысты жұмыс-
тарды адал жүзeгe асыруы тиіс. 

Әділ, қарақылды қақ жарып  қа-
зылық ету де – әр судьяның қасиетті 
парызы.  Ол үшін заңды бес сау-
сақтай біліп, жатқа айта білу де жет-
кіліксіз. Ең бастысы, би, адал, әділ 
болып, іс бойынша шешім қабыл-
дағанда жігерлілікті, батылдықты, 
табандылықты, адами қасиетті көр-
сете білуі қажет. Сот беделінің бүкіл 
биліктің абыройы екендігін ескере 
келе, ол адамдар әділдік іздеп бара-
тын ең соңғы саты екендігін де әрқа-
шан ескеруіміз қажет. Сотқа деген 
сенім арқылы мемлекеттің барлық 
жүйесіне сенім қалыптасады. 

Сот жүйесінің басты тұлғасы 
судья болғандықтан, сот беделі мен 
судья беделін ажырамас ұғым деп 
қабылдау керек. Сот беделі – сот 
шешімдерінің әділдігіне, судьялар-
дың кәсіби білікті лігіне, судьяның 
ұстанған ұстанымы мен жеке ба-
сының қасиеттеріне байланысты 
болмақ. Жалпы, сот билігін жүзеге 
асыратын судья тәртіптің ең биік 
өлшемдерін бекітіп, сот беделіне кір 
келтіретін кез келген әрекеттерден 
аулақ болуға тиіс. Әділдікті ізде-
ген әрбір жүгініске судья ізгілікпен 
қарап, әділ билік айтудың үлгісін 

қалыптастыруға міндетті. Сот беделі 
– сот шешімдерінің әділдігінде, судья-
лардың кәсібилігіне, олардың ұстаны-
мы мен жеке басының адамгершілік 
қасиеттеріне тікелей байланысты. 
Осыған орай, сот әдебі сот әділді-
гімен тамыр тартып жатқан, соттың 
шынайылылығына тәуелді, онымен 
біте қайнасудан туындаған айқын да 
жарқын құбылыс. Ел судьяларының 
Әдеп кодексі – бұқара тарапынан сот 
жүйесіне сенімді нығайтуға, судья-
ның халық алдында жауапкершілігін 
күшейтуге бағытталған заман тала-
бына сай дайындалған құнды – тари-
хи құжат деп тануға болады. Судья 
алдына әркім әділдік іздеп келеді 
және билік төрінен адам жанайқайын 
түсініп, тыңдай, білетін парасатты, 
білімді де, білікті, мейірбан жанды 
көргісі келеді. Азаматтардың сотқа, 
судьяның шығарған шешіміне деген 
сенімі мен үміті осы бастапқы әсер-
ден қалыптасады. Сондықтан судья 
сыпайылық пен ұстамдылық өзегі 
болып, заң талабын қолдануда ерекше 
даналық көрсетуі заман талабы екенін 
түсінуіміз қажет. Қазыларымыз кәсіби 
міндеттерін атқаруда және күнделікті 
өмірде, қызметтен тыс кезінде мораль-
дық және этикалық әдеп өлшемдерін 
сақтау, сондай-ақ, сот билігінің бе-
делін түсіретін, судьяның абырой-бе-
деліне нұқсан келтіретін және сот 
төрелігін жүзеге асыруы кезінде оның 
объективтілігі мен бейтараптылығына 
күмән тудыратын жағдайлардың бәрі-
нен өзін аулақ ұстауы тиіс. Яғни, судья 
– сот жүйесінің айнасы бола білуі тиіс.

Ш.ЕСБЕРГЕНОВА, 
Алматы қалалық әкімшілік 

құқықбұзушылықтар жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық 

сотының судьясы

АЙНА ПІКІР

ТАРИХ КУӘГЕРІ

КӨКЕЙКЕСТІ

ҚҰНДЫ ҚҰЖАТ

Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би 
секілді бабаларымыз бір ру немесе 
тайпаның деңгейінде емес, тұтас қа-
зақ халқының дамуына із қалдырған 
әділеттілік пен туралықтың символына 
айналған дана әрі ірі тұлғалар.

Би әділ де тапқыр, дана болуы тиіс. 
Ол қазақтың дәстүрлі әдет құқығын, 
«Қасым ханның қасқа жолын», «Есім 
ханның ескі жолын», Тәуке ханның 
«Жеті жарғысын» жете білуге міндет-
ті. Шешендік өнер мен аталы сөзді 
жақсы меңгеруі қажет. Барынша адал, 
ешкімге бұра тартпайтын әділ болуы 
шарт. Дегенмен, түрлі тарихи себеп-
терге байланысты қазақ халқы билер 
институтын сақтап қала алмады.Алай-
да, бүгінгі күні олардың мұрасын, бай 
тәжірибесін зерттеп, құқықтық жүйеде 
пайдалануға үлкен мүмкіндіктер жаса-
лып отыр.

Елімізге белгілі мемлекет және 
қоғам қайраткері, Қазақ ССР Жоғарғы 
Сотының бұрынғы төрағасы, Екін-
ші дүниежүзілік соғыстың ардагері 
Әбидолла Үмбетжанұлы Биекеновтің 
есімі Ақтөбе қаласы көшелерінің 
біріне берілді, Байғанин ауданынан 
алғаш шыққан І санатты судья, ғалым, 
сот төрайымы қызметтерін атқарған 
«Қазақстан Рес публикасының «Үздік 
судьясы» атағының иегері, алғаш «Үш 
би» құрмет белгісімен марапатталған, 
«Құрмет» орденінің иегері Қания 
Үсенқызы Хайруллинаның есімі де  

Байғанин ауданы көшелерінің біріне 
берілген болатын.

Ел игілігі үшін ерен еңбек еткен, 
халық жадында жарқын бейнесі жат-
талып қалған ардақты азаматтарды 
еске алып, құрметтеу ұлттық болмы-
сымызда бар қасиет. Өйткені, өткенді 
құрметтеу – бүгінге тағылым, рухани 
жаңғыруымыздың бір бөлігі.Біртұтас 
ұлтты қалыптастыру аясында тарих 
тереңіне көз жіберіп, өзіміздің ұлт-
тық салт-дәстүрімізде мызғымастай 
сақталған билер сотының әділ төрелі-
гінен таусылмас тағылым алуға бо-
лады. 

Қазақ халқы үшін бітімгершілік – 
билік айтудың ең озық өнегесі. Қоғам 
өмірінде ел бірлігін сақтау мақсатында 
билер соты жариялылығымен, әділдігі 
мен шешендік данышпандылықтары 
арқылы екі жақты татуластыруымен 
бітімгершілікке көп мән беріп отыр ды. 
2016 жылы Ақтөбе облысында тату-
ластыру рәсімдерін ілгерілету және 
дамыту мақсатында Ақтөбе облыстық 
сотының ұсынысымен Ақтөбе облысы 
әкімдігі мен Ақтөбе облыстық соты-
ның арасында өзара ынтымақтастық 
туралы меморандумға қол қойған 
болатын. 

Билер сөзі халқымыздың өзіне тән 
табиғи дарындылығын көрсететін мә-
дени мұрамыздың бірі. 

Гүлзия МАҚСАТҚЫЗЫ,
Ақтөбе облыстық сотының 

мемлекеттік тілді дамыту 
бойынша  бас маманы 

Еліміздің Тұңғыш Президенті  
Нұрсұлтан Назарбаев өз сөзінде 
«Халқы заңын сыйлайтын, сотына се-
нетін қоғам – ең дамыған қоғам. Бідің 
мақсатымыз – дәл сондай қоғам құру. 
«Қазақстан –2050» Стратегиясының 
басты мәселелерінің бірі – осы» деп 
айтқан болатын.

Осы мақсатта 5 институционалдық 
реформа – Ұлт жоспары қабылданып, 
оның бір бағыты – Заңның үстемдегін 
қамтамасыз етуге арналады.

Бүгінде осы реформа аясында сот 
жүйесін жетілдіру жұмыстары жүр-
гізілуде. Осы ретте, Тәуелсіз Қазақстан-
ның қалыптасқан сот жүйесі туралы 
айтқанда, халқымымыздың билер инс-
титуты жөнінде айтпай кетпеске бол-
майды.

«Тура биде туған жоқ, туғанды биде 
иман жоқ» деп қара қылды қақ жарған 
билер соты өзінің әділдігімен халыққа 
жақын сол кездегі құқықтық орган 
болғандығын тарих дәлелдейді. Бүгінгі 
заманның тілімен айтсақ, сот – медиа-
тор– бітімгер– кеңесші сияқты бірне-
ше қызметті бір өзі атқарған билерді 
халқымыз «Елге бай құт емес, би – құт» 
деп бір ауыз сөзбен бағалаған екен. 
Өмірлік тәжірибесімен,  даналығымен 
тұтас бір елді басқарып, ауыл ішіндегі 
тентегін тыйып, жесірі мен жетімін жы-
латпай, ел аманатын арқалаған қаншама 
ұлы билердің болғандығын тарихтан 
жақсы білеміз.

Бірақ оны тәжірибеде қолдану кезін-
де жағдай өзгереді (жаңа мекемелер 
пайда болады, жаңа конституция лық 
заңдар қабылданады және т.б.). Тәжіри-
беде Конституцияда заңды  нұсқау-
ланған мемлекеттік билікті жүзеге 
асыратын ережелерден айтарлықтай 
ерекшеленетін, шарттар орын алу-
да. Осы мемлекеттік билікті жүзеге 
асыратын шынайы тәртіп іс жүзінде-
гі Конституция немесе материалды 
мағынадағы Конституция деп аталады. 
Іс жүзіндегі Конституция мен заңды 
Конституция бір бірімен келісуі де, 
келіспеуі де мүмкін. Кейбір елдерде 
саяси элита Конституциядан тыс билік 
құруға ұмтылады, оны қажеттілігі мен 
мақсаттылығы үшін қажет деп түсін-
діреді. Бір жағынан конституция қажет, 
себебі онсыз бірде-бір демократиялық 
мемлекет бола алмайды. Басқа жағынан 
Конституция шынайы жағдаймен қай-
шылыққа келеді. Заңдылық пен мақсат-
тылық арасындағы тарихи коллизия әр 
кезде қоғамдағы саяси күштердің орна-
ласуына байланысты шешіледі.

1991 жылдың желтоқсанында 15 
одақтас републикалардан құралған,  

Кеңестік Социалистік Республикалар 
Одағы ыдырады. Бұрынғы барлық 
одақтас республикалар өздерін егемен, 
тәуелсіз мемлекеттер деп жариялады. 
Қазақ Кеңестік Социалистік Республи-
касы да өзін дербес мемлекет деп жария 
етті.

1991 жылдың 16 желтоқсанында 
Қазақстан Республикасының Жоғарғы 
Кеңесі «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» конс-
титуциялық заңды қабылдады.

1993 жылдың 28 қаңтарында Қа-
зақстан Республикасының Жоғарғы 
Кеңесі егеменді тәуелсіз мемлекеттің 
алғашқы Конституциясын қабылдады. 
1995 жылдың 30 тамызында Қазақстан 
Республикасының жаңа Конституция-
сы қабылданған болатын. Конститу-
ция – демократиялық, өркениетті даму 
жолын таңдаған мемлекет пен қоғам-
ның негізгі, басты нормативтік актісі. 
Конституция мемлекет пен қоғамның 
негізгі заңы ретінде, барлық заңна-
маның қайнар көзі болып табылады. 
1993 жылғы Конституция алғаш рет 
халықтың таптық сипаттамасынан бас 
тартты.

Белгілі болғандай, қоғамның даму 
тарихы көптеген оғаштықтарға толы, 
соның бірі – мемлекеттің Конституция 
бола тұра онда конституционализм бол-
мауы мүмкін. Себебі, заңды форма көп 
жағдайда сәйкес мазмұнмен толтырыл-
мауы мүмкін. Мұндай жағдай, негізгі 
заң мемлекеттегі билікті ұйымдасты-
рудың либералды-демократиялық құн-
дылықтар құқығын, қоғамдағы меншік 
пен бостандықты, адам мен азаматтың 
құқықтарын бекітпеген және көрсетпе-
ген кезде орын алады.

Қазақстанның конституционализмге 
деген эволюциясы өзіне бүкіл жиырма-
сыншы ғасырды енгізді деп айтуға да 
болады. Оны белгілі шарттар үлесінде, 
келесі негізгі кезеңдерге бөлуге болады, 
олар:

кеңес кезеңіне дейінгі – 1900–1917 
жж. – ұлттық-демократиялық идеялар-
дан Алаш Конституциясының жобасы-
на дейін;

кеңестік кезең – 20-80-жж. аяғы;
аяқталған кеңестік кезең – 80-нің 

2- жартысы – 1990 жж.
де-юре егемендіктің посткеңестік 

кезеңі – 1991–1993 жж;
Қазақстанның егеменді дамуының 

бастау кезеңі – 1993 жылдың қараша-
сынан бастап.

Қазақст анда  демократиялық, 
құқықтық, әлеуметтік-экономикалық 
және мәдени өзгерістер туралы қоғам-
ның негізгі идеялары жинақталған 
Декларациямен, Респуб ликаның жаңа 

Конституция жобасын құрастыру 
басталды.

1992 жылдың 2 наурызында Қа-
зақстан Республикасы Біріккен Ұлттар 
Ұйымына толыққанды мүше болып 
қабылданды.

1993 жылдың 28 қаңтарында екі жыл 
бойы ымыраға келу жолын іздес тіруден 
кейін, Жоғарғы Кеңестің 12 шақы-
рылымы Қазақстанның алғашқы пост-
кеңестік Конституциясын қабылдады, 
ол Республиканың де-юре егемендігінің 
құрылуын аяқтады және түпкілікті кон-
ституционализмді жалғастыруды бекітті.

1993 жылғы Конституция, бірпар-
тиялы халықтық саяси билік құрудан, 
монополистік экономикалық жүйеден 
және тарихи зорлық идеологиясынан 
кетіп, қазақстандық қоғамның оң ди-
намикасы үшін кеңістікті ашқанын 
атамау ға болмайды. Одан бөлек, не-
гізгі заңның нарықтық экономикаға 
әлеуметтік бағытталған Қазақстан-

ның өтпелі кезеңінің бірінші сатысы, 
Рес публиканың ортақ ұлттар туралы 
мемлекеттердің әлемдік қоғамда-
стығында жаңа тәуелсіз мемлекет 
ретінде артықшылығын көрсете алға-
нын атап өту қажет. 1993 жылғы 
Конституцияда, Қазақстан өзін за-
манауи өркениеттің құрамдас бөлігі 
сезінетінін анық айқындады, жалпы 
адамзаттық құндылықтарға, тату көр-
шілік пен көпполюстық және өзара 
ынтымақтастық әріптестікке ниетін 
білдірді.

1 9 9 5  ж ы л ғ ы  Ко н с т и ту ц и я н ы 
қабылдау, оның рухы – ұрпақтар 
жалғас тығының ажырамас сәттері 
біздің республикамызды конститу-
циялық эволюцияның туындысына 
айналдырды және бір мезетте мем-
лекетті, либералды-демократиялық 
және ұлттық құндылықтарды ажы-
рататын, өркениетті конституци-
ялық мемлекеттер сатысына көтеріл-
ген жаңа тәуелсіз мемлекет ретінде 
нығайтуға және оны одан әрі дамы-
туға мүмкіндіктер ашты. 

1995 жылғы Конституцияны – Қа-
зақстан халқымен, жоғарғы билікті 
заңдастыру мен оның шегін айқындау-
дың құрылымдық тарихи алдын ала 
анықталуы және мемлекеттің механизмі 
деп атауға болады.

Біз республикамыздың болашағы-
на сенеміз және мемлекеттің саяси 
өмірін демократияландыру шарала-
рын, экономиканы либерализациялау 
бойынша және мүлікке қатысты ша-
ралардың Қазақстанның әлеуметтік 
дамуына жаңа қарқын береді деп 
есептейміз. 

Алматы қаласы бойынша ҚАЖ департаментінің және 
Қазақстан Жастар фракциясының ұйымдастыруымен өткен 
«Тәуелсіздіктің құқықтық негіздері. Құқық үстемдігі және 
азаматтық қоғам» тақырыбында өткен конференцияда Ата 
Заңымыз бен Тәуелсіздігіміздің арқасында қол жеткен 
жетістіктер жайлы кеңінен әңгіме болды.

Конференцияда ҚАЖ департаментінің Штаб бастығы, 
әділет подполковнигі Айгүл Жақыпбайқызы Есмағамбетова 
еліміз бойынша Қылмыстық-атқару саласындағы өзгерістер 
мен қызметкерлердің әлеуметтік жағдайын жақсарту жолын-
да атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталды. 

ҚР Ұлттық ғылым Академиясы Ш.Уәлиханов атындағы 
Тарих және этнология Ғылыми-зерттеу институтының бас 
ғылыми маманы, тарих ғылымының докторы, доцент Ай-
жамал  Ибрагимқызы Құдайбергенова жасаған  «Шынайы 
тарихымызды түгендеу – Тәуелсіз Қазақстанның жемісі мен 
міндеті» атты баяндамада қазақ жеріндегі тарихи оқиғалар 
қамтылып, тәуелсіздік жылдарындағы жасампаздық атап 
өтілді.

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық универси-
тетінің аға оқытушысы Баршагүл Мұратқызы Утеулиева 
«Конституция – тәуелсіз мемлекеттік құрылыстың негізі» 
атты баяндамасында елдің тәуелсіздігін, демократиялық құн-
дылықтарын айқындайтын негізгі құжаттың ерекшеліктері 
туралы мол мағлұмат берді.

ҚАЖ департаментінде онлайн ZOOM арқылы өткен кон-
ференцияға департаменттің жеке құрамымен қатар, мекеме 
басшылары мен қызметкерлері қатысты.

Гүлнәр МАҒЗҰМОВА
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

ЖИЫН

МЕРЕЙЛІ МЕРЕКЕ

ТУРА ТӨРЕЛІК СОТ 
БЕДЕЛІН НЫҒАЙТАДЫ 

Г.  БИМУРЗИНА,
Қостанай қалалық сотының 

кеңсе меңгерушісі

«Конституция» ұғымы екі мағынада қолданылады. 
Формальды мағынада Конституция бұл – қоғамдық-эконо-
микалық құрылымды, басқару формасы мен мемлекеттік 
құрылым формасын және тұлғаның құқықтық жағдайын 
бекітетін, мемлекеттің негізгі заңы. 

Бүгінгі таңдағы ең басты құндылық – адамның құқығы 
мен бостандығының сақталуы.

30 тамызда Қазақстан Республикасы 
Конституциясының қабылданғанына 26 
жыл толады. 1995 жылы 30 тамызда жал-
пыхалықтық референдум негізінде қабыл-
данған Ата Заңымыздың биылғы мерекесі 
Тәуелсіздіктің 30 жылдығымен қатар келіп 
отыр.
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МҰРАГЕРЛІК

Құлаққағыс!

ТЕЛЕФОН: 292 29 27, 8 708 929 9874

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

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

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

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

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

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

қиылысы, 208 кеңсе. 

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

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

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, 

факс: 

8 (747) 428-26-10 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

zanreklama.kz

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

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

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

8(702)839-90-86.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

немесе zanreklama@mail.ru 
электронды поштасына жолдаңыз.

ТАРАТУӘРТҮРЛІ

ЖОҒАЛТУ

Жуырда мәселен, Парламент Сена-
тының депутаттары Мұрат Бақтиярұлы 
және Ақмарал Әлназарова жұмыс 
бабымен Жаңақорған және Шиелі ау-
дандарына барды. Іссапар барысында 
сенаторлар жергілікті шаруа қожа-
лықтары мен құрылыс жұмыстары 
жүргізіліп жатқан нысандарды аралап 
шықты. 

Жүздесу барысында өңірлердің 
бірқатар өзекті мәселелері айтылды. 
Соның бірі – су жетіспеушілігі. Бүгінгі 
күні аудан аумағына Сырдария өзенімен 
жоғарыдан секундына 50 м3 су түсіп 
жатыр. Облыстағы ұсақ малдың жар-
тысына жуығы Жаңақорған ауданында 
өсіріледі. Қазір мал қырда жайлауда, 
күзде қырдан қыстаққа түседі. Осы 
кезеңде малды сумен қамтамасыз етуде 
су тапшылығы туындап, мал шығынына 
ұшырау қаупі  өте жоғары. Мәселені 
шешу үшін жоғарыдан секундына 200 
м3 көлемінде су бөлінуі қажет. 

Сондай-ақ, Түгіскен алқабын суар-
малы сумен қамтамасыз ету мақсатында 
Сырдария өзенінің бойына 1,5 млрд 
теңге қаражат бөлініп қалқыма тоспа 
салынған болатын. Қазіргі уақытта тос-
паның сапасыз салынғаны анықталған. 
Осыған байланысты Түгіскен алқабына 

берілетін су көлемі күрт төмендепті. 
Мәселені шешу үшін мемлекет тара-
пынан қаражат қарастырылып, қалқыма 
тоспаны жедел қалпына келтіру жұмыс-
тары жүргізілуі тиіс.  

Тағы бір мәселе  Жаңақорған ау-
данындағы жылына 100 мың тоннаға 
дейін әк тас өндіретін 2018 жылы іске 
қосылған «Премиум Класс-Строй» 
ЖШС зауытына қатысты көтерілді. 
Әк тас зауыты бүгінгі күнге дейін газ 
құбырына қосылмаған. Оның шығыны 
жоғары болғандықтан зауыттың өз 
күшімен қосылу мүмкіндігі жоқ. Осы 
мәселені шешуге мемлекеттік қолдау 
қажет. Зауыт газға қосылған жағдайда, 
ондағы өндіріс көлемі артып, жылына 
500 мың тоннаға дейін әк тас өндіретін 
болады.

Өзекті мәселенің бірі өңірлердегі 
шағын құс шаруашылығына қатысты 
туындап отыр екен. Ондағы «Шиелі 
құс» ЖШС-ында күніне 15 мыңға 
жуық жұмыртқа өндіріледі. Бүгінгі 
күні құс шаруашылықтарына Ауыл 
шаруашылығы министрлігі белгілеген 
тәртіпке сәйкес тағамдық жұмыртқа 
өндіру құнын арзандату мақсатында 
субсидия бөлінеді. Бірақ, аталған 
субсидия ірі құс фабрикаларына қа-

растырылған (өткізілген жұмыртқа 
кемінде 20 миллион данадан бастала-
тын өндіріске беріледі). Осы себепті 
өңірлердегі шағын және кіші құс шару-
ашылықтарының өркендеуіне мемле-
кет тарапынан қолдау көрсетуді, яғни 
субсидия беруді қарастыру керек. Бұл 
өз кезегінде жергілікті халықты арзан 
тағамдық жұмыртқамен толық қамта-
масыз етуге мүмкіндік береді. Сенат 
депутаттары айтылған мәселелер мен 
ұсыныстарды шешуге атсалысатында-
рын жеткізді.

Парламент Сенатының депутаттары 
Жеңіс Нұрғалиев пен Сергей Карплюк 
те өңірлерде жүр. Жуырда олар Қоста-
най қаласына келіп, ондағы  тұрғын үй 
құрылысымен танысты. Жаңа ауданда 
жалпы көлемі 210 мың шаршы метр 
болатын 102 көп қабатты үй салынбақ. 
Соған сәйкес 7996 пәтер пайдалануға 
беріледі деп күтілуде. Одан бөлек, мұн-
да 2067 жеке тұрғын үйдің құрылысы 
басталды. Бұл аудан тұрғын үймен 
қатар, қажетті инфрақұрылыммен де 
қамтамасыз етілуде. Нақты айтқанда, 
қазірдің өзінде бұл жерде екі мектеп 
салынып жатыр. Онда 1880 бала білім 
аламақ. Осылайша, жаңа ауданда 10 
мыңнан астам отбасы баспаналы бо-
лады деп жоспарланып отыр. Сенатор 
Жеңіс Нұрғалиев құрылыс жұмыста-
рының сапалы болуына баса мән берді. 
Сондай-ақ, ол қазіргі таңда әлеуметтік 
аз қамтылған азаматтарды тұрғын үй-

ОҢ ҚАДАМ

.                                               Хабарлама
8  Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталын азайту 

және оның жаңа мөлшері туралы
 «Алматы индустриялық аймағы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

(бұдан әрі – серіктестік)  «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша 
жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының 
1998 жылғы 22 сәуірдегі № 220-I заңының 27-бабына сәйкес өзінің 
жарғылық капиталын  1 950 092 600  (бір  миллиард  тоғыз  жүз  елу 
миллион тоқсан екі мың алты жүз) теңге ден 1 142 517807  (бір миллиард  
жүз қырық екі миллион бес жүз он жеті мың сегіз жүз жеті) теңгеге дейін 
азайғандығы туралы өзінің шешімін хабарлайды..

Кредиторлардың серіктестіктің тиісті міндеттемелерін мерзімінен 
бұрын тоқтату немесе орындау және олардың залалдарды өтеуі туралы 
жазбаша талаптары мына мекенжай бойынша қабылданады: 050000 
Алматы қ., Алатау ауданы, ш / а. Алғабас к-сі, 7, 142/26, байланыстар 
+7 (727) 237 69 13 осы хабарлама жіберілген күннен бастап отыз күн 
ішінде немесе серіктестік қатысушысының қабылданған шешімі туралы 
хабарлама жарияланған күннен бастап отыз күн ішінде.

5. Бұланды ауданының білім бөлімінің «Суворов бастауыш мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі, БСН 030640004029, өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды.  Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 2 (екі) ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: 020500, Ақмола облысы, Бұланды ауданы, Макинск қаласы, 
Лесная көшесі, 7.

6. «G.ALBINA» ЖШС, БСН 180740002948, өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, БҚО, Орал 
қаласы, Степная көшесі, 7 үй.

7. «Алға» балалар мен жастардың спорт бірлестігі» ҚБ, БСН 
100940004471 өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Қостанай облысы, Рудный қаласы, Сандригайло 
көшесі, 50.

10. «Грант Инкорпорейшн» ЖШС, БСН 201040017583 (Қазақстан, 
Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауданы, Тескенсу ауылдық округі, Тескенсу 
ауылы, Жыланкөзов көшесі, 31А үй, индекс 040448) өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
Қазақстан, Алматы обл., Алматы қаласы, Ырысты көшесі, 17. Тел.: 
87001997067.

12. «B&S professinal»  ЖШС  ұйымы, ЖСН 210640018493, өзінің 
жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған 
күннен   бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Қайрат ауылы, Т.Рыскұлов көшесі, 32 үй.  
Тел. 8(72635)23603, моб. 8 778 431 71 71

2. «Дата Сервис» ЖШС, БСН 210240011739, өзінің жарғылық 
капиталының 200 000 теңгеге дейін азайтылғанын хабарлайды. Талап-
шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім 
ішінде Нұр-Сұлтан қ, Р. Қошқарбаев 41, 120 п.  мекенжайы бойынша 
қабылданады. т: 87010255155

11. Ақмола облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық 
сотының 23.08.2021 ж. ұйғарымымен «Атбасар Ун» ЖШС-не оңалту 
процедурасын енгізу туралы азаматтық іс қозғалды.Талаптар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап бір ай көлемінде мына 
мекенжайда қабылданады: Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Атбасар 
қаласы, Қазақстан көшесі, 2 А, тел. 8 705 445 60 22.

13. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «NitroCon Products Continental 
Company» («НитроКон Продактс Континентал Компани»), БСН 050 340 025 
837,  жарғылық капиталдың азайтылғаны туралы хабарлайды.

Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 1 ай ішінде мына 
мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 
Медеу ауданы, Керей, Жәнібек хандар көшесі, 109/1 үй.

15. «ОнлайнКазФинанс микроқаржы ұйымы» ЖШС, БСН 160840000397 
өзінің орналасқан жерінің (заңды мекенжайының) келесі мекенжайға 
өзгергені туралы хабарлайды: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 
Алмалы ауданы, Сейфуллин даңғылы, 502 үй, 9 қабат, пошта индексі 050012.  

Барлық сұрақтар бойынша «ОнлайнКазФинанс МҚҰ» ЖШС-ға келесі 
көрсетілген мекенжай бойынша хабарласуларыңызды сұраймыз:

Алматы қаласы, БЦ «TURAR», Сейфуллин даңғылы, 502 үй, 1 қабат 
(кіреберіс Қарасай батыр көшесінен).

16. «ФинтехФинанс микроқаржы ұйымы» ЖШС, БСН 200840014753 
өзінің орналасқан жерінің (заңды мекенжайының) келесі мекенжайға 
өзгергені туралы хабарлайды: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 
Алмалы ауданы, Сейфуллин даңғылы, 502 үй, 9 қабат, пошта индексі 050012.  

«ФинтехФинанс микроқаржы ұйымы» ЖШС Клиенттерінің назарына:
Барлық сұрақтармен келесі көрсетілген мекенжай бойынша 

хабарласуларыңызды сұраймыз: Алматы қаласы, БЦ «TURAR», Сейфуллин 
даңғылы, 502 үй, 1 қабат (кіреберіс Қарасай батыр көшесінен).

18. Ақтау қаласының № 2 сотының  19.08.2021 жылғы ұйғарымымен Ақтау 
қаласы, 6 ш/а, 20 үй, 6 пәтер тұрғыны Уразбаева Асель Сабирбековнаның   
арызы негізінде  13.05.1959  жыл туылған аз.Уразбаев  Сабирбек 
Кудайбергеновичті қайтыс болды деп жариялау туралы  іс қозғалды. Аз. 
С.К.Уразбаев туралы ақпарат болған жағдайда газет жарияланғаннан бастап 
3 ай ішінде сотқа хабарлау сұралады. Сот кеңсесі: 87292701457

17. «Кайнар-АКБ» ЖШС, БСН 051140002447, мөрінің жоғалғаны және 
оның жарамсыз екендігі туралы хабарлайды. 

СЕНАТОРЛАР ЕЛ ІШІНДЕ 

4. Жамбыл облысы әкімдігінің 2021 жылғы 30 шілдедегі қаулысына 
сәйкес, Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының «Жаңатас көпсалалы 
колледжі» коммуналдық қазыналық кәсіпорны оған Жамбыл облысы әкімдігі 
білім басқармасының «№ 5 Жаңатас   колледжі» коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорнын қосу жолымен қайта ұйымдастырылғаны туралы 
хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде 
көрсетілген мекенжай бойынша қабылданады: пошталық индекс 080700, ҚР, 
Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қаласы, 5-шағын аудан,  № 1 үй.

Алматы қалалық сотының басшылығы, Соттар әкімшісі мен Судьялар 
одағының Алматы қалалық филиалы Әуезов ауданының № 2 аудандық 
сотының төрағасы Аркинов Дәулет Аркинұлына 

шешесінің 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты отбасына ауыр қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

Қызылорда облыстық соты  мен Судьялар одағының Алматы 
облыстық филиалы  және  Қызылорда облысы бойынша Соттар 
әкімшісінің ұжымы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының судьясы  
Рахметулин Абай Жамбылұлына әкесі 

Жамбыл Рахметулаұлының
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

14. Жарғылық капиталдың азаю туралы хабарландыру.
«Шахтинсктеплоэнерго» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Бұдан 

әрі – Серіктестік) Серіктестіктің жалғыз қатысушысы болып  табылатын 
«Шахтинск қаласының  тұрғын үй коммуналдық  шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі, автокөлік жолдары және тұрғын үй инспекциясы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесімен Жарғылық капиталының 936 571 925, 
18 теңгеге дейін  азаюы  туралы шешім (2021 жылдың 18 тамыз № 5-07/8) 
қабылдағанын хабарлайды.

Серіктестік кредиторларының талаптары Қарағанды облысы, 
Шахтинск қаласы, Индустриальная көшесі, 38 үй мекенжайы бойынша 
мәлімделуі мүмкін болады.  Байланыс телефондары 8 (72156) 3-90-47, 8 
(72156) 3-90-51, электрондық пошта мекенжайы shahtinskaya_tec@mail.ru

9. 2021 жылы 23 сәуірде қайтыс болған Саитова Умбатхан Аутовнаның 
артынан мұра ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі келгендер 
болса, нотариус Ә.Б.Әкімханға келулеріңіз керек: Еңбекшіқазақ ауданы, 
Шелек ауылы, Б.Момышұлы көшесі №81 «А», тел.ном: 8 (777) 3677972.

мен қамтамасыз ету аса маңызды екенін 
атап өтті.

Өз кезегінде, Сергей Карплюк өңір-
дегі құрылыс қарқыны ерекше екпінмен 
дамып, өткен жылдың деңгейінен асып 
түскеніне назар аударды. Депутаттың 
айтуынша, бұл өңірдегі тұрғын үй са-
ласын дамытудың көрсеткіші болып 
саналады.

Халық қалаулылары Сүйіндік Алда-
шев пен Бақтыбай Шелпеков Маңғыстау 
облысында білім беру және денсаулық 
сақтау салаларын дамытуға арналған 
бағдарламалардың іске асырылу бары-
сымен танысты. Бейнеу ауданына ар-
найы барған сенаторлар жергілікті орта 
мектептің жаңа корпусының құрылыс 
жұмыстарына назар аударды. Жаңа ны-
сан білім ордасының сыйымдылығын 
тағы 312 орынға көбейтеді. Депутаттар 
бұл жұмыстың маңыздылығын атап 
өтіп, жаңа корпус үш ауысыммен оқы-
туды жоюға мүмкіндік беретінін, яғни 
мұғалімдер мен оқушылар, сондай-ақ, 
олардың ата-аналары үшін білім беру 
процесі неғұрлым ыңғайлы болатынын 
жеткізді. Сонымен қатар сенаторлар 
аудандық емханада болып, медицина 
қызметкерлерімен кездесті. Қазіргі 
таңда емхана жүктемесінің шамадан 
тыс көп болуы аудандағы маңызды 
мәселелердің бірі болып отыр. Нақты 
айтқанда, бастапқыда төрт мың адамға 
есептелген емхана қазір он бес мыңнан 
астам науқасқа қызмет көрсетеді екен. 

Сондықтан кездесу барысында тағы бір 
емхана салу мәселесі көтерілді. Депу-
таттар қазіргі қалыптасқан жағдайда 
аудан тұрғындары да, дәрігерлердің өз-
дері де зардап шегетініне назар аударып, 
аймақ басшылығына аталған түйткілді 
тез арада шешуді қолға алу қажеттігін 
айтты. Сондай-ақ, Сүйіндік Алдашев 
пен Бақтыбай Шелпеков жергілікті сүт 
комбинатына барды. Бүгінде аталған 
кәсіпорында жылына 430 миллион тек-
ше метр сүт өнімдері өндіріледі. Алдағы 
уақытта 1 млрд теңге инвестициялау 
арқылы комбинаттың өндірістік қуатын 
арттыру жоспарланып отыр.

Ал, Сенаттың Экономикалық саясат, 
инновациялық даму және кәсіпкерлік 
комитетінің төрағасы Дәурен Әділбе-
ковтің өңірдегі жұмыс сапары күрделі 
жөндеуден өтіп жатқан Шортанды ауда-
нының орталық стадионынан басталды. 
Сенатор футбол алаңы мен жүгіру жо-
лында жүргізіліп жатқан жұмыстармен 
танысып, ауданда бұқаралық спортты 
дамытудың маңызды екенін атап өтті. 
Дәурен Әділбеков педагогтармен кезде-
су барысында Мемлекет басшысының 
тапсырмасына сай дәстүрлі оқу жүйе-
сіне көшу жұмыстарының қалай жүр-
гізіліп жатқанымен танысты. Сенатор 
сондай-ақ, сапар барысында аудандағы 
өнеркәсіпті дамыту мәселелеріне ерек-
ше назар аударды. Ыдыс және қаптама 
материалдарын шығаратын кәсіпорын 
қызметкерлерімен кездесуде депутат 
жергілікті тұрғындарды жұмыспен 
қамтудың маңыздылығын атап өтті. 

А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»

Парламент депутаттарының жазғы демалысы қауырт 
жұмыстарға толы. Халық қалаулыларының көпшілігі 

аймақтарды аралап, елдің жағдайымен танысып жүр. 
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ШЫТЫРМАН
БАЙҚАУҒА!

осы талаптары сақталмаған, сонымен 
қатар өрескел бұзылған сияқты. Тәжіри-
белі судья құқық қорғау органдары 
тарапынан осындай заңбұзушылықтар 
орын алғанына іштей қысылды.

Қазақстан Республикасы Конс
титуциясының 77бабы және ҚПКнің 
19бабына сай сотталушының кінәлілігі 
анық дәлелдемелердің жеткілікті жиын-
тығымен расталуға тиіс. Бұл істе ондай 
ізденістер байқалмайды. 

 Бастысы сот талқылауында сот-
талушы А.Жарылғапов тағылған ай-
ыпты  толығымен мойындамады және  
сотқа келесідей жауаптар берді:  Ол 
15.04.2019 ж. күндізгі уақытта ем қа-
былдап жатқан Сайрам ауданы, Қа-
рабұлақ ауылындағы туберкулезге 
қарсы диспансерден екі күнге сұранып 
шығып, Ақсукент ауылында орналасқан 
бір  кафеге барып спирттік ішімдік 
ішкенін, осы күні түнгі сағат 23.00 
шамасында Түлкібас ауданы, Балықты 
ауылындағы шипажайда ем қабылдап 
жатқан таныс қызына жолығу үшін 
барғанын, таныс қызымен жолыға ал-
маған соң, ол жерден шығып, шипажай-
дың алдындағы орындықта мастықпен 
ұйықтап қалғанын айтты. Ертесіне, 
сағат 07.30 шамасында оянып, жол-
шыбай автокөлікке отырып, Балықты 
ауылының орталығынан түсіп, ақшасы 
болмаған соң, Састөбе ауылының бағы-
тына қарай жаяу жүргенін,жолдан тағы 
бейтаныс автокөлікке отырып, ақшасы 
жоқ екенін айтып, 300 теңге алып, Ақ-
сукент ауылына жетіп алғанын, ертесіне 
Шымкент қаласына кеткенін баяндады.

08.07.2019 жылы кешкі уақыт-
та Шымкент қаласында орналасқан 
«Айна» базарынан автобуспен Алматы 
қала сына шығып кеткен.

 Қылмыстық іс бойынша кінәсін то-
лығымен мойындамайтынын, ешқандай 
тонау қылмыстық ісәрекетін жасамаға-
нын, жәбірленушіні танымайтынын,      

09.07.2019 жылы өзін Түлкібас аудан-
дық  полиция бөлімінің қызметкер-
лері Алматы қаласында ауырып жедел 
жәрдеммен ауруханаға түскен жерінен, 
аяқтары ісіп тұрғанына қарамастан 
күшпен ұстап алып, Түлкібас ауданы 
Балықты ауылына ішкі істер бөлімі 
тірек пунктіне алып келгендерін айтты. 
Учаскелік полиция қызметкері Е.Ерме-
ков жібермей сол жерде қолына кісен 
салып, темірге байлап, сонда  кісен-
деліп, сол жерде түнегенін, ертесіне 
ол жерге өзге де тергеушілер келгенін,  
қылмысты жасағанын мойындату үшін 
жедел уәкілдер мұның аяғын екі жаққа 
ашып, қолын қайырып қинап, азаптап 
қылмысты жасады деп мойындатқанын, 
басына пакет кигіземіз деп, қолдары-
на ұстап тұрғанын жеткізді. Полиция 
қызметкерлері оған оқиға орнын, үйді 
көрсетіп, тағы біреуі мұның басына 
жұдырығымен ұрып, осы жерді көрсе-
тесің дегенін, оны жәбірленуші  трек 
пунктінде кісендеулі күйінде жерде 
түнеп шыққан жерінде көргенін арызда 
жазыпты. Және жауабын бірнеше рет 
өзгерткен себебі, жедел уәкілдер сотқа 
дейін де және сот тергеуі барысында 
да қорқытып, қысым көрсеткендерін, 
полиция қызметкерлерінің тағы басқа 
да  қылмыстық істермен жауапқа тар-
тамыз деп қорқытқанын, оған жәбірле-
нушінің атасы К.Шымыровты Түлкібас 
аудандық ІІБнің екінші қабатында бір 
бөлмеде отырған жерінен есігін ашып 
көрсетіп, мойындамасаң  үстіңнен тағы 
екі арыз жазбақшы деп қорқытқанын 
айтып көрсетті.

ЖӘБІРЛЕНУШІ

Жәбірленушінің заңды өкілі Гуси-
наның айтуынша, кәмелеттік жасқа 
толмаған жас баланың психикасына да 
бұл оқиға өте қатты әсер еткен. Жай 
кезде томаға тұйық қыз осы оқиғадан 

соң тіпті тұйықталып, сөйлемейтін, ай-
наласының бәріне күдік, қорқынышпен 
қарайтын болғанын айтқан. Заңды 
өкілдің берген куәлігінде қыз да өзін 
ұрып, үйді тонап кеткен азаматтың түр 
сұлбасын ұмытқан. Әрі күдікті қара 
көзілдірік, қара кепкада басы жабық 
спортивкада болған. Бұл оның жүзін 
жасырып, түрін ажырата алмауға себеп 
болған. Қыздың тергеушілердің өзіне 
көрсеткен он шақты адамды да күдікті-
ге ұқсатып шатастырғаны содан.

Ол үйде жалғыз өзі болғанында, 
сыртқы қақпа қағылғанын, қақпа есігін 
ашқанда басына қара капюшон мен кеп-
ка киіп алған адамның өзін электр энер-
гиясын тексерушімін деп таныстырып, 
электр есептегіш құрылғы қайда екенін 
көрсетуін сұрағанын, кері бұрылып 
үйдің кіре беріс есігінде орналасқан 
электр есептегіш құрылғысына қарай 
барғанында, ол ішуге су сұрағанын, 
су алып келуге үйдің ішіне кіріп, су 
алайын деп тұрған кезде басына қатты 
соққы тигенін, содан ұрының үйіндегі 
бағалы заттар мен ақша беруін сұраға-
нын, алған соққыдан қатты қорқып 
жатын бөлмеге кіріп, айна сөресінде 
тұрған анасының бағалы заттары са-
лынған екі қорапшадағы бұйымдарды 
пакетке төгіп бергенін, бір қороп қара 
түсті жоғарғы жағы түрлітүсті қорапша 
болғанын, бір қорапшада күміс бұй-
ымдар мен сынған бұйымдар болғанын, 
екінші қорапшада  алтын бұйымдар 
болғанын айтқан. 

ҚЫСЫМ

Негізгі сот талқылауында Түлкі-
бас аудандық полиция бөлімінің же-
дел іздес тіру қызметкерлері күдікті-
ге ешқандай қысым көрсетпегенін, 
қол жұмсамағанын, оның өзінің аяғы 
ісіп тұрғанын, одан бөлек, сотталушы 
ұсталғаннан кейін жәбірленушілерге 
барып ұялы телефоны арқылы күдік-
тінің суретін көрсеткенін, оларға мүл-
дем бармағанын және полиция бөліміне 
шақырмағанын айтты. Жәбірленушінің 
заңды өкіліне белгілері бойынша ұқ-
сайды деген есепте тұратын шамамен 
10 адамның фотосуреттерін тану үшін 
«Ватцап» арқылы  жібергенін мәлімдеді. 

Бірнеше сот процестері аталған  
тергеу әрекетінің шынайы, объективті 
түрде жүргізілгеніне сотты күмән-
мен қаратты. Марат Өсербайұлына 
бұл мәселеге қатысты шешім қабыл-
дау оңай болған жоқ. Адам тағдыры 
әрқашан бәрінен биік. Оны ешкімнің 
негізсіз қаралауға құқығы жоқ. Конс
титуцияның 77бабы 3тармағының 
9)тармақшасы да осыны айтады. Онда 

АРАША
«Жолы болар жігіттің, жеңгесі 

шығар алдынан». Қақпаны талдырмаш 
қыз ашқанда мұның ойына алғаш кел-
гені осы болды. 

– Жарықтың счетчигін тексерейін 
деп едім,дегенде, еш күдіктенбестен 
мұны аулаға қарай өткізген жас қыздың 
бейкүнә болмысына разы болған. Үй 
айнала орналасқан счетчикті ашқан 
болып айналшықтаған жігіт үйде мына 
жас баладан өзге ешкім жоғын байқа-
ды. «Ұрыс та тұрыс бар ма?!» Жылдам 
қимылмен жүгіріп барып қақпаны 
іштен жаба қойды да, алаңсыз ұялы 
телефонына кіріп кетердей үңілген жас 
қызға жақындады. Лып еткізіп теле-
фонын жұлып алды да, жұдырығымен 
қыздың жағынан тартып жіберді. Қа-
рулы қолдың екпіні қалақтай қызды 
мұрттай ұшырды. «Осыдан дымыңды 
шығарсаң біттің. Өзің де, отбасыңның 
барлық мүшелерін де қырып сала-
мын. Одан да ақша, алтынкүміс қайда 
екенін бірден айт, сонда мен саған да, 
басқаға да тимеймін. Бәрің аман қала-
сыңдар! Түсінікті ме?». Аузын басып 
бүк түсіп жатқан қыздың жылауға да, 
тіпті қорқып айғайлауға да шамасы 
келмей, үрейлі көзімен басын изей 
берді. Суырмадағы алтын, бриллиант 
жиынтықтарды көргенде қылмыскердің 
көзі тұнды. Бәрін сөмкеге үптей берді. 
Анасының шкафынан ақша да шықты. 
Охо! Тоқпейіл ұры ғайыптан кенелген 
байлыққа жымия күлді. Асықпай жүріп 
үптеп болды да, алдыңғы қорқытқан 
сөзін жас қызға тағы бір нығырлап 
үлкен қоңыр қақпаны ыңыранта ашып 
шығып кетті.  Қорапшадан алған алтын 
бұйымдары – яғни, топаз тасымен құны 
86 000 теңге тұратын алтын сақина мен 
алтын сырға жиынтығы; құны 80 000 
теңге тұратын «изумруд» және «жерлі 
кварцты қолдан жасалған алтын сақи-
на; құны 10 000 теңге тұратын янтарлы 
алтын сақина; құны 10 000 теңге тұра-
тын тассыз алтын сақина; құны 12 000 
теңге тұратын қызыл, ақ тасты алтын 
сақина; 25 000 теңге тұратын көкшіл 
жасыл тасты алтын сырғалар; құны 
28 000 теңге тұратын жасыл тасты ал-
тын сырға; құны 28 000 теңге тұратын 
қызыл дөңгелек тасты алтын сырға; 
құны 27 000 теңге тұратын қызыл майда 
тасты алтын сырға; құны 25 000 теңге 
тұратын қолдан жасалған жасыл тасты 
алтын алқа; құны 15 000 теңге тұратын 
қолдан жасалған тассыз алтын алқа; 
құны 55 000 теңге тұратын қызыл түсті 
қолдан жасалған алтын сақина; құны 
25 000 теңге тұратын тассыз алтын сыр
ға; құны 10 000 теңге тұратын үзілген 
алтын алқа; құны 25 000 теңге тұратын 
салмағы 3 гр. сынған алтын; құны 5 000 
теңге тұратын қолдан жасалған күміс 
білезік; жалпы құны 466 000 теңгені 
құрайтын бұйымдар рюкзакқа сыймай 
арқасын қарып бара жатқандай. Арам 
ойының алаңсыз жүзеге асып, бір сөм-
кеге жуық алтын арқалап бара жатқаны 
оған тіпті енді бір сәт қанат бітіріп жі-
бергендей. «Ана қыз әзірге ешкімге айта 
қоймас. Жақсылап қорқыттым ғой.  Мен 
мұның бәрін орталықтағы ломбардқа 
өткізейін, әлде жайма базарға апарып 
сатып құтылсам ба екен?!». Қылмыскер 
сан мың қиялға беріліп, үйден алаңсыз 
шыққаны аздай, көшеде де алаңсыз 
алшаңдай адымдады. Бұл адым шын-
дығында оны көкке ұшырып жіберген-
дей. Осы қылмысқа қатысты еш дерек-
тің табылмай, қылмыс кердің көзден 
таса болуы, шала тергеудің кесірінен 
тұзы жеңіл  Армандай бейбақтың сорын 
қайнатты. 

ШЫРМАУЫҚ
Сот кабинетіндегі үстелдердің бірін-

де жатқан ақ пакетті көргенде Арман-
ның өне бойы мұздап кетті. Тағы да 
есінен танып қалудан қорықты. Бірақ 
ол қазының иманжүзді бейнесіне қарап, 
әділеттің үстемдік құратынынан үміт-
тенгендей болды. Бір жылт еткен сәуле 

яғни, «ешкiмдi өз мойындауы негiзiн-
де ғана соттауға болмайды». Осыған 
байланысты сотталушының өз кiнәсiн 
мойындауы кiнәлiлiгi iс бойынша 
жиналған өзге дәлелдердiң жиын-
тығымен расталған жағдайда ғана ай-
ыптау үкiмiнiң негiзiне алынады» және 
«17баптағы кiнәсiздiк презумпция сына 
орай, ҚПКнің 19бабына сәйкес ай-
ыптау үкiмiн болжамдарға негiздеуге 
болмайды және ол анық дәлелдердiң 
жеткiлiктi жиынтығымен расталуы 
тиiс делінген. Iс бойынша туындаған 
барлық болжамдар зерттелуге тиiс. 
Дәлелдердiң арасындағы қайшылықтар 
анықталуға әрi бағалануға жатады. Сот-
талушының кiнәлiлiгi жөнiнде сейiл
меген күдiк, сондайақ, қылмыстық 
және қылмыстық iс жүргiзу заңдарын 
қолданған кезде туындайтын күмән-
дер оның пайдасына шешiлуге тиiс» 
делінген.

Демек, сот, аталған нормативтік 
қаулының жоғарыда көрсетілген та-
лаптарын ескере отырып, күдіктінің 
кінәсін дәлелдейтін анық дәлелдердiң 
жеткiлiксіздігін ұқты. Енді бір сәт судья 
өз мінберінде үкім оқып тұрды. 

 ҮКІМ

Амантай Нұржанұлы Жарылқапов 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
кодексінің 191бабы 2бөлігінің 1,4тар-
мақтарымен кінәлі емес деп танылып, 
қылмыстық құқық бұзушылық жасауға 
қатысуы дәлелденбеуіне байланысты – 
ақталсын.

«Күзетпен ұстау» бұлтартпау ша-
расыбұзылып, А.Жарылғапов сот за-
лынан  дереу босатылсын. 

ҚПКнің 39бабының негізінде  
А.Жарылғаповқа қылмыстық процесті 
жүргізген органдардың заңсыз әрекет-
терінің салдарынан келтірілген зиянды 
өтеткізу құқығы танылып, зиянның 
өтелу тәртiбi түсiндiрiлсін.

Кәмелет жасына толмаған жәбірле-
нуші Е. Томованың өкілі Г. Гусинаның 
сотталушы А.Жарылғаповтан 500 000 
теңге материалдық және 300 000 тең-
ге моральдық залалды өндіру туралы 
талап арызы қанағаттандырудан бас 
тартылсын. 

Қылмыстық құқықбұзушылық жа-
саған адамды анықтауға шаралар қолда-
ну үшін қылмыстық іс Түлкібас ауданы 
прокурорына жолдансын.

Іс бойынша сот сараптамаларына 
жұмсалған шығындар мемлекет есебі-
нен қабылдансын.

Жәбірленушінің арызы қанағат-
тандырылмады. Бұл алайда үй тонау
шының жазадан құтылып кеткенін 
көрсетпейді. Сот әділетсіз үкімнен 
жазықсыз жанды арашалады. Құқық 
қорғау органдарының алдында нағыз 
ұрыны табу міндеті тұр. 

Ардақ НҰРҒАЗЫ

ӨМІРДЕРЕК
Аталмыш іске үкімді Түркістан облысы, Түлкібас 

аудандық сотының төрағасы Бекназаров Маратәлі 
Өсербайұлы шығарған. Маратәлі Өсербайұлы, 1967 
жылы 25 қаңтарда Өзбек ССР, Ташкент облысы 
Коммунистік ауданында дүниеге келген. 1992 жылы 
әл-Фараби атындағы Қазақ Мемлекеттік Универ-
ситетінің заң факультетін бітірген. Шымкент 
қаласы №2 сотының судьясы, Түлкібас аудандық 
сотының төрағасы, Шымкент қаласы, Еңбекші ау-

дандық сотының төрағасы, Шымкент қаласы, Әль-Фараби аудандық 
сотының төрағасы, Алматы қаласы, Алмалы аудандық сотының судья-
сы қызметтерін атқарған. Қазір Түркістан облысы, Түлкібас аудандық 
сотының төрағасы.

бұған оқиғаның қалай болғанын бастан 
аяқ айтқызған. Қылмысты күштеп мой-
ындатқаны, өзінің кінәсіздігі дәл осы 
судьяның алдында айтылуы қажет деп 
шешті. Бүгін айтылмаса өзінің жазық-
сыз неше жылды арқалап кете беретіні 
де белгісіз болатын...

Маратәлі Өсербайұлы істі қолына 
қайта алды. «ҚПКнің 24бабының 
талаптары бойынша сот, прокурор, тер-
геуші, анықтаушы істі дұрыс шешуге 
қажетті және жеткілікті мәнжайларды 
жанжақты, толық және объективті 
зерттеу үшін заңда көзделген барлық 
шараларды қолдануға міндетті және 
айыпталушыны әшкерелейтін де ақтай-
тын да, сондайақ оның жауаптылығы 
мен жазасын жеңілдететін және ауырла-
татын мәнжайлар анықталуға жатады. 
Сонымен қатар, қылмыстық істі жүргі-
зетін орган айыпталушының кінәсіздігі 
немесе кінәлілік дәрежесінің аздығы 
туралы, сондайақ, оларды ақтайтын не 
олардың жауаптылығын жеңілдететін 
дәлелдердің баржоғы тексеріледі – 
делінген».

Алайда бұл істің тергелуінде заңның 

ӘДІЛ ҮКІМ


