
(Соңы 5-бетте)

№58 (3383) 23 шілде 2021

ZANMEDIA.KZ

zangazet@mail.ru

Қоғамдық-саяси, құқықтық газет

(Соңы 3-бетте)

МЕНШІККЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫ 
САУАТТЫ САРАЛАУ ҚАЖЕТ
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Мырзабек БЕКБЕРДІ, заңгер:
– Онлайн қызмет өмірімізді біраз жеңіл-

детті. Сонымен қатар онлайн алаяқтардың 
қармағына түсіп қалушылардың да саны арт-
ты. Олар басқа елде отырып-ақ есепшотыңды 
босатып, түрлі жолдармен халықты тонап 
жатыр. Бірақ ұсталып жазаланып жатқан-
дары жоқтың қасы. Өйткені еліміздің құқық 
қорғау мамандары олардың дәрежесінде дами 
алмай жатыр. Сондықтан алаяқтар ойларына 
келгенін істеп бағуда.

Азат ҚОНЫСБЕК, кәсіпкер:
– Қазір әлемде онлайн сауда жақсы дамыған. Инс-

таграмға кірсең, дүкенге кіріп кеткендей боласың. 
Сәйкесінше, сол жақта жалған жарнамалар да өріп 
жүр. Халықтың қалтасындағы ақшасын жалған 
жарнамамен оңай алдап алып, әрі қарай келесі құр-
бандығын іздей береді. Өйткені, оларға тосқауыл 
болып жатқан ешкім жоқ. 

Негізі, заңды жұмыс істейтін интернет-дү-
кендер тауарды қолға алған кезде ғана ақша 
төленетінін парақшаларында жазып қояды. Ал 
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(Соңы 2-бетте)

ҒАЛАМТОР ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ЖОЛДАРЫ ҚАНДАЙ?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

САРАП СУДЬЯ МІНБЕРІ

ИНТЕРНЕТТЕГІ АЛАЯҚТАР 
АЗАЙМАЙ ТҰР

кез келген затты алмас бұрын, оның ақшасын төлеу дегеніміз нағыз 
білместік. Онлайн саудамен айналысатындардың кейбірі тауарды 
пошта бөлімшесінен қолға алғаннан кейін ғана төлем жасайтынын 
айтып сендіреді. 

Ел ішінде сақтандыру, ғаламтор алаяқтары туралы ақпарат беру 
жұмыстары кемшін. Көп жағдайда алаяқтар өзгенің сеніміне кіру 
арқылы өзінің арам ниетін жүзеге асырады. Сондықтан жақсы таны-
майтын адаммен ғаламтор арқылы көп сөйлесуге болмайды.

МЕНШIККЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТАР ДЕП ИЕЛIК ЕТУ ҚҰҚЫҒЫН БҰЗУМЕН, МЕНШІК ИЕСIНЕ 
БАСҚА ДА ТӘСIЛДЕРМЕН МҮЛIКТIК ЗИЯН КЕЛТІРУМЕН НЕМЕСЕ ОСЫНДАЙ ЗИЯН ТИ-
ГIЗУГЕ ҚАУIП-ҚАТЕР ЖАСАУМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ӘРЕКЕТТІ АЙТАДЫ. ҚОЛДАНЫСТАҒЫ 
ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКСТЕ ҚАРАСТЫРЫЛҒАН МЕНШІККЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ 
ӘРЕКЕТТІ ЖАСАУ НИЕТІ МЕН ТӘСIЛДЕРI АРҚЫЛЫ ЕРЕКШЕЛЕНЕДІ.ХАЛЫҚТЫҢ  

СӨЗІН 
СӨЙЛЕЙТІН 

ЗАҢ – ӨМІРШЕҢ!

НЕГЕ?

1 шілдеден бастап қолда-
нысқа енгізілген Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодекс 
– азаматтар мен бизнестің 
құқығын мінсіз қорғаудың, 
әділ төрелікке деген сенімді 
нығайтудың негізін қалады.

Бүгінде жаңа заңнаманың 
артықшылығын түсіндіру, 
ерекшеліктерін халыққа 
жеткізу бойынша ақпарат-
тық, насихат жұмыстары кең 
көлемде жүргізілуде. Және 
осындай игілікті шараның 
басында Жоғарғы Сот төраға-
сы Жақып Асановтың өзі тұр. 
Жақында еліміздің бас биі 
түрлі министрлік, әкімдік, 
құзырлы орын өкілдерін 
Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодекстің мақсаты мен мін-
детінен, жаңашылдықтарынан 
хабардар етті. 

Өм і р і м і з г е  о н л а й н 
қ ы з м е т  т ү рл е р і н і ң 
дендеп енуімен бір-

ге ғаламтордағы алаяқтар да 
арта түсті. Елімізде ғаламтор 
қауіп сіздігі қамтамасыз етіл-
ген бе?  Онлайн алаяқт арға 
қалай тосқауыл бола аламыз?

ДАЙЫН АСҚА – ТІК ҚАСЫҚ

8-бет

ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУДЕГІ 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР

4-бет

Меншiкке қарсы қылмыстардың бiрi – алаяқтық. 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінiң 
190-бабының диспозициясына сай, алаяқтық, яғни 
бөтеннiң мүлкiн жымқыру немесе алдау немесе 
сенiмдi теріс пайдалану жолымен бөтен мүлкін ием-
дену.

ҚР ҚК-нiң 190-бабының 1 және 2-бөлiк-
терiмен қарастырылған қылмыстар онша ауыр 

Қазақстанда 
ғаламтор-алаяқта-
рының саны өсіп 
барады. Бұған әрине 
ақпараттық техно-
логияның арта түсуі 
өз ықпалын тигізу-
де. Банктік төлем 
жүйесінің цифрлан-
дырылуы да мұндай 
қылмыстардың 
өсуіне себеп болып 
отыр. Өз кезегінде 
азаматтардың олар 
жайлы хабардарлық 
деңгейінің төмен-
дігі алаяқтықтың 
небір түрінің пайда 
болуына қолайлы 
жағдай туғызуда. 
Әсіресе, жасы келген 
жандар оңай олжа-
ны көздеген қаскөй-
лердің құрығына 
тез түседі екен. Банк 
мәселелері бойын-
ша тәуелсіз сарапшы 
Нұржан Биякаевтің 
пайымдау ынша, 
мұндай қылмыстың 
етек алуына банктің 
жұмыстан кетіп 
қалған қызметкер-
лерінің де ықпалы 
бар. Бұл ретте олар-
дың  клиенттермен 
жұмыс жасауда игер-
ген машығының  
көмегі тиіп жатқаны 
анық.

емес жене орташа қылмыстар санатына жатады.
 Өзiнiң қызмет бабын пайдалануымен ұштасқан, 

мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк 
берiлген адам не оған теңестірiлген адам не лауазым-
ды адам не жауапты мемлекеттiк лауазымды атқа-
ратын адам жасаған алаяқтық сыбайлас жемқорлық 
қылмыстарға жатады.

ҚР ҚК-нің 190-бабы 2-бөлiгiнiң 3) тармағын-

да көзделген алаяқтық жасалған кезде қызметтiк 
жағдайын пайдаланатын адамдар деп «Мемлекеттiк 
қызмет туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы № 416-V 
Қазақстан Республикасы заңының нормалары қолда-
нылмайтын қызметшiлер немесе лауазымды адамдар 
түсiнiледi.

Кiнәлi адамның, егер ол мемлекеттiк функция-
ларды орындауға уәкiлеттiк берiлген адам не оған 
теңестiрiлген адам не лауазымды адам не жауапты 
мемлекеттiк лауазымды атқаратын адам бола тұра, 
мүлiк иесiн алдау немесе онын сенiмiн терiс пайдала-
ну жолымен мүлiктi жымқыру немесе оған кұқықтық 
иемдену мақсатында өзiнiң қызметтiк жағдайын пай-
даланып қасақана жасаған әрекеттерін ҚК-нiң 190-
бабы 3-бөлігінің 2) тармағы бойынша саралау қажет.



№58 (3383) 
23 шілде 2021

zangazet@mail.ru2 ҚҰҚЫҚ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Жоғарғы Сот пен Әділет министрлігі 
мұрындық болған құжатта Мемлекет 
басшысы жүктеген міндеттердің бар-
лығы толық шешімін тапқан. Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында 
жария-құқықтық дауларда азаматтардың 
мемлекеттік органдар алдында теңсіз 
жағдайда қалатынын, құзырлы орындар 
мүмкіндігі мен қарапайым азаматтар 
мүмкіндігі мүлде салыстыруға келмей-
тінін айтып, әкімшілік әділет институ-
тын енгізудің алғышарттарын жасауды 
тапсырған болатын.

Соған орай, Әкімшілік рәсімдік-про-
цестік кодексте мемлекеттік, құзырлы 
органдардың әрекетіне не әрекетсізді-
гіне қатысты арызданған азаматтар өз 
уәжін дәлелдеуге міндетті емес, керісін-
ше өз іс-әрекетінің дұрыстығын мем-
лекеттік орган дәлелдеуге міндетті. 
Бұл азаматтарды өз құқығын іркілмей 
сотта қорғауына итермелейді. Бұрын 
жария-құқықтық дауларда тараптар 
жарыспалылық қағидатына сай әрекет 
ететін еді, қай тараптың дәлелі сенімді, 
сөзі нанымды болса, сотта сол жеңетін. 
ӘРПК бойынша судьяның құзыреті 
кеңейіп, енді қазының өзі байқаған, істің 
мән-жайын анықтауға қажет деп тапқан 
құжаттарды, анықтамаларды сұратуға, 
талап етуге толық құқығы бар. Арыз 
иесіне мән-жайды түсіндіріп, заңдық 
кеңес беріп, арызды толықтыруға жол 
сілтеген судьяға қарапайым азаматтар-
дың да риза болары анық. Судьяға деген 
ризалық жалпы сот саласына деген 
сенімді қалыптастырады.

Енді сот шешімінің орындалмай орта 
жолда қалуына жол берілмейді. Себебі, 
ӘРПК-ге сүйенген судья өз шешімінің 
орындалуын қадағалайды. Әкімшілік 

СУДЬЯ МІНБЕРІ 

ХАЛЫҚТЫҢ  СӨЗІН 
СӨЙЛЕЙТІН 

ЗАҢ – ӨМІРШЕҢ!
рәсімдік-процестік кодекстің маңыз-
ды жаңалығы процестік мәжбүрлеу 
шараларының енгізілуінде. Осы ретте 
ақшалай өндіріп алу түріндегі процестік 
мәжбүрлеу – сот талабын (сұранысын) 
орындамағандарды, сотқа себепсіз кел-
мегендерді, сот актісін орындамаған-
дарды процессуалдық мәжбүрлеу түрі. 
Сот талабын орындамағандарға ескерту 
беріліп, ақшалай айыппұлдың қарасты-
рылуы төрелікке деген құрметті артты-
ратын, сот шешімін аяқ асты етпеудің 
кепілі.

Әкімшілік сот ісін жүргізудің ерек-
шеліктерінің бірі істерді қараудың 
мерзімінде. Жаңа кодексте «ақылға 
қонымды мерзім» түсінігі қарасты-
рылған. 

Мұндағы мақсат істі қараудың 
мерзімін емес, сапасын арттыру.  Қазір 
соттар іс қарағанда процессуалдық 
мерзімнің бұзылмауына мән береді. 
Содан келіп істі қараудың сапасы төмен-
дейді. Ал ақылға қонымды мерзімнің 
белгіленуі істерді белгіленген уақытта 
сапалы зерделеуге жол ашады.

Міне, қазіргі уақытта республикада 
жария-құқықтық дауларды қарайтын 
жаңа 21 әкімшілік сот жұмысын баста-
ды. Әкімшілік әділет институтының 
алғышарты саналатын бұл соттарға 
кәсіби біліктілігі жоғары, тәжірибесі мол 
судьялар іріктелді. Қызметіне кіріскен 
бұл соттар Әкімшілік рәсімдік-про-
цестік кодексінің халықшыл заң екеніне, 
мемлекеттік органдар мен азаматтар 
арасындағы дауды жедел, сапалы қара-
уға пәрменді екеніне көпшіліктің көзін 
жеткізеді деген ойдамыз.

Мэлс ИДРИСОВ,
Алматы облысы №2 

мамандандырылған ауданаралық 
әкімшілік сотының төрағасы

Негізгі себеп азаматтар өздерінің 
қаржылық мәселелерін банкте, микрокре-
диттік ұйымдарда несиелерді рәсімдеу 
арқылы ғана емес, смс-хабарламалар 
арқылы – оферта-шарттар деп аталатын 
онлайн-қарыздар арқылы шеше бастады. 

Оферта ұғымы Азаматтық кодекстің 
395-бабында көзделген. Бір немесе бір-
неше нақты тұлғаға жасалған шарт жа-
сасу туралы ұсыныс, егер ол жеткілікті 
түрде айқын болса және ұсыныс жасаған 
тұлғаның оны қабылдаған (акцепт) 
жағдайда өзін байланысты деп санау 
ниетін білдірсе, оферта деп танылады. 
Егер онда шарттың елеулі талаптары не-
месе оларды айқындау тәртібі көрсетілсе, 
ұсыныс жеткілікті түрде айқындалған 
болып табылады. Ұсыныс оны жіберген 
адамды адресат алған сәттен бастап бай-
ланыстырады.

Егер офертаны кері қайтарып алу 
туралы хабарлама бұрын немесе офер-
таның өзімен бір мезгілде келіп түссе, 
оферта алынбаған болып саналады.  Егер 
офертаның өзінде өзгеше ескертілмесе не 
ұсыныстың мәнінен немесе ол жасалған  
жағдайдан туындамаса, адресат алған 
жағдайдан офертаны оның акцепті үшін 
белгіленген мерзім ішінде кері қайтарып 
алуға болмайды. 

Белгісіз адамдар тобына арналған 
жарнама және басқа да ұсыныстар, егер 
ұсыныста басқаша тікелей көрсетілмесе, 
ұсыныс жасауға шақыру ретінде қарасты-
рылады. Шарттың барлық елеулі талапта-
рын қамтитын ұсыныс, ұсыныс жасаған 
адамның ұсыныста көрсетілген шарттарда 
жауап берген кез келген адаммен шарт жа-
сасу еркі қаралатын ұсыныс оферта (жария 
оферта) деп танылады. 

Осы ұйымдарға смс-хабарламалар 
жіберу арқылы қарыз шартын рәсімдей 
отырып, әдетте, ешкім ақша қаражатын 
беру шарттарына – сыйақыға, пайыздық 
мөлшерлемелерге мән бермейді. Бұдан 
басқа, оферта-шарттың талаптары бо-
йынша тараптар автоматты түрде қарыз  
беру бойынша көрсетілген қызметтерге 
шарт жасасады, онда сыйақының тіркелген 

мөлшерлемелері, пайыздар және өзге де 
айыппұл санкциялары көзделген. 

Хромтау аудандық сотына 2020 жылы 
және 2021 жылдың басында шағым бағасы 
10 мыңнан 100 мың теңгеге дейін құрайтын 
онлайн-қарыздар бойынша берешекті өн-
діріп алу туралы микрокредиттік ұйымдар-
дан келіп түсетін талап арыздарының саны 
артты. Талап арыздарға қоса берілетін 
қарыз шарттарының ішінде алынған ақша 
қаражатының көлемі 50 мың теңгеден ас-
пайтыны, бұл ретте борышкерлер бірнеше 
ұйымдарда көптеген онлайн-кредиттерді 
рәсімдегені байқалады.

Әдетте, несиелер негізінен тауарлар-
ды сатып алу, іс-шаралар өткізу немесе 
шағын шығындар үшін алынады. Ақшалай 
қаражатты алғаннан кейін борышкерлер 
туындаған міндеттемелер мен шартта 
көзделген айыппұл санкцияларын ұмытып 
кетеді, бұл сотқа жүгінуге себеп болады. 
Осыған байланысты, қарыз шартын  ресім-
деудің алдында әркім шарттың талаптарын 
мұқият зерделеп, болашақта сот дауларын 
болдырмау үшін несие алу қажеттілігі, оны 
өтеу мүмкіндігі туралы ойлануын ескертіп, 
түсіндіргім келеді.

ТАНЫМ 

ЖЫЛДАМ НЕСИЕЛЕР – 
ҰЗАҚ ДАУЛАР

Соңғы жылдары соттарда кең таралған процестердің бірі 
банктердің, микрокредиттік ұйымдардың, коллекторлық ком-

паниялардың жеке тұлғаларға берешекті өндіріп алу туралы талап 
арыздары бойынша даулар .

Байзақ аудандық сотында «Сот актілерінің орындалмауы» тақыры-
бы бойынша онлайн режимінде дөңгелек үстел өтіп, іс-шараға судья  
А.Телесбаева және облыстық өңірлік палатасының жеке сот орындаушы-
лары қатысты.

Дөңгелек үстел барысында сот актілерінің ұзақ орындалмауы, айып-
пұлдарды өндіріп алу бойынша қылмыстық, азаматтық және әкімшілік 
істерінің сұрақтары талқыланып, сонымен қатар азаматтық істер бойынша 
мемлекет пайдасына мемлекеттік бажды өндіріп алу, қылмыстық істері 
туралы сот шығындарының мәселелері қозғалды.

А.Телесбаева өз сөзінде сот жүйесінің беделі, азаматтар мен заңды 
тұлғалардың құқықтары қаншалықты сотпен қорғалғанына ғана тәуелді 
емес, сонымен қатар сот актілерінің уақытылы орындалуына байланысты 
екендігін, сондай-ақ, алдағы уақытта да сот актілерінің орындалуы қатаң 
бақылауда болатыны жайлы айтты.

Дөңгелек үстел соңында қатысушылар бір-бірімен пікір алмасып, осы 
бағыттағы жұмысты күшейту қажеттілігі туралы қорытындыға келді.

Байзақ аудандық сотының баспасөз қызметі

Қазіргі таңда пробация есебіндегі азаматтардың басым 
көпшілігі жеке кәсіпке бет бұрған. Бұл пробация инспек-
торлары мен жергілікті атқарушы органдар өкілдерінің 
бірлесіп атқарған жұмыстарының нәтижесі. Жыл басынан 
Арал аудандық пробация қызметінің   есебіндегі  2 азамат 
өз жеке кәсібін ашса, 3  азамат жеке кәсіп ашу үшін бір 
айлық курстан өтуде.

Аудандық пробация қызметінің аға инспекторы Ербо-
лат Жарасовтың айтуынша есептегі  3 сотталған «Нәтижелі 
жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017–2021 жылдарға арналған бағдарламасының» «Бастау 
бизнес» жобасы бойынша бір айлық «кәсіпкерлік негіз-
дері» курсын оқып жатыр.  Бұған дейін екі азамат  курсты 
толық аяқтап, бизнес жоспары қолдау тауып, мемлекет-
тен қайтарымсыз грант ұтып алып, мал шаруашылығын 
ашып, ісін дөңгелетіп отыр. Пробация қызметінің есебінде 
тұрғандарды жұмыспен қамту мақсатында Арал қаласы  
әкімдігінің қаулысымен төрт  жұмыс орны квотасы бел-
гіленген. Белгіленген квота бойынша есептегі екі  азамат  
«Арал балық өңдеу зауытына», екеуі   «Арал құрылысы» 
ЖШС-не жұмысшы ретінде   жұмысқа орналастырылды.

пынан қолдаудың тигізген ықпалы зор. 
Биылғы жылы «Жұмыспен қамтудың жол картасы», 

«Бизнестің жол картасы», «Еңбек» бағдарламалары 
мен «Жетісу» өңірлік бағдарламасы шеңберінде қаржы 
көлемі 23 млрд теңгеге дейін ұлғайтылған. 

Бірінші жарты жылдықта 7,5 млрд теңгеге 990 

«Қауіпсіз жол» жедел профилактикалық іс-шарасы 
барысында жол қозғалысы ережесін бұзудың – 2228 
дерегі анықталды. 

Оның ішінде көлік құралдарын пайдалануға тыйым 
салынатын ақаулары бар көлiк құралдарын басқару-
дың – 112 дерегі, ұялы телефонмен сөйлесудің – 101, 

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

СОТ АКТІЛЕРІНІҢ 
ОРЫНДАЛУЫ ТИІС 

ПРОБАЦИЯ

ЕСЕПТЕГІ АЗАМАТ ГРАНТ ҰТЫП АЛДЫ

Жуырда Б. есімді пробация есебіндегі азамат курсты 
толық аяқтап, мемлекеттен қайтарымсыз несие алу үшін 
бизнес-жоспарын құрып, құжаттарын дайындау үстінде, – 
деді әділет аға лейтенант Ерболат Жарасов.

Қызылорда облысы бойынша ҚАЖД

АЙМАҚ

30 МЫҢНАН АСТАМ АДАМ 
ЖҰМЫСПЕН  ҚАМТЫЛҒАН

жоба қаржыландырылып, 2 750 тұрақты жұмыс орны 
құрылған.

Биыл жалпы, ішкі өнімдегі шағын және орта бизнес-
тің үлесі 34,3% жетеді.

Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі

РЕЙД

ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІГІН 
ТАҚПАЙТЫНДАР КӨП

белгіленген жылдамдық мөлшерін арттырудың – 326, 
қауіпсіздік белдігін пайдалану ережесін бұзудың – 
476, бағдаршамның тыйым салынған түсінен өтудің 
– 23, жаяу жүргіншіге жол бермеудің – 82, соқтығысу 
сәтін туғызудың –15, алкогольді масаң күйде көлік 
құралын басқарудың – 18, құжатсыз көлік құралын 

Биылғы жылдың бірінші жартысында 
жұмыспен қамтудың белсенді шараларына 
өңірде 30 мыңнан астам жұмыссыз және 
өзін өзі жұмыспен қамтығандар тартылды. 

Облыстық экономика және бюджеттік 
жоспарлау басқармасының мәліметіне қа-
рағанда «Жұмыспен қамту жол картасы» 
бағдарламасын жүзеге асыруға биылғы 
жылы облысқа 31,8 млрд теңге бөлінген.  
Биылғы жылдың бірінші жартысында 
халықты жұмыспен қамтудың белсенді 
шараларымен өңірде 30 мыңнан астам 
адам қамтылған. Соның ішінде «Жұмыспен 
қамту жол картасы» бағдарламасы арқылы 
3,3 мың адам жұмысқа орналасқан. 

Сол сияқты халықты жұмыспен қамтуға 
шағын және орта бизнесті мемлекет тара-

А.Бисенгали ,
Хромтау аудандық сотының судьясы 

басқарудың – 90 фактісі анықталды. Со-
нымен қатар,  жаяу жүргiншiлердiң және жол 
жүрісіне өзге де қатысушылардың жол жүрісі 
қағидаларының талаптарын орындамаудың  
– 116, мотокөлік жүргізушілермен – 144, заң-
сыз жолаушылар тасымалдаудың –1, жолаушы-
лар тасымалдау қағидаларының талаптарын 
бұзудың –7, қозғалыстың қарсы жолағына 
шығудың  – 8 деректері орын алды.

Сонымен қатар, 166 автокөлік айып тұрағы-
на қойылып, 118 автокөліктің қозғалысын 
шектеу мақсатында мемлекеттік тіркеу нөмір 
белгілері алынған.  

Қызылорда облыстық Полиция 
департаментінің баспасөз қызметі
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– Жасөспірімдерді де сақтандыруымыз керек. Олар қазір офлайн 
өмірден гөрі, онлайн өмірде белсенді. Тонамақ түгілі оң-солын таны-
маған жастарды айтқанымен жүргізіп тұрғызып, тіпті суицидке де 
итермелейтініне куә болдық. Бұл өте қауіпті. Онлайн алаяқтармен 
арнайы мамандардың күресін күшейткен жөн. Әйтпесе, ойларына 
келгенін оңай іске асырып, виртуальды әлемде қылмыстар санын 
еселеп көбейтуде. Заңдық тұрғыдан онлайн алаяқтарға қатысты 

– Осылайша олар алаяқтыққа бармаймыз дейді. Бірақ пошта 
бөлімшесінде тауар алу үшін ақшасын алдын ала толық төлеу керек. 
Ал ол тауардың қандай екенін тек орамасын ашқаннан кейін біле 
аласыз. Кейін қорап немесе ораманың ішінде тауар жарнамадағы су-
реттегідей емес, мүлде басқаша болуы мүмкін. Тауар сапасына риза 
болмасаңыз да, егер сатушы алаяқ болса, кейін онымен байланысқа 
шығу мүмкін болмай қалады. Полицияға арыз жазғанмен, сатушы 

Сауалнаманы дайындаған Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

Мырзабек БЕКБЕРДІ, заңгер: Азат ҚОНЫСБЕК, кәсіпкер:

жазаны күшейтуіміз керек.
Жалпы, адамдарға қарапайым сақтық шараларын үйретіп қойған дұрыс. Сұраса, жеке 

куәлігінің нөмірін беріп, банк карточкасын суретке түсіріп жібере салатын жандар ға-
ламтор алаяқтарының құрығына алдымен ілінеді. Егер заңдық тұрғыдан, ғаламтор жаңа-
лықтары тұрғысынан халық сауатты болса, алаяқтар да, басқалар да халықты басына 
алмас еді. Сондықтан ең алдымен бұл жерде алаяқтардың көбеюіне қарап, біз халықтың 
сауатының төмендігін байқаймыз. Сондықтан, халықтың онлайн қызметтегі қаржылық 
сауатын көтеруге тырысуымыз керек. 

ҒАЛАМТОР ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ЖОЛДАРЫ ҚАНДАЙ?
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

ұялы телефон нөмірін сөндіріп тастайды. Осы секілді қарапайым қағиданы халыққа ұғын-
дыру керек.

Біздің халық оңай олжаны жақсы көреді. Жеңілдік жүріп жатыр немесе 50 пайыз арзан 
десе көтере сатып алады. Қолмен ұстап көрмей тауар сапасын тану мүмкін емес екенін 
естен шығарады. Тіпті қазір банк атынан хабарласатын алаяқтар көбейіп барады. Сенімді 
сөйлеп құрбандығын сөзге тарта отырып, есепшотындағы барын сыпырып алады. Сон-
дықтан онлайн алаяқтардың әрекетін теледидар арқылы ашық айтып отыруымыз керек. 

БАСТАМА

БІРЕГЕЙ КӨЛІК КАРТАСЫ ӘЗІРЛЕНДІ 

ИНТЕРНЕТТЕГІ АЛАЯҚТАР АЗАЙМАЙ ТҰР

Алматыда қоғамдық көлікте жол 
жүру ақысын төлеудің электрондық 
жүйесінің автоматтандырылған бағдар-
ламасы әзірленді. Оның ішінде тасы-
малдаушы порталы және жолаушы-
ларға арналған мобильді қосымша бар. 
Алматы қаласының кәсіпкерлік және 
инвестициялар басқармасының бас-
пасөз хатшысы Анар Тастанбекованың 
айтуынша, бағдарлама «Оңай» жүй-
есіне қарағанда электрондық ақшаның 
вертуалды платформасын пайдаланады. 
Ноу-хау интернет қолжетімсіз жағдайда 
да төлемдер мен аударымдар жүргізуге 
мүмкіндік береді. 

– Біз әзірлеген өнім Avtobys деп 
аталады. Біздің бағдарлама әлемде 
алғаш рет жасалып отыр, мобильді 
қосымшаның көмегімен көлік карта-
сына төлеген кезде процессинг элек-
трондық әмияндар арқылы жүзеге 
асады. Интернет сим-карта арқылы 
қамтамасыз етіледі. Егер теңгерім бол-
маса, Bluetooth арқылы немесе QR коды 
арқылы төлем жасауға болады. Барлық 

Ішкі істер министрлігінің соңғы бес 
айдағы мәліметтеріне сүйенетін болсақ, 
ғаламторда жасалған қылмыс тың саны 
бүкіл еліміз бойынша 19 мыңнан асып 
кетіпті. Бұл былтырғы жылдың сәйкес 
кезеңімен салыстырғанда анағұрлым 
көп. Ішкі істер министрлігінің ки-
берқылмыспен күрес орталығының 
жедел уәкілі Данияр Әлимұханбеттің 
айтуынша, ғаламтордағы қаскөйлер 
қолданатын әдістердің бірнеше түрі бар.  
Солардың бірі жоқ тауар үшін алдын ала 
төлем жасау. Қаскөйлер ғаламторға та-
уардың сатылатындығы туралы хабар-
ландыру береді. Әрине, олар негізінен 
үлкен сұранысқа ие тауарларды «сата-
ды». Мәселен көліктің Қазақстанда та-
былуы қиын қосымша бөлшектері сияқ-
ты,т.б. Бұл ретте олар ортадан төмен 
баға белгілейді. Сатып алушы тауарды 
иеленуге ниет танытса, алаяқтар алдын 
ала толық немесе, бөлшектеп төлем жа-
сау керектігін айтып, қыстай бастайды. 
Егер сатып алушы бас тартатын болса, 
тауардың бір ғана дана екенін, оны 
өзге де алушылар бар болғандықтан 
брондау керек екенін айтып, тығырыққа 
тірейді. Алдын ала төлем жасалы-
сымен олар ізім-қайым жоғалып кетеді.  
Мұндай жағдайға ұшырамас үшін 
біріншіден, тауардың бар екендігіне 
көзіңіз жетпес бұрын ақшаны аудар-
мау керек. Данияр Әлимұханбеттің 
айтуынша, сатушыға бейне қоңырау 
шалып, оның сататын тауарын түгелдей 
көрсетуін сұрау керек, мүмкіндігінше 
өзі келіп көруі керек. Егер тауар өзге 
қалада сатуға шығарылғандықтан өзің 
бара алмайтын болсаң, сол қаладағы 
таныстардан барып көруін өтіну ке-
рек. Тіпті, ондай таныстарың болмаса 
қаскүнемнен нақты мекенжайды сұрап, 
танысыңыздың тауарды келіп көретінін 
айту керек. Мұндай жағдайда ол бірден 
телефонын өшіреді. Ал, адал ниетті 
сатушы сатып алуышымен қашанда 
байланыста болады.   

Тағы бір түрі банктің қауісіздік қыз-
метінен түскен қоңырау. Жыл басынан 
бері ол Қазақстанда жиі қайталана-
тын ғаламтор-алаяқтығының ішінде 
бірінші орынды иеленді. Бүгінде 
Әлимұханбет мырзаның айтуынша,  
адамдардың бұл схема жөніндегі хабар-
дарлығының артуы арқасында олардың 
саны азайды. Олар қоңырау шалып, 
өзін банктің қауіпсіздік қызметінің  

зияткерлік меншік қорғалған, біз бірде 
– бір лицензияны араластырған жоқпыз, 
– дейді «Innoforce group» ЖШС дирек-
торы Ханат Нұрекенов. 

Бүгінде аталған төлем жүйесі Аты-

рау, Семей, Ақтөбе, Павлодар, Екі-
бастұз және Орал қалаларында жұмыс 
істейді. Мысалы, Ақтөбеде жүйемен 
177 автобус қамтылды, телефондағы 
теңгерімнің көмегімен жол жүру үшін 

жолаушылардың 94% жолақысын 
төлеп, 87 мыңнан астам транзакция 
жүргізілді. Сондай-ақ, картамен төлеу 
мүмкіндігі бар, оның құны – 450 теңге. 
Картаны негізінен онлайн төлем жасай 
алмайтын қарт адамдар сатып алады.

Ханат Нұрекеновтің сөзіне қараған-
да, талдау нәтижесі бұл жүйе енгізіл-
геннен кейін осы қалаларда жолаушы-
лар ағыны артқанын көрсетті. Егер 
жолаушылар бұрын жолақысын 100% 
жағдайда қолма-қол ақшамен төле-
се, қазір 90%  электронды тәсілмен 
төлейді. Бұл тек 3 айдың нәтижесі. 
Сондай-ақ, әлем бойынша алғаш рет 
көліктегі қорғалған планшетті қолдан-
дық. Планшеттер ылғал мен суыққа 
төзімді әрі бұзуға келмейтіндей етіп 
жасалған.  Азаматтар электрондық кар-
тамен кез келген жерде оңай төлем жүр-
гізе алады. Innopay электронды ақша 
жүйесінің Avtobys картасын Семей 

қаласының оқушылары тек жолақысын 
төлеп қана қоймай, тамақ алған кезде 
де пайдалана алады. Пилоттық жобаға 
барлығы 50 мектеп қатысты. Қазіргі 
уақытта Innopay пайдаланушыларының 
саны 1 млн-нан асып отыр. Платформа 
жергілікті және халықаралық қызмет 
түрлеріне 2000-нан астам  транзакция 
жүргізуге мүмкіндік береді.

«Біздің жүйе кез келген андроид-
ті POS терминалына айналдырады. 
Мектептермен жұмыс істеген кезде, 
бағдарламаға халықтың әлеуметтік 
осал топтарын, АӘК алатын оқушылар-
ды да қамтуға тырыстық. Осылайша, 
жергілікті атқарушы орган есептерді 
көтеріп, төлемнің өткенін және мемле-
кеттік қаржы мақсатты түрде жұмсалға-
нын көре алды», – дейді Х.Нұрекенов.

Е.КЕБЕКБАЙ, 
«Заң газеті»

қызметкерімін деп таныстырады. Зар-
дап шегушіні оның есепшоттарында   
қисынсыз операциялар болып жатқа-
нын, біреудің оның ақшасын ұрла-
мақ ниетте екенін айтып қорқытады.  
Одан соң қаскөй өз құрбандығына па-
ролін өзгертуге кеңес береді. Оларды 
орындау үшін жеке мәліметтерін, кар-
таның реквизиттерін, сонымен қатар 
банкіден түсетін бір реткі паролі мен 
кодтарын сұрайды. Осы ақпараттар-
ды алған соң зардап шегушінің жеке 
кабинетіне кіріп, ондағы қаражатты 
өз есепшотына аударады. Алаяқтар, 
сондай-ақ, өздігінен ақшаны «сақтан-
дыру агентіне» аударуды сұрайды. Бұл 
орайда қоңырау шалу кезінде ақпаратты 
тексеріп жатқандай, басқа операторға 
қосқандай, нағыз банкінің колл-орта-
лығы көрінуін қамтамасыз ету үшін 
ұзақ үнсіздікті ұстап тұрады. Сонымен 
қатар олар банкінің нағыз қауіпсіздік 

тағы да басқа операцияларды жүзеге 
асыра алады. Бұл қалай атқарылады? 
Әдеттегідей зардапшегушіге банктің 
қауіпсіздік қызметінің қызметкерлері  
телефонды алыстан қорғайтындығын 
айтып, қосымшаны жүктеуге кеңес бе-
реді. Сол секілді алаяқтардың арнайы 
құрған сайтына сілтемені немесе сіл-
темеге қосымшаны әлеуметтік желіде 
жолдай алады. Әдетте мұндай хабарлар  
қызықтырарлық мәтіндермен бірге 
жүреді. Мысалы «сіздің фотоңызды  
мына сайтқа орналастырды» немесе 
«сізді мына бейне таспада көрді» де-
ген жазбалар болады. Зардапшегуші 
сілтеме арқылы жүрген соң артынша  
автоматты түрде залалданған файл-
дар жүктеледі. Сондықтан мұндай 
жағдайда бейтаныс адамдар жібер-

ген сілтеме бойынша өтпеу керек. 
Соңғы кезде әлеуметтік желілерде 

адамдар алаяқтықтың жаңа түрі ретін-
де құрбандықтан басқа қалаға тауарды 
жеткізуді сұрау пайда болды. Бұл әдісте 
Қаскүнем olx сайтына, Instagram желісі-
не хабарландыру берген адамдарға 
телефон шалып, тауарды алғысы ке-
летінін, бірақ өзінің басқа қалада тұра-
тынын, сондықтан оны курерлік қызмет 
арқылы жолдауын сұрайды. Бұл үшін 
қылмыскерлер өздері құрған пошта 
және басқа да курерьлік қызметпен 
бүркемеленген сайттың сілтемесін 
жіберіп, сол арқылы  картаның рекви-
зитін, оның ішінде CVV-кодты айтуын 
сұрайды. Осы мәліметтердің көмегімен 
қашықтан зардап шегушінің банкідегі 
жеке кабинетіне кіруге тырысып, ше-
телдік есепшоттардағы немесе (Qıwı) 
әмияндарына PayPal және WooPay 
төлем жүйелерімен ақшаны аударып 
алуға тырасады. Құрбандықтың те-
лефон номеріне пароль, яғни құпия 
сөз келгенде тапсырысты рәсімдеп, 
төлемін жасау үшін оларды сұрайды. 
Іс жүзінде осындай жолмен алаяқтар 
ақшаны өз есепшоттарына аударып 
алады. Сондықтан мұндай жағдайда өз 
картаңыздың реквизиттерін, банктен 
келетін бір реткі құпия сөздерін ешқан-
дай жағдайда айтпау керек. Сонымен 
қатар банк қосымшасындағы интернет 
сатылымдар функциясын алып тастау 
керек. Курер қызметін рәсімдеген кезде 
карталық есепшоттың реквизиттері 
қажет емес, ол үшін бар болғаны аты-
жөніңді, телефон номерін және тауар 
жеткізілуге тиіс мекенжайды ғана айту 
жеткілікті. Ақша қарыздарын рәсім-

деу де алаяқтардың ғаламтор арқылы 
қаржы жымқырудың бір әдісі. Бұл үшін 
әдетте ғаламторға сату туралы хабар-
ландыру берген адамдарға хабарласа-
ды. Қаскүнем тауарды сатып алу ниеті 
барын айтып, алдын ала тауар құнының  
бір бөлігін аударуды ұсынады. Ол  үшін 
ол сатушыдан жеке куәлігінің көшір-
месін және картасының номерін сұрай-
ды. Сол бойынша алаяқ  шағын кредит 
рәсімдейді. Құрбандықтың есепшотына 
ақша түседі. Одан соң алаяқ оған ха-
барласып, қандай да бір қиындықтар 
туып, тауарды сатып ала алмайтынын 
айтып, ақшаны кері қайтаруын өтінеді. 
Немесе қаскөй әдейі тауардың хабарла-
мада көрсетілген құнынан артық қарыз-
ды рәсімдейді. Сатушының картасына 
ақша түскен соң алаяқ ақша қате ауда-
рылды деп, оның артығын кері аудару-
ды сұрайды. Мамандардың айтуынша, 
қаскүнемдердің өз құрбандықтары 
атына олардың жоғалған құжаттарын 
пайдаланып, несие рәсімдеген жағдай-
лары болғанын да айтады. Сондықтан 
мұндай жағдайда ешқашан құжаттар 
көшірмесін жібермей, кепіл соманы алу 
үшін телефон номерін пайдалану керек. 
Ал, құжаттарды жоғалтқан жағдайда  
полицияға, халыққа қызмет көрсету 
орталығына хабарласып, егер онлайин- 
қарыз рәсімделіп үлгерген болса,  ішкі 
істер органдарына жүгіну керек. 

Алаяқтар сонымен қатар ақшаны 
бірнеше есе өсіретініне уәде беріп,  
өсімге немесе инвестицияға ақша салу-
ды ұсынады. Сосын өсімдер аяқталып, 
салынған ақша көбейді деп хабарлайды. 
Бірақ ұтысты алу үшін  қосымша комис-
сия енгізу қажеттігін айтады. Комисси-
яны алғаннан кейін  қылмыскерлер ізін 
жасырады.

Интернет-алаяқ тық бүгінгі 
күннің қауіпті құбылыстары-
ның бірі болып тұр. Қылмыстың 
салдарымен  емес, себебімен 
күресудің  анағұрлым нәтижелі 
екендігі белгілі. Сондықтан бұл 
қаскөйліктің алдын алу үшін 
азаматтардың цифрлық техно-
логия мүмкіндіктері жөнінде 
сауаттарын арттырып,  әрдайым 
маман кеңесіне жүгінуге әзір 
болуы маңызды. 

А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»

Ғ АЛАМТОРДАҒЫ ҚАСКӨЙЛЕР ҚОЛДАНАТЫН ӘДІСТЕРДІҢ БІР-
НЕШЕ ТҮРІ БАР. СОЛАРДЫҢ БІРІ ЖОҚ ТАУАР ҮШІН АЛДЫН 
АЛА ТӨЛЕМ ЖАСАУ. ҚАСКӨЙЛЕР ҒАЛАМТОРҒА ТАУАРДЫҢ 

САТЫЛАТЫНДЫҒЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ БЕРЕДІ. ӘРИНЕ, 
ОЛАР НЕГІЗІНЕН ҮЛКЕН СҰРАНЫСҚА ИЕ ТАУАРЛАРДЫ «САТАДЫ». 
МӘСЕЛЕН КӨЛІКТІҢ ҚАЗАҚСТАНДА ТАБЫЛУЫ ҚИЫН ҚОСЫМ-
ША БӨЛШЕКТЕРІ СИЯҚТЫ. БҰЛ РЕТТЕ ОЛАР ОРТАДАН ТӨМЕН 
БАҒА БЕЛГІЛЕЙДІ. САТЫП АЛУШЫ ТАУАРДЫ ИЕЛЕНУГЕ НИЕТ 
ТАНЫТСА, АЛАЯҚТАР АЛДЫН АЛА ТОЛЫҚ НЕМЕСЕ, БӨЛШЕКТЕП 
ТӨЛЕМ ЖАСАУ КЕРЕКТІГІН АЙТЫП, ҚЫСТАЙ БАСТАЙДЫ. ЕГЕР 
САТЫП АЛУШЫ БАС ТАРТАТЫН БОЛСА, ТАУАРДЫҢ БІР ҒАНА ДАНА 
ЕКЕНІН, ОНЫ ӨЗГЕ ДЕ АЛУШЫЛАР БАР БОЛҒАНДЫҚТАН БРОН-
ДАУ КЕРЕК ЕКЕНІН АЙТЫП, ТЫҒЫРЫҚҚА ТІРЕЙДІ. АЛДЫН АЛА 
ТӨЛЕМ ЖАСАЛЫСЫМЕН ОЛАР ІЗІМ-ҚАЙЫМ ЖОҒАЛЫП КЕТЕДІ.  

қызметі қоңырау шалған кезде паролдің 
ауысуы мен ақшаның аударылуын өз-
дері жүзеге асырғанын айтуын сұрайды.  
Мұндай жағдайда әңгімені үзіп, картада 
көрсетілген банктің колл-орталығына 
хабарласу керек. Қандай жағдайда да 
картаның номерін, оның сыртындағы 
CVV кодты банкіден келетін пароль 
мен СМС кодты айтпауымыз қажет. 
Банктің қызметкері оларды ешуақытта 
сұрамайды. Зиян келтіретін сілтемелер 
мен алып тастайтын қосымшалар да 
алаяқтықтың көзі болып тұр. 

ІІ Министрлігінің мәліметтері бой-
ынша азаматтарға өз телефондарына 
алынып тастауға болатын қосымшалар-
ды орнатуға кеңес беру көбейіп бара жа-
тыр. Ондай бағдарламаларға AnyDesk 
пен TeamViewer жатады. Олардың 

көмегімен алаяқтар өз құрбандықтары-
на банктерден келетін СМС-терді көріп, 
ақшаны аударып, несие рәсімдетіп, 
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Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев Қазақстан 
халқына жолдауында ауыл әкімдерін сай-
лау туралы бастама көтеріп, осы негізде  
«Қазақстан Республикасындағы сайлау 
туралы» конституциялық заңға өзгерістер 
енгізілді. 

Сонымен осы заңға сәйкес биыл 836- 
дан астам ауыл әкімі қызметтік өкілеттік-
тері аяқталуына байланысты ауысады. Енді 
оларды мәслихат емес, халық сайлайды. 

Елімізде алғаш рет өткізілгелі отырған  
ауыл  әкімдерін сайлау осы жылдың шілде 
айының 25-не белгіленді.

Ауылдық округ әкімдерін тікелей сай-
лау азаматтардың өздерінің конституция-
лық құқықтарын толыққанды іске   асы-
рудағы белсенділігін  арттыру; халықтың 
билікке деген сенімін және әкімнің ха-
лық алдында есеп беруін күшейту; ауыл 
әкімінің халықтың қажеттіліктері мен 
проблемаларына жедел ден қоюын артты-
ру; «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасын толық көлемде іске асы-
руға мүмкіндік береді.

Осы орайда сайлау қарсаңында сай-
лауға қатысатын азаматтардың сайлау 
құқықтарын қорғау туралы айта кетсек. 
Өдеріңізге белгілі ағымдағы жылдың 1 
шілдесінен бастап елімізде Қазақстан 
Республикасының әкімшілік-рәсімдік про-
цестік кодексі қолданысқа енгізілді. 

Осыған дейін сайлауға, республика-
лық референдумға қатысатын азаматтар 
мен қоғамдық бірлестіктердің сайлау 
құқықтарын қорғау туралы талап қоюлары 
Қазақстан Республикасының Азаматтық 
процестік кодексі аясында азаматтық іс 
жүргізу тәртібімен қаралатын.  Енді осы 
жылдың 1 шілдесінен  бастап сайлау 
құқықтарын қорғау туралы талап қоюлар 
жаңа заңнама, яғни Қазақстан Республи-
касының Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодексі аясында әкімшілік сот ісін жүргізу 
тәртібімен қаралатын болады

«Қазақстан Республикасындағы сайлау 
туралы»  заңның талабына сәйкес соттар, 
прокуратура органдары сайлау комис-
сиясы мүшелерінің,азаматтардың, заңда 
көзделген тәртіппен тіркелген қоғамдық 
бірлестіктердің өкілдерінің дауыс беруге 
қатысты мәселелер бойынша, оның ішін-
де сайлау заңнамасының бұзылуы жайлы 
сайлауды өткізуге дайындық және өткізу 
кезінде түскен арыздарын қабылдауға және 

ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР
КӨКЖИЕК

бес күн ішінде қарауға міндетті. Ал дауыс 
беруге бес күн қалғаннан кейін және дауыс 
беру күні түскен арыздарды дереу қарауы 
тиіс.

Жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару органдарының, кәсіпорын-
дардың, ұйымдардың, олардың лауазымды 
адамдарының сайлау туралы заңнамасын 
бұзатын шешімдері мен әрекеттері сотта 
шағымдануға жатады.

Жаңа кодекстің 25-тарауына сәйкес 
жоғарыда аталған органдардың, лауазымды 
адамдардың шешімімен, әрекетімен сайлау 
немесе сайлану, сайлауға қатысу құқығы 
бұзылды деп есептейтін азамат, қоғамдық 
бірлестік, сайлау комиссиясының мүшесі, 
кандидаттар мен саяси партиялардың сенім 
білдірген адамдары, саяси партиялардың, 
өзге де қоғамдық бірлестіктердің, коммер-
циялық емес ұйымдардың байқаушылары 
сотқа талап қоюды беруге құқылы.

Соттар, прокуратура органдары, сай-
лау комиссиялары сайлау кезеңіндегі өз 
жұмыс тарын демалыс күндері және сайлау 
күні шағымдарды, талап қоюларды заңда 
көзделген мерзімде қабылдауды және 
қарауды қамтамасыз ете отырып ұйымда-
стырады.

Сайлау құқықтарын қорғау туралы 
әкімшілік істердің қаралу мерзімі қандай?  
Егер сайлауға байланысты заңнамада өзге-
ше көзделмесе, сайлауды дайындау және 

өткізу кезеңінде, сондай-ақ дауыс беру 
күнінен бастап бір ай ішінде келіп түскен 
талап қою – бес күндік мерзімде;  ал дауыс 
беру күніне дейін бес күнге жетпейтін 
мерзімде, сондай-ақ, дауыс беру күні және 
сайлау қорытындылары жарияланғанға 
дейін келіп түскен талап қою дереу қа-
ралуы тиіс.  Сайлаушылардың тізімдерін 
түзету қажеттігі туралы сайлау комиссия-
сының шешіміне шағым жасау туралы та-
лап қою келіп түскен күні қаралуға жатады.

Егер талап қоюшының талабы негізді 
болса сот шешімімен оның бұзылған сай-
лау құқығы қалпына келтіріледі. 

Сайлау құқығын қорғау туралы соттың 
шешімімен келіспеген талап қоюшы неме-
се әрекетіне, шешіміне шағым келтірілген 
тұлға өзіне шешім көшірмесі табыс етілген 
күннен бастап үш күн ішінде облыстық 
соттың әкімшілік істер жөніндегі алқа-
сына апелляциялық шағым, прокурор 
апелляция лық өтінішхат беруге құқылы.

Ал апелляциялық сатыдағы соттың 
қаулысы түпкілікті болып табылады және 
тараптармен шағым жасауға және проку-
рордың наразылық білдіруіне жатпайты-
нын білгеніңіз абзал.

Жаңа кодекс бойынша сот актілерінің 
міндеттілігі  және сот бақылауы басты 
назарда. Сайлау құқықтарын қорғау сана-
тындағы әкімшілік істер бойынша соттың 
заңды күшіне енген шешімі тиісті мем-
лекеттік органға, жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару органына, 
кәсіпорынға, ұйымға, сайлау комиссиясы-
ның төрағасына орындау үшін жіберіледі.

Ал аталған тұлғалар сот шешімінің 
орындалмауына кінәлі лауазымды адамдар 
заңда белгіленген жауаптылықта болаты-
нын білуі қажет. 

Президент бастамасымен еліміз-
де тұңғыш өткізілгелі  тұрған ауыл 
әк імдер ін  с айлау  –  а заматт ардың 
еліміздегі саяси ахуалға белсене ара-
ласып, мемлекеттің дамуына үлес қо-
суына септігін тигізеді деп күтілуде. 
Ал республика соттары жаңа заңнама 
аясында сайлау құқықтарын қорғау сана-
тындағы әкімшілік істерді заңда көзделген 
мерзімде қарауды қамтамасыз етіп, бұ-
зылған құқықтарды қалпына келтіру бағы-
тында жұмыс атқарып, азаматтарымыздың 
өздерінің конституциялық құқықтарын 
толыққанды іске асыруына кепіл болады.

Осы мәселеге Президент Қ.Тоқаев ерекше көңіл бөліп, заң 
бұзушыларды қатаң жазалауды тапсырды. Дегенменде, айтарлықтай 
нәтиже көрініп тұрған жоқ.  Көлік құралын басқару үлкен жауапкер-
шілік. Себебі, әр адамның өмірі сіздің қолыңызда. Соған қарамастан 
жол қозғалысына қатысты мәдениет әлі төмен. Бұл қуанарлық 
жағдай емес. Ол адам өмірі мен қоғам тыныштығына қауіп төн-
діріп қана қоймай, мемлекеттің алға жылжуына да кері әсер ететіні 
белгілі. ЖКО-на негіз болатын себептердің бірі: жүргізушінің көлік 
құралын алкогольдік, есірткілік және уытқұмарлық масаң күйде басқа-
руы, сол сияқты көлік құралын алкогольдік, есірткілік және (немесе) 
уытқұмарлық масаң күйдегі адамның басқаруына беруі.

Мысал ретінде Ж.есімді азамат түнгі 21:45 шамасында үйінен 
дүкенге Audi  маркалы автокөлігін масаң күйде басқарып, жол 
көлік полицияларына ұсталып қалады. Құқықбұзушыға қатысты 
ӘҚБтК-тің 608-бабының 1-бөлігімен қозғалған іс бойынша оның 
автокөлікті алкогольдік масаңдану күйінде жүргізгені туралы хат-
тама толтырылған. Алғашқы берген түсніктемесінде құқықбұзушы 
Ж. бір бөтелке сыра ішкендігін, көлік құралын алкогольдік масаңда-
ну күйінде басқарғанын мойындады. Медициналық куәландыру 
қорытындысымен келісті. Тасқала аудандық сотының қаулысымен 
құқықбұзушы ӘҚБтК 608-бабының 1-бөлігімен  он бес тәулікке 
әкімшілік қамаққа алынып және жеті жыл мерзімге көлік құралын 
басқару құқығынан айырылды.

Сол сияқты  алкогольдік масаң күйде «Toyota», маркалы автокөлі-
гін басқарып келе жатқан А. деген азамат полиция қызметкерлеріне 
ұсталды. 

Тексере келе бұдан бұрын сотталушы ҚР ӘҚтК-нің 608-бабының 
1-бөлігімен әкімшілік жауапкершілікке тартылып, әкімшілік жаза 
ретінде  15 тәулікке әкімшілік қамаққа алынып және 7 жыл мерзімге 
көлік құралын басқару құқығынан айырылған. 

Сот отырысында сотталушы кінәсін толықтай мойындады.
Тасқала аудандық сотының 2 сәуір 2021 жылғы үкімімен А. ҚР ҚК-

нің 346-бабының 1-бөлігімен кінәлі деп танылып, оған көлік құралын 
басқару құқығынан өмір бойына айыра отырып, 2 жыл 6 ай мерзімге 
бас бостандығынан шектеу жазасы тағайындалды.

Жол-көлік оқиғаларының алдын алу тек құзырлы органдардың ғана 
жұмысы емес. Бұл бүкіл ел болып атсалысатын, қоғам болып ойлана-
тын іс. Ішімдік іштің бе, көлікке отырма! Сіздің кесіріңізден, жауапкер-
шілігіңіздің жоқтығынан қаншама отбасы қара жамылып жатыр. Әрбір 
жанды үйінде жақын жандары күтіп отыр. Сондықтан жауапкершілікті 
сезіне білейік. Өзіңнің өміріңді де, өзгенің өмірін де  ойлағаның абзал. 
Қара жолда орын алатын қайғы көп. Рөлді тізгіндеген жүргізуші жо-
лаушылардың амандығы мен жауапкершілігін сезініп, жол ережесіне 
бағынса қауіптің алдын алар еді.

Г.ҒАБДРАХИМ,
Тасқала аудандық сотының                                                                             

жетекші маманы 

мен ақпараттандыруға, оқыту мен бақы-
лаудың жаңа техникалық құралдарын 
қолдануға, білімді тәуелсіз аудиторлық 
қағидаттарын жүзеге асыруға бағыт-
талған. Оқу процесінде электрондық 
оқулықтар, компьютерлік оқыту бағдар-
ламалары, мультимедиялық технология-
лар, бейне дәрістер белсенді қолданы-
лады.

Профессор-оқытушылар құрамы 
білім алушылардың сыни ойлауын 
дамытудың әдістері мен тәсілдерін,  
шағын топтардағы жұмыс,  «Фишбоун» 
білім беру стратегиясы, кластерлер, 
салыстырмалы сызбалар, SWOT талдау, 
психологиялық тренингтер, Bar Camp, 
ақыл-ой картасы, пікірлер масштабын 
құру, студенттердің жаңа материалды 
аудиторияда оқымай тұрып зерттеуді қа-
растыратын – аванстық өзіндік жұмыс-
ты тиімді қолданады.

Білім беру бағдарламаларын білім 

алушылардың қажетті деңгейде игеруі 
үшін оқытушылар оқу үдерісінде қой-
ылған міндеттердің шешімін табу үшін 
интеллекттің күшеюімен қатар жүретін, 
ұқсастықтар мен бейнелі салыстыру 
операцияларын қолдануды көздейтін 
синектикалық әдіс, білім алушылардың 
тақырып бойынша дәйекті сұрақтар 
қоюымен сипатталып, әрқайсысының 
шешімі мақсатқа жетуді білдіретін – Эв-
ристикалық немесе микроашықтық тех-
никасы; проблемаларды морфологиялық 
талдау, жетіспейтін элементтерді іздеуді 
көздейтін – көп өлшемді матрицалар 
әдісі, коучинг; консалтинг, тақырыптық 
пікірталастарды қамтитын оқытудың 
имитациялық емес әдістері; ұсынылған 
үлкен көлемдегі күрделі материалдарға 
түрлі типтегі сұрақтар қою, дұрыс жа-
уаптарды табу үшін бірлесіп жұмыс 
жасауды қамтитын дискретті өзін-өзі 
тәрбиелеу әдісі;  іскерлік және рөлдік 

ойындар, тренингтер, пікірталастар, 
миға шабуыл әдісі, ситуациялық тапсыр-
малар, кейс-технологияларын тиімді 
пайдаланады. 

Сапалы білімнің басты айғағы – 
командалық нұсқаулар бойынша жат-
талған ақпаратты қайталау мүмкіндігі 
болғандықтан,  оқуды тиімді әрі нәти-
желі ұйымдастыруға мүмкіндік беретін,  
білім алушылардың материалды тек 
жаттап қана қоймай, талдау жасап, оң 
және теріс жақтарын тауып, қорытынды 
жасап, дәлелдер табуын талап ететін 
– контексті  оқыту әдісі де кеңінен пай-
даланылады.

Қазіргі білім беру жүйесіндегі инно-
вациялық процестердің басты бағытта-
ры – педагогикалық іс-әрекетті сапалы 
жаңарту, нәтижесінде білім сапасын 
жоғарылату болып табылады, ал оқы-
тушы – аталған процестердің барлығын 
басқаратын;  білім берудің негізгі компо-
ненттері болып табылатын,  ең үздік ин-
новациялық әдістерді сәтті және тиімді 
қолдану үшін жауапты басты тұлға.

Өз кезегінде оқытушының міндеті 
оқыту емес – түрткі болу, бағалау емес 
– талдау болып өзгереді. Нәтижесін-
де, оқытушы білім алушыға қатысты 
ақпарат көзі болуды тоқтатып, ақпарат 
алудың ұйымдастырушысы, іс-әрекетке 
итермелейтін рухани және интеллекту-
алды импульс көзі болады. Осылайша, 
өзін-өзі дамытуға дайындықты қалып-
тастыру, жеке тұлғаның ұлттық және 
әлемдік мәдениетке енуін қамтамасыз 
ету сияқты жаңа қоғамдағы білім беру-
дің басты мақсаты жүзеге асырылады.

Қуат БАЙМЫРЗАЕВ, 
география ғылымдарының 

докторы, профессор
Ілияс Жансүгіров атындағы 

Жетісу университетінің
 Басқарма төрағасы  –  ректор

Бұл әлеуметтік-педагогикалық ұста-
ным – қоғамды ізгілендіруге қатысты 
оқытудың мазмұны мен технология-
ларын қайта қарауды қажет етеді. Педа-
гогикада инновациялық технологиялар 
жеке тұлғаның шығармашылық қа-
білетін, өздігінен білім алу дағдыларын 
дамыту арқылы қоғамдағы жылдам 
өзгеріске дайын болуға бейімдеу тұрғы-
сынан    қарастырылады.

Жаңа қоғам жоғары оқу орнының бү-
гінгі түлегінен жалпы дамудың жоғары 
деңгейіне жетуді, коммуникативті дағ-
дылар мен кәсіби шеберлікті, өз бетін-
ше шешім қабылдай білуді, қалыптан 
тыс ойлауды,  әртүрлі жағдайларға тез 
бейімделуге икемді, бәсекеге қабілетті 
маман болуды талап етеді. Білік және 
дағдыларды игертуге негізделген білім 
беру – студенттің іргелі жалпы қоғам-
дық, арнайы және практикалық тұрғыда 
сауатты болуын, ақпараттық-коммуни-
кативтік, көшбасшылық, кәсіпкерлік, 
зерттеушілік бағыттағы дайындығын, 
сондай-ақ, кәсіби міндеттерді шешуге 
және өзінің болашақ өндірістік қызметі-
не қатысты талаптарды орындауға дай-
ын болуын  қамтамасыз етуі тиіс.

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу 
университеті өз дамуында мамандарды 
жан-жақты даярлау; білім алушылар  
мен оқытушылардың ғылыми зерттеу-
лерге белсенді қатысуы; инновациялық 
және инвестициялық байланыстарды 
құруда жұмыс берушілермен және 
серіктестермен тығыз өзара әрекеттесу, 
т.б. ынтымақтастықтың әртүрлі форма-
ларын жүзеге асырады. Университеттің 

оқу-тәрбие үдерісіндегі тәжірибесі 
көрсеткеніндей, жаңа технологияны 
енгізу оқытудың сапасын арттырып қана 
қоймай, білім алушылардың интеллек-
туалды еңбек мәдениетін және олардың 
дербестігін қалыптастыруға, белсенділі-
гін арттыруға, білім алушылардың да, 
оқытушылардың да құндылық бағдары 
мен мотивациялық қатынастарын өз-
гертуге мүмкіндік береді. Тәжірибелік 
сабақтарды өткізу кезінде оқытушылар 
құрамы бақылау және оқыту техноло-
гияларын, электронды оқу құралдарын 
тұрақты қолданады.

Барлық жеке тұлғаға бағытталған 
технологиялар адам санасының өзін-өзі 
ұйымдастыруы туралы синергетика-
лық постулатқа негізделген. Дәл осы 
технологиялар сананың оянуына, өзін-
өзі ұйымдастырудың жеке әлеуетінің 
бағдарларын көрсетуге жағдай жасай 
алады. Мәселен, оқу үдерісінде про-
фессорлық-оқытушылар құрамы  қол-
данатын модульдік технологиялар білім 
алушылардың белгілі ғылымды дербес 
меңгеруге, өз толғаныстары мен эмо-
цияларын түсінуге, тақырыпқа қатысты 
жеке пікір қалыптастыруға мүмкіндік 
береді. Мұндай білім беру процесінің 
нәтижесі – білім алушының өзіндік 
ұстанымын қалыптастыруды өрістетеді. 
Ал саралап оқыту жоғары белсенділік 
пен жаттығу қарқындылығы, оқудағы 
мотивация мен бәсекеге қабілеттілікті 
дамыту талаптарына сәйкес келеді.

Университеттегі оқу үдерісі үнемі 
жаңа білім беру технологияларын ен-
гізуге, кеңейтілген компьютерлендіру 

ХХІ ғасырдағы жоғары білім беру жүйесі педагогикалық 
үдерісті ізгілендіру мен тұлғааралық қатынастардан көрінетін 
жаңа құндылықтарға негізделеді. Білім беруді ізгілендіру жеке 
тұлғаның жалпы мәдени, әлеуметтік-адамгершілік және кәсіби 
тұрғыда үздіксіз дамуына негіз болатын   жүйені қалыптастырады. 

Бүгінгі күннің басты жаңалықтарына айналған 
проблемалардың бір – жол көлік оқиғасы. Қа-

зақстанда ғана емес, дүниежүзі бойынша жол-көлік 
оқиғалары мен соның салдарынан болатын өлім мен 
жарақат фактілері азаймай отыр. 

Әлия Түбекбаева,
Жаңақорған аудандық 

сотының төрағасы
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Сот практикасында туындаған мәселелерге, заңнаманың 
өзгеруіне байланысты және заң нормаларын біркелкі қолдану 
мақсатында қабылдаған ҚР Жоғарғы Сотының 2017 жылғы 29 
м аусымдағы нормативтік қаулысы алаяқтық туралы қылмыс
тық істерді қараған кезде судьяларға едәуір көмек болады деп  
сенеміз.

Ізгiлендiру мақсатында, ҚР ҚКнің 190бабының екінші, 
үшiншi және төр тінші бөліктеріндегі санкциясында көзделген 
бас бостандығынан айыру түріндегі жазалардың мөлшерін 
азайтуды, сондайақ үшiншi және төртінші бөлiгiнде бас бос
тандығынан айырумен қатар баламалы жазаларды енгізіп,  
кеңінен қолдануды (мысалы айыппұл) ұсынамын.

САРАП 

ПІКІР

ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚ ЖАРШЫСЫ

МЕНШІККЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫ 
САУАТТЫ САРАЛАУ ҚАЖЕТ 

Би – ол көкірек көзі қиядағыны 
шалатын, көнені ғана көріп қоймай, 
болашақты да тап басып, болжам жасай 
алатын, әрдайым орамды ойымен халық 
көңілінен шығатын жан. Қазақ халқы-
ның тарихында би атанған, халық би 
деп таныған шешендігі мен әділдігі мол 
біртуар тарихи тұлғалар аз болмаған. 
Ханның қолында атқарушы билік болса, 
заң шығарушылық қызмет пен сот билі-
гін билер кеңесі атқарғаны да тарихтан 
белгілі. Төле, Қазыбек, Әйтеке билер 
өмір сүрген кезең сөзіміздің тұздығы. 

Қазақ тарихындағы билер де түй-
інді мәселенің төрелігін шешендік 
тапқырлықпен айтқанда, дау қуып 
келушілердің өздері айтар сөзін айта ал-
май ұялып, бірден бітімге келген. Сон-
дықтан, Билер кеңесі – бүгінгі қоғамға 
аса қажетті, берері мол кеңес. 

Ал, мемлекеттiк функцияларды 
орын дауға уәкiлеттiк берiлген адам не 
оған теңестірілген адам, лауазымды 
адам не жауапты мемлекеттік лауазым-
ды атқаратын адам өзінің қызметтік 
өкiлеттiк терiнiң жоқтығынан немесе 
қызметтiк жағдайын пайдалануға мүм-
кіндіктің бол мауынан нақты жүзеге асы-
ра алмайтын әрекеті (әрекетсіздігі) үшін 
бөтеннің ақша қаражаттарын немесе 
өзге құн ды  лық тарын иелену пиғылымен 
алуы – алаяқ тық деп сараланады.

Осы адам қылмыс жасау орнында ақ-
шаны, бағалы қағаздарды және басқа да 
материалдық құндылықтарды алу кезiн-
де ұсталған жағдайда жасалған әрекеті – 
алаяқтыққа оқталу ретінде сараланады.

Алаяқтық қылмысы әртүрлі тәсілдер
мен жасалады. Алдау немесе сенiмдi 
терiс пайдалана отырып зиян келтiрудiң 
тәсiлдерiне мыналар жатады: құмар 
ойын дарды ойнағанда әртүрлі айла қол
дану, жасанды асыл бұйымдарды сату, 
жасанды ақша мен заттарды пайдалану, 
жалған ақша купюраларының эквива-
лентті емес түрлерін айырбастау, өздерін 
бақылау және құқық қорғау тағы басқа 
органдардың қызметкерлерi ретiнде 
таныстыру жолымен әрекеттер жасау, 
банктiк несиелерді жалған құжаттар 
арқы лы алу, жалған фирмалар құрып 
кейiн нен халықтың қаражатын иелену, 
тұрғын үйлерді алу (сату, айырбастау, 
арендаға, кепiлге беру) үшiн жалған 
құжаттар жасау, банкоматтан ақша 
немесе сауда кәсіпорындарынан тауар
лар алу үшiн, бiреудің немесе қолдан 
жасалған пластикалық карточкаларды 
қолдану, валютаны айырбастау, шетелдік 
куәлiктердi, визаларды рәсімдеу кезін-
дегі, қамтамасыз етілмеген акцияларды 
және құнды қағаздарды сату барысында 
жалған құжаттарды қолдану, мемлекеттік 
және қоғамдық материалды құндылықты 
қоймалардан, базалардан және басқа 
да объектілерден жалған құжаттарды 
пайдалану арқылы алу, жалған құжат-
тарды пайдалана отырып мемлекеттегі 
құжаттарды, мемлекеттiк зейнетақылар-
ды немесе әлеуметтiк қамсыздандыру 
органдарынан басқа да төлемдерді заңсыз 
жолмен иелену, мемлекеттiк және ком-
мерциялық банктерден әртүрлі жалған 
чектiк құжаттарды қолдану жолымен көп 
мөлшердегі қаражаттарды иелену, мем-
лекеттік мүлiктi жалған құжат арқылы 
несиеге алу немесе қалған қарызды 
төлеу ден жалтару және т.б.

Шарттық міндеттемелер кезінде 
алаяқ тық жолмен жымқыруға қатысты 
пиғылдың болуын адамда қабылданатын 
міндеттемені орындауға нақты қаржы 
және өзге де материалдық мүмкіндіктің 
(материалдықтехникалық жарақтанды-
ру, еңбек ұжымы және т.б) немесе шарт 
бойынша міндеттемелерді орындауға 
бағытталған қызметті жүзеге асыруға 
қажетті лицензияның, рұқсаттың көрі-
неу жоқтығы, адамның жалған құрылтай 
құжаттарын немесе кепілдік хаттарды 
пайдалануы, мүлік бойынша берешектің 
немесе кепілдің болуы туралы ақпа-
ратты жасыруы, көрінеу орындалмай-
тын шарттарды жасасуы және басқа 
мәнжайлардың жиынтығы анықталады.

 Мысалы Т. ҚР ҚКнің 190бабының 
3бөлігінің 1тармағымен сотқа беріл-
ген. Алайда сот оның ісәрекеттерінде 
алаяқтық емес, ҚР ҚКнің 182бабы 
2бөлiгiнiң «б» тармағында (16.07.1997 
жылғы редакциясында) көзделген қыл-
мыстың белгілері бар деп қайта саралап, 
оны осы баппен кінәлі  деп танып, үш 
жылға бас бостандығынан айыру жа-
засын,  ҚРның ҚКнің 63бабына сай 
шартты түрде тағайындап, пробациялық 
бақылау белгіледі. 

Қазақстан Республикасының сот-
тары алаяқтық туралы қылмыстық іс
тер ді қарағанда ҚР Жоғарғы Сотының 

«Алаяқтық туралы iстер бойынша сот 
практикасы туралы» 2017 жылғы 29 
маусымдағы №6 нормативтік қаулысын 
қолданады.

Сонымен қатар алаяқтықты баска 
кылмыстардан ажырату үшін ҚР Жоғарғы 
Сотының «Кейбiр сыбайлас жемқорлық 
қылмыстарды қарау практикасы туралы», 
«Есiрткiнiң, психотроптық заттардың, сол 
тектестер мен прекурсорлардың заңсыз 
айналымына қатысты iстер бойынша 
заңнаманы қолдану туралы» «Экономи-
калық қызмет саласындағы қылмыстық 
құқық бұзушылықтарды саралаудың кей-
бір мәселелері туралы», «Бөтеннiң мүлкiн 
заңсыз иемдену жөнiндегi iстер бойынша 
сот тәжірибесі туралы» нормативтік қау-
лыларына да назар аудару қажет.

Алаяқтықтың мiндеттi белгiсi кiнәлi 
адамның пайдакүнемдiк мақсатының бо-
луы, яғни бөтен мүлiктi өзiнiң меншiгiне 
не оған кұқықты өзiнiң пайдасына не 
басқа адамдардың пайдасына құқыққа 
қарсы өтеусіз айналдыруға ұмтылуы 
болып табылады.

Алаяқтық жолмен жасалатын жым
қыруды мүлік иесінің немесе өзге адам-
ның мүлікті өз еркімен беруін қажет 
етпейтін, бірақ басқа қылмыстың (үйге, 
қоймаға кіру үшін алдау және т.б.) жаса-
луын жеңілдететін алдау тәсілімен өзге 
нысандарда жасалатын жымқырудан 
ажырату керек.

Алаяқтық жымқырылған мүлік алып 
койылған және кінәлінің немесе басқа 
адамдардың заңсыз иеленуіне өткен және 
олар оны меншік мүлкі ретінде өздерінің 
қалауы бойынша пайдалануға немесе 
билік етуге нақты мүмкіндік алған сәттен 
бастап аяқталды деп танылады.

Eгер алаяқтық бөтен мүлікке құқық
ты иемдену нысанында жасалса, қыл-
мыс кінәліге бөтен мүлікті өзінің мен-
шігі ретінде иеленуге, пайдалануға және 
билік етуге бекітілген құқықтық мүмкін-
дік туындаған сәттен бастап, яғни осы 
құық тиісінше ресімделгеннен, куәлан-
дырылғаннан немесе тіркелгеннен кейін 
аяқталды деп есептеледі.

Ақпараттық жүйенi пайдаланушы-
ны Qiwiкошелек, интернетбанкинг 
және т.б. арқылы алдап өзiнiң қылмыс
тық пиғылын іске асыру мақсатында 
ақпараттық жүйеде көрінеу жалған 
мәлiметтердi немесе бағдарламаларды 
орналастыру жолымен ақпараттық тех-
нологиялар (компьютер, компьютерлік 
бағдарламалар, интернет, ұялы телефон 
және т.б.) арқылы жасалған, ақпараттық 
жүйені пайдаланушының мүлкiн немесе 
мүлікке құқығын иеленуге бағытталған 

рын жымқыру ретінде саралау қажет. 
Ұрланған немесе жалған кредиттік 

не есептік картаны пайдалану жолымен 
банктік шоттарда жатқан бөтен ақша 
қаражаттарын жымқыруға байланысты 
әрекеттерді адам банктің уәкілетті қыз
меткерiн алдау немесе оның сенiмiн 
терiс пайдалану жолымен жаңылыстыр
ған жағдайда ғана алаяқтық деп сара-
лаған жөн.

Мемлекеттік сатып алу саласындағы 
алаяқтық деп бюджет ақша қаражатта-
рын өзінің пайдасына немесе үшінші 
тұлғалардың пайдасына айналдыру үшін 
тапсырыс берушiнi немесе мемлекеттiк 
сатып алуды ұйымдастырушыны әдейі 
жаңылыстырып, алдау мақсатында көрі-
неу жалған ақпаратты (қаржы немесе 
шаруашылық жағдайы қызметкерлердің  
техникалық құралдардың және т.б. болуы 
туралы) ұсынуды қамтитын кінәлінің 
(өнім берушiнің) әрекеттерінің салда-
рынан  өнім беруші тауарды жеткізбей 
немесе жұмысты орындамай немесе 
кызметті көрсетпей бөлінген қаражатты 
өзінің пайдасына асыруы түсініледі. 

Тапсырыс берушiнiң уәкiлеттi адамы 
тауарларды немесе орындалған жұмыс
тарды немесе көрсетiлген кызметтерді 
қабылдау – тапсырудың көрінеу жалған 
актісін жасаса, соның нәтижесiнде 
өнім берушiнiң шотына ақша каражат-
тары түсiп, өнім беруші оларды өзінің 
меншігіне айналдырған және өзiнiң 
қалауы бойынша билік еткен жағдайда, 
өнім берушінің мұндай әрекеттерін-

да белгiленген төлемдерден немесе 
коммуналдық кызметтер үшін, тұрғын 
үйдi, техниканы жалдағаны үшін ақы 
төлеуден босататын жалған кұжаттарды 
ұсыну жолымен, электр энергиясын, 
суды, газды есепке алмай тұтынуға 
мүмкiндiк беретін энергия желiлерiне, 
су, газ құбыр ларына рұқсатсыз қосылу 
немесе осы адамға берілген көлiктi жеке 
мақсатта пайдалану жолсерiктер мен 
кондукторлардың жолаушыларды билет-
сiз тасуы және т.б.) білдіреді.

Адамға (жалдау, мердігерлік комис-
сия, тасымалдау, сақтау және т.б. немесе 
еңбек шартының) азаматтыққұқықтық 
шарттардың негiзiнде сенiп тапсырыл
ған мүлiктi ол иемденіп алған немесе 
талантаражға салған жағдай қызметтік 
жағдайын пайдаланған алаяктыққа жат-
пайды. Көрсетiлген әрекеттер ҚКнін 
189бабымен камтылады.

Мемлекеттiк функцияларды орын
дау ға уәкілеттiк берiлген адамның не 
оған теңестірілген адамның не лауазым-
ды адамның не жауапты мемлекеттiк 
лауазымды атқаратын адамның көрiнеу 
алаяқ тықты ұйымдастырушы, оған ай-
дап салушылар және көмектесушiлер 
ретіндегі әрекеттері қызмет бабын пай-
далануымен ұштасса, ҚКнің 28бабы-
ның тиiстi бөлiгі және ҚКнің 190ба-
бының 2 немесе 3бөлiктерi бойынша 
сараланады.

Кiнәлi адамдардың әрекеттерiнде iрi 
немесе аса iрi мөлшерде сараланатын 
алаяқтық белгiсiнің бар болуы туралы  

әрекеті пара беруге оқталғандық болып 
қосымша саралануға тиiс. Ocы ретте 
пара берiлетiн нақты адамның көрсетiл-
генкөрсетілмегенi маңызды емес.

Бөтеннiң мүлкiн заңсыз иемдену 
кезінде айналымға салуға тыйым салын-
баған кәдесыйларды, медальондарды 
открыткаларды, көркемдік, фотосурет 
кескіндемелерiн, полиграфиялық және 
ҚКнің 231бабында көрсетiлген ақша 
белгілері мен бағалы қағаздар түрінде 
орындалған өзге де бұйымдарды алдау 
кұралы ретінде пайдалануды алаяқтық 
деп бағалаған жөн. Шын ақша купюра-
лары мен бағалы қағаздардан өзгерістері 
анық байқалатын жалған банкноттар 
мен бағалы кағаздар арқылы бөтеннiң 
мүлкін иеленген адамның әрекеті де ала-
яқтық ретінде саралануға жатады.

Ұрлық алаяқтық және тонау, егер 
мүлік алынып койылса және кiнәлi адам-
ның ұрланған мүлікті пайдалану немесе 
өз қалауы бойынша өзгеше  билiк етуге 
нақты мүмкiндiгі болса, ал қарақшылық 
– мүлiктi иелену мақсатында жәбірле-
нушінің өмірі мен денсаулығына қауіпті 
зорлықзомбылық  жасаумен  немесе 
осындай зорлықзомбылық жасаймын 
деп қорқытумен ұштасқан шабуыл жасау 
кезінен бастап аяқталған қылмыс болып 
танылады.

Кiнәлi адам, сатып алушыны жаңы
лыстырып ecipткi немесе психотроп тық, 
сол тектестер деп өзге сол тектестерді 
өткізген жағдайда, оның әрекеттері 
алаяқ тық деп саралануға жатады.

Сот практикасында туындаған мәсе-
лелерге, заңнаманың өзгеруіне байла-
нысты және заң нормаларын біркелкі 
қолдану мақсатында қабылдаған ҚР 
Жоғарғы Сотының 2017 жылғы 29 мау-
сымдағы нормативтік қаулысы алаяқтық 
туралы қылмыстық істерді қараған кезде 
судьяларға едәуір көмек болады деп  
сенеміз.

Ізгiлендiру мақсатында, ҚР ҚКнің 
190бабының екінші, үшiншi және төр
тінші бөліктеріндегі санкциясында 
көзделген бас бостандығынан айыру 
түріндегі жазалардың мөлшерін азай-
туды, сондайақ үшiншi және төртінші 
бөлiгiнде бас бостандығынан айырумен 
қатар баламалы жазаларды енгізіп,  
кеңінен қолдануды (мысалы айыппұл) 
ұсынамын.

Мұхтар ЖОЛДАСБЕКОВ,   
Жетісай аудандық сотының 

судьясы
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ

де алаяқтықтың құрамы болмайды. 
Анықталған мәнжайларға байланысты 
олардың (тапсырыс берушiнің не өнім 
берушінің уәкілетті адамдарының) осы 
әрекеттері лауазымдық өкілеттіктерді 
тepic пайдалану немесе сеніп тапсырыл
ған бөтеннің мүлкін иемденіп алу неме-
се талантаражға салу жолымен жымқы-
ру деп саралануы мүмкін.

Алаяқтықты жымқыру белгілері бол-
маған алдау немесе сенімді теріс пайда-
лану жолымен мүлiктiк залал келтіруден 
ажырату кезiнде соттардың жымқыру 
белгілері болмаған алдау немесе  сенімді 
терiс пайдалану барысында кінәлі адам 
мүлік иесiнiң немесе өзге адамның заң-
ды иелiгiнен мүлiктi алып қоймайтынын 
немесе оған құқықты иемденбейтiнiн 
ескеруі тиіс. Мұндай жағдайда кінәлі 
адам алдау немесе сенiмдi терiс пай-

мәселе ҚКнің 3бабының 3 немесе 
38тармақтарына сәйкес шешілуге тиіс.

Бұл баптағы талаптарға сай, аса ірі 
залал және аса ірі мөлшер 190бабында 
– айлық есептік көрсеткіштен екі мың 
есе асатын мүлік құны немесе залал 
мөлшері, ал iрi залал және iрi мөлшер – 
190бабында – АЕКтен 500 есе асатын 
мүлiк құны немесе залал мөлшері.

Егер адам пара берушіден ақша не-
месе басқа құнды заттарды адамға пара 
ретінде беру  үшін алып, бірақ апарып 
беру оның ойында болмай өзі пайда-
ланса оның жасаған әрекеті алаяқтық 
ретінде саралануға тиiс. Егер бұл адам 
кұндылықтарды иемдену мақсатында 
пара берушiнi пара беруге итермелесе, 
онда оның әрекеті алаяқтықпен бірге 
пара беруге айдап салушылық болып, 
ал мұндай жағдайларда пара берушiнiң 

Осыған орай, бүгінде бүкіл еліміз-
де Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласында көр-
сетілген міндеттерді орындау және ҚР 
Жоғарғы Сотының «Сот төрелігінің 
жеті түйініндегі» жеті басым бағдар-
ламаларының бірі «Татуласу: сотқа 
дейін, сотта» бағдарламасын іске асы-
ру аясында «Билер кеңесі» құрылғаны 
көпке мәлім. 

Мұндағы мақсат – тұрғындар ара-
сында орын алған даудамайлар мен 
ұсақтүйек құқықбұзушылықтарды 
шешу арқылы оларды татуластыру, ор-
тақ мәмілеге келтіре отырып, ел бірлігі 
мен ұлтаралық келісімге қол жеткізу, 
сондайақ қазақтың салтдәстүрлері 

мен әдетғұрыптарын сақтау арқылы 
оларды болашақ ұрпақтың бойына 
сіңіру жолында үгітнасихат жұмыста-
рын кеңінен жүргізу.

Қазіргі таңда ауданда аудандық ар-
дагерлер президиумының шешімімен 
құрамы 5 адамнан тұратын Билер  
кеңесі құрылған. Яғни, аудандық билер 
кеңесінің төбе биі Темірбек Көпбаев, 
аудандық билер болып Жамбыл Қалы-
баев, Бекмұрат Жамбылов, Шакизат 
Акимов және Айнаш Боташева бекітіл-
се, қалған 16 ауылдық округтің 18 елді 
мекенінде 54 би сайланып, өздеріне 
жүктелген міндеттерді атқаруда.

2021 жылдың басынан қазіргі 
уақытқа дейін 11 азаматтық іс, 11 

әкімшілік істер бойынша тараптар 
аудандық билер кеңесінің көмегімен 
татуласып, істер өндірістен қысқар-
тылды.  

Билер ел бүтіндігін, татулығы мен 
амандығын тілеп, сол үшін еңбек етіп, 
елдің қамын жеген. Қазақ тарихындағы 
қай биді алып қарасаңыз да ел мүддесі 
жолында ерен еңбек еткен. Мәселен, 
Әз Тәуке ханның «Жеті жарғысы» 
сөзіміздің жарқын дәлелі.  

Өткенге үңілмей бүгінді бүтінде-
месіміз анық. Тағы да тарихқа көз жү-
гіртсек, бұрынғы билер дауды «Қасым 
ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі 
жолы», Тәуке ханның «Жеті жарғысын» 
басшылыққа ала отырып, ердің құнын 

бірақ ауыз сөзбен шешіп отырған. Бү-
гінде қоғам көз ілеспес жылдамдықпен 
қарыштап дамыған шақта би болдым, 
«болдым, толдым» деп емес, Консти-
туциямыздың негізінде орын алған 
тараптар арасындағы даудамайларды 
әділеттік жолмен шешуге, орайы кел-
се екі жақтың дауласқан адамдарына 
шешендік сөздермен мысалдар келтіре 
отырып, көңіл жарасын киелі сөзбен 
емдеуге болатындығын ұғындыра біл-
геніміз абзал.  

Бабырхан АБУЕВ,
Мойынқұм аудандық сотының 

төрағасы
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ 

кiнәлiнiң әрекеттерi ақпараттық жүйенi 
пайдаланушыны алдау немесе оның 
сенiмiн терiс пайдалану жолымен жа-
салған алаяқтық деп танылады.

Алдын ала ұрланған немесе жалған 
кредит (есептік) картасын, ұсынушыға 
арналған бағалы кағаздарды (облига-
ция, вексель, акция және т.б.) пайдалану 
жолымен бөтен ақша қаражаттарын 
банкомат арқылы жымқыру алаяқтық 
құрамын кұрамайды. Мұндай жағдайда 
жасалған әрекетті бөтен мүлiктi жасы-

далану жолымен мүлiктi немесе оған 
құқықты немесе мүлiк иесіне, өзге 
адамға ақы төлеумен көрсетілетін қы-
зметтерді өтеусіз пайдаланып, заңсыз 
пайда табады және жәбiрленушіге неме-
се мүлiктiң өзге иесіне нақты материал-
дық залал келтiредi.

Мұндай әрекеттер мемлекеттік ор-
ганның немесе кәсiпорынның, жеке 
немесе заңды тұлғаның мүлкіне немесе 
оларға көрсетiлетiн ақылы қызметтерге 
ақы төлемей пайдалануды (заңнама-
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ҚАРЖЫ ПИРАМИДАСЫНАН 
ҚАЛАЙ САҚТАНАМЫЗ?

Құқықтық сауатты көтеру, заңнамалардағы өзгеріс
терді қалт жібермей қадағалап жүру азаматтарды 

келеңсіздікке тап болудан, сергелдеңге түсуден сақтайды. 
Сондықтан елімізде азаматтардың құқықтық білімін арттырып, 
мәдениетін көтеруге басымдық берілген. 

Ата Заңымызда атап өтілгендей 
мемлекеттің ең басты құндылығы 
адам және оның құқығы мен бостан-
дығы болғандықтан, елдегі ілкімді 
істердің барлығы адамзат игілігіне 
бағытталатыны белгілі. Өкінішке 
орай, заңның пәрменділігі, құзырлы 
органдар жұмысының жүйелілігі де 
құқықтық тепе-теңдікті сақтаудың 
кепілі бола алмайды. Өйткені, кейде 
сауатының кемдігінен, кейде жеңіл 
табысқа деген қызығушылықтың 
салдарынан қарапайым халық ала-
яқтар арбауына түсіп, қолындағы 
адал ақшасынан айырылып қалатын 
кездер аз емес. Әсіресе, қаржы пи-
рамидаларына алданып жатқандар 
қатары баршылық.

Қаржы пирамидаларының жұ-
мыс істеу тәсілі, қандай жымысқы 
мақсатты көздейтіні ,  соңы қай -
да апарып  соқтыратыны туралы 
бұқаралық ақпарат құралдарында 
аз айтылып, кем жазылып жатқан 
жоқ. Миллиондарды қалтасына ба-
сып, жауаптылықтан жалтарғысы 
келген жандардың қолға түскені, 
қандай жаза арқалайтыны туралы да 
мәліметтер жеткілікті. Ғаламторда 
қаржы пирамидасынан сақтанудың 
жолы мен әдісі  туралы да жан-
жақты айтылған. Бірақ, құрғақ уә-
деге, жеңіл табысқа үйір жандарға 
мұндай ескертулер мен сақтандыру 
шаралары әсер етпейді. Табысын 
жылдам көбейтуді ойлағандар қа-
уіп-қатерге көз жұма қарайды. Оның 
соңы қаншама әуре-сарсаңға алып 
келеді.

Бүгінде қаржы пирамидаларын 
құру, ұйымдастыру, адамдарды тар-
ту тіпті жеңіл болып кетті. Себебі, 
алаяқтарға енді аяғынан тозып, ел 
аралаудың қажеті жоқ. Ғаламтордың 
көмегіне жүгінген олар экранның 

Құқықбұзушылықтан зардап шеккен азаматтар шұғыл көмекке, қолдауға 
мұқтаж. Соған орай оларға дер кезінде моральдық, материалдық көмек көрсе-
тудің заңдық негізі жасалуы тиіс. Өйткені еліміздің Ата Заңында мемлекеттің 
басты қазынасы – адам және оның құқығы мен бостандығы екені тайға таңба 
басылғандай анық көрсетілген. Міне осыны ескере отырып Қазақстанда жәбір-
ленушілерге материалдық көмек көрсетуге бағытталған арнайы қор құрылған 
болатын. 

«Жәбірленушілерге өтемақы қоры туралы» заң 2018 жылдың 1 шілдесінен 
бастап қолданыста. Бұл қор негізінен қылмыстық құқықбұзушылық жасаған 
кінәлі азаматтардан мәжбүрлеп өндірілген қаржы арқылы қалыптасады. 
Заңға сәйкес, 2018 жылдың 1 шілдесінен бастап сот айыптау үкімін шығарған 
азаматтардан өтемақы қорына ақша өндіріледі. Мәжбүрлеп алынатын ақша 
көлемі қылмыстың ауырлығына қарай 5 пен 30 айлық есептік көрсеткіш ара-
лығын қамтиды. 

Мұндағы мақсат өтемақы қорын жасай отырып, жәбірленушілерге бір 
реттік жедел материалдық қолдау көрсету. Қалай болғанда да қылмыстан зар-
дап шеккен азаматтарға бұл қаржының көмегі аз емес. Құқықбұзушылықпен 
бетпе-бет келіп, шарасыз жағдайға түскен азаматтарды оңалтып, қоғамға 
бейімдеуде қордан бөлінген қаржы үлкен рөл атқарады. Тағы бір ескерерлігі, 
жәбірленушілердің өтемақы қорынан бір реттік көмек алғандар бұдан кейін 
келтірілген залал көлеміне сай қосымша өтемақы төлетуге толық құқылы.  
Мұндай тәжірибе әлемдік тәжірибеде, дамыған елдердің құқықтық кеңістігін-
де бұрыннан бар.

Ал енді, өтемақы қорынан бір реттік көмек алатын азаматтар категориясы 
да нақтыланған. Мұндайда басымдық ең алдымен жыныстық зорлық көрген 
кәмелетке толмаған балаларға беріліп отыр. Сонымен бірге, адам саудасының, 
азаптаудың құрбаны болғандар, қылмыстың салдарынан денсаулығына ауыр 
зиян келгендер немесе СПИД вирусын жұқтырғандар, жәбірленуші қайтыс 
болғанда оның заңды өкілдеріне берілетінін ескергеніміз дұрыс. Қылмыстан 
материалдық тұрғыдан зиян көрген азаматтарға, залалдың орнын толтыруы 
тиіс қылмыскер қолға түспеген, заң органдарынан қашып жүрген жағдайда  
да өтемақы төленеді. 

Әрине, 2018 жылы жұмысын бастаған өтемақы қорына бір сәтте мол 
қаржының жиналмайтыны ақиқат. Сондықтан қор қаржысы қалыптасуы 
үшін өтемақы беру уақыты екі жылға шегерілгені мәлім. Игілікті іс бүгінде 
нәтижесін бере бастады. 2020 жылдың 1 шілдесінен бері өтемақы қорының 
шарапатын көрген жәбірленушілер баршылық. Құзырлы орындар өзін жәбір-
ленуші деп таныған сәттен бастап үш жыл ішінде азаматтар өтемақы қорынан 
бір реттік көмек алуға өтініш бере алады. Осының өзі еліміздің азаматтардың 
өміріне, болашағына салғырт қарамайтынын аңғартса керек.

Г.ШАЛАБАЕВА,
Алматы қаласы қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған 

ауданаралық сотының бас маманы

Қазақстан үлгі ететін өркениетті 
елдерде алқабилер соты бұрыннан бар. 
Халық өкілдерінен құралған алқаби-
лердің сотқа төрелік етуі бұл елдерде 
демократияның, әділдікке теңдей қол-
жетімділіктің белгісі ретінде бағалана-
ды. Тарихқа шегініс жасайтын болсақ, 
алғаш алқабилер соты он екінші ғасырда 
Англияда пайда болған.  Сол уақыттан 
бері бұл институт әлемде әр елдің мен-
талитеті, даму ерекшелігіне сай қызмет 
етіп келеді. Яғни, алқабилер сотының 
енгізілгеніне бар болғаны он бес жыл 
толған Қазақстанның үлгі етер, бағдар 
тұтар нысаны осы елдер. Өзге елдерде 
жылдар емес, ғасырлар бойы үздіксіз 
жұмыс істеп, ел игілігіне қызмет еткен 
көне институттың біздің елімізде де 
соңғы жылдары жоғары сұранысқа ие 
бола бастағаны байқалады.

Мұндай құрылымның қажеттігі, сот 
ісіне халық өкілдерін араластырудың 
маңыздылығы еліміз тәуелсіздік алған 
кезден бастап айтылған болатын. Алқа-

билер институты 1998 жылы Консти-
туцияның 75-бабына енгізілген «қыл-
мыстық сот ісін жүргізу алқабилердің 
қатысуымен жүзеге асырылады» деген 
өзгеріс негізінде пайда болды. Осы 
заңдық негіздемеден кейін жаңа инсти-
туттың Қазақстанның менталитетіне, 
табиғатына сәйкестігі, жетістігі мен 
кемшілігі зерттеле бастады. Алайда, ол 
уақытта сот әділдігін қараудың бұл түрі 
бірден толыққанды қолға алынып, жү-
зеге асырыла қоймады. Алайда, заңгер-
лер мен сот құрылымы ортасында бұл 
тақырып жиі көтеріліп, үнемі назарда 
ұсталып келген болатын. Нәтижесінде 
озық мемлекеттер тәжірибесі сараптала 
отырып, «Алқабилер туралы» ҚР заңы 
пайда болды. 

Жан-жақты ізденіс, кең ауқымды 
зерделеуден соң елімізде алқабилер со-
тының англосаксондық үлгісі таңдалған 
еді.  Бұл үлгіде алқабилер қылмыстық 
оқиғаны және қылмыстық  фактіні 
анықтап береді де, шешімді судья қа-

былдайды. Ал бізде алқабилер судьяның 
қатысуымен қылмыстық оқиғаны, сот-
талушының кінәлі екенін ғана анықтап 
қоймайды, сонымен қатар, судьямен 
бірге жаза тайындауға қатысып, сот-
талушыға қандай жаза тағайындау керек 
екенін де шешеді. Яғни, Қазақстан-
да алқабилер мен сот төрағасының 
құқықтары бірдей. Оларда сот отырысы-
на қатысатын алқабилер құрамы он екі 
адам болса, бізде оның саны он адамнан 
тұрады.

Әрине, алқабилер сотында кезде-
сетін кемшіліктер де аз емес. Оның ең 
бастысы алқабилер ретінде таңдалған 
азаматтардың жауаптылығына қаты-
сты. Алқаби болу – азаматтық қоғам-
ның дамуына, сот жұмысының жан-
дануына, әділдіктің салтанат құруына  
үлес қосу. Өкінішке орай, үміткерлер 
арасынан іріктеліп, алқаби ретінде 
таңдалған азаматтар жеме-жемге кел-
генде сот отырысына қатысудан бас 
тартып жатады. Түрлі сылтаулар айтып 
сот отырысына кешігіп келу, келмей 
қою деректері де аз кездеспейді. Сон-
дықтан бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы халыққа алқабилер институты-
ның маңызын, оған жүктелген міндетті, 
жауаптылықты жан-жақты түсіндіру 
кезек күттірмейді. Алқаби болып сот 
отырысына қатысқан азаматтарды сөй-
летіп, көпшілікке ой-пікірін жеткізу де 
халықтың жаңа институтқа қатысты 
оң көзқарасын қалыптас тыруға айтар-
лықтай әсерін тигізер еді. Негізі, алқа-
билер сотына үміткерлер сот отырыста-
рына себепсіз келмей қалған жағдайда 
әкімшілік жауапкершілікке тартылады. 
Алайда, бұл шара жеткіліксіз. Алқа-
билер институтын жандандырғымыз 
келсе бұқаралық насихаттан бөлек, 
үміткерлер тізімін жасау тетіктерін әлі 
де жетілдіріп, ынталандыру жағына да 
көңіл бөлген жөн.

Сержан БАЙБОЛОВ,
Алматы қаласы 

Жетісу аудандық №2 соты
 төрағасының міндетін атқарушы

Судьялар қауымына да жүктелген 
міндет, артылған жауаптылық аз емес. 
Мемлекет атынан үкім айтып, шешім 
шығаратын қазыларға қойылатын талап та 
жылдан жылға күшейтілуде. Бұл заманауи 
қажеттілік. Өйткені, елдегі әділеттілікке, 
сот төрелігінің тазалығына, билікке деген 
сенім судьяның шығарған шешіміне қарай 
қалыптасады. Сонымен бірге халықтың 
ілтипатына ие болу үшін судьялардың 
адамгершілік, моральдық, кісілік бейнесі 
де өзгелер үлгі ететіндей мінсіз болуы 
шарт. Аталған талаптар судьялардың Әдеп 
кодексінде жан-жақты көрсетілген.

Қазақстан қазылары бағдар етер 
басты құжат Әдеп кодексі. Бұл құжатты 
әрбір судьяның жұмыс үстелінен көруге 
болады. Судьялардың әдептілік қағи-
дасы, қызметтегі және қызметтен тыс 
уақыттағы бет-бейнесіне қойылатын 
талаптар мен тыйымдар жинақталған бұл 
кодекстің негізі 2016 жылы 21 қарашада 
өткен Қазақстан Республикасы судьяла-
рының съезінде қабылданған еді. Консти-
туцияны, «Қазақстан Республикасының 
сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі 
туралы» заңын басшылыққа ала отырып 
дайындалған Әдеп кодексі судья үшін 
тәртіптік әдеп стандарттарын белгілейді. 

Президент Жарлығымен тағайын-
далуының өзі судья мәртебесінің қан-
шалықты зор екенін айғақтайды. Соған 
орай судья да берген антына адал болуға, 
әдепсіз көріністерге жол бермей, өз ла-
уазымының жоғары мәртебесіне лайық 
болып, әдеп нормаларын мүлтіксіз сақтап, 
заң үстемдігін және сот органдарының 
тәуелсіздігі қағидаттарын қорғауға және 
жүзеге асыруға тиіс. Қызметте ғана емес, 
сот залынан шыққаннан кейін де мораль-
дық бейнесіне қылаудай көлеңке түсірмеу-
ге тиіс бір мамандық болса,  ол – судья. 
Сондықтан қазылар төрелік алаңынан 
тыс жерде де өзін жаман әдеттерден биік 
ұстап,  процеске қатысушылармен тікелей 
қарым-қатынас жасаудан бас тартуға мүд-

делі. Өйткені, бұл әрекеттер тек жеке су-
дьяның ғана емес, бүкіл сот қрылымының 
беделіне нұқсан келтіреді. Сот саласында 
еңбек етуге тәуекел жасаған адам маман-
дық иелеріне қойылатын шектеулерді де 
ескергені дұрыс. Яғни, судья беделіне 
нұқсан келтіретін қоғамдық іс-шаралар 
мен өзге де көпшілік орындардан аулақ 
болу жағымсыз пікір, теріс көзқарастың 
қалыптасуына жол бермейді.

Әдеп кодексі судьяларға қатаң талап 
жүктейді. Мұндағы басты мақсат – аза-
маттардың сотқа сенімін, сот әділдігіне 
қолжетімділікті арттыру. Осы арқылы 
қоғамда судьялар туралы, жалпы, сот 
билігінің өкілдері туралы оң пікір қа-
лыптастыру өзекті болып отыр.

Кодекстің 2-бабында судья өзінің 
кәсіби қызметін атқарған кезде заңға 
бағынуға және кез келген сырттан ықпал 
етуге жол бермеуге, кімнен шыққан-
дығына қарамастан қорқытуға, қысым 
жасау мен құқықтық емес әсерлерге, сот 
процесіне тікелей немесе жанама арала-
суға қарсы тұруы қажет екені айтылған. 
Дегенмен, бүгінгідей ақпараттық заман-
да әлеуметтік желілердің көмегімен, 
бұқаралық ақпарат құралдарының ықпа-
лымен судьяға ықпал ету шараларының 
көбейгені аңғарылады. Өкініштісі, 
мұнда айтылған сын, келтірілген де-
ректердің ақ-қарасын ажырату мүмкін 
емес. Кейіннен бұл сынның негізсіз, 
жалған екенін айтып жауап берілгенмен, 
көпшілік арасында алғашқы жазбаның 
әсерінен теріс пікір орнығады. Осыған 
орай, алдағы уақытта тексерілмеген 
ақпараттарды жариялап, сот әлі нүк-
тесін қоймаған істерге қатысты болжам, 
асығыс пікір айтушылардың жауап-
тылығын көтеретін тетік керек.

М.МАМУТОВА,
Талдықорған әкімшілік құқық 

бұзушылықтар жөніндегі 
 мамандандырылған

 ауданаралық сотының судьясы

ПАЙЫМ

«БИЛІК АЙТУ – ОҢАЙ, 
БІЛІП АЙТУ – ҚИЫН» 

ар жағында отырып алып уәде бе-
руге, тәтті сөзбен еліктіруге әбден 
төселген. Түрлі бейнероликтердің 
көмегімен жұртты өздеріне тартып, 
құжат жасаудың қыр-сырын мең-
герген қылмыскерлер сауатсыз аза-
маттардың ойлануына мүмкіндік те 
қалдырмайды. Салдарынан бүгінде 
қаржы пирамидасының алдауына 
түсіп, ақшасын қайтара алмай жүрген 
жандар баршылық.

Мұндай жағдайлар орын алмас 
үшін ,  азаматтардың қаржылық, 
құқықтық сауатын көтеріп, сенімсіз 
ұйымдарға ақша салу тәуекелдерінің 
алдын алған дұрыс.  Халыққа өз 
табысын басқарудың, ақшасын кө-
бейтудің заңды тетіктерін үйреткен 
орынды. Азаматтар ақша салғаны 
үшін еселеп үстемеақы төлейміз де-
ген жарнамаларға сақ қарағаны жөн. 
Өйткені, «тегін ірімшік тек қақпанда 
болатынын» түсінетін уақыт жетті. 

Көзі ашық, айналада болып жатқан 
жағдайларға сергек қарайтын аза-
маттар оңай олжаға үйір болмаса 
керек.

Қаржы пирамидасының заңсыз 
ісін айыра білу соншалықты қиын 
емес. Олардың құзырында депо-
зиттерді қабылдауға рұқсат беретін 
Ұлттық банктің лицензиясы, жарғы-
сы және мемлекеттік тіркеуден өткен 
реттік нөмірі болмайды, ұйымның 
қаржылық капиталы туралы мәлімет 
те жоқ; тағы бір белгісі олар жарна-
мадан ақша аямайды. Осы ретте ел 
білетін танымал адамдарға сенімсіз, 
күмәнді қызметке жарнама жаса-
уға болмайтынын ескерткен жөн. 
«Жарнама туралы» қолданыстағы 
заңының 13-бабында «қаржылық 
(инвестициялық) пирамиданың қы-
зметін жарнамалауға тыйым салы-
нады» деп жазылған. Қанша жерден 
ақшаға қызығып тұрса да, танымал 
жандар халық алдындағы жауап-
тылығын ұмытпаса дейміз. Өйткені, 
жарнама жасалған жаңа ұйымды 
халық білмейді, олар өздері жақсы 
көретін, сыйлайтын тұлғалардың 
сөзіне сеніп ақшасынан ажырап 
жатады.

Құйтырқы алаяқтық іспен шұғыл-
данатын компанияларға, қаржылық 
пирамиданы құратындарға заңмен 
тыйым салынған. Бізде де Қылмыс-
тық кодекске 2014 жылы түзету 
енгізілді. Соған сәйкес заңға қайшы 
келгендер 7-ден 12 жылға дейін 
бас бостандығынан айырылады. 
Өкініштісі, мұнда да қаржы пирами-
дасының төменгі жағындағы, барып 
кел, шауып кел қыз метін атқарған-
дар жауапқа тартылып, алаяқтық 
схемасының басында тұрғандар 
жазадан құтылып жатады. Себебі, 
көп жағдайда қаржы пирамидалары-
ның басым көпшілігінің бас кеңсесі 
АҚШ, Еуропа елдерінде орналасқан. 
Оларды біздің елдің заңымен жазалау 
мүмкін емес. Мұндайда бар қолдан 
келері – күдікті ұйымның жұмысын 
тоқтату. Ал ең дұрысы, халықтың 
сауатын көтеріп, алаяқтар арбауына 
түсуге жол бермеу.

КӨКЖИЕК

ТӨРАҒА МЕН АЛҚАБИ 
ТЕҢ ҚҰҚЫЛЫ

Алқабилер туралы заңның қабылданғанына биыл 15 жыл 
болады. Заң 2006 жылдың қаңтар айында қабылданға

нымен, алқабилер қатысқан алғашқы іс тек бір жылдан кейін 
өткен болатын. Бұл құжат Қазақстандағы сот жұмысына ғана 
емес, сонымен бірге құқық қорғау, қадағалау органдарының 
жұмысына да үлкен бетбұрыс алып келді. Алқа билер сотының 
пайда болуы еліміздің құқықтық мемлекет ретінде қадамын 
нықтап, әлемдік талапқа ұмтылуының бір көрінісі. 

БІЛГЕН ЖӨН

ЖӘБІРЛЕНУШІЛЕРГЕ 
АРНАЛҒАН ӨТЕМАҚЫ ҚОРЫ

Қазақ халқы ежелденақ тура төрелік айтып, тең өлшем 
жасаған билерін қадір тұтып, қызметін жоғары бағалаған. 

Билер қабылдаған шешімдердің мүлтіксіз орындалуының сыры 
да осында. «Билік айту – оңай, біліп айту – қиын», «Би бол, би бол
масаң да би түсетін үй бол» деген тағылымды сөздер дауды өр
шітпей шешіп, ақылымен ауыл арасындағы тыныштықты сақтаған 
бибабаларға деген шексіз құрметтің белгісі болса керек. Бүгінгі 
судьялар – сол кешегі билердің ізбасары. 

Ардақ Ешеев,
Алматы қаласы 

Алмалы аудандық 
сотының төрағасы
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«Sokrat-PV» Юридическое агенство» ЖШС, Павлодар қала-
сы, Крупская көшесі, 61, кеңсе 23. 

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

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

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

www.gazetyіsaіty.kz, e-maіl: vsegazety@maіl.ru
Алматы қ., Абылай хан даң., 60, Мақатаев көш.қиылысы, 208 

кеңсе. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЖК «Бакирова Г.», Шымкент қ., Желтоқсан көшесі, 18. Әділет 
Департаметінің жанында. Тел.: 8 705 714 58 77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН ОРЫНДАР:

МҰРАГЕРЛІКТАРАТУ

ӘРТҮРЛІ

Құлаққағыс!

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

немесе zanreklama@mail.ru 
электронды поштасына жолдаңыз.

ТЕЛЕФОН: 292 43 43, 8 708 929 9874

7. Бурабай ауданы бойынша білім бөлімі «Ақмола облысы білім 
басқармасының Бурабай ауданы бойынша білім бөлімі Шиелі ауылының 
бастауыш мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің таратылға-
ны туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған сәттен 
бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, 021718, 
Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Шиелі ауылы, Школьная көшесі, 7 үй.

9. «Arzan Market» ЖШС-нің филиалы, БСН 190141035355, өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қа-
былданады: ҚР, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Сәкен 
Сейфуллин көшесі, 4Б, индекс 120700. Тел.: 87771114908, 87771114932, 
87021887736. 

10. «Тоgzhan Trans» ЖШС, БИН 190140015206, мекенжайы бойынша 
тіркелген ұйым өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады : Атырау қаласы, Жанаталап селосы, А. Исмагу-
лов көшесі, 26 үй. Тел. 87013009988

 
11. «Solar EP» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 140640008331 

(Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 5, 1А-403 ғимарат), өзінің тара-
тылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 5, н.п. №192. Тел.: 
87011115964.

12. «Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Алтынсарин 
аудандық білім бөлімінің Көбек бастауыш мектебі» коммуналдық мем-
лекеттік мекемесі, БСН 010740017457 (Қазақстан, Қостанай облысы, 
Алтынсарин ауданы, Большая Чураковка ауылдық округі, Көбек ауылы, 
Центральная көшесі, 1-үй, индекс 110108), өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қостанай 
облысы, Алтынсарин ауданы, Обаған селолық округі, Обаған ауылы, 
Пришкольная көшесі, 1А ғимарат. Тел.: 87144534253. 

5. 2021 жылғы 9 шілдеде қайтыс болған Джаналиев Кенжехан Жа-
данұлының артынан мұра ашылды. Мұрагерлерінің Түркістан облысы, 
Мақтаарал ауданы, Мырзакент кенті, Қожанов көшесі, 4 үй, 7 пәтер 
мекенжайы бойынша нотариус Мауленов Тұрғанбек Мырзабайұлына 
келулері қажет. 

6. МЖС жобасына бастамашылық ету туралы хабарлама
«Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ денсау-

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

1. «Қарағанды қаласында Студенттер емханасының ашылуы» жоба-
сы. Жобаны іске асыру кезеңі: 2021-2026 жж. МЖС жобасының алдын 
ала белгіленген мерзімі 5 жылды құрайды. Қызмет түрі: медициналық 
қызмет. Өңірдегі тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге нақты қажет-
тілігі: Жұмыс жасап тұрған, санитарлық талаптарға сай келетін ғимаратта 
жеке серіктестіктің есебінен жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жарақтанды-
рылған, келушілер саны ауысымына 100 адамнан кем емес емхана ашу. 
Бюджеттен төленетін болжалды төлемдер және (немесе) мемлекеттік қол-
дау шаралары: ҚР Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 
2011 жылдың 5 қаңтарындағы №7 «Амбулаториялық-емханалық көмек 
көрсететін денсаулық сақтау ұйымының қызметі туралы ережені бекіту 
туралы» бұйрығына сәйкес, жалға алу мерзімі аяқталғанға дейін алғашқы 
медициналық-санитарлық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы-
ның аумақтық қызмет көрсету аймағын бір әкімшілік-аумақтық бірлік 
шегінде анықтау. Алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсететін 
ұйымның аумақтық қызмет көрсету аймағында халыққа медициналық 
көмек көрсету.

Жобаның техникалық күрделі және (немесе) бірегей болуы: жатпайды. 
Жеке меншік серіктестер МЖС-ке мынадай нысандармен қатысады: 2015 
жылғы 31 қазандағы ҚР «Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік туралы» 
заңының 31-бабына сәйкес тікелей келіссөздер жүргізу. Жобаны инвестор-
дың қаржысы есебінен жүзеге асыру жоспарлануда. МЖС жоспарланған 
жобасын іске асыруға мүдделі әлеуетті жеке серіктестер баламалы ұсы-
ныстарын бере алады. МЖС жоспарланған жобасын іске асыруға мүдделі 
әлеуетті жеке серіктестер баламалы ұсыныстарын хабарламада көрсетілген 
талаптарға сәйкес бере алады, сондай-ақ жеке серіктесті анықтайтын тіке-
лей келіссөздерге қатысу үшін ҚР ұлттық экономика министрінің м.а 2015 
жылдың 25 қарашасындағы №725 «Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік 
жобаларын жоспарлау мен жүзеге асырудың кейбір мәселелері туралы» 
бұйрығының 130-пунктінде көрсетілген ұсынымды бере алады.

Әлеуетті жеке серіктес төмендегі жалпы біліктілік талаптарына сай 
болуы тиіс: 1) құқықтық қабілеті (заңды тұлғалар үшін) және азаматтық 
әрекет қабілеттілігі (жеке кәсіпкерлер үшін) болуы тиіс; 2) төлем қабілет-
тілігі бар, салық берешегі жоқ; 3) мемлекеттік-жеке меншік серіктестік 
келісімшарты бойынша міндеттемелерді орындауға қажетті қаржылық 
және (немесе) материалдық, және (немесе) еңбек ресурстары болуы тиіс; 
4) банкроттық немесе тарату рәсімдері қолданылмауы, баланстық құны 
тиісті негізгі қаржы құнының он пайызынан аспайтын мүлкіне тыйым 
салынбаған, ҚР заңнамасына сәйкес қаржылық-шаруашылық қызметі 
тоқтатылмаған болуы тиіс; 5) жосықсыз әлеуетті жеке серіктес ретінде 
тану жөніндегі заңды күшіне енген сот шешімі негізінде соңғы үш жылда 
жасалған мемлекеттік-жеке меншік серіктестік келісімшарттары бойын-
ша міндеттерін орындамағаны және (немесе) толық орындамағаны үшін 
жауапқа тартылмаған болуы тиіс. «Қарағанды облысының денсаулық 
сақтау басқармасы» ММ баламалы ұсыныстарды осы хабарлама жария-
ланған күннен бастап 30 күнтізбелік мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылдайды: «Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы» 
ММ, Әлиханов көшесі, 2. Тел.: +7(7212)559784.  

Маңғыстау облысының судьялар қауымдастығы мен Маңғыс-
тау облысы бойынша Соттар әкімшісі Ақтау қаласының 
әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған 
сотының судьясы

ҚОНЫСОВ Алтай Сембайұлының
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты туған-туыстарының 

қайғысына ортақтасып, көңіл айтады

2. «Social Development Center» ҚҚ Алматы қ. Дін істері жөніндегі 
басқармасының тапрсырысы бойынша журналистер мен БАҚ арасында 
дін саласындағы өзекті мәселелер туралы үздік материалдарға байқау 
жариялайды. Байқау 8 номинация бойынша өткізіледі. Байқауға жер-
гілікті және республикалық БАҚ журналистері, эксперттер мен тәуелсіз 
публицистер қатыса алады. Байқауға   2021 жылдың  1 қантар мен 1 қазан 
аралығында қазақ және орыс тілде жарияланған материалдар қабылда-
нады. Өтініштер жобаның http://www.baiqau2021.kz веб-сайты арқылы 
беріледі. Байқау туралы ережелер мен барлық қосымша ақпаратты 
көрсетілген веб-сайттан табуға болады. Байқаудың жүлде қоры 1,5 мил-
лион теңгені құрайды. Байланыс нөмірі: 8 (727)3410414, +77022319393, 
+77017559797.

4. «Еуразиялық өндірістік компаниясы» акционерлік қоғамы, БСН 
100240000770, ерікті түрде «Еуразиялық өндірістік компаниясы» жауап-
кершілігі шектеулі серіктестігі болып қайта құрылуы туралы хабарлай-
ды. Хабарландыру жарияланған күнінен бастап екі айдың ішінде талап-
тарды осы мекенжайда қабылдайды: 050004, Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 59 үй.

ЖАҢА АУДИТОРЛАР 
8. 2021 жылдың маусым айының 30 жұлдызындағы № 2-ПН. Хаттама 

бойынша келесі тұлғаларға «Аудитор» біліктілігі берілді:  С.Е. Байму-
ратова № МФ-0001676; Т.С. Билялова № МФ-0001677; А.Н. Гайсина № 
МФ-0001678; А.Д. Жемтыкбаева № МФ-0001679; Б.Е. Кудайбергенов 
№ МФ-0001680; Ж.А. Мукашева № МФ-0001681; Л.А. Танкаева № 
МФ-0001682; А.Р. Темиркалина № МФ-0001683; Б.Т. Арыкбаева № 
МФ-0001684; А.С. Байшуакова № МФ-0001685; Б.Т. Жумадылов № МФ-
0001686; С.С. Загорская № МФ-0001687; А.Ж. Исатаева № МФ-0001688; 
А.З. Рахматулла № МФ-0001689;  М.Н. Столярова № МФ-0001690; Е.А. 
Тесленко № МФ-0001691; Д.Ж. Юсупова № МФ-0001692.

13. «Павлодар қалалық сотымен Татьяна Валерьевна Гаврилинның 
1982 жылы 9 наурыз айында  туған Сергей Владимирович Козакевичтің 
өлі деп жариялау туралы арызы бойынша азаматтық іс қозғалуда. Егер 
Сергей Владимирович Козакевичтің тұрғылықты жері туралы белгілі 
болған жағдайда, жария етілген күннен бастап 3 ай  ішінде Павлодар 
қалалық сотына, Павлодар қаласы, Генерал Дюсенова көшесі, 80 үй 
мекенжайы бойынша хабарлауыңызды сұраймыз. 

 

Қазақстандық ардагерлер қоғамдық ұйым құру туралы 
бастама көтерді.

Бастамаға Ауғанстан, Тәжікстан, Таулы Қарабах және 
басқа да елдерде жауынгерлік іс-қимылдарға қатысқан 
өңірлердегі белсенділер мен бітімгершілік миссияларына 
қатысқандар қолдау көрсетіп отыр.

Бұл мәселе Нұр-Сұлтан қаласында ауған соғысының арда-
гері, доғарыстағы полковник Ербол Қалқаманұлы Смағұлов-
тың төрағалығымен өткен «Парыз» қоғамдық бірлестігінің 
құрылтай отырысында көтерілді. Жаңа ұйымға жауынгерлік 
іс-әрекет ардагерлері, доғарыстағы әскерилер, атап айтсақ, 
генерал-майор У.Еламанов, полковниктер К.Ілиясов, К.Қан-
гелдиев, А.Қожабергенов, А.Хасангалиев, В.Ильгнер, т.б 
құрылтайшы болуға ниетті. 

Онлайн-режимде өткен жиынға Алматы қаласынан, Ақ-

– Аурудың өсуіне байланысты қалалық ауруханаларды инфекциялық ретін-
де қайта бейімдеуге және әзірге күндізгі стационардың жұмысын, жоспарлы 
емдеу ге жатқызуды тоқтатуға тура келеді. Осылайша, басқа медициналық 
клиникаларда түрлі профильдер бойынша науқастарды ауруханаға жатқызу 
жүктемесі сезінеді. Қабылданған шаралардың барлығы коронавирустық инфек-
циямен ауыратындардың саны күн сайын артып келе жатқанын көрсетеді. Біз 
төсек санын көбейтуге және адами ресурстарды ұлғайтуға мәжбүрміз, – дейді 
басқарма бастығы Тимур Мұратов. Оның айтуынша, азаматтар өз-өздерін үй 
жағдайында емделуіне байланысты жұқпалы аурулар ауруханаларына ковидтің 
ауыр түрімен түсіп жатыр. Медициналық көмекке бірден жүгінбеу, дәрігердің 
қарауынсыз тікелей антикоагулянттармен емделгені үшін науқастарды реани-
мация бөлімшесіне ауыстыруға тура келеді.

Қазіргі уақытта жедел жәрдем бригадалары – 103 қызметі және АМСК 
ұйымдарындағы мобильді бригадалардың жұмысында да үлкен жүктеме бай-
қалып тұр. Тек өткен тәулікте жедел жәрдем станциясына түскен қоңыраулар 
саны – 4 мыңнан асып, шақыртулар саны – 2 300; КВИ бойынша қоңыраулар 
саны – тәулігіне 300-ден асып отыр. Сонымен қатар азаматтарда коронавирусты 
анықтау үшін зертханалық зерттеулер көбейді. Барлығы 1,8 миллионға жуық 
ПТР әдісімен зертханалық зерттеулер жүргізілді, тәулігіне 1 369 жаңа жағдайлар 
тіркелді. Мобильді бригадалар күніне 2 мыңнан астам шақыртуларға барады. 
АМСК ұйымдарында 10 600-ден астам науқас коронавирустық инфекциясымен 
ем алып жатыр.

Бүгінде 320 мыңнан астам адам вакцинаның 1 компонентін алды. 206 
мыңнан астам азамат толықтай иммунизацияланды. Халықты вакцинациямен 
қамту үшін медициналық ұйымдардағы егу пункттерінің саны 3 есе көбейтіл-
ді. Олардың жұмыс кестесі жексенбі мен мереке күндерін қоса алғанда таңғы 
10:00-ден 22:00-ге дейін ұзартылды. Сондай-ақ, халықты вакцинациялау-
ен толықтай қамту үшін 8 сауда-ойын-сауық орталықтарында (Хан-Шатыр, 
MegaSilkWay, Керуен, Абу-Даби Плаза, Азия Парк, СарыАрқа, Евразия, Мечта 
дүкені) вакцинация пункттері жұмыс істеуде.  Осы уақытқа дейін сауда және 
ойын-сауық орталығында барлығы 50 мыңнан астам адам вакцинацияланды.

Е.КЕБЕКБАЙ 
«Заң газеті»

 Бірақ қазақ тілі Кеңес заманынан 
қалыптасып қалған орыс тілінің көлең-
кесінде дамып келе жатқаны ащы шын-
дық. Мәртебесі мемлекеттік болға-
нымен қоғамның барлық салаларда 
кеңінен етек алып қолданылмай келе 
жатқандығы баршамызға ақиқат.

Осылай алдағы уақыттарда біздің 
ана тіліміз жойылып кетуі де ғажап 
емес.

«Сөзі жоғалған жұрттың, өзі де 
жоғалады» – деген халқымыздың ұлы 
ағартушысы Ахмет Байтұрсынұлы.

Менің ойымша біз бір-бірімізбен 
тек ана тілімізде сөйлессек, ана тіліміз 
ешқашанда жоғалмайды, жойылмайды. 

мола, Алматы, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан облыс-
тарындағы және еліміздің басқа да өңірлердегі ардагерлер 
қатысып, үн қосты. 

– Жаңа ұйым басқа елдердегі жауынгерлік іс-қимыл-
дарға қатысқан қазақстандық барлық ардагерлердің басын 
біріктіруді мақсат тұтады. Өз жұмысында ардагерлер мен 
мүгедектерге, олардың отбасыларына әлеуметтік қолдау көр-
сетуге басымдық бермек. Тағы бір басты мақсаты – жастарды 
патриоттық сезімде тәрбиелеу, – дейді «Парыз» қоғамдық 
бірлестігінің жаңадан сайланған төрағасы Ербол Смағұлов.

Құрылтай жиналысына қатысушылар аталған ұйымның 
құжаттарын тіркеу үшін Әділет министрлігіне жолдады.

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

Ойланып қарайықшы, бізге кім кедергі, 
өзіміздің жерімізде, өзіміздің елімізде 
бола тұра тек қана ана тілімізде сөйлеу-
ге, ешкім кедергі емес, өзіміздің тілге 
деген құрметіміздің болмауы, тіліміздің 
қадірін білмеуіміз және тілге немқұрай-
лы қарауымыз деп санаймын.

Біз өзіміздің ана тіліміз бола тұра, 
қазіргі таңда басқа ұлттың тілін қолда-
нудамыз. Тілі бар кезде басқа ұлттың 
тілін қолданған халық өзінің тілін 
ұмытады және оны ұмытқаннан кейін 
ешқашан қалпына келтіре алмайды. Се-
бебі өзінің ана тілі бола тұра ана тілінде 
сөлемесе ол жоғалғаннан кейін оны 
қайта қалпына келтіруге ешкім әрекет 

жасамайды және сонымен қатар тілі 
жоғалған ұлт, тілін қалпына келтіруге 
әрекет жасаған кезде оған басқалары 
жол бермейді.    

«Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құр-
метте» – деп Қадыр Мырзалиев ағамыз 
айтқандай, біз басқа тілді білсек те, өз 
тілімізді әрдайым жадымызда сақтап 
қалуымыз қажет.

Тек ана тілімізде сөйлесек – біздің 
ұлтымыздың, тіліміздің және өзіміздің 
жоғалып кетуімізден сақтаймыз. 

Бабаларымыз «Қай тілде сөйлесең, 
сол тілде ойлайсың. Қай тілде ойласаң, 
сол тілдің жанашырысың», «Өсер ел, 
алдымен, тілін қадірлейді» деп айтып 
кеткен.

Е. ОТАНМҰРАТОВ,
Қорғалжын аудандық
сотының бас маманы

ВАКЦИНА

КОРОНАВИРУСТЫҚ 
ИНФЕКЦИЯ ӨРШІДІ

Нұр-Сұлтан қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқарма-
сының мәліметіне қарағанда елорда стационарларындағы  төсек 
саны – 3 562.  Қазіргі уақытта КВИмен күресуге  16 инфекциялық 
стационар тартылған. 22 шілдедегі мәлімет бойынша жүктеме 72%-
ды құрап отыр. Атап айтқанда инфекциялық стационарларда –2 556 
науқас жатыр, оның ішінде КВИ-ге шалдыққандар – 2 270,  пневма-
ниямен ауырғандар – 286. 

ОРТАҚ МҮДДЕ

АРДАГЕРЛЕР ҚОҒАМДЫҚ ҰЙЫМ ҚҰРМАҚШЫ

БАЗЫНА

ҚАЙ ТІЛДЕ СӨЙЛЕСЕҢ, СОЛ ТІЛДЕ ОЙЛАЙСЫҢ

Егемендік алған соң 1995 жылғы Ата Заңымыздың 7-бабының 
1-тармағына сәйкес «Қазақ тілі – мемлекеттік тіл» болып 

айқындалды.
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ШЫТЫРМАН
БАЙҚАУҒА!

ДАЙЫН АСҚА – ТІК ҚАСЫҚ

Нала жібермеді
Ертелі-кеш бір тыным таппай баққан 

ақ адал малының орнын сипап қалған 
Қылыш күйігін немен басарын, ашуын 
кімнен аларын білмей аһ ұрды. Осы 
түні оны қара басты. Әшейінде екі-
үш рет тұрып қора жаққа көз салатын 
әдетінен жаңылды. Сеспей қатып ұй-
ықтапты. Көзінің қарашығындай көріп, 
қызғыштай қорыған қайран малдары. 
Әр қойын 40, ешкісін 30 мың теңгеден 
бағалап отыр еді. Бес қойы мен бір еш-
кісі көзден бұл-бұл ұшты. Жолың бол-
мағырлардың бір түнде таңдап жүріп, ең 
семіздерін олжалап кеткендерін қарашы. 

Бұл былтырғы жылдың 31 қазаны 
болатын. Бетпақ дала ортасында орна-
ласқан ауыл халқының бар байлығы мал. 
Егіс егу бұл ауылға мүлде жат тірлік. 
Айнала сусыған құм, суды ауыл шетін-
дегі артезианнан тасып ішеді. Жұмыс 
көзі мектеп пен шағын аурухана. Жолы 
болып, көзін тапқандар маңайдағы уран 
шығаратын өндіріс орындарына кіріп 
алған. Қалғандарының күнкөрісі малмен 
байланысты. Соңғы жылдары шалғайда 
жатқан шағын ауылдың шырқы бұзыл-
ды. Қанша аңдып, сақтық жасаса да 
араға апта салып ақ адал малынан айы-
рылып қалушылар саны артты. 

Дәл сол жылдың 5 қарашасы күні 
ауыл шетінде орналасқан шаруа қо-
жалығының иесі Жәнібек қарт та 
Қылыштың кебін киді. Оның да төрт 
қой, бір ешкісі қолды болды. Көкке 
ұшып кеткендей, із-түзсіз. Ауылда 
күмәнданатын, бар бәле осыдан келді-ау 
дейтіндей адам да жоқ. Барлығы көз ал-
дында өскен, көріп-біліп жүрген жандар. 
Сырттан келіп-кетіп жатқан, бейсауыт 
жүрістілер тағы байқалмайды.

Ұрылардың дандайсығаны сонша-
лық, ауыл малына, тіпті, бес күн сайын 
ауыз салатынды шығарды. 10 қараша 
түні Айнабековтер отбасының екі бұза-
уы мен үш қойын үптеп кетті.    

Темір тордың дәмін төрт жыл татқан 
Дәурен шыға сала Шымқалаға да, туған 
жеріне де соқпай сыныптасы тұратын 
ауылға тартты. Жомарттың жолы бо-
лыпты. Алтын асықтай ұл-қызы, әдемі 
жары, даңғарадай үйі, тұрақты жұмысы 
бар екен. Дәуренді құшақ жайып қарсы 
алды. Қанша дегенмен бала күнгі қимас 
досы ғой, көрмегеніне көп жылдың жүзі 
болған. Бір қойдың басын мүжитіндей 
жөні бар. Баласын өрістен қой әкелу-
ге жұмсады. Ұлы мен келіншегі бар 
жұмысты әп-сәтте бітіріп, бұларды 
дастарқанға шақырды.   

Екі дос өткен-кеткенді еске алып, ар-
мансыз сырласты, риясыз күлді. Жомарт 
жұмысынан қалып, досын үш күн қонақ 
етті. Дәурен сыртқа шығып жан-жағы-
на мұқият қарады. Көршісінің қорасы 
Жомарттың бақшасымен іргелес, анық 
көрінеді екен. Атшаптырым қорадағы 
қоңды малдар назарына бірден ілікті. 
Бабына келіп бағылғанын ауыл баласы-
ның қырағы көзі қалт жібермей, бірден 
байқады. 

Оңай олжа
Жастайынан жұмысқа қыры жоқ 

жігіттің бар ой-арманы жеңіл өмір бол-
ды. Жұмыс істеу, ай сайынғы жалақыға 
телміру Дәуреннің жаратылысына жат 
қасиет. Содан болар ол жемтігін күннің 
әрбір минуты мен сағатынан іздейді.  
Қора жаққа қарап тұрып, көкірегіне 
үміт оты жағылғандай болды. Несі бар, 
бұл жерде мұны ешкім танымайды. Таяқ 
лақтырса туысына немесе танысына 
тиетін өз ауылы емес. Мұның қайда 
жүргенін шешесі де білмейді. Әдемі 
қиял мен мың-сан арманға берілген ол 
досымен қош айтысты. Оның бұл ауылға 
келіп-кеткенін байқағандар бола да қой-
ған жоқ.

Бетпақтың көз алдайтын сар даласы. 
Бар назарын сыртқа аударғанымен көз 
алдынан күйлі қойлар кетер емес. Сәті 
түссе бір байып қалмақ. Тек сыбайлас 
табу керек. Ауылдағы ескі таныстармен 
байланыспауды жөн санады. Не болса 
да қаладағы қалтақағарларды қолайлы 
көрді. Өзі де кезінде қалта қағып жүріп 
түрмеге түсті. Төрт жыл хабар-ошарсыз 
қалса да Еділді оңай тапты. Екі туып 
бір қалғанындай шұрқырасып көрісті. 
Көзтанысының келу құрметіне Еділ екі-
үш досын шақырып, шағын дастарқан 
ұйымдастырды. Мұрат пен Жолан жүзік-
тің көзінен өткендей ылдым-жылдым жі-
гіттер екен Дәукелеп мұның асты-үстіне 
түсті. Олар үшін теміртордың тірлігін 
көріп келгендер «авторитет». Мұны Дәу-
рен бірден байқады.  

Қолпаштауларға марқайып, қызара 
бөрткен Дәурен қасындағыларға ал-
дағы жоспарын жайып салды. Бұлай 
жүре беруге болмайды, қолыңнан келсе 
қонышынан басып, қалта көтерсе қа-
лағаныңды алу керек деп көсемсіді. Бө-

телкелестері де бас шұлғып, малға бай 
ауыл жайлы естігенде жерден жеті қоян 
тапқандай алақайлап, қолдарын ысқыла-
ды. Ең тиімдісі малды бірден боршалап 
етке өткізу, сонда іздері ізім-қайым 
жоғалуы мүмкін. Тірідей сату қауіпті, 

Азаматтардың мемлекеттік органдарға жүгіну 
жұмысын жеңілдетіп, өтінімдерді бақылау ісін 
жетілдіретін «Е-Өтініш» ақпараттық жүйесін дай-
ындау жұмысы аяқталып, ақпараттық жүйеге  биыл 
шілде айында қосылды.

2019 жылғы 2 қыркүйекте Мемлекет басшы-
сы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына 
«Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты  
Жолдауын жолдады. Онда азаматтардың барлық 
сындарлы сауалдарына жедел және тиімді жауап 
беретін «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасын іске асыру міндетін қойған еді.

Осыған орай, «Халық үніне құлақ асатын мем-
лекет» тұжырымдамасын іске асыру және өтініш 
берушілермен жұмыс сапасын арттыру мақсатын-
да азаматтардың мемлекеттік органдарға жүгіну 

рәсімдерін барынша жеңілдетуге және олар-
дың қаралуын бақылауды жетілдіруге арналған 
«Е-Өтініш» ақпараттық жүйесі әзірленді.

«Е-Өтініш» ақпараттық жүйесі өтініш бе-
рушімен кері байланыс ұстап, мемлекеттік ор-
гандардың жұмысына баға беруге жол ашады. 
Мемлекеттік органдардың жауабына міндетті 
түрде жүйелі талдау жүргізіліп, бұл жұмысты жа-
уапсыз қалдыру ісінің алдын алып, нақты салада 
өтініштерді қараудың бірыңғай тәжірибесін жолға 
қойып, биыл оны барлық мемлекеттік органның 
жұмысына енгізді.

Халықтың арыз-өтініші «Е-Өтініш» базасына 
еніп, оның орындалу барысы жайлы мәлімет-
тер сонда жинақталады. Енді мемлекеттік орган 
өтінішті қараған кезде басқа органдар тарапынан 
қандай шешімдер қабылданғанын көре алады. 

Басты ұстаным – азаматтардың өтінішіне сапалы 
жауап беру.

Азаматтар «Е-Өтініш» біртұтас ақпараттық 
жүйесі арқылы өз өтінішінің мемлекеттік орган-
дарда қаралуы барысын қадағалай алады. Және 
дәлелдер келтіріп, оларды зерделеуге қатысып, 
түсініктеме беру, қажетті құжаттарды ұсыну құқы-
ғына ие болады.

– Егер мемлекеттік органнан алған жауабына 
қанағаттанбаса, одан жоғары сатыда тұрған ор-
ганға шағым келтіруге, одан кейін шешім қабыл-
даған мемлекеттік органды талап-арызбен сотқа 
беруге құқығы бар. 

Бүгінгі таңда тиімді жүзеге асырылып жатқан 
«Е-өтініш» ақпараттық жүйесі өтініштерге қа-
тысты процестерді цифрландыруды қамтамасыз 
етіп, мемлекеттік органдардың құзыретіне қарай 

өтініштерді автоматты түрде бөлуге, мемлекеттік 
органдар арасында сауалдар санын оңтайландыру 
есебінен өтініштерді қарау мерзімін қысқартуға, 
өтініштерді қарауда барлық саты мен мерзім бо-
йынша өтініш берушіні ақпараттандыруға және 
мемлекеттік органдарға түскен өтініштердің бәрі-
нің бірыңғай базасын құруға мүмкіндік береді.

Демек, «Е-Өтініш» ақпараттық жүйесі азамат-
тардың мемлекеттік органдарға жүгіну жұмысын 
жеңілдетті. Яғни, азаматтар сот органдарына 
шағымын жеткізу үшін есіктен есікке жүгіріп құ-
жат жинамайды. Арыздарын «Е-өтініш» ақпаратық 
жүйесіне жүктейді.

Гүлмира НИЯЗБАЕВА,
Түпқараған аудандық сотының 

кеңсе меңгерушісі 
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

ЭЛЕКТРОНДЫ ҮКІМЕТ

Е-ӨТІНІШ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІ ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

көзге түсеміз деген Дәурен өзі көрген 
қой-ешкілердің нағыз бабында тұрғанын 
жеткізіп, барынша мақтады. Кеу-кеуле-
ген үшеудің көздері қызып, көңілдеріне 
желік кірді. Көлік жайын шешу мәселе-
сіне келгенде бір-бірінің бетіне сұраулы 
жүзбен қарады.

Түрмеден шыққан Төреханның ма-
шинасынан ыңғайлы ештеңе таппасын 
айтқан Еділ бұл жағын өз мойнына алды. 
Ертесіне бір жартыны қалтасына салып 
қала іргесіндегі құрдасының ауылына 
барды. Аудан орталығы мен ауыл арасын 
шаңдатқаннан басқа тірлігі жоқ әумесер 
жанның сыры өзіне мәлім. Оның қарсы 
болмасын әу баста-ақ шамалаған. Ойы 
алдамапты. Тіпті, ол кәнігі қасапшы 
болып шықты. 

Түнгі жоспар 
Сол түні Еділдің екі бөлмелі пәтерінде 

бесеуі бас қосты. Дәуреннің есебінше бе-
сеуі барған жерден кемі бес малдан алып 
шығу керек. Бұлар машинаны қораның 
алдына апара алмайды. Оларды ауылдың 
шетіне дейін көтеріп шығудан басқа амал 
жоқ. Бесеуі кештетіп теріскейге жол тартты. 

Түнгі бір жарымда ауылға жетті. Өлі 
тыныштық, тас қараңғы. Арасына  бес 
минуттан салып, бір-бірінің қарасын 
көретін қашықтықта Дәуреннің соңынан 
жүріп отырды. Осы түні бұл ауылдың 
иттері де ұйықтап қалғандай. Жолдары 
болды. Өздері ойлағандарынан да асып 
түсіп қанжығалары майланды бес емес, 
алты малды бір-ақ алып шықты. Тау-
соғардай Төрехан бір қойды місе тұтпай, 
екінші иығына ешкіні де салып алды. 
Төте жолмен суыт жүріп отырып төрт 
сағатта олжаларын алдын ала келісіп қой-
ған, қорғаннан соғылған қораға жеткізді. 

Қалталары қалыңдағандар бұл тір-
лікке бел шешіп кірісті. Әсіресе, шал-

ғайдағы малды ауылдардың мазасын 
қашыр ды. Ірі ме, ұсақ па, арық па, 
семіз бе таңдап жатпады. Тірідей де 
сатты, сойып, базарларға да өткізді. 
Ұзынқұлақтан малды бай Әнуар туралы 
естіді. Алдын ала барлауға Дәурен мен 

Еділ баратын болып шешті. Жеке қожа-
лығы бар Әнуар айтса айтқандай  ауқат-
ты екен. Жүздеген жылқы, сол шамалас 
сиыр, ұсақ малдардан көз тұнады. Көп 
ұзамай Дәурендер де жетті. Әдеттегідей 
жоспар құрылып, уақыты белгіленді.

 Тұзақ
Сол түні бұларды қырсық шалды. 

Алдарында он бас жылқы мен бір тай  
жер-көкке сыймай, шаба жөнелді. Оны 
тоқтатпақ болған Дәуреннің аты сүрініп 
құлады. Не қара басқанын  өзі де білмей-
ді жалма-жан мылтығын қолына алған 
Еділ  түнді жаңғырта көкке атты. Оқыс 
дауыстан үркіген ат көзді ашып-жұмған-
ша өзін қалай лақтырып жібергенін бай-
қап та үлгермеді.

Ауыл-аймақта мал ұрлығы күн-
нен-күнге белең алып, полицейлердің 
басы қатты. Ешқандай із жоқ. Көкке 
ұшқандай бір түнде бірнеше мал жоқ бо-
лып кетеді. Тұрғындардың бұларға деген 
өкпесі қара қазандай. Соңғы күндері ау-
данда ұрлық араға ай салмай қайталана-
тын болды. Аудандық полиция бөлімінің 
басшысы бастықпын деп кабинетте 
отырмады. Қарауындағылармен бірдей 
қимылдады. Із кесіп аудан маңайының 
бәрін адақтап шықты. Ұрлықты тоқта-
туға алыс-жақын ауылдардағы әріптес-
терін де тартты. Қылмысқа жақын-ау 
деген адамдарды қатаң бақылауға алды. 

Ауыл адамдарын түнді жаңғыртқан 
мылтық дауысы оятты. Учасковой Ерман-
ның машинасымен дауыс шыққан бағытқа 
бет алды. Ол көлігінің жарығын жақпауды 
ойлады. Бұл жердің ұңғыл-шұңғылына 
дейін өзіне таныс. Бір қырқаның астына 
көлігін тоқтатып, жаяу жүрді.

Аттарынан омақаса құлаған Дәурен 
мен Еділ аяқ астынан жылқы тұрмақ өз 

бастарымен қайғы болып қалды. Жолан-
дарға кеткен Төреханнан да хабар жоқ. 
Не болса да таңның атуын күтпекке бел 
байлады. Дәуреннің аяғы қақсап, жанын 
көзіне көрсетіп барады.  Мысықтабан-
дап келген Ерман екі адамның сұлбасын 
байқады. Алдымен тың тыңдауға кірісті.

– Төрехандардан хабар болмаса қай-
теміз?

– Бір-екі сағат күтейік, болмаса жақын 
маңдағылардың үйін паналармыз.

– Сен ана тайды қайдан қосып алып 
едің? – деп бір-бірімен әңгімелескен-
дердің тегін адамдар емес екенін по-
лицей бірден шамалады. Тапаншасын 
нығырлай ұстап, «қолдарыңды артта-
рыңа ұстап жерге жатыңдар» деп саңқ 
ете қалды.

Оқыстан шыққан дауыстан шошып 
кеткен ұрылар не істерлерін білмей қал-
балақтап, айтқанын екі етпеді. Талай жан-
ның еңбекақы, маңдай терін далаға ұшыр-
ғандардың түбіне оңай олжалары жетті. 

Қазіргі таңда ұрлық-қар  лық біртін -
деп ден деп барады. Ұрлық түбі – қор       лық 
еке нін көпшілік білсе де, пен   де ші лік ке 
са лынып, тура жолдан ада   са ды. Кей-
біреуді ұрлыққа баруға кедей шілік мәж -
бүрлесе, енді бірі бұл қылмысты кә сіп 
көзіне ай нал дырған. Әсіресе, ауылдағы 
ағайынның жал ғыз күн  кө  ріс көзі болып 
отыр ған төрт түлігі – ұры   лар үшін оңай 
олжа табу дың жо лы бо лып отыр. Бұған 
дейін де істі болған тепсе темір үзетін 
жастардың өз қателіктерінен сабақ алма-
уы кімді де болса қынжылтады. 

Дәл осындай қылмыстық істі Бәйді-
бек аудандық сотының төрағасы Е.Қа-
рақұлов  қарап, соңғы нүктесін қойды. 
Кінәлілер 6 жыл 6 айдан бас бостан-
дықтарынан айырылды.

Асыл АМАНБАЕВА

Өмірдерек
Қарақұлов Ермек Жаңабайұлы Түркістан 

облысының тумасы. Е.Букетов атындағы Қа-
рағанды мемлекеттік университетін бітірген 
соң  өзі туып-өскен облыстың прокуратурасы-
на жұмысқа қабылданды. Бұдан кейін Төлеби 
аудандық прокурорының көмекшісі, облыстық 
прокуратураның басқарма прокуроры, Ақмола гар-
низоны әскери прокурорының орынбасары, Ақтөбе 
гарнизоны әскери прокурорының көмекшісі, Ба-
тыс аймағы әскери прокурорының аға көмекшісі,  
Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы прокурорының 
көмекшісі,  Жамбыл облыстық прокуратурасы-
ның Басқарма прокуроры қызметтерін атқарды. 
2009 жылы ҚР Президентінің Жарлығымен Түлкібас аудандық сотына судья 
болып тағайындалды. Қазіргі күні Бәйдібек аудандық сотының төрағасы.


